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O lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2015/16 ocorre num momento de menor 

crescimento econômico e de ajustamento da política macroeconômica brasileira, sendo 

esta uma realidade observada internacionalmente, inclusive dentre os principais países 

importadores agrícolas.

Esse cenário confere ao setor agropecuário o desafio de continuar contribuindo de 

forma relevante para a sustentabilidade econômica, social e ambiental, com ênfase para 

a retomada do crescimento do país.

Nesse sentido, tem-se a evidência histórica do desempenho da agricultura brasileira, 

inclusive no período de maior impacto da crise econômica e financeira internacional, 

mantendo taxas de crescimento elevadas, relativamente aos demais setores da economia. 

E as perspectivas para a agricultura mundial, especialmente a brasileira, são favoráveis 

no que se refere ao crescimento da produção e do comércio de grãos e de carnes, sendo 

que as projeções para a próxima década, realizadas pelo MAPA e pela OCDE/FAO, não 

obstante assinalem crescimento menos acelerado que na década anterior, confirmam 

a pujança e dinamismo do setor agrícola.

Com a exceção dos biocombustíveis, essas projeções são de crescimento no volume 

de comércio das commodities, principalmente algodão, açúcar e aves, havendo a 

expectativa de que as exportações se concentrem num menor número de países, 

dentre os quais se destaca o Brasil.

Embora as expectativas em relação aos preços reais dos produtos agrícolas na próxima 

década sejam de declínio em relação a 2014, estima-se que sejam mantidos em patamar 

superior ao observado no período anterior a 2007/08, sendo que os preços das carnes e 

dos produtos lácteos tenderão a ser mais elevados relativamente aos produtos agrícolas.

Diante dessas perspectivas, e especialmente da posição de destaque da agricultura na 

economia, o Plano Agrícola e Pecuário 2015/16 preserva o apoio ao setor agropecuário, 

não obstante as limitações ditadas pelas políticas fiscal e monetária de controle das 

finanças públicas. Trata-se de não comprometer a capacidade produtiva do setor 

agropecuário, sua competitividade e o bom desempenho de suas funções clássicas de 

abastecimento do mercado interno e geração de divisas, além da contribuição para o 

controle inflacionário e para a geração de energia.
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Dentre as prioridades da política de crédito rural, se destacam o fortalecimento 

do médio produtor e os financiamentos de custeio e de comercialização da safra, e 

para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas, no âmbito dos programas de 

investimento Moderfrota e PSI Rural.

Para o financiamento da agricultura empresarial na safra 2015/16, foram disponibilizados 

R$ 187,7 bilhões, um aumento de 20% em relação à safra anterior, sendo R$ 149,5 bilhões 

para custeio e comercialização e R$ 38,2 bilhões para investimentos. 

Os recursos a juros controlados, inferiores aos de mercado, montam R$ 127,8 bilhões 

e os recursos a juros livres R$ 57,9 bilhões, dos quais estima-se que R$ 30 bilhões serão 

provenientes da emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA).

Os recursos oriundos desses títulos, quando lastreados em contratos de crédito, 

serão direcionados para o financiamento da agricultura, inicialmente no equivalente 

a 50% do valor das LCAs, emitidas no período de 2 de junho de 2015 a 31 de maio de 

2016, e 100% a partir dessa data. 

Como parte da estratégia de conferir prioridade ao fortalecimento da classe média 

rural, foi elevado, de 10 para 13%, a subexigibilidade de direcionamento, ao Pronamp, 

dos recursos dos depósitos à vista compulsoriamente destinados ao crédito rural. Para a 

safra 2015/16, R$ 18,9 bilhões foram disponibilizados para financiamentos de custeio e de 

investimento, no âmbito do Programa, um aumento de 17% em relação à safra anterior.

A necessária elevação das taxas de juros do crédito rural procurou preservar sua 

margem de preferência relativamente à taxa SELIC, e ocorreu de forma seletiva, mantendo 

tratamento diferenciado mais favorável para os programas prioritários de investimento, 

com destaque para os financiamentos em irrigação, construção de armazéns, inovação 

tecnológica e aos médios produtores rurais.

Em apoio à comercialização em 2015, no âmbito da Política de Garantia de Preços 

Mínimos, foram assegurados R$ 5,15 bilhões para equalização de preços ao produtor, 

aquisição de produtos e manutenção de estoques públicos, além de aumento nos 

preços mínimos em níveis compatíveis com os custos de produção e o comportamento 

dos preços de mercado.
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Foi mantido maior apoio creditício à bovinocultura, cujo financiamento contempla a 

aquisição de animais para engorda em sistema de confinamento, a aquisição de matrizes 

e reprodutores bovinos, e a retenção de matrizes, com o objetivo de evitar seu descarte 

precoce, aumentando a oferta futura de carne e leite.

