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O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) conclui seu processo de Planejamento Estratégico com o 
compromisso de acelerar a reforma agrária, aperfeiçoar sua política fundiária e desenvolver e ampliar a agri-
cultura familiar. Estas são frentes de trabalho prioritárias da pasta e necessárias para que seja possível o cresci-
mento sustentável do meio rural, buscando, também, desenvolver as capacidades humanas e de autogestão 
nos territórios rurais numa visão participativa e plural. 
O fortalecimento e a expansão da agricultura familiar e a aceleração da reforma agrária são, assim, diretrizes 
prioritárias que requerem estratégias adequadas para sua consecução. Devem ser apoiadas por ações que 
possam promover o desenvolvimento rural sustentável; fortalecer o cooperativismo e a agroindustrialização; 
agregar valor à produção e promover o aumento da renda dos agricultores e das agricultoras familiares; forta-
lecer a produção de alimentos saudáveis; incentivar a transição agroecológica; dar especial atenção a agrobio-
diversidade e as questões hídricas; fornecer assistência técnica para a consolidação de sistemas de produção 
sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional; fortalecer as moradias rurais e a edu-
cação no campo. Estas ações são objeto de várias políticas e programas do MDA.
Com essa vasta cobertura de ações, o MDA se tornou responsável, em seus 20 anos de criação, por grande 
parte das políticas sobre o rural previstas na Constituição Federal, o que demanda um protagonismo capaz 
de contribuir para a redução das desigualdades regionais e sociais e para o desenvolvimento econômico no 
campo. Importante ressaltar que o meio rural abrange grande parte do território brasileiro, abrigando 5,2 
milhões de estabelecimentos produtores, dos quais 84% são da agricultura familiar. 
Diante dessas responsabilidades, este Plano Estratégico se torna um instrumento valioso para a priorização 
das ações que permitirão maior eficácia das políticas com resultados concretos para a nossa sociedade, além 
de trazer novos avanços institucionais. As estratégias, uma vez alinhadas com os planos operacionais, criarão 
também oportunidades para novos desenhos de implementação das políticas e programas, exigindo o apri-
moramento de competências da força de trabalho, melhor utilização dos recursos e implantação de mecanis-
mos de avaliação e monitoramento para o melhor tratamento das questões agrárias. 
Ao concluir este trabalho, pudemos avaliar as possibilidades de futuro em um horizonte de quatro anos, trazi-
das pelos gestores do Ministério, com a participação de vários atores sociais envolvidos com a questão agrária, 
todos engajados no sentido de responder aos desafios que se apresentam. Este Plano é, portanto, um guia 
para a realização de mudanças necessárias nas políticas e programas que, além da preocupação com a produ-
ção, inclui temas como qualidade de vida, cidadania no rural, desenvolvimento sustentável e solidário, paz no 
campo, soberania alimentar e a dignidade humana. 
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Este relatório contém as diretrizes, o mapa estratégico, ideias-força e o painel de indicadores e metas es-
tratégicas, produtos de um esforço coletivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O conteúdo 
aqui apresentado consiste na definição dos principais marcos estratégicos organizacionais para o horizonte 
temporal de 2015 a 2018, organizados em quatro eixos: fundiário, agrícola, cidadania e qualidade de vida no 
campo e melhoria da gestão.
A dinâmica do planejamento consistiu em uma série de cinco oficinas (ver quadro abaixo), ocorridas entre 
abril e setembro de 2015. Os eventos foram promovidos pelo MDA em parceria com a Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) e reuniu colaboradores de todas as áreas do Ministério com a participação de 
servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em ações que incluíram palestras 
institucionais, discussões, pesquisas documentais, exposição de questões para apreciação do Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CONDRAF) e exposição dos resultados parciais para os funcio-
nários do Ministério, dentre outras iniciativas. 
A construção do mapa estratégico, do painel de indicadores e das metas estratégicas e seus referenciais estra-
tégicos se inserem no contexto das atuais prioridades institucionais de aprimoramento da gestão e traça os 
vetores de atuação para os próximos anos. Também visa o fortalecimento institucional a partir da construção 
de uma agenda estratégica, capaz de alinhar e integrar o Ministério em torno de resultados esperados, com 
foco na melhoria dos serviços prestados à diversidade de públicos das políticas de desenvolvimento agrário.
O trabalho, assim, objetivou contribuir, de forma participativa, para a definição 
das diretrizes e orientações estratégicas na perspectiva de uma posterior im-
plantação de uma gestão estratégica devidamente sistematizada a fim de dar 
visibilidade aos resultados e entregas do Ministério à medida que suas políti-
cas e programas são executadas ao longo do tempo. Os indicadores formula-
dos são a base para a gestão estratégica, permitindo traçar metas quantitativas 
e qualitativas com foco nos resultados organizacionais – trata-se da tradução 
da estratégia em elementos e fatores mensuráveis.
Importante destacar que este Plano, além de apresentar os resultados do tra-
balho do Planejamento Estratégico, traz conceitos e ideias frutos de um longo 
acúmulo e práticas na temática da questão fundiária e da agricultura familiar. 
Estes conceitos refletem os interesses, inquietudes e necessidades dos parti-
cipantes e, principalmente, as demandas da sociedade que o Ministério tem 
a obrigação de atender, consideradas fundamentais para orientar o trabalho.

Oficinas Realizadas
Foram realizadas oficinas de tra-
balho, com o foco nas diretrizes 
estratégicas, objetivos estratégi-
cos, mapa estratégico, indicado-
res e metas. Essas Oficinas foram 
realizadas nos dias:
Oficina 1: 1 e 2 de abril;
Oficina 2: 17 e 18 de agosto;
Oficina 3: 27 e 28 de agosto;
Oficina 4: 16 e 17 de setembro;
Oficina 5: 02 de outubro.
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1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS
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Os três elementos-base da orientação estratégica são a Missão, a Visão e os Valores da organização. Repre-
sentam o ponto de partida para todo o Planejamento Estratégico. No âmbito interno, a Missão auxilia na 
melhor implementação dos processos administrativos, no desenvolvimento e motivação da força de trabalho, 
orientando os esforços dos servidores e colaboradores da instituição em prol do alcance dos objetivos organi-
zacionais e da satisfação das necessidades dos públicos atendidos. 
A missão organizacional adequadamente definida inibirá o surgimento de conflitos internos; assegurará que 
não sejam perseguidos propósitos conflitantes; possibilitará a concentração de esforços em uma mesma dire-
ção; orientará a alocação dos recursos organizacionais; servirá como referência para estruturas organizacionais 
e fluxos de trabalho e desenho de processos e delegação de tarefas; justificará a formulação de políticas públi-
cas e os esforços para o alcance dos objetivos organizacionais. A missão do MDA foi assim declarada:

MISSÃO

Promover a política de desenvolvimento do Brasil rural, a democratização do acesso à terra, a gestão 
territorial da estrutura fundiária, a inclusão produtiva, a ampliação de renda da agricultura familiar 
e a paz no campo, contribuindo com a soberania alimentar, o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do país

O segundo elemento da orientação estratégica é a Visão. De acordo com Collins & Porras (1993), a visão é o 
elemento que orienta qual a essência a ser preservada e indica o futuro para qual as ações estratégicas devem 
ser direcionadas. Nesse sentido, a visão é fundamental para a implantação das estratégias pretendidas e para 
guiar todas as atividades que dão sentido à organização. A visão do MDA é assim declarada:

VISÃO

Ser reconhecido nacional e internacionalmente como ator fundamental na construção de um meio 
rural com equidade, com mais oportunidades de renda e vida, mais humano, com inclusão produtiva 
e social e respeito ao meio ambiente
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O terceiro elemento, os Valores, conforme Vergara (2004), “são um conjunto de sentimentos que estruturam, 
ou pretendem estruturar, a cultura e a prática da organização”. Normalmente, os valores surgem agregados à 
missão, como uma simples relação, ou de forma mais elaborada, como crenças ou políticas organizacionais. 
Os valores representam um conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas 
como devem reger os seus comportamentos na organização. Os valores do MDA são assim declarados:
 

VALORES

• Compromisso com o interesse público, a solidariedade, a ética e a transparência;
• Gestão democrática com participação social;
• Valorização e respeito às pessoas;
• Redução das desigualdades regionais, de renda, de gênero, de raça, de etnia e de geração nas 

áreas rurais;
• Valorização das diversidades do Brasil Rural;
• Responsabilidade econômica, social e ambiental;
• Integração com parceiros públicos e privados;
• Valorização e qualificação dos recursos humanos e dos ambientes de trabalho do Ministério;
• Busca permanente por eficiência e inovação.

