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ANÁLISE DO PLANO SAFRA 2019/2020 

18 de junho de 2019 

 

Medidas anunciadas  
No dia 18 de junho de 2019 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) anunciou as políticas para a safra agrícola e pecuária 2019/2020 que passam a 

vigorar a partir de 1º de julho. O governo prevê a aplicação de um montante de recursos 

de R$ 225,59 bilhões, sendo R$ 169,33 bilhões para custeio, comercialização e 

industrialização, R$ 53,41 bilhões para investimentos, R$ 1,0 bilhão para subvenção ao 

prêmio do seguro rural, e R$ 1,85 bilhão para apoio à comercialização.  Em geral, as 

taxas de juros foram mantidas para pequenos e médios produtores, e subiram em 1,0 

ponto percentual para os demais. 

Montante de Recursos 
O Governo Federal anunciou recursos para o crédito rural, no valor de R$ 225,59 bilhões 

para a safra 2019/2020, conforme descrito no quadro a seguir: 

 

Itens Safra 2019/2020 

(R$ bilhões) 

Custeio, comercialização e industrialização 169,33 
Investimento 53,41 
Apoio à comercialização 1,85 

Seguro Rural 1,00 
Total 225,59 

Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Getec/Ocepar – junho de 2019 

 
Do total anunciado pelo Governo, R$ 31,22 bilhões serão destinados ao Pronaf, e  

R$ 26,49 para o Pronamp. 

Taxa de juros - Comparativo 

No geral, as taxas de juros de crédito rural para a safra 2019/2020 aumentaram em 1,0 

ponto percentual com relação à safra anterior. 

Finalidade 
Safra 2019/2020  

(% a.a.) 

Safra 2018/2019  

(% a.a.) 

Variação 

(pontos 

percentuais) 
CUSTEIO  

Pronaf 3,0/4,6 2,5/4,6 0,5/0,0 

Pronamp 6,0 6,0 0,0 

Demais Produtores 8,0 7,0 1,0 

INVESTIMENTO  

Moderfrota 8,5/10,5 7,5/9,5 1,0/1,0 

Programa ABC 5,25/7,0 5,25/6,0 0,0/1,0 

PCA – Armazenagem 7,0 6,0 1,0 

PCA - Armazéns até 6 mil tons 6,0 5,25 0,75 

Inovagro 7,0 6,0 1,0 

Pronamp 7,0 6,0 1,0 

Moderinfra 8,0 7,0 1,0 
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Finalidade 

Safra 2019/2020  

(% a.a.) 

Safra 2018/2019  

(% a.a.) 

Variação 

(pontos 

percentuais) 
Moderagro 8,0 7,0 1,0 

Prodecoop 8,0 7,0 1,0 

Procap Agro TLP + 3,7% TLP + 3,7% 0,0 
Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Getec/Ocepar – junho de 2019 

 

Investimentos 
O montante de recursos ofertados para programas de investimento na safra 2019/2020 

é de R$ 53,4 bilhões o que representa um aumento de 34% em relação a 2018/19. A 

tabela a seguir resume as condições de cada programa. 

Programa Recursos  

(R$ milhão) 

Limite de 

crédito/ benef. 

Prazo 

(anos) 

Carência 

(anos) 

Taxa de 

juros  

(% a.a.) 

Pronamp 2.715 R$ 430 mil 8 3 7,0 

ABC  2.096 R$ 5,0 milhões 12 8 5,25 e 7,0 

Prodecoop  1.285 R$ 150 milhões 10 3 8,0 

PCA 1.815 - 15 3 6,0 7,0 

Inovagro 1.500 R$ 1,3 milhão 10 3 7,0 

Moderagro 1.200 R$ 880 mil 10 3 8,0 

Moderinfra 732 R$ 3,3 milhões 10 3 8 

Moderfrota 9.690 85% 7 14 meses 8,5 e 10,5 

Pronaf 12.927 R$ 165 mil 10 3 3,0 e 4,6 

Subtotal 33.960 - - - - 
Fundos 

constitucionais 

6.230  12 3 Taxas por 

porte 

Bancos cooperativos 600 R$ 450 mil 12 3 8,0 

BNDES ProcapAgro 2.500 R$ 65 milhões 2 6 meses TLP + 3,7% 

BNDES Prorenova 1.500 - 6 18 meses TLP + 3,7% 

BNDES Agro 2.500 - - - TLP + 3,7% 

BB Investe Agro 1.000 - - - - 

Juros livres 5.125 - - - - 

Total 53.415 - - - - 
Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Getec/Ocepar junho de 2019 

 
• Moderagro: passará a financiar a erva-mate e a cana-de-açúcar para a 

produção de cachaça. 

• Moderinfra: aumento do limite de crédito para empreendimento individual, de 

R$ 2,0 milhões para R$ 3,3 milhões por beneficiário e de R$ 6,6 milhões para R$ 

9,9 milhões empreendimento coletivo. 

Pronaf – Apoio ao Pequeno Produtor 
Foram disponibilizados R$ 31,22 bilhões para o custeio, comercialização e investimento 

dos pequenos produtores rurais, a taxas de juros que variam entre 3,0% a.a. e 4,6% a.a. 

