
““AA  aassssiissttêênncciiaa  ttééccnniiccaa  ccoommoo  
ffeerrrraammeennttaa  ppaarraa  oo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  
aaggrrooppeeccuuáárriiaa””



“O salto inclusivo e produtivo da 
agropecuária brasileira, como grande 

fornecedora de alimentos para a população 
mundial somente irá ocorrer quando a 

assistência técnica e a extensão rural (ATER)
estiver disponível para um número maior de  

agricultores, levando conhecimento e 
inovação para as populações rurais”



Elementos a serem considerados sobre ATER

• Inclusão produtiva e saltos de eficiência e produtividade
que precisam ser dados à ATER como propulsora

• ATER eficiente demanda políticas e instrumentos, mas
promove economia de recursos e alto retorno econômico

• A adequada estruturação da ATER, com a coordenação

dos esforços e acompanhamento dos resultados

contribuirá para aprimorar os serviços, poupando
recursos e alavancando o crescimento da agropecuária
brasileira.

• Entre 2006 e 2050, a população mundial deve aumentar
de 6,8 para 9,7 bilhões de pessoas, elevando a demanda

por alimentos em 60%¹.

Diversidade produtiva

ALEXANDRATOS, Nikos; BRUINSMA, Jelle. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision.
2012.

O Brasil rural é grande e muito diverso à 5 milhões de
estabelecimentos ocupando 350 milhões de hectares.
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EEssttrruuttuurraa  ddaa  aapprreesseennttaaççããoo

Um 
retrato 

com base 
no Censo

Atuação 
governamental 
e os múltiplos 
atores da ATER

Articulação 
com outras 

políticas

Impactos 
de uma 
política 

mais 
abrangente 

de ATER



UUmm  rreettrraattoo  ccoomm  bbaassee  
nnoo  CCeennssoo  

AAggrrooppeeccuuáárriioo



AATTEERR  ppaarraa  ttooddooss  ooss  aaggrriiccuullttoorreess  22000066//22001177
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AATTEERR  ppaarraa  ooss  aaggrriiccuullttoorreess  ffaammiilliiaarreess  22000066//22001177
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AATTEERR  ppaarraa  AAFF  nnoo  BBrraassiill  22000066//22001177

“raleamento” do 
atendimento -

pouco concentrado 
no N e NE



DDiinnââmmiiccaa  ddaa  AATTEERR  nnaa  AAFF  eennttrree  22000066  ee  22001177

Total de AFs:
• 4.366.267 em 2006
• 3.894.765 em 2017
Utilizaram ATER:
• 832.702 em 2006
• 707.916 em 2017
• Redução de 10,8% de
estabelecimentos de AF
• Redução de 15% de AFS que
receberam ATER

Redução da AF e 
estabelecimentos 

com ATER



AAttuuaaççããoo  ggoovveerrnnaammeennttaall  ee  
ffoonntteess  ddee  AATTEERR  ppaarraa  aa  AAFF

22000066  -- 22001177



DDiinnââmmiiccaa  ddaa  aattuuaaççããoo  ggoovveerrnnaammeennttaall  nnaa  AATTEERR  ppaarraa  
AAFF  eennttrree  22000066  ee  22001177

Em termos absolutos: 

• 400.426 AFs atendidos pelo governo em 2006
• 307.045 AFs atendidos pelo governo em 2017
• São 93.381 AFs que deixaram de ser atendidos

pelo governo nesse período

Mais manchas 
vermelhas que azuis. 
Significa redução do 

atendimento



Dinâmica da atuação governamental na ATER para 
AF entre 2006 e 2017

Maiores reduções do 
atendimento por ATER 

ocorrem justamente onde 
a AF tem maior 

participação na receita 
agropecuária



FFoonntteess  ddee  AATTEERR  nnaa  
AAFF  22000066--22001177



FFoonntteess  ddee  AATTEERR  ppoorr  rreeggiiããoo  22000066--22001177
((rróóttuullooss  eemm  mmiill  eessttaabbeelleecciimmeennttooss))

44.406
106.983

87.458
136.554

25.025

7.337
30.793

40.696

34.751

12.165

3.732
5.891

29.239

121.651

4.664

0.697

3.487
7.408

117.016

2.372

1.142
5.415 9.704 29.699 4.913

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro O este

Proporção da AF atendida, por fonte de 
ATER em 2006

Governo Própria Cooperativas Integradoras

Privadas ONG Outras

ATER gov cai e a 
própria aumenta em 

todas as regiões 
(exceto no N e NE)

32.278
90.013

65.759
104.502

14.615

6.025
21.047

53.449

60.662

12.505

1.658

11.513

41.181

121.129

6.814

1.061
2.61 8.703

98.762
2.036

0.414
1.156

2.474
13.338

1.149
0.685

4.526
0.697

0.657
0.1640.514

1.367 1.198
1.231

0.924
1.872 9.479 11.952

12.084 1.519

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro O este

Proporção de AFs atendidos por fonte em 
2017 

Governo Própria Cooperativas Integradoras

Privadas ONG Sistema S Outras

ATER coop. importante CO, 
SE e S (cresce em 

participação no CO e no SE)



Governo Própria Cooperativas Integradoras Privadas ONG
Norte -27% -18% -56% 52% -64% 190%
Nordeste -16% -32% 95% -25% -79% 47%
Sudeste -25% 31% 41% 17% -75% 5%
Sul -23% 75% 0% -16% -55% -43%
Centro Oeste -42% 3% 46% -14% -77% -14%
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Variação de AFs atendidos por fonte de ATER e região entre 2006 e 2017