A partir da validação da Missão, Visão e Valores, estabeleceu-se uma metodologia de trabalho, descrita no 
volume II, por meio da qual foi possível direcionar as discussões e registrar as diversas contribuições dos par-
ticipantes. Dentro dessa metodologia, um dos resultados importantes foi a identificação das ideias-força que 
emergem a partir da vivência, da prática e das particularidades dos temas. No contexto das questões agrícola, 
fundiária, cidadania e qualidade de vida no campo, as ideias-força auxiliam no enfrentamento dos problemas 
e no atendimento das demandas sociais, econômicas e ambientais com os quais o MDA se depara. O conceito 
e as ideias-força identificadas são descritos a seguir.
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2. IDEIAS-FORÇA
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O conceito de ideia-força é uma inovação deste planejamento. Consideramos como um importante referen-
cial da ação estratégica, já que dá visibilidade aos elementos cognitivos e conceituais que compõem parte 
do vocabulário e do imaginário dos atores envolvidos na formulação e implementação em torno dos temas 
centrais do Ministério. As ideia-força procuram captar o desejo, as crenças, as perspectivas e as percepções 
recorrentes que emergem no seio coletivo a partir das suas vivências e práticas, criando uma força que 
direciona as ações.
No primeiro encontro do Planejamento Estratégico os participantes foram orientados a discutir os principais 
problemas com os quais se defrontam no MDA. Com a narrativa das pessoas para esses problemas, identifi-
caram-se as crenças e convicções, frutos das diversas ações e experiências vividas e praticadas, obtendo-se, 
assim, uma descrição de um pensamento coletivo em face desses problemas, permitindo captar o que se 
pensa a respeito de possíveis soluções.
Assim, os “porquês” do MDA puderam ser expressos por meio dessas ideias-força que se coadunam com a sua 
missão e visão e que são fundamentais para a satisfação de seus públicos. As seguintes ideias-força puderam 
ser assim identificadas:

I. O reconhecimento das mulheres e dos jovens que atuam na produção 
rural1 
A mulher e o jovem como entes atuantes na economia rural que deixam de ser ajudantes da família, onde tra-
balham de forma gratuita, para serem reconhecidos como protagonistas na produção rural. Os discriminados 
em geração e em gênero, respectivamente os jovens e as mulheres, principalmente as mães sem cônjuges, 
assumem a representação legal das terras e se responsabilizam pela produção comercialização dos produtos. 
Para isso, terão a garantidos o acesso à terra, ao crédito bancário e às técnicas agrícolas por meio da assistência 
e extensão rural.

1  MELO, Ligia Albuquerque. Injustiças de gênero: o trabalho da mulher na agricultura familiar. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/.
arquivos/integra_estudo_trabalho_mulher_agricola>. Acesso em 16 maio de 2015.
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II. O direito à terra e aos recursos naturais para a produção econômica 
dos povos e das comunidades tradicionais2 
O MDA deve trabalhar para garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, o acesso aos recur-
sos naturais que tradicionalmente utilizam para sua sustentabilidade, a preservação de sua cultura e saberes. 
A manutenção de sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica requer espaços, ditos territó-
rios tradicionais, onde os povos e as comunidades possam se organizar, produzir e preservar suas identidades 
e sua cultura, que compõem também a história do país. 

III. A reforma agrária que favorece o acesso à terra e estimula a 
economia rural
A melhor distribuição de terras, condicionada à sua função social e ambiental, oferece bem-estar aos que nela la-
butam, assegura a produtividade, conserva os recursos naturais, além de promover a empregabilidade no campo 
e a justa relação de trabalho. Mantém o agricultor (homem, mulher ou jovem) em território rural, motivado pelos 
resultados obtidos no desempenho de sua relação com a terra. A produção nos assentamentos movimenta a econo-
mia rural, estimula os demais atores envolvidos no ciclo produtivo, permitindo o desenvolvimento local e regional.

IV. O desenvolvimento rural sustentável para alimentar o país
O desenvolvimento rural assegura a manutenção das famílias na produção agrícola e não-agrícola, o que 
requer infraestrutura mínima para a convivência dessas famílias no meio rural: moradia, saúde, segurança, 
escola, comunidade, entre outros. A produção rural requer o acesso ao crédito para investimentos, à informa-
ção e à capacitação. Para isso, são fundamentais as ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade; bem como aquelas que con-
tribuem para aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e serviços agropecuários e 

2  Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhe-
cimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Lei 6.040/2007.
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não agropecuários. As novas tecnologias sustentáveis mantêm a agricultura familiar, organizam a produção e 
barateiam seu custo, e promovem o crescimento, propiciando a segurança alimentar e nutricional3, bem como 
a soberania alimentar4 do país. 

V. A agricultura familiar como unidade primordial para a produção rural
A valorização da família rural, como unidade primordial para a agricultura inclui o representante – o homem, 
a mulher ou o jovem descendente – e demais familiares como responsáveis pela autonomia e independência 
econômico-financeira da produção rural. As necessidades da família são supridas, tanto para a produção quan-
to para a convivência imprescindíveis para a garantia da permanência no campo. A manutenção da unidade 
primordial como núcleo da produção rural fortalece as relações não só nas famílias originais como também 
nas famílias dos jovens sucessores.

VI. Distribuição de renda e justiça social nos territórios rurais
O MDA tem como diretriz a inclusão das minorias e a justiça social. A propriedade, a cidadania e a dignidade são 
direitos de todo cidadão brasileiro. A regularização fundiária e a consequente distribuição de terras aos que dela 
podem tirar proveito para a produção rural, como posseiros, acampados e assentados, promove a paz no campo e 
também o desenvolvimento. A produção rural viabiliza a economia e a consequente distribuição de renda no campo. 

VII. Transição para a agroecologia
O MDA tem a responsabilidade de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da 
transição agroecológica e da produção orgânica de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável e a qualidade de vida da população e para preservação do meio ambiente por meio do uso sus-
tentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.

3  Segurança alimentar e nutricional “consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade su-
ficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. Lei Orgânica Nº 11.346/2006.
4  Soberania alimentar “é o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que 
garantam o direito à alimentação a toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos 
camponeses de produção, de comercialização e de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental”. Via Campesina Internacional
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3. EIXOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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Considerando toda a riqueza de conteúdo anterior, com as devidas análises, o planejamento foi estruturado 
em quatro eixos: agrícola, fundiário, cidadania e qualidade de vida no campo e gestão, como segue:

EIXO Descrição

EIXO AGRÍCOLA

No eixo agrícola, considera-se a produção familiar imbuída de estratégias 
de sustentabilidade que busca por novas relações entre o homem e o 
meio ambiente como parte do processo de produção, valorizando as 
potencialidades locais e a biodiversidade, identificando-se com saberes e 
culturas locais do espaço agrário, tendo a agroecologia como modelo e lógica 
de produção.

EIXO FUNDIÁRIO

Nos últimos 10 anos, mais de 46 milhões de hectares foram utilizados para 
reforma agrária, com aproximadamente 1,5 milhão de hectares em áreas 
rurais com títulos entregues, o que ilustra a dimensão da extensão dos 
programas do MDA na área fundiária e seus desafios para os próximos anos.

CIDADANIA E 
QUALIDADE DE VIDA

Preocupação com acesso à educação, moradia rural, aos serviços públicos, 
espaços de convivência social, oportunidades de trabalho, renda e produção 
agrícola sustentável, com uma abordagem territorial potencializando as 
políticas agrárias. Dentro de eixo também se encontram ações integradas 
com outros ministérios, governos estaduais e entidades da sociedade civil 
que colaboram para criar condições acesso das famílias à água e a produção 
de alimentos e a tecnologias sociais para o campo.

APRIMORAMENTO DA 
GESTÃO

O Ministério deve trabalhar dentro de um ciclo de planejamento, execução, 
controle/monitoramento, avaliação e ações de melhoria.  Outras ações 
de fortalecimento institucional incluem a capacitação por competência, 
utilização do orçamento como instrumento gerencial e estratégico, avaliação 
de políticas, planejamento estratégico recorrente e revisado, integração com 
o INCRA, participação efetiva dos delegados federais e constante adaptação 
da estrutura organizacional para responder aos desafios das políticas.
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4. DIRETRIZES DO  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
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As diretrizes estratégicas descritas abaixo foram definidas a partir de novas orientações institucionais, após 
uma discussão coletiva considerando a Missão, a Visão e os Valores convalidados pelo próprio Ministro. Essas 
diretrizes foram utilizadas como ponto de partida e orientação para o restante das etapas de planejamento. As 
diretrizes foram assim estabelecidas:

1. Acelerar a Reforma Agrária e os Assentamentos Rurais 
A meta do MDA é assentar todos os acampados nos próximos 3 anos, num montante de 120 mil famílias. Atu-
almente há 970 mil famílias em assentamentos da reforma agrária e 580 mil famílias foram assentadas nos 
últimos 10 anos, com uma média de 300 mil famílias recebendo assistência técnica específica. 

2. Promover a segurança alimentar e nutricional e contribuir para o 
abastecimento alimentar, a segurança hídrica e energética do país
Em 2014 a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) retirou o Brasil do mapa da fome 
mundial. Tal feito só foi possível com o fortalecimento das políticas públicas do MDA. O volume de crédito para a 
agricultura familiar aumentou 717% entre as safras de 2002/2003 e 2012/2013. Na safra em andamento (14/15) 
já atingiu R$ 20,7 bilhões. O plano safra de 2015 atingiu o montante e 28,6 bilhões. Nos últimos 10 anos uma 
média de 880 mil pessoas/ano foram beneficiadas pela política nacional de assistência técnica e extensão rural.  
Desde 2004, 141 mil famílias da reforma agrária forma beneficiadas por sistemas de abastecimento de águas.

3. Ampliar a renda e melhorar a qualidade de vida dos agricultores 
familiares, dos assentados de reforma agrária e dos povos e 
comunidades tradicionais.
Assegurar a qualidade de vida, a superação da pobreza rural e as condições para produção são prioridades do 
MDA. Um exemplo da efetividade das ações do MDA, em conjunto com outros ministérios, foi a redução da 
pobreza multidimensional crônica no rural (privação de mais de três necessidades por dia), que caiu de 28,6% 
em 2002 para 4,9% em 2013.  Outro importante instrumento de garantia de renda é o programa Garantia 
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Safra, que na safra 2012/2013 beneficiou 1,2 milhão de agricultores, especificamente que produzem em 
áreas afetadas pela seca ou excesso de chuvas. Pode-se citar, também, as 141 mil famílias da reforma agrária 
que foram beneficiadas por sistemas de abastecimento de águas desde 2004. Destacam-se, também, as ações 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária 
(Ates), que capacitam e empoderam agricultores e agricultoras familiares, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida no campo e para o desenvolvimento rural sustentável.

