
PROGRAMA TERRA FORTE: DESENHO E DESAFIOS DE UMA POLÍTICA 

DE FOMENTO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO EM ÁREAS DE REFORMA 

AGRÁRIA 

 

Vitória de Paula Ramos1 

Caíque Souza2 

 

Resumo: Nos últimos anos o governo federal vinha desenvolvendo iniciativas e políticas 

para fomentar e apoiar empreendimentos agroindustriais cooperativos em assentamentos 

de reforma agrária. Essas políticas são uma resposta a demandas históricas de 

movimentos sociais do campo que buscam fortalecer a presença da agricultura familiar 

em diversos territórios e cadeias produtivas, promovendo geração de renda e agregação 

de valor para estas famílias, questionando as relações econômicas de poder existentes na 

indústria alimentícia e gerando impactos sociais profundos. A mais recente experiência 

de uma política pública com esse viés foi o Programa Terra Forte (PTF), iniciativa que 

envolveu diversos atores, entre órgãos do Poder Executivo, autarquias federais e 

movimentos sociais com o objetivo de apoiar empreendimentos agroindustriais em 

assentamentos rurais com atividade produtiva consolidada e contou com um forte 

empenho desses segmentos e grande aporte de recursos levantado para sua execução. O 

artigo se propõe a analisar principalmente as fases iniciais da criação do PTF, como o 

contexto político que levou à formação dessa agenda de política pública no campo da 

reforma agrária o processo de diálogo entre os atores envolvidos para formulação do 

desenho do programa e o seu caráter robusto e estrutural e o desenho do programa per se 

- as funções dos múltiplos órgãos envolvidos, os recursos disponibilizados e os critérios 

de seleção adotados. Ao final também será feito um levantamento da implementação do 

programa até o presente momento e uma breve análise sobre os desafios encontrados e as 

possíveis tendências para este tipo de política pública como alternativa de 

desenvolvimento rural. 
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