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4ª Reunião da Câmara temática de 

Crédito, Seguro e Comercialização do 

Agronegócio – 15/03/2017



 Emenda Constitucional nº 95/2016 limita a evolução das 

despesas públicas, logo aumento de gastos com subsídios 

agrícolas no novo Plano Safra deverá estar associado a 

correspondente redução de outra despesa orçamentária  

 Recomendação da CGU quanto ao orçamento de subsídios 

agrícolas indica que as despesas do 1º semestre no novo ano 

agrícola necessita atender o orçamento do ano corrente de 

2017

Câmara Temática de Crédito, Seguro e 

Comercialização do Agronegócio

Desafios para o PAP 2017/2018

Alternativas para maximizar o orçamento de crédito ao agricultor 

empresarial precisão ser endereçadas – oferta de mais recursos 

com o mesmo volume de subsídio agrícola



Racionalização do número de programas (MCR 8 e 13) facilitará 

operacionalização das linhas de financiamento pelos Agentes e 

contribuirá para uma melhor compreensão pelo produtor rural

Alcance dos planos safra para mais de um ano agrícola 

potencializará eficiência da gestão pública e empresarial 

Propostas do BNDES para PAP 17/18

Elevação do orçamento de crédito dos programas de 

investimento com recursos equalizados pelo TN poderá ser 

alcançado pela redução dos prazos máximos de alguns 

Programas

Centralidade do orçamento de crédito de investimento equalizado 

na fonte BNDES possibilitará descentralização dos recursos, 

favorecendo a competitividade do agentes financeiros e maior 

racionalização dos custos do TN



Propostas para o PAP 17/18
Potencialização do Orçamento de Crédito Subsidiado

Redução de Prazos Máximos de Financiamento
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Atuação dos Agentes por Finalidade Em R$ milhões Data Base: 13/02/2017

Propostas para o PAP 17/18
Atuação dos Agentes por finalidade do crédito de investimento
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Visão Geral – MCR 8 e 13

Menos de ¼ do orçamento original do PAP 16/17 foi efetivado em Projetos 
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remanejados para apoio a BK Isolado
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Racionalização do número de programas (MCR 8 e 13) facilitará 

operacionalização das linhas de financiamento pelos Agentes e 

contribuirá para uma melhor compreensão pelo produtor rural

Alcance dos planos safra para mais de um ano agrícola 

potencializará eficiência da gestão pública e empresarial 

Propostas para PAP 17/18

Elevação do orçamento de crédito dos programas de 

investimento com recursos equalizados pelo TN poderá ser 

alcançado pela redução dos prazos máximos de alguns 

Programas

Centralidade do orçamento de crédito de investimento equalizado 

na fonte BNDES possibilitará descentralização os recursos, 

favorecendo competitividade do agentes financeiros e maior 

racionalização dos custos do TN



Propostas para o PAP 17/18
Racionalização do número de Programas

Análise sobre a operacionalização do ano agrícola 15/16

Ano Agrícola 15/16 9 Programas 44 Condições Financeiras

• 6 condições sem nenhuma operação

• 12 condições com até 10 operações

Valores finais de Safra40%



Ano Agrícola 16/17 9 Programas 42 Condições Financeiras

Valores atualizados até 13/02/2017

• 13 condições sem nenhuma operação

• 8 condições com até 10 operações

50%

Propostas para o PAP 17/18
Racionalização do número de Programas

Análise sobre a operacionalização do ano agrícola 16/17
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Produção

3 (três) Programas 

de investimento por 

público alvo
2 (duas) Finalidades

Projeto de 

Investimento

BK isolado

12 (doze) Condições 

de financiamento

Incentivada A

Incentivada B

Convencional

Propostas para o PAP 17/18
Racionalização do número de Programas

Recursos equalizados pelo TN



Propostas para o PAP 17/18
Racionalização do número de Programas

Endereçamentos

Alterações simplificará a apresentação do MCR 13

Acompanhamento da finalidade do financiamento poderá ser 

realizado pela Matriz de Dados do SICOR

Rubricas do orçamentárias de subsídios controlados pela 

STN serão reduzidas e haverá mitigação de necessidade de 

remanejamentos de recursos 



Racionalização do número de programas (MCR 8 e 13) facilitará 

operacionalização das linhas de financiamento pelos Agentes e 

contribuirá para uma melhor compreensão pelo produtor rural

Alcance dos planos safra para mais de um ano agrícola 

potencializará eficiência da gestão pública e empresarial 

Propostas para PAP 17/18

Elevação do orçamento de crédito dos programas de 

investimento com recursos equalizados pelo TN poderá ser 

alcançado pela redução dos prazos máximos de alguns 

Programas

Centralidade do orçamento de crédito de investimento equalizado 

na fonte BNDES possibilitará descentralização dos recursos, 

favorecendo competitividade do agentes financeiros e maior 

racionalização dos custos do TN



Ano Agrícola Atual

Vigência 

de 1 Ano

Contexto político e econômico não favoreceu

Efeito colateral sobre os agentes públicos e privados da atividade 

econômica

Proposta para o PAP 17/18

Vigência 

de 2 Anos Previsibilidade proporcionará segurança ao produtor rural, 

continuidade dos investimentos e visão positiva da governança da 

política pública agrícola

Ineficiência da gestão 

pública e empresarial

Redução da 

Atratividade 

Elevação dos Custos 

Operacionais

Pouca 

Previsibilidade 

Propostas para o PAP 17/18
Alcance do PAP para mais de um ano agrícola

Indicação do volume de crédito, da racionalidade das condições de 

financiamento e da prioridade por público alvo
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Desempenho das Fontes de Crédito Rural –
Fonte SICOR

Valores Contratados : Jul/16 a Jan/17

Principal fonte de financiamento 

para o investimento no crédito rural

Propostas para o PAP 17/18
Centralidade do Orçamento dos Programas de Investimento no 

BNDES



Propostas para o PAP 17/18
Centralidade do Orçamento dos Programas de Investimento no 

BNDES

BNDES favorece cooperação para um ambiente favorável aos negócios

 Comunicação tempestiva das normas que disciplinam a fonte de recursos

 Proximidade com os Agentes Financeiros e suas representações

 Constante desenvolvimento das plataformas operacionais eletrônicas

BNDES favorece alinhamento com política pública e objetivos dos 

Programas 

 Ações para o desenvolvimento dos Programas prioritários (ABC, 

Inovagro e PCA) e do alcance da política pública

 Desenvolvimento de ações de capacitação de agentes financeiros e 

projetistas agropecuários

BNDES favorece descentralização do acesso ao crédito rural subsidiado

 Diversidade de atuação de Agentes Financeiros

 Melhor perfil de dívida para investimentos de longo prazo

 Racionalização dos recursos do Tesouro Nacional

Ações desenvolvidas nos últimos anos consolidam o BNDES como agente 

agregador do desenvolvimento e aplicação da política pública agrícola
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