4. Promover a sustentabilidade ambiental, a agroecologia e a redução 
do uso de agrotóxicos pela agricultura familiar
O Brasil é um dos maiores consumidores de defensivos agrícolas do mundo. Em 2011 foram utilizados 5,2kg 
de defensivos agrícolas/ habitante, conforme apontam o Instituto Nacional do Câncer (Inca) e o Ministério da 
Saúde. A utilização ostensiva e inadequada destes produtos causa danos aos agricultores, consumidores e ao 
meio ambiente. Outra ação prioritária do MDA é ampliar a inserção da agricultura familiar em sistemas de 
produção de base agroecológica, orgânica e da sociobiodiversidade, garantindo 1 milhão de agricultores e 
agricultoras familiares inseridos nesses sistemas.

5. Promover a cidadania e a qualidade de vida nos territórios rurais
Atualmente existem 239 territórios rurais, englobando 3.568 municípios. Esses territórios são escolhidos levan-
do em consideração o número de agricultores familiares e a as limitações de qualidade de vida nestas regiões. 
O MDA atua na articulação das políticas federais visando promover a cidadania e a qualidade de vida.  Uma das 
ações específicas que o MDA vem desenvolvendo é o programa Arca das Letras, que já beneficiou mais de 1,1 
milhão de famílias, entregando mais de 10 mil bibliotecas, num montante de 2,2 milhões de livros. 

6. Implantar uma política de governança fundiária qualificando a gestão 
da terra e do uso dos recursos naturais
O MDA tem como meta a efetiva implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, visando a qualificação 
da gestão da terra e dos recursos naturais, junto à mudança normativa necessária para atingir estes objetivos. 



24

M
ini

sté
rio

 do
 D

es
en

vo
lvi

m
en

to 
Ag

rár
io

7. Avançar a fortalecer a abordagem territorial na integração de políticas 
públicas para o desenvolvimento rural
A criação de territórios rurais leva em consideração a participação do público da agricultura familiar e reforma 
agrária no local e a situação de pobreza. A estratégia é a inclusão social destas pessoas via produção e consu-
mo. Dentre os novos desafios do Ministério está a construção de planos específicos de ação para territórios 
rurais com características semelhantes. 

8. Fortalecer a ampliar as políticas para povos e comunidades 
tradicionais, mulheres e a emancipação social e econômica da 
juventude no meio rural
O MDA tem uma forte atuação de políticas de gênero, fornecendo assistência técnica e extensão rural específica para 
mulheres, assegurando a adesão aos programas como o Garantia Safra preferencialmente no nome da mulher. O 
Programa Nacional de Documentação de Trabalhadora Rural (PNDTR) já beneficiou mais de 1,3 milhão de mulhe-
res. O MDA atua também na articulação das políticas de desenvolvimento rural para a autonomia econômica das 
mulheres, com foco na agroecologia. Com relação à juventude rural, o público da agricultura familiar de até 29 anos 
é alvo de políticas específicas de assistência técnica e extensão rural e se beneficia amplamente de outras políti-
cas como o crédito para compra de terras (PNCF), onde somam 37% dos beneficiários. A atuação do MDA também 
é voltada para a promoção do etnodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, por meio da inclusão 
produtiva e da geração de renda. Nesse sentido, o MDA trabalha na emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) e capacitação para acesso a políticas públicas gerais e específicas para povos e comunidades tradicionais. 

9. Promover a participação social nas políticas públicas
O MDA possui, entre suas diretrizes de ação, o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Soli-
dário (PNDRSS), construído pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (CONDRAF), 
com grande participação da sociedade civil, numa Conferência com mais de 40 mil pessoas. Além disso, o 
MDA tem intensa discussão com os movimentos sociais na elaboração dos planos e ações a cada safra. 
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10. Promover o desenvolvimento rural com base na agricultura 
familiar e na soberania e segurança alimentar e nutricional na agenda 
internacional
O modelo de desenvolvimento rural voltado aos agricultores familiares e à segurança alimentar, por meio de 
políticas públicas inclusivas e acesso aos mercados institucionais, são o foco da atuação internacional do MDA. 
Um exemplo é o Programa Mais Alimentos Internacional, que promoveu a exportação de máquinas e equipa-
mentos junto às políticas públicas da agricultura familiar. Adicionalmente, a atuação do MDA na Câmara de 
Comércio Exterior e junto ao Ministério das Relações Exteriores promove o espaço das políticas públicas para 
agricultura familiar no comércio exterior, nas negociações internacionais e nas normativas afetas ao desenvol-
vimento agrícola no âmbito multilateral. 

11. Consolidar na sociedade e no Judiciário o conceito da função social 
da terra e da paz no campo
A constituição federal prevê que a terra deve cumprir a sua função social, sob pena de desapropriação e uso 
para reforma agrária. O MDA está em articulação constante com órgãos do Judiciário para equacionar ques-
tões neste sentido, como a revisão dos índices de produtividade da terra e a efetiva implementação do artigo 
243 da Constituição, que prevê expropriação no caso de uso de trabalho escravo, aprovada em 2014. 

12. Fortalecer o MDA com a ampliação e a estrutura organizacional 
e regimental, (valorização e gestão de pessoas) e implantação de 
instrumentos de monitoramento, avaliação, gestão da informação, do 
conhecimento e de políticas
Desde a instituição do MDA, em 2000, só houve um concurso para servidores efetivos do Ministério (em 
2008), com 202 vagas, dos quais permanecem apenas 139. Somados a esses, temos quatro Analistas de Co-
mércio Exterior, 41 Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS), 215 servidores comissionados, sem vínculo 
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efetivo, 141 servidores requisitados a outros órgãos e 123 contratados por tempo determinado. Equacionar 
o número reduzido de servidores efetivos com o aprimoramento e inovação das políticas públicas de desen-
volvimento rural, assim como a implantação de instrumentos robustos de monitoramento e avaliação das 
políticas, é um dos desafios do MDA.

13. Fortalecer e consolidar instrumentos de acesso à terra e sucessão rural
Em adição às políticas públicas específicas aos jovens, a questão da sucessão rural é um dos temas prioritários 
do MDA, que tem como meta elaborar e implementar o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural em 
articulação com outros órgãos de governo.

14. Promover a democratização do acesso à terra por meio da 
reforma agrária, do crédito fundiário e da regularização fundiária e 
reordenamento agrário
A democratização do acesso à terra é uma das mais importantes demandas dos movimentos sociais, e o MDA 
vem empreendendo um conjunto de ações que a eleva a uma de suas prioridades permanentes. Assim, nos 
últimos 10 anos, a utilização de uma área que equivale a aproximadamente 5% de todo o território nacional 
para a reforma agrária; as ações do Programa Nacional de Crédito fundiário (PNCF); o georreferenciamento 
de áreas e entrega de títulos na Amazônia Legal; as políticas de governança fundiária; e a atuação junto ao 
legislativo e judiciário, entre outros, contribuem para que esse tema se consolide entre as diretrizes deste 
Plano Estratégico.
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5. DESAFIOS DO  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
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Para que fossem elencados os principais desafios para se cumprir a Missão e Visão do MDA, foram realizadas 
entrevistas com as lideranças, foi feita pesquisa documental e, junto com as oficinas, pôde-se captar a percep-
ção coletiva acerca dos desafios estratégicos a serem enfrentados, considerando-se o horizonte 2015-2018. A 
identificação dos pontos de convergência entre as respostas dos entrevistados e conteúdos em documentos 
foi feita com base em temas relacionados às seguintes dimensões:

• Resultados institucionais; 
• Processos internos; 
• Pessoas;
• Infraestrutura;
• Tecnologia da Informação; e
• Orçamentária/Financeira.

RAZÃO DE SER E VISÃO DE FUTURO: Qual é a “razão de ser” do MDA para o Estado brasileiro? Como 
você imagina o MDA no Futuro?

Razão de ser:
• Organização especializada na agricultura familiar que proporcione a representação dos interesses 

deste segmento junto ao Estado brasileiro.
• Promoção do desenvolvimento rural sustentável e solidário com foco na agroecologia, na agricultura 

familiar e na reforma agrária.
• Inclusão social e fortalecimento das condições de vida e renda de boa parte da população brasileira. 

Garantia de melhores condições de vida à população rural, evitando o processo de migração às 
cidades e o processo de favelização.

• Construção e gestão de políticas públicas para garantir acesso a direitos para as famílias do campo 
e gestão de todo o território, promovendo o desenvolvimento rural do país com protagonismo dos 
agricultores familiares.

• Desenvolvimento do país no conceito de nova ruralidade, que engloba a rede urbana no 
planejamento da agricultura familiar e na reforma agrária (soberania alimentar, segurança hídrica, 
segurança energética, plano de logística).

• Desenvolvimento do mundo rural de forma inclusiva e socialmente justa, prioritariamente para a 
agricultura familiar e para o público da reforma agrária.
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Visão:
• Agricultura familiar como segmento consolidado, cumprindo seu papel na produção de alimentos e 

geração de ocupações no rural.
• MDA como protagonista de um novo modelo de produção de alimentos saudáveis no Brasil com 

ampliação para o mercado internacional.
• Reconhecimento como instituição que realmente fortaleceu a agricultura familiar, promoveu a 

reforma agrária e promoveu a transição do modelo de desenvolvimento no rural brasileiro.
• Fazer com que todos que necessitam tenham crédito, ampliar o Seguro da Agricultura Familiar e 

Garantia Safra, repensar as políticas de alto custo para que apoiem a disponibilização da informação, 
capacitação e preparação do agricultor.