Variação Absoluta de AFs
Norte -12.128 -1.312 -2.074 364 -728 449
Nordeste -16.970 -9.746 5.622 -877 -4.259 1.454
Sudeste -21.699 12.753 11.942 1.295 -7.230 35
Sul -32.052 25.911 -522 -18.254 -16.361 -496
Centro Oeste -10.410 340 2.150 -336 -3.764 -26



FFoonntteess  ddee  AATTEERR  eemm  22001177
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AAllooccaaççããoo  ddee  rreeccuurrssooss  -- vvaarriiaaççõõeess  eennttrree  22001166  ee  22001188  ((eemm  bbiillhhõõeess  ddee  RR$$  ddee  
0066//22001199))
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AAllooccaaççããoo  ddee  rreeccuurrssooss  -- vvaarriiaaççõõeess  nnoo  ppeennúúllttiimmoo  bbiiêênniioo
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EEvvoolluuççããoo  nnoo  nnúúmmeerroo  ddee  ffuunncciioonnáárriiooss  ((ppeerrmmaanneenntteess  ++  tteemmppoorráárriiooss))
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EEvvoolluuççããoo  nnooss  aatteennddiimmeennttooss  ((22001188//22001199))
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AATTEERR  mmuunniicciippaall



EEssttrruuttuurraa  mmuunniicciippaall  ddee  AATTEERR

Total de municípios
participantes: 2.362

• 1.574 respostas quanto a parceria:
Ø Não: 512
Ø Sim: 1.062

• 1.602 respostas qto a ATER direta:
Ø Não: 631
Ø Sim: 971

Prefeituras com 
importante atendimento 
de ATER – direta ou em 

parceria



EEssttrruuttuurraa  mmuunniicciippaall  ddee  AATTEERR
v798 municípios responderam o número estimado de
produtores atendidos pela ATER;

ØTotal de 614.455 produtores;
ØMédia de 770 produtores por município.

v763 municípios responderam o número de
profissionais da ATER;

ØTotal de 2.893 profissionais;
ØMédia de 3,8 profissionais por município.

v700 municípios responderam o número estimado de
produtores atendidos pela ATER e número de
profissionais;

ØMédia de 2.866 produtores para 01 profissional, por
município.

Municípios com nº 
significativo de 

profissionais para 
atuar em ATER



COOPERATIVISMO

CRÉDITO RURAL 

ATER

AF & Censo Agropecuário (2017)

Objetivo das pp deve ser 
ampliar a convergência 
dessas 3 dimensões em 
áreas prioritárias para o 

DRS



Órgãos estaduais

Instituições públicas

Prefeituras

Cooperativas

Instituições privadas

Outras

Diversidade de agentes ATERDiversidade de perfis de produtores 
rurais (AF pobres, AF dinâmicos, médios, etc.)

necessidades de Ater

XAções de ATER devem ser:
Ø Planejadas
Ø Articuladas
Ø Coordenadas
Ø Integradas

para ter foco e contribuir para a 
promoção do desenvolvimento



Problemas & Causas

Baixa cobertura de ATER devido a:

ØProblemas de coordenação: ausência de um sistema articulado de políticas públicas

ØBaixa estabilidade de financiamento – principalmente federal

ØRecursos financeiros limitados (crise fiscal)

ØAusência de uma sistemática nacional que considere especificidades e explore
oportunidades

ØInexistência de sistemas de monitoramento e avaliação que permita medir
efetivamente seus resultados, fazer comparações e dar conhecimento amplo dos
resultados proporcionados pela ATER.

É possível e necessário aumentar a cobertura de ATER dos atuais 20% dos 
produtores



Cooperação
AArrttiiccuullaaççããoo  
ccooooppeerraattiivvaa  eennttrree  
aass  iinnssttiittuuiiççõõeess  
eennvvoollvviiddaass  nnaa  
ddiissppoonniibbiilliizzaaççããoo  ddaa  
AATTEERR  aaooss  
pprroodduuttoorreess

Coordenação
EExxeeccuuççããoo  ddaa  AATTEERR  
ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  
ppllaanneejjaammeennttoo  
pprréévviioo  ee  aaccoorrddaaddoo  
eennttrree  aass  ppaarrtteess

Compromisso
MMoonniittoorraammeennttoo  
ppeerrmmaanneennttee  ddaass  
aattiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  ee  
ddooss  rreessuullttaaddooss  
aallccaannççaaddooss

AMPLIAÇÃO DA ATER PARA PRODUTOR RURAL

Ampliação do mercado de ATER para diferentes atores, 
públicos e privados

Pressupostos



ATER DE RESULTADOS

permite acumular informações dos 
produtores vindas da ATER 

PRODUTORES RURAIS
canal direto de informações e demandas

permite acumular informações dos agentes 
da ATER 

AGENTES DE 
ATER

canal direto de informações e demandas

permite acumular informações sobre o agro + outras bases – informações para politicas publicas



ATER melhora o desempenho produtivo e a renda dos produtores rurais

¹ GPP; GEO LAB. Análise territorial das necessidades de ater, infraestrutura e plano de monitoramento e avaliação das ações empreendidas- ATER médio
produtor. 2019.

² ROCHA JUNIOR, A. B.; da SILVA, R. O.; PETERLE NETO, W.; RODRIGUES, C. T. Efeito da utilização de assistência técnica sobre a renda de produtores familiares do
Brasil no ano de 2014. In: CONGRESSO SOBER. 2018.

CONTEXTO

Médios produtores

ATER pode elevar o VBP
atual entre 12% e 18%¹

Agricultura Familiar

ATER pode elevar a renda 
mensal da propriedade em 
R$ 681².

Receita média sem ATER = R$ 730/ha/ano
Receita média com ATER = R$ 1.922/ha/ano
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