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Motivações para a MP do Agro

• Agronegócio há muito não cabe no “crédito rural oficial”

• Selic baixa, acentuada restrição fiscal e liberalismo econômico

• Recursos abundantes no mercado financeiro

• Expressiva demanda do produtor rural

• Expectativa de crescimento da demanda mundial



Finalidade Pretendida pelo MAPA

• Estruturar um mercado de crédito privado para o agronegócio

• Favorecer a correção de distorções que penalizam o produtor 
rural e a sociedade brasileira

• Desenvolver nosso agronegócio em todas suas potencialidades 
proporcionando crescimento econômico e social



Principais Novidades 
da MP do Agro



Criação do Fundo Garantidor Solidário

• Permite o aval coletivo e solidário de grupos de produtores 
rurais, empresas das cadeias produtivas e instituições 
financeiras

• É garantia subsidiária, que pode ser utilizada após esgotadas as 
garantias reais ou pessoais do devedor

• Facilita renegociação de dívidas ao propiciar garantias adicionais



Patrimônio Rural em Afetação e da Cédula Imobiliária Rural

• Autoriza destacar parte do imóvel rural para garantir operações 
de crédito, o que facilita a concessão de crédito

• Cria a CIR, título vinculado ao patrimônio afetado (total ou em 
parte)

• A CIR será registrada ou depositada para facilitar sua negociação 
com segurança



Equalização de taxa de juros para outros agentes financeiros

• Permite a equalização de taxa de juros do crédito rural para as 
demais instituições financeiras

• Atualmente só os bancos públicos, cooperativos e cooperativas 
de crédito têm acesso à equalização

•Mantido o volume de subvenção, a medida favorece a 
concorrência no mercado de crédito rural



Modernização da Cédula do Produto Rural (CPR)

• Contemplar “1º processamento” de produtos agropecuários

• Todas modalidades de garantias (patrimônio de afetação)

• Variação cambial para tudo e todos (melhora possibilidade de captações 
externas)

• Registro da CPR no mundo digital de alta tecnologia (dá maior transparência ao 
mercado)

• Todos os produtos e seus produtores



Modernização dos Títulos do Agronegócio (CDA-WA, CDCA, LCA e CRA)

•Uniformiza normas sobre registro e depósito dos títulos

•Normatiza emissão de CRA no exterior



Modernização dos Títulos de Crédito (CCR, NPR e Outros)

• Uniformiza normas sobre emissão, registro, depósito e assinatura eletrônica em: 

✓ Cédula de Crédito Rural (CCR)

✓ Nota Promissória Rural 

✓ Duplicata Rural 

• Expectativa de redução dos custos, aumento da segurança e facilitação das 
transações



Subvenção econômica para construção de armazéns por cerealistas

• Permite, até junho de 2021, equalização de taxas de juros em financiamentos 
para construção de armazéns por empresas cerealistas

Números

✓ Volume de recursos: R$ 200 milhões

✓ Custo estimado: R$ 20 milhões por ano

✓ Agrega aproximadamente 2,4 milhões de toneladas à capacidade nacional 
de armazenamento de grãos



OBRIGADO!

Jonathas Alencar
jonathas.alencar@agricultura.gov.br

(61) 3218-2193

mailto:jonathas.alencar@agricultura.gov.br