• Ministério com formulação de políticas eficazes para o fortalecimento da agricultura familiar e 
executando a gestão do território rural e fomentando os seus usos mais adequados socialmente.

• Ministério do Desenvolvimento Rural, que responde aos interesses da população rural brasileira 
incluindo campo e cidades, com especial atenção aos agricultores familiares em sua ampla 
diversidade.

• Conhecimento e gestão do território e, desta forma, organizar e garantir acesso às políticas públicas 
para as famílias do campo.

• Assentar, em condições dignas, todas as famílias acampadas no Brasil / consolidar a agricultura 
familiar no Brasil como espaço efetivo de produção de alimentos para o consumo, que sejam 
saudáveis / avançar no cooperativismo.

• Desenvolver a agroecologia (mercado importante) e o desenvolvimento da agroindústria (com 
aumento da rentabilidade e vinculado ao desafio de assegurar a segurança alimentar – produção para 
o consumo interno da família brasileira). 

• Transformar os espaços da agricultura familiar em “espaços de vida”, espaços bons onde as crianças e 
jovens possam estabelecer suas vidas nesses locais (associações com organizações da sociedade civil 
e outros ministérios, tais como educação, saúde, cultura, promover a inclusão digital).

• Pobreza rural eliminada e MDA reconhecido como responsável por ter promovido os produtos da 
agricultura familiar e ter contribuído para ascensão econômica e social de seus públicos.
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RESULTADOS e PARTES INTERESSADAS: Quais os 5 principais desafios para o MDA desempenhar seu 
papel institucional e quais os principais resultados que o MDA deverá entregar para as suas partes 
interessadas?

• Superação da pobreza; democratização do acesso à terra por meio da reforma agrária e da 
regularização fundiária.

• Fazer com que as políticas de desenvolvimento consigam chegar às camadas mais pobres.
• Democratização do acesso às políticas de apoio a produção e comercialização da agricultura familiar; 

cooperativismo, cooperativa de produção, comercialização e crédito.
• Garantia de estrutura e instrumentos para que o MDA desempenhe a missão que lhe cabe.
• Planejamento deve ser superior a 5 anos – horizonte deve ser maior, contemplando o médio e longo 

prazos. Esforços devem ser concentrados para a reforma agrária. Buscar uma valorização equilibrada 
entre econômico e social.

• Inserção dos agricultores familiares no mercado nacional e internacional;
• Reordenamento do território, realizar a reforma agrária (a terra é mais do que propriedade), controle 

social da terra, democratização da terra; inserir a reforma agrária na agenda dos governos e da 
sociedade civil.

• Realizar a reforma agrária no país, colocar o uso social da propriedade da terra no centro do processo 
para o desenvolvimento rural.

• Consolidar a agricultura familiar, como modo de produção predominante no meio rural brasileiro.
• Incorporar a abordagem territorial como estratégia de inclusão das pessoas e dos lugares rurais do 

Brasil no projeto de desenvolvimento da nação.
• Melhoria das qualificações das associações responsáveis pela assistência técnica familiar (parceiros) 

para maximizar o auxílio ao MDA.
• Consolidar o conceito e implementar uma estratégia para governança fundiária; 
• Desenvolver plataformas (temas) automatizadas que permitam a integração de dados sobre o acesso 

às políticas públicas do MDA e INCRA; 
• Reorganizar a capilaridade das estruturas do MDA e do INCRA (Delegacias, Escritórios o Terra Legal e 

Superintendências do INCRA);
• Redefinir a estratégia de comunicação do MDA (notícias, formação e serviços); política clara de gestão 

de pessoas (número, carreira, efetivos x temporários).
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• Promover a paz no campo por meio de suas políticas e ações de conciliação; 
• Prover condições para que os agricultores familiares possam produzir alimentos saudáveis; 
• Promover a qualidade de vida no campo; 
• Ciclo da organização coletiva das famílias a partir de 2015 e a organização (diversidade) dos 

territórios rurais;
• Promover um debate com a sociedade brasileira sobre alimentos saudáveis.
• Ressignificação da reforma agrária e da agricultura familiar; 
• Reestruturação organizacional; 
• Identificação das forças políticas que ajudarão o MDA a se reposicionar.

PROCESSOS INTERNOS: Existem desafios para o processo decisório do MDA? Quais os principais 
desafios para promover maior agilidade nos processos de trabalho?

• Construção de estrutura decisória com mais clareza e foco; reposicionamento das políticas do MDA, 
considerando as disponibilidades de recursos e prioridades do Ministério; reorganização da estrutura 
buscando maior equilíbrio de competências e responsabilidades.

• Aperfeiçoamento do planejamento estratégico e de seu monitoramento. Necessidade de mensuração 
de resultados (secretarias possuem muitas informações, mas muito voltadas à eficiência – busca 
maior por indicadores de efetividade). 

• Ter uma relação mais bem estabelecida entre as unidades regionais (delegacias) e a sede e entre MDA 
e INCRA; uniformização de processos e capacitação.

• Necessidade de redimensionamento da estrutura do Ministério e insuficiência da força de trabalho, 
em comparação ao tamanho da responsabilidade; 

• Coordenação de um processo descentralizado de gestão; formação adequada de pessoal sob uma 
nova concepção de ruralidade (agricultura, reforma agrária, indústrias, serviços, cidadania) e do papel 
do meio rural no desenvolvimento do país.

• Utilização de estudos dos processos de trabalho da instituição / melhoria de processos (implantação 
do Sistema Eletrônico de Informação); definição da gestão por competências; mudança sensível com 
a nova liderança quanto ao processo decisório (maior comunicação entre as lideranças). 
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• Consolidar o conceito e implementar uma estratégia para governança fundiária; qualificar os nossos 
instrumentos para acesso à terra; aperfeiçoar o arcabouço jurídico de várias políticas públicas; 
construir e implementar o Cadastro Nacional de Terras.

• Muito funcionamento com convênios. Melhoria de estrutura administrativa (espaço público 
– compromisso com o Estado). Integração com o INCRA deve ser trabalhada para garantir o 
funcionamento das duas instituições (MDA e INCRA). Compromisso com resultados deve sempre 
existir, bem como a definição de prioridades claras e monitoramento integrado das informações.

COMUNICAÇÃO: Quais os desafios para fortalecer o relacionamento e a comunicação com as partes 
interessadas? Há desafios de comunicação institucional?

Interna:
• Processo tecnologicamente atrasado; criação de um instrumento que consolide normas e orientações 

para produção de informações.
• Dar os primeiros passos com a criação de um boletim interno e proteção de tela.
• Comunicação interna deve ser fundamental e precisa ser reforçada para garantir o alinhamento 

estratégico e comunicação das grandes metas do MDA.
• Criar canais internos com os servidores e com todos que se relacionam com o MDA.
Externa:
• Muita proximidade com seu beneficiário – instrumentos precisam levar isso em consideração; canais 

alternativos para lugares de difícil acesso (ex.: rádio); disponibilidade por outras mídias (acesso a TV 
do MDA, redes sociais).

• Estabelecer comunicação com o consumidor de alimentos e melhorar a divulgação da agricultura 
familiar; 

• Melhorar a interlocução com o poder judiciário e com os órgãos de controle interno e externo.
• Aumentar a presença do Ministério na grande imprensa e nos meios de comunicação que as pessoas 

mais acessam.
• Buscar diminuir o grau de dependência de outras instituições (de crédito, por exemplo). 
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• Aumentar a Interlocução com o público (bancos, instituições de crédito, municípios) e buscar 
melhoria na recepção de dúvidas e orientação das partes interessadas.

• Aprimorar a linguagem para ser mais acessível ao público e diversificar os meios de comunicação, 
com foco nas mídias sociais.

• Fortalecer o papel pedagógico do Ministério, mostrando para a sociedade a importância da reforma 
agrária, do cooperativismo, da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis. 

• Levar, ao público em geral, discussões vitais para o Ministério, como terra, água, agrobiodiversidade e 
preservação de ecossistemas. 

PESSOAS: Quais são os principais desafios para a gestão e o desenvolvimento de pessoas?

• Ter quadro próprio; valorização do quadro; relação boa de trabalho, com espaço para discussão e 
debates sobre os temas e questões pertinentes.

• Estruturar as carreiras do MDA e INCRA
• Aumentar o número de servidores concursados e criar carreira do MDA.
• Estrutura organizacional deve ter mais foco em preenchimento dos cargos com pessoas do quadro.
• Implantar um programa de capacitação e formação. Foco na estruturação desse processo para que 

tenha maior permanência e seja adequado às necessidades. 
• Formação de pessoal mais adequado sobre uma nova concepção de ruralidade; ter um modelo 

de gestão mais participativo em que as pessoas se sintam corresponsáveis pelas decisões e 
protagonistas de um processo de mudança.

• Inclusão dos colaboradores, principalmente servidores, no estabelecimento de prioridades e tomada 
de ação do Ministério, buscando relacionar a atuação profissional com os resultados para o público. 

• Implantação da gestão por competências para posterior implantação de um plano estruturado de 
capacitação.

• Estabelecimento de carreira para o MDA com isonomia de salário; participação em eventos 
internacionais.
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INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Quais são os principais desafios para a 
infraestrutura e tecnologia?