Além disso, foram reestabelecidas as condições de financiamento de Assistência 

Técnica e Extensão Rural ao agricultor familiar. Serão disponibilizados R$ 500 milhões para 

o financiamento de casas rurais, com esta medida o Governo prevê a construção de 

até 10 mil casas para produtores. 
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Pronamp – Apoio ao Médio Produtor 
O montante de recursos destinados ao Pronamp será de R$ 26,49 bilhões, um aumento 

de 32% com relação à safra passada. Os recursos poderão ser utilizados para custeio, a 

uma taxa de 6,0% a.a. e para investimentos a uma taxa de 7,0% a.a. Também foi 

anunciado a possibilidade de financiamento da assistência técnica ao médio produtor, 

inclusive aos pecuaristas, nas operações de crédito rural. 

Apoio à comercialização 
Será disponibilizado R$ 1,85 bilhão para apoio à comercialização, sendo R$ 250 milhões 

para equalização na venda de estoques, R$ 1,0 bilhão para PEP/PEPRO e PROP e R$ 600 

milhões para AGF e contrato de opção. Os preços mínimos serão reajustados 7,0% em 

média. A seguir são descritos os preços mínimos dos principais produtos para a região 

Sul do Brasil: 

Cultura Safra 2018/2019 

(R$) 

Safra 2019/2020 

(R$) 
Variação  

(%) 
Soja (60 Kg) 37,71 43,28 14,77 
Milho (60 Kg) 21,62 24,51 13,37 

Feijão cores (60 Kg) 85,50 94,20 10,18 
Feijão preto (60 Kg) 77,48 87,12 12,44 
Raiz de mandioca (ton) 207,45 220,10 6,10 

Leite (l) 0,94 1,03 9,57 
Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Getec/Ocepar junho de 2019 

 
Pesca e aquicultura: empresas de pescado e produtos da aquicultura, além de 

associações e cooperativas de pescadores contarão com financiamento para 

comercialização. Foram criados preços de referência para esses produtos. 
 

Seguro Rural 

No seguro rural o governo irá disponibilizar R$ 1,0 bilhão para subvenção do prêmio em 

2019. Com a medida o governo prevê aumentar a área segurada no país, dos atuais 6,9 

milhões de hectares para 15,6 milhões de hectares. 

 

Medidas setoriais 
 

• Fundo de aval fraterno: o fundo prevê facilitar a renegociação de dívidas dos 

produtores rurais. O BNDES já dispõe de R$ 5,0 bilhões para as renegociações, 

com prazo de pagamento de até 12 anos e 3 anos de carência. 

• Patrimônio de afetação: a medida permitirá ao produtor rural desmembrar seu 

imóvel para oferecer como garantia nos financiamentos agropecuários. Com 

isso, não será mais necessário o produtor oferecer toda a propriedade como 

garantia de uma operação de financiamento. 

• CPR: Será permitida a emissão de CPR com correção pela variação cambial. 

• Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC): O governo publicará decreto 

formalizando o ZARC no país. 

• Letra de Crédito do Agronegócio: destinação de R$ 55 bilhões das LCA’s para o 

funding do Crédito Rural. 
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PONTOS DE DESTAQUE 

 

• Seguro Rural: Disponibilização de R$ 1,0 bilhão para a subvenção ao prêmio do 

seguro rural; 

• Patrimônio de afetação: permitirá que o produtor utilize parte da sua propriedade 

para oferecer em garantia aos financiamentos; 

• Preços mínimos: correção dos preços mínimos 7,0% em média; 

• Apoio ao setor: Alocação de R$ 10,0 bilhões pelo Tesouro Nacional para 

equalização das taxas de juros, de preços, seguro rural, garantia safra, Proagro, 

entre outros programas da Política Agrícola, para a safra 2019/2020; 

• Pronamp: aumento de 32% nos recursos para custeio e investimento do médio 

produtor; 

• Fundo de aval Fraterno: Disponibilização de R$ 5,0 bilhões para renegociação de 

dívidas dos produtores rurais, no âmbito do BNDES; 

• Pesca: inclusão dos produtos da aquicultura no financiamento para 

comercialização; 

• CPR: Permissão para a emissão de CPR com correção pela variação cambial, 

com vistas a viabilizar a emissão de CRA e CDCA com recursos estrangeiros; 

• Assistência Técnica: inclusão do financiamento da assistência técnica no Crédito 

Rural para pequenos e médios produtores; 

• Casa rural: Destinação de R$ 500 milhões para a construção de casas nas 

propriedades rurais, para pequenos produtores; 

• Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC): Formalização do ZARC no país, 

através de Decreto. 

 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 

• Taxa de juros para demais produtores: Elevação da taxa de juros para 8,0%, na 

mesma semana em que o Bacen anunciou previsão de redução na taxa Selic 

para 5,75% a.a. até o final de 2019, segundo o boletim focus; 

• Recursos livres: aumento do montante de recursos livres disponibilizados para o 

plano safra; 

• Letra de Crédito do Agronegócio: O governo anunciou que as LCA’s serão o maior 

funding do crédito rural na próxima safra. As LCA’s têm custos mais elevados do 

que os recursos controlados, como Recursos Obrigatórios e Poupança Rural; 

• Exigibilidades: Não foram aumentados os percentuais das exigibilidades sobre os 

depósitos à vista e Poupança Rural, para aplicação no Crédito Rural; 

• Prodecoop: Aumento de 1,0 ponto percentual nos juros para o financiamento de 

agroindústrias das cooperativas. A demanda do setor é maior do que o volume 

de recursos anunciado; 

• PCA: O montante de recursos reduziu em 15% e a taxa de juros subiu em 1,0 ponto 

percentual. 

 

 


