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Baseado na receita bruta do produtor rural, são 3 as possibilidades de enquadramento quanto ao 

PÚBLICO das operações de crédito rural: 

• PRONAF – pequeno produtor - para aqueles com renda bruta até R$  no 

último ano. 

• PRONAMP – médio produtor - para aqueles que obtiveram uma renda bruta acima de  

R$ 500.000,00, até R$ 2,4 milhões no último ano. 

• DEMAIS – grande produtor - para aqueles que obtiveram uma renda bruta acima de R$ 

2, 4 milhões no último ano. 

Vamos conhecer melhor cada um destes PÚBLICOS (usuários do crédito rural): 

A.      ________  –   Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar,  destina- se a 

estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, mantendo o produtor 

rural no campo, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 

agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. 

Para ser beneficiário do PRONAF, o produtor rural precisa atender as seguintes condições: 

1. Possuir a  – Declaração de Aptidão ao Pronaf – e ela precisa estar ATIVA e 

registrada na base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF); 

2. Explorar parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, 

parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou permissionário 

de áreas públicas; 

3. Resida na propriedade ou em local próximo; 

4. Não detenha, a qualquer título (próprio ou de terceiros, conforme item “a”), área superior a 

  módulos fiscais, juntos ou não; 

5. No mínimo, 50% (cinquenta por cento) da renda bruta familiar deve ser originada da exploração 

agropecuária e não-agropecuária do estabelecimento; 

6. Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando 

mão de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária, 

podendo manter empregados permanentes em número menor que o número de pessoas da 

família ocupadas com o empreendimento familiar; 

7. Tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 (doze) meses de produção normal, que 

antecedem a solicitação da DAP de até R$ 500.000,00. 

Outro ponto importante é o Limite de Financiamento por CPF para cada público, quando se tratar de 

uma operação com recursos subsidiados pelo governo. 

Na data da contratação da nova operação de PRONAF deve-se respeitar os limites específicos de cada 

linha: 

• Custeio: R$ 250.000,00*; 

• Investimento: Até R$ 330.000,00*, conforme itens financiados. 

*Este valor é por CPF e por plano safra e leva em consideração os valores tomados pelo produtor em 

todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 
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B.   - Programa Nacional de Amparo ao Médio Produtor Rural, é direcionado 
aos médios, e para se enquadrar no PRONAMP o produtor deve possuir Renda Bruta Anual de 
até R$ 2.400.000,00. 

Sendo que o limite de financiamento, por CPF, é de: 

● Custeio: R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
● Investimento: R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). 

 
Podemos acessar mais detalhes sobre o PRONAMP no capítulo ________ do MCR. 

 
 
 

C.  DEMAIS PRODUTORES - , é direcionado aos grandes produtores, aqueles com receita bruta 

superior a R$ 2.400.000,00 no último ano. Este não possui um detalhamento no MCR, sendo 

enquadrado apenas como aquele que não se enquadra nos anteriores (PRONAF e PRONAMP). 

O limite de financiamento por CPF no Demais é de R$3.000.000,00. 

 
 
 
Identificar o ______________ é sempre a primeira pergunta a ser respondida. PARA QUEM ? 

Lembre-se, cada perfil de produtor tem regras diferentes, e jamais deve-se conduzir uma prospecção 

pensando nas regras que não se enquadram naquele perfil de produtor. Acredite, isso pode gerar muita 

confusão, pois pode criar expectativas que não serão concretizadas. 

Para obter mais (ou se atualizar com) informações sobre os beneficiários do crédito rural e dos limites, 

você pode consultar o Manual de Introdução ao Crédito Rural, que está disponível na Base do 

Conhecimento. 

 
 
 

Anotações:      
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