• Fortalecer a área de Tecnologia da Informação, com investimentos em equipamentos e incorporação 
de novos servidores;

• Promover a integração de sistemas de informação; instrumentos de georreferenciamento de todo o 
país; controle do território e aperfeiçoamento de cadastro e registro de imóveis.

• Implantar uma governança de tecnologia da informação que considere a melhoria e ampliação dos 
atuais recursos tecnológicos, descentralização dos processos com mais valorização pelos conteúdos; 

• Instituir uma sistemática de informações gerenciais para compartilhar com as unidades estaduais e 
delegacias;

• Implantação de uma sala de informações estratégicas para uso compartilhado de todo o Ministério;
• Modificação da cultura de planilhas para tudo (controle de contratos, financeiros, gestão de pessoas) e 

transformá-las em sistemas; e
• Integrar a infraestrutura do MDA e do INCRA com uma gestão do quantitativo de linguagens que tanto 

MDA e INCRA trabalham; preferencialmente migrar toda estrutura de informática para software livre.

ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: Há desafios perante a gestão financeira e a disponibilidade de recursos?

• Manter os programas em plena execução mesmo em face dos cortes orçamentários e limitações de 
pessoal do quadro.

• Aprimoramento ou alteração dos instrumentos de execução (convênios e contratos de repasse), que 
possibilitem uma melhor execução das políticas.

• Integração de políticas públicas do Ministério com racionalização na execução dos recursos.
• Aumentar a capilaridade das ações do Ministério, com mais ações em pequenos municípios.
• Melhorar a aplicação e o controle dos recursos (sejam eles do MDA ou das entidades conveniadas ao 

MDA – acompanhar a execução dos recursos que são repassados pelo MDA).
• Alcançar recursos suficientes para consolidar o Plano Safra Anual e permitir uma política efetiva de 

Reforma Agrária. 
• Monitoramento constante de contratos e convênios, bem como das prestações de contas com 

observância dos resultados e entregas.



35

Pla
no

 Es
tra

tég
ico

 20
15

-20
18

6. MAPA ESTRATÉGICO
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Um dos principais fatores de sucesso na implementação de uma estratégia é a sua divulgação para toda a 
organização. Muitas organizações estabelecem boas estratégias, mas não as comunicam adequadamente a 
quem vai se encarregar de executá-las. É possível afirmar que as pessoas não se envolvem nem se comprome-
tem com algo que não entendem ou no qual não veem sentido e significado. E sem a atitude de comprome-
timento dos servidores o sucesso é impossível. A comunicação da estratégia é, então, uma ação decisiva para 
o êxito do Plano.
Assim sendo, uma das principais formas de comunicação e divulgação da estratégia da instituição é o Mapa 
Estratégico. Ele é a representação visual da estratégia, descrevendo-a por meio de objetivos estratégicos rela-
cionados entre si e distribuídos em perspectivas organizacionais (Kaplan & Norton, 2004).
O Mapa Estratégico representa uma arquitetura genérica de uma visão compartilhada para a descrição da 
estratégia. Auxilia a organização a enxergar suas estratégias de forma coesa, integrada e sistemática, em uma 
cadeia de causa e efeito que conecta os resultados almejados com seus respectivos propulsores. 
O Mapa Estratégico do MDA foi organizado em eixos de atuação: agrícola, fundiário, cidadania e qualidade de 
vida, além das ações de gestão e comunicação como parte dos processos internos que precisam ser aprimora-
dos ou implantados em caso de inovações previstas. Nele os objetivos são incluídos na perspectiva da Missão, 
Visão e Valores na direção dos resultados institucionais esperados.
A composição do Mapa Estratégico permite, assim, que o MDA delineie os caminhos que se pressupõe se-
rem mais adequados para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo. Com essa poderosa ferramen-
ta de Gestão, é possível alinhar todos os servidores em relação às metas estabelecidas. Dessa forma, todos 
entendem como suas atividades contribuem para que o MDA atinja seus objetivos, conforme distribuição 
e categorização padronizada dentro do modelo preconizado pelo Balance Score Card, conforme mostrado 
a seguir:
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Promover a gestão da malha 
fundiária nacional com ênfase 

no geocadastro

MAPA ESTRATÉGICO – MDA 2015-2018

MISSÃO: Promover a política de desenvolvimento rural do Brasil rural, a democratização 
do acesso à terra, a gestão territorial da estrutura fundiária, a inclusão produtiva, a 
ampliação de renda da agricultura familiar e a paz no campo, contribuindo com a 
soberania alimentar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental do País.

VISÃO: Ser reconhecido nacional e internacionalmente como ator 
fundamental na construção de um meio rural com equidade, 
com mais oportunidades de renda e vida, mais humano, com 

inclusão produtiva e social e respeito ao meio ambiente.

Re
su

lta
do

s 
Ins

tit
uc

ion
ais

:
Pro

ce
sso

s I
nt

ern
os

:

Ampliação da oferta de 
alimentos saudáveis 

e diversificados para a 
população brasileira

Governança 
Fundiária 

estruturada

Aumento do 
desenvolvimento rural 

sustentável com base na 
agricultura familiar

Ampliação da 
permanência 
da juventude 
no meio rural

Paz no 
campo

Aumento da equidade social 
no meio rural contribuindo 

para a superação da pobreza 
e das desigualdades regionais

Realizar a regularização 
fundiária em todo o território 

nacional, com foco na 
Amazônia Legal, no semiárido 
e nos territórios quilombolas

Fiscalizar os municípios que receberam 
equipamentos do PAC

Agrícola

Promover sistemas de produção de base 
agroecológica e orgânica

Implementar uma Política Nacional de Comercia-
lização e Abastecimento da Agricultura Familiar, 
que promova o associativismo, o cooperativismo 

e a agregação de valor na produção

Ampliar o acesso e qualificar as políticas 
de crédito, de proteção da produção e de 

mitigação de riscos para a agricultura familiar

Promover e garantir o espaço da agricultura 
familiar na integração regional, na 

cooperação internacional, nas negociações 
internacionais e no comércio exterior

Integrar as políticas voltadas para a inclusão produti-
va, ampliando e qualificando as ações para a popu-

lação rural em condições de extrema pobreza

Instituir um sistema nacional público de 
ATER para promover sua universalização e 

efetividade para a Agricultura Familiar

Reforçar teses no Judiciário 
que consolidem a função 

social da propriedade

Promover a reforma agrária, 
a regularização fundiária e a 
política de crédito fundiário 

como instrumentos de 
democratização do acesso à 
terra e combate à violência 

no campo

Criar e implantar projetos 
de assentamentos com 

infraestrutura, considerando 
a abordagem territorial

Cidadania & Qualidade de Vida

Adotar a abordagem territorial como método de 
planejamento e implementação das políticas 

públicas do MDA

Promover a inovação social e tecnológica no meio 
rural, compartilhando conhecimentos e saberes 

locais

Promover o acesso dos povos e comunidades 
tradicionais às políticas produtivas e a 

garantia de direitos, contribuindo para o seu 
etnodesenvolvimento

Promover políticas para fortalecimento da 
autonomia e a emancipação da juventude rural, 

contribuindo para a sucessão rural

Promover a gestão social nos territórios rurais, 
com o compartilhamento entre poder público e 
sociedade civil, para formulação e controle social  

de políticas públicas;

Promover a autonomia socioeconômica das 
mulheres rurais com garantia dos direitos  

da cidadania

Contribuir para a redução da violência no campo

Fundiária

GestãoArticulação & Relacionamento
Qualificar e intensificar a relação e 
o diálogo com os entes federativos, 

parlamentares e com a sociedade civil

Aprimorar a 
comunicação externa 

e interna

Implantar a gestão 
estratégica participativa 

do MDA e INCRA

Padronizar, desburocratizar e 
aperfeiçoar os métodos e processos 

de trabalho

Re
cu

rso
s 

hu
ma

no
s e

 
inf
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str

utu
ra

Or
ça

m
en

to Ampliar e assegurar 
recursos orçamentários 

e financeiros

Promover a gestão por 
competências e a capacitação 
permanente dos servidores

Valorizar e 
motivar os 
servidores

Aprimorar a 
governança de TI do 

MDA e do INCRA

Assegurar infraestrutura 
compatível com as atribuições 

do MDA e do INCRA
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Os objetivos estratégicos são os fins a serem perseguidos pela organização para o cumprimento de sua missão 
institucional e o alcance de sua visão de futuro. Constituem elo entre as diretrizes da organização e seu refe-
rencial estratégico. Traduzem as demandas e expectativas das suas partes interessadas e os desafios a serem 
enfrentados nos próximos anos. 
Segundo Almeida (2003), os objetivos estratégicos são compostos pelas atividades e marcos críticos a serem 
ultrapassados, assegurando que aquilo que é preciso ser feito será realizado, de forma harmônica, e garantin-
do, assim, a materialização da visão.
As organizações perseguem seus objetivos de forma a assegurar os resultados para a melhoria de si mesmas. 
Os objetivos têm a finalidade de:

• Legitimar suas pretensões junto às partes interessadas;
• Motivar colaboradores da organização;
• Reduzir as incertezas na tomada de decisão;
• Definir os resultados desejados como critério de desempenho, representando um padrão de execução.

Foram elaborados 34 (trinta e quatro) objetivos estratégicos para o MDA que, de forma balanceada, estão 
distribuídos em 4 (quatro) perspectivas do mapa estratégico. São eles:

Perspectiva: Resultados Institucionais

• Ampliação da oferta de alimentos saudáveis e diversificados para a população brasileira;
• Governança Fundiária estruturada;
• Aumento do desenvolvimento rural sustentável com base na agricultura familiar;
• Ampliação da permanência da juventude no meio rural;
• Paz no campo;
• Aumento da equidade social no meio rural contribuindo para a superação da pobreza e das 

desigualdades regionais.
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Perspectiva: Processos Internos

• Promover sistemas de produção de base agroecológica e orgânica;
• Implementar uma Política Nacional de Comercialização e Abastecimento da Agricultura Familiar, que 

promova o associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor na produção;
• Integrar as políticas voltadas para a inclusão produtiva, ampliando e qualificando as ações para a 

população rural em condições de extrema pobreza;
• Instituir um sistema nacional público de ATER para promover sua universalização e efetividade para a 

Agricultura Familiar;
• Ampliar o acesso e qualificar as políticas de crédito, de proteção da produção e de mitigação de riscos 

para a agricultura familiar;
• Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na integração regional, na cooperação 

internacional, nas negociações internacionais e no comércio exterior;
• Fiscalizar os municípios que receberam equipamentos do PAC;
• Promover a gestão da malha fundiária nacional com ênfase no geocadastro;
• Reforçar teses no Judiciário que consolidem a função social da propriedade;
• Promover a reforma agrária, a regularização fundiária e a política de crédito fundiário como 

instrumentos de democratização do acesso à terra e combate à violência no campo;
• Criar e implantar projetos de assentamentos com infraestruturas, considerando a abordagem 

territorial;
• Realizar a regularização fundiária em todo o território nacional, com foco na Amazônia legal, no 

semiárido e nos territórios quilombolas;
• Adotar a abordagem territorial como método de planejamento e implementação das políticas públicas 

do MDA;
• Promover a inovação social e tecnológica no meio rural, compartilhando conhecimentos e saberes locais;
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• Promover o acesso dos povos e comunidades tradicionais às políticas produtivas e a garantia de 
direitos, contribuindo para o seu etnodesenvolvimento;

• Promover políticas para fortalecimento da autonomia e a emancipação da juventude rural, 
contribuindo para a sucessão rural;

• Promover a gestão social nos territórios rurais, com o compartilhamento entre poder público e 
sociedade civil, para formulação e controle social de políticas públicas;

• Promover a autonomia socioeconômica das mulheres rurais com garantia dos direitos da cidadania;
• Contribuir para a redução da violência no campo;
• Aprimorar a comunicação externa e interna;
• Qualificar e intensificar a relação e o diálogo com os entes federativos, parlamentares e com a 

sociedade civil;
• Implantar a gestão estratégica participativa do MDA e INCRA;
• Padronizar, desburocratizar e aperfeiçoar os métodos e processos de trabalho.

Perspectiva: Recursos humanos e Infraestrutura

• Promover a gestão por competências e a capacitação permanente dos servidores;
• Valorizar e motivar os servidores;
• Aprimorar a governança de TI do MDA e do INCRA;
• Assegurar infraestrutura compatível com as atribuições do MDA e do INCRA.

Perspectiva: Orçamento

• Ampliar e assegurar recursos orçamentários e financeiros.
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8. INDICADORES E METAS
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Planejamento é uma aposta, nos ensina Carlos Matus. A flexibilidade do Plano Estratégico é fundamental para 
a estratégia, uma vez que esta estratégia não é um fim em si mesma e que mudanças no contexto organiza-
cional e no ambiente podem provocar alterações nas mais sólidas das estratégias.
Supõe-se que ao adotar um conjunto de iniciativas seja possível alcançar os objetivos planejados. Entretanto, 
alterações sutis ou significativas podem ocorrer alterando o contexto e fragilizando o conjunto de hipóteses 
adotadas. Dessa forma é necessário e oportuno criar um sistema de indicadores para acompanhamento das 
metas, capaz inclusive de identificar erros de planejamento que possam levar a desvios em relação aos resul-
tados esperados.
Um sistema de indicadores é um modelo para monitoramento e avaliação focado em resultados. Ele faz parte 
de um processo de transformação, no qual o efeito desejado é mensurado por um conjunto de indicadores e 
alcançado por um grupo de iniciativas, conforme a figura 1.

Figura 1: Tipos de indicadores considerados no planejamento estratégico

FORNECEDORES

CUSTOS PRODUTOSINSUMOS RESULTADOSPROCESSO

ATIVIDADES

PÚBLICO ALVO

INSUMO PROCESSO PRODUTO

TIPOS DE INDICADORES

RESULTADO
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Os indicadores usados acompanham o macroprocesso que começa em fornecedores, perpassando as ativi-
dades necessárias para o alcance dos objetivos e culminando com a entrega de resultados e produtos ao 
público-alvo. Neste Plano Estratégico são usados os seguintes tipos de indicadores:

• Indicadores de insumo: relacionados ao volume de insumos utilizados no processo. De forma geral, 
os insumos podem ser: pessoas, equipamentos e matéria-prima. Assim considerados, o número de 
pessoas, e o número de horas/máquina são exemplos desse tipo de indicador. Em alguns casos, são 
utilizados indicadores de custo (volume de reais consumidos com mão-de-obra, por exemplo);

• Indicador de processo: focaliza a atividade ou atividades que geram o produto, ou seja, tem ligação 
com o processo de transformação dos insumos em produtos. São exemplos: número de horas de 
atendimento; tempo de realização do ensaio laboratorial; tempo de expedição de laudos; etc;

• Indicador de produto: especificam e quantificam os bens e serviços (produtos) produzidos. São 
exemplos: número de pessoas atendidas; número de laudos expedidos; número de computadores 
instalados; etc;

• Indicador de resultado: deve traduzir o efeito que se deseja com o produto, ou seja, está fora da 
governabilidade do processo e refere-se ao impacto esperado. Em um processo de atendimento ao 
público, por exemplo, no qual o indicador de produto seja o número de pessoas atendidas, o efeito 
desejado pode ser a solução dos problemas dos clientes, assim, um indicador de resultado possível 
seria o número de problemas solucionados. Os indicadores e metas elaboradas são detalhadas no 
anexo 1. Na seção seguinte, descreve-se como esses indicadores irão ser utilizados para a gestão 
estratégica.
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9. GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANO
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Uma gestão estratégica eficaz subsidia de maneira abrangente os gestores com informações tão diversas 
quanto o público-alvo, resultados de desempenho e eficiência de processos. Assim, a implantação da gestão 
estratégica permitirá aos gestores acompanhar os indicadores de maneira estruturada, identificar oportuni-
dades de mudanças, e produzir uma retroalimentação positiva para as políticas de acordo com as condições 
conhecidas e os resultados esperados para o público das políticas.  
Neste planejamento inauguramos o início de um processo de gestão estratégica que consiste na implantação 
de um ciclo de planejamento, execução, controle/monitoramento, avaliação e ações de melhoria. Com os ins-
trumentos de gestão das estratégias espera-se que o MDA utilize seus indicadores e metas como instrumentos 
para monitorar e avaliar suas ações.
Os indicadores são as principais informações que irão compor diversos painéis de indicadores e de metas 
estratégicas a serem acompanhadas entre 2015 e 2018. Desse modo, será possível o estabelecimento de 
análises mais completas das ações do Ministério, cruzando-as com outras ações, desagregando-as por regiões, 
estados e municípios, por gênero, dentre outras informações.
Como exemplo, mostramos a título de ilustração na figura 2 (página ao lado), alguns indicadores deste plane-
jamento, convertidos em gráficos para seu o monitoramento.
Uma das informações é a distribuição da quantidade de agricultores familiares por estado da federação. Este 
indicador pode ser configurado em diversas desagregações territoriais, geográficas e temáticas, por exemplo, 
quantos agricultores trabalham com produtos orgânicos, sua distribuição por bioma e existência de Docu-
mento de Aptidão ao PRONAF (DAP).
Um painel de informações tem a vantagem de poder ser configurado conforme perguntas específicas a 
respeito das ações de qualquer tema ou recorte, tais como mulheres, juventude e povos e comunidades 
tradicionais. Assim, além de resultados de produção orgânica, poderíamos mostrar dados de beneficiários 
do garantia-safra por um desses recortes, pois informações de outras bases de dados podem ser agregadas 
a esse painel. 
O Painel de Indicadores do MDA funcionará inicialmente em uma sala de informações estratégicas e suprirá 
uma lacuna de informação mais agregadas na temática agrária. Será estruturada a partir das informações das 
secretarias com recortes diversos e dados de outros órgãos como IBGE e IPEA. A informações serão voltadas 
para todos os usuários internos e no futuro poderão ser organizadas em publicações. 
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Figura 2: Indicador 1 - Número de agricultores familiares orgânicos  (NEAD)
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS



49

Pla
no

 Es
tra

tég
ico

 20
15

-20
18

O Plano Estratégico ora assim apresentado é uma ferramenta de gestão interna que busca assegurar que os 
objetivos do MDA sejam alcançados conforme sua Visão e Missão. Para isso, a comunicação do Plano Estraté-
gico junto ao público interno é uma premissa básica. Porém, algumas questões merecem ser consideradas 
como pontos de atenção para futuras iniciativas. 
Primeiro, o mapeamento mais preciso dos diferentes segmentos da população atendidos pelos programas 
deve ser realizado. Os participantes do programa citaram 70 (setenta) diferentes tipos de público. A clareza 
na caracterização do público-alvo facilita a identificação das necessidades, a definição das ações para cada 
segmento e, consequentemente, um melhor atendimento. 
Segundo, a busca pela ousadia, simplicidade e exequibilidade das ações. Aqui se refere à criação de novos 
métodos e alternativas de implementação dos programas para beneficiar o público-alvo. Propostas de ações 
estruturantes, mesmo que sejam simples, devem ser incentivadas. Tal proatividade é essencial para que os 
programas sejam efetivamente implementados num horizonte de curto, médio e longo prazo, considerando 
a dimensão setorial, territorial, a regionalidade e a cultura em um contexto territorial.
Terceiro, a gestão estratégica exigirá a colaboração efetiva entre as Secretarias do MDA e o INCRA na execução 
das ações.  Essa colaboração implica em permanente interação também entre as Secretarias e as Delegacias 
Federais, Superintendências e até outros órgãos como os institutos de terra dos estados da federação. Cada 
qual atuando em conformidade com as competências definidas, contudo, mantendo uma saudável sinergia 
entre os órgãos que atuam nas questões agrárias.
Quarto, a interação com o público-alvo. É preciso criar mecanismos de comunicação e interação frequente com 
o público-alvo e parceiros institucionais e com as lideranças das comunidades. Isso promove a implementação 
conjunta de ações, no mínimo qualificando as demandas. A ideia é que com uma ação organizada e qualifi-
cada, as implementações dos programas tenham mais chances de serem adequadas a cada público-alvo e ao 
território e, consequentemente, promovam a autonomia das comunidades após a implementação das ações 
de maneira mais efetiva.
Finalmente, importante mencionar que o Plano Estratégico necessita de uma gestão estratégica, utilizando 
técnicas de gestão adequadas, com monitoramento integrado e avaliação dos resultados, incluindo-se tam-
bém a utilização de ferramentas tecnológicas adequadas. Esta é uma ação mandatória para a efetividade do 
plano.  O Ministério passará a ter insumos de informação e conhecimentos estratégicos de forma sistemática 
para a tomada de decisões de alto nível. Essa gestão estratégica permitirá, assim, uma visão sistêmica em 
relação aos objetivos propostos na direção do cumprimento da missão institucional. 
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ANEXO 1: PAINEL DE INDICADORES
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Instituir um Sistema Nacional Público de Ater para promover sua universalização e efetividade para a agricultura familiar

Número de organizações 
econômicas de 
agricultores familiares 
atendidas por Ater em 
gestão

Contagem do número de 
organizações econômicas da 
agricultura familiar atendidas 
por Ater em atividades de gestão 
registradas no SIATER

--- --- 477 477 1.000 1.500 2.000

Número de agricultores 
familiares atendidos no 
ano pela Ater Federal

Contagem do número de 
agricultores familiares atendidos no 
ano em atividades de Ater Federal 
registradas no SIATER

--- --- 470.000 470.000 850.000 850.000 850.000

Número de unidades da 
federação aderidas ao 
Sistema Nacional de Ater

Contagem do número de unidades 
da federação que aderiram ao 
Sistema Nacional de Ater

--- --- 0 0 9 18 27

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar uma política nacional de comercialização e abastecimento da agricultura familiar, que promova o 
associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor na produção

Número de agricultores 
familiares com acesso ao 
mercado institucional e 
privado

Contagem do número de 
agricultores familiares que acessam 
os mercados institucionais e privados 
(Fonte: Sistema de Gestão do PAA, 
do PNAE, Conab, Programa Biodiesel, 
Programa Terra Forte)

--- --- 250.000 375.000 410.000 700.000 900.000

Número de organizações 
econômicas com acesso 
ao mercado institucional 
e privado

Contagem do número de 
organizações econômicas que 
acessam os mercados institucionais 
e privados (Fonte: Sistema de Gestão 
do PAA, do PNAE, Conab, Programa 
Biodiesel, Programa Terra Forte).

--- --- 3.000 3.000 3.300 3.860 4.400

Número de cooperativas 
organizadas e aptas para 
realizar exportação

Contagem do Número de 
cooperativas organizadas e 
aptas para realizar exportação 
(atendimentos aos protocolos 
internacionais – técnico, jurídicos, 
tributários, sanitários)

--- --- 50 50 60 80 100
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar o acesso e qualificar as políticas de crédito, de proteção da produção e de mitigação de riscos para a agricultura 
familiar

Número de contratos 
no âmbito do Pronaf

Número de contratos no 
âmbito do Pronaf --- --- 1.800.000 1.810.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000

Número de contratos 
de custeio agrícola com 
seguro

Número de contratos 
de custeio agrícola com 
seguro no âmbito do 
Pronaf

447.000 433.000 405.000 405.000 406.000 408.000 410.000

Número de agricultores 
familiares aderidos no 
Garantia Safra

Número de agricultores 
familiares aderidos no 
Garantia Safra.

--- --- 1.162.085 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000

Contratos no âmbito do 
Pronaf Mais Alimentos

Número de contratos no 
âmbito do Pronaf Mais 
Alimentos

73.900 208.600 404.400 405.000 440.000 490.000 540.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Integrar as políticas voltadas para a inclusão produtiva, ampliando e qualificando as ações para a população rural em 
condição de extrema pobreza

Integração de políticas 
públicas

Número de famílias de 
agricultores familiares 
em situação de extrema 
pobreza no cadastro único 
atendidos por 2 ou mais 
políticas públicas (água 
para produção, fomento 
e ATER)

--- --- --- 50.000 50.000 100.000 100.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover sistemas de produção de base agroecológica e orgânica

Número de 
agricultores familiares 
agroecológicos

Contagem do número 
de agricultores familiares 
agroecológicos (Cadastro 
de Agricultura Familiar)

--- --- --- DEFINIR 
CONCEITO

COLETAR 
DADO --- 1.000.000

Número de agricultores 
familiares orgânicos

Contagem do número 
de agricultores familiares 
orgânicos (Cadastro 
Nacional de Agricultores 
Orgânicos/MAPA)

--- --- 7.800 10.000 12.000 14.000 16.000
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na integração regional, na cooperação internacional, nas negociações 
internacionais e no comércio exterior

Número de atividades 
de intercâmbio de 
experiências sobre as 
políticas públicas do 
MDA

Número de atividades 
de intercâmbio de 
experiências sobre as 
políticas públicas do MDA

--- 48 67 72 77 83 90

Países parceiros 
do Programa Mais 
Alimentos Internacional

Número de países 
parceiros do Programa 
Mais Alimentos 
Internacional

1 5 6 6 8 11 14

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fiscalizar os municípios que receberam equipamentos do PAC

Municípios 
que receberam 
equipamentos do PAC 
fiscalizados

Número de municípios 
fiscalizados 15 110 191 191 191 191 191

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar regularização fundiária em todo o território nacional com foco na Amazônia legal, no semiárido e nos territórios 
quilombolas

Índice de Títulos entre-
gues na Amazônia Legal

Número de títulos entregues 
pelo número referencial 2.379 4.615 10.272 10.000 10.000 10.000 ---

Índice de Destinação na 
Amazônia legal

Quantidade de área 
destinada pela quantidade 
de área referencial

176.748 352.241 9.928.655 3.000.000 6.000.000 6.000.000 ---

Índice de Geocadastro 
realizados na Amazônia 
Legal

Quantidade de área geoca-
dastrada pela quantidade 
de área referencial

3,8mi/ha 2,2mi/ha 17,3mi/ha 10mi/ha 8mi/ha 10mi/ha ---

Índice de Geocadastro 
realizados no apoio aos 
estados

Número de geocadastro 
entregue pelo número 
referencial

13.058 13.058 13.058 22.628 23.000 25.000 25.000

--- 29.424 4.954 10.000 10.000 10.000 10.000

Índice de identificação 
de territórios 
quilombolas

Número de identificações 
pelo número referencial 12 7 13 20 15 15 15

Índice de área 
titulada de territórios 
quilombolas

Quantidade de área 
titulada 956,7882 1.373,6640 25.006,5996 10.000 10.000 10.000 10.000
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Criar e implantar projetos de assentamentos com infraestrutura considerando a abordagem territorial

Índice de assentamentos 
rurais estruturados

Número de assentamentos 
estruturados pelo número 
de assentamentos criados 
no período 2015-2018

--- --- --- --- --- --- ---

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a reforma agrária, a regularização fundiária e a política de crédito fundiário como instrumento de democratização 
de acesso à terra e combate à violência no campo.

Número de famílias 
beneficiadas pelas 
políticas de acesso a 
terra

Número de famílias 
atendidas sobre a meta 
referencial

INCRA
22.789 30.359 32.277 50.000 30.000 30.000 30.000

PNCF / SRA
4.174 1.891 1.643 1.700 2.000 5.000 7.000

SERFAL
2.379 4.615 10.272 10.000 10.000 10.000 ---

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a gestão da malha fundiária nacional com ênfase no geocadastro

Índice de governança da 
malha fundiária

Área ocupada por imóveis 
inseridos no acervo 
fundiário do INCRA pela 
área total abrangida pela 
jurisdição do INCRA (dados 
dependentes da demanda 
espontânea)

--- --- 55,11% 57% 59% 61% 63%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reforçar teses no judiciário que consolidem a função social da propriedade

Teses Judiciais sobre 
a Função Social da 
Propriedade

Nº de Manifestações 
formais realizadas em 
processos na justiça federal 
e nos tribunais superiores

--- --- --- 01 03 03 03

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a autonomia socioeconômica das mulheres rurais com garantia dos direitos da cidadania

Taxa de aumento do 
acesso das mulheres aos 
programas no âmbito 
do MDA

Nº de mulheres que 
acessaram / nº total de 
acesso

--- --- --- 20% 30% 40%
50% de 

atendimento 
de mulheres
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o acesso dos povos e comunidades tradicionais às políticas produtivas e a garantia de direitos, contribuindo para o 
seu etnodesenvolvimento

Números de Famílias dos 
Povos e Comunidades Tradi-
cionais atendidas pela ATER

Números de famílias 
com ATER/números de 
chamadas

--- --- --- --- --- --- 150.000

Números de Selos 
Indígenas do Brasil 
emitidos

Percentual de selos 
emitidos/percentual 
de empreendimentos 
indígenas

--- --- --- --- --- --- 100%

Números de Selos Quilom-
bos do Brasil emitidos

Número de selos 
quilombos emitidos --- --- --- --- --- --- 600

Número de empreen-
dimentos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais 
atendidos pela ATER

Números de 
empreendimentos 
existentes das diversas 
ações implementadas

--- --- --- --- --- --- 2.800

Número de DAPs emitidas 
para as famílias de Povos e 
Comunidades Tradicionais.

Número de DAPs 
emitidas --- --- --- --- --- --- 100.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover políticas para o fortalecimento da autonomia e a emancipação da juventude rural, contribuindo para a sucessão rural.

Jovens atendidos (as) em 
Chamadas Públicas de 
ATER

(%) Número de jovens 
beneficiários pela ATER/ 
total de beneficiários das 
Chamadas

--- --- --- 25% 25% 25% 25%

Jovens beneficiários (as) 
do Pronaf

Número de jovens 
beneficiários com crédito 
do Pronaf

213.000 233.000 238.500 250.000 260.000 270.000 280.000

Comitês de Juventude nos 
Territórios Rurais

(%) Número de Comitês 
de Juventude/ total de 
Colegiados Territoriais

--- --- ---
9,6% 

(23 Comitês de 
Juventude)

25%
(60 Comitês 

de Juventude)

46%
(110 Comitês 
de Juventude)

60%
(144 Comitês 
de Juventude)

Jovens beneficiários (as) da 
Reforma Agrária em novos 
assentamentos

(%) Número de jovens 
assentados/ total de 
assentados

--- --- --- 30% 30% 30% 30%

Organização produtiva 
coletiva da juventude rural

Número de projetos de 
organização produtiva 
apoiados pelo MDA

--- --- --- Edital lançado 60 65 70
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir para a redução da violência no campo.

Número de homicídios 
decorrentes de conflitos 
agrários, conforme conclusão 
do respectivo inquérito policial

Número de homicídios/
total de homicídios do ano 
anterior 

11 6 9 9 <2015 <2016 <2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adotar a abordagem territorial como método de planejamento e implementação das políticas públicas do MDA

Percentual de programas do 
MDA com normativo que 
estabeleça a discussão nos 
colegiados territoriais

Nº programas normatizados /
total dos programas do MDA 9% 9% 9% 9% 20% 30% 50%

Percentual de colegiados 
territoriais que discutiu o 
programa normatizado

Nº de colegiados que 
incluíram o PROINF em 
pauta de reunião /total de 
colegiados *100

96% 98% 74% 100% 100% 100% 100%

Nº de colegiados que incluíram 
temas do Projeto Dom Helder 
em pauta de reunião/total 
de colegiados territoriais 
abrangidos pelo projeto *100

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Percentual de execução 
orçamentária do MDA 
decorrente da discussão nos 
colegiados territoriais

Montante da execução 
orçamentária que foi discutida 
em colegiados/ Montante 
total da execução do MDA

--- --- --- --- --- --- 40%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a inovação social e tecnológica no meio rural, compartilhando conhecimentos e saberes locais.

Número de eventos Número de chamadas 
públicas de ATER MDA-INCRA --- --- --- --- --- --- 1.200

Número de participantes em 
eventos Lista de presença de eventos --- --- --- --- --- ---

18400 + meta 
de famílias esta-
belecidas para as 

chamadas de ATER

Número de tecnologias e 
métodos

Tipos de tecnologias e métodos 
trabalhados nos eventos --- --- --- --- --- --- 500

Número de Arcas das Letras 
implantadas

Total de Arcas implantadas 
por ano --- --- 730 850 850 850 850
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a gestão social nos territórios rurais, com o compartilhamento entre poder público e sociedade civil, para 
formulação e controle social de políticas públicas.

Percentual de territórios 
rurais com apoio para sua 
atuação na gestão social

(Número de territórios rurais 
apoiados /número total de 
territórios rurais) *100

100% 94% 94% 100% 100% 100% 100%

Indicador de resultado da 
gestão social

Em construção – Será criado 
grupo de trabalho para 
elaboração, com previsão de 
conclusão em março de 2016

--- --- --- --- --- --- ---

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar e assegurar os recursos orçamentários e financeiros

Índice de execução 
orçamentária (empenho)

Valor empenhado total/Limite 
orçamentário total x 100 98,77 98,50 99,55 99 99 99 99

Índice de execução 
financeira (pagamento)

Valor pago total/Limite 
financeiro total x 100 77,38 83,66 78,92 90 90 90 90

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a infraestrutura compatível com as atribuições do MDA e do INCRA

Percentual de renovação e 
recuperação da frota

= [(número de veículos 
adquiridos + número de 
veículos recuperados) / número 
total de veículos x 100]

-- -- -- 20% 20% 20% 20%

Número de delegacias 
e superintendências 
reformadas

= Número absoluto de 
delegacias e superintendências 
reformadas

-- -- -- 0 5 11 13

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a governança de TI do MDA e do INCRA

Número de processos de 
governança implementados 

Número absoluto de processos 
e boas práticas de governança 
(Ex.: Cobit, ITIL, etc)

-- -- 7 10 12 13 14

Número de 
Projetos de TI integrados 
entre MDA e INCRA

Número absoluto -- -- -- 1 1 1 1

Percentual de demandas 
(ações) priorizadas pelo 
Comitê de TI atendidas 
dentro do Prazo

= (Número de demandas prio-
rizadas pelo Comitê de TI atendi-
das no prazo / número total de 
demandas priorizadas pactuadas 
pelo Comitê de TI) x 100

-- -- -- 0 65% 0 65%
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Valorizar e Motivar os servidores

Turn over

[(nº de servidores que saíram 
do MDA + nº de servidores que 
entraram no MDA)/2] / nº de 
funcionários (período anterior)

22% 24% 26% 23% 22% 22% 21%

Absenteísmo [Horas Perdidas / (Horas 
Trabalhadas + Horas Perdidas)] -- -- -- 6% 6% 5% 4%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a gestão por competências e a capacitação permanente dos servidores

Participações em 
Capacitação

Número de pessoas que 
participaram de capacitações 
(com base no Plano de 
Capacitação Permanente)

-- -- -- 50 320 330 350

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar a gestão estratégica participativa do MDA e INCRA

Índice de Metas Alcançadas
= (Número de metas do PE 
alcançadas / Número de metas 
do PE) x 100

-- -- -- 0 85% 90% 95%

Índice de implementação 
do PNDRSS

AD=(DA/DT)x100
AD = percentual de 
atendimento das demandas do 
PNDRSS
DA=demandas ou metas do 
PNDRSS atendidas
DT=total demandas  PNDRSS

-- -- -- COLETAR 
DADO 60% 70% 80%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Padronizar, desburocratizar e aperfeiçoar os métodos e processos de trabalho

Número de processos 
eletrônicos (SEI) Número de processos digitais -- -- -- 0 880 2.640 3.580

Número de pareceres 
conclusivos de prestação de 
contas de convênio

Número absoluto de pareceres 
conclusivos de prestação de 
contas de convênio

23 57 33 33 80 150 200
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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
Linha de Base Metas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a comunicação externa e interna

Relação com a Imprensa - 
citações ao Ministro

Aumento de 10% no nº de 
citações ao Ministro Patrus em 
relação ao ano anterior

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Relação com a Imprensa - 
citações ao MDA

Aumento de 10% no nº de 
citações ao MDA em relação ao 
ano anterior

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Relação com a Imprensa - 
matérias externas positivas 
para o MDA

Aumento de 10% no nº de 
Matérias externas positivas 
sobre o MDA / total de matérias 
externas sobre o MDA

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Acesso ao Portal do MDA
Aumento de 10% no nº de 
acessos ao Portal em relação ao 
ano anterior

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Impacto nas Comunidades 
Virtuais - curtidas

Aumento de 10% no nº de 
curtidas na página do MDA em 
relação ao ano anterior

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Impacto nas 
Comunidades Virtuais - 
compartilhamentos

Aumento de 10% no nº 
de compartilhamentos de 
postagens em relação ao ano 
anterior

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Impacto nas Rádios 
comerciais

Aumento de 10% no nº de 
acessos ao conteúdo de áudio/
boletins em relação ao ano 
anterior

-- -- -- 1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

1,1*(ano 
anterior)

Visitas do Ministro aos 
Estados Nº de estados visitados, por ano -- -- -- 10 10 10 12

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Qualificar e intensificar a relação e o diálogo com os entes federativos, parlamentares e a sociedade civil

Atendimento Parlamentar
Nº de parlamentares atendidos 
/ Nº de parlamentares que 
solicitaram atendimento

63% 70% 80% 90% 100%

Adesão à pauta da 
Sociedade Civil, por meio 
das ações do MDA

Nº de itens de pautas atendidas 
/ Nº total itens de pautas 
direcionadas ao MDA

60% 60% 60% 60%
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