A política de gestão de risco rural introduziu melhorias no Programa de Zoneamento 

de Risco Climático e no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, cujo 

orçamento disponibilizado para 2015 foi de aproximadamente R$ 600 milhões

Outra medida de caráter inovador é a criação de um Grupo de Alto Nível, para início 

dos estudos a respeito da formulação da Lei Plurianual da Produção Agrícola Brasileira 

(LPAB), com o objetivo de conferir previsibilidade ao produtor rural e contribuir para 

assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento da agropecuária e sua crescente 

inserção no mercado internacional.
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Os recursos de crédito rural para o financiamento da agricultura empresarial na safra 

2015/16 foram assegurados em níveis que refletem o aumento dos custos de produção 

e a demanda potencial de recursos pelos produtores rurais, com a disponibilidade de 

R$ 187,7 bilhões, superando em 20% ao observado na safra anterior. Desse total, R$ 

147,5 bilhões serão para custeio e comercialização, R$ 38,2 bilhões para investimentos 

e R$ 2,0 bilhões para a estocagem de álcool. 

Na destinação desses recursos, destaca-se a ênfase conferida ao médio produtor, no 

âmbito do Pronamp, por meio da elevação da subexigibilidade de aplicação de recursos 

nesse programa, de 10% para 13% do total dos recursos da exigibilidade bancária de 

aplicação dos depósitos à vista no crédito rural.

Recursos de Financiamento Programados para a safra 2015/16

Finalidade R$ bilhões

Custeio e Comercialização 149,5

Investimento 38,2

Total 187,7
Fonte: SPA/Mapa.

A política de crédito rural para a safra 2015/16 mantém o compromisso histórico de 

disponibilizar recursos em montantes e condições de financiamento que proporcionem 

níveis adequados de apoio ao produtor rural, contribuindo para o crescimento da produção 

e da renda, e para a maior inserção do Brasil no mercado agrícola internacional.

Evidências nesse sentido são a evolução histórica da produção de grãos e dos recursos 

de financiamento do custeio da safra, bem como o status do Brasil no ranking dos 

principais países produtores e exportadores agrícolas. 

A disponibilidade de recursos para o financiamento da agricultura empresarial, no 

período 2003/14, manteve-se superior às aplicações, em termos reais, seja em relação 

ao custeio e comercialização ou aos investimentos. Nesse mesmo período, o índice real 

dos recursos aplicados nos financiamentos de custeio foi superior ao índice do valor 

bruto da produção agropecuária, revelando a importância atribuída ao crédito rural 

como instrumento de apoio ao produtor rural para a sustentabilidade do crescimento 

da agricultura.
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O financiamento da agricultura com recursos a taxas de juros praticadas pelo mercado, 

denominados recursos livres, passou a contar com mais uma fonte oriunda da própria 

agricultura, que são as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA). Nesse sentido, foi instituído 

o direcionamento dos recursos captados por meio da emissão de LCA lastreada em 

direitos creditórios originados de operações de crédito rural. 

Estima-se que essa medida contribuirá em R$ 30 bilhões para a oferta de recursos 

de crédito rural, a taxas de juros de mercado, denominados recursos livres, cujo valor 

é de R$ 57,9 bilhões, dos quais R$ 53 bilhões serão destinados ao financiamento de 

custeio e R$ 4,9 bilhões ao financiamento de investimentos. 

A disponibilidade de recursos a taxas de juros inferiores às de mercado, denominados 

recursos controlados, é de R$ 129,8 bilhões, sendo R$ 94,5 bilhões para o financiamento 

de custeio e comercialização, R$ 2,0 bilhões para estocagem de álcool e R$ 33,3 bilhões 

para o financiamento de investimentos.
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Recursos Programados para o Financiamento da Agricultura (Em R$ bilhões)

Finalidade 2015/16

Recursos Controlados 127,8

 Custeio e Comercialização 94,5

 Investimento 33,3

Estocagem de Álcool 2,0

Subtotal 129,8

Recursos Livres 57,9

 Custeio 53,0

 Investimento 4,9

Total 187,7
Fonte: SPA/Mapa.

2.1 Taxas de Juros

Como parte do esforço de ajustamento da economia e em consonância com as 

medidas de natureza fiscal e monetária, as taxas de juros do crédito rural foram revistas, 

sem comprometer a capacidade de pagamento do produtor rural, permanecendo em 

níveis próximos de zero ou negativos em termos reais, relativamente à inflação.

Foi mantido o tratamento diferenciado mais favorável conferido aos médios produtores 

e às atividades e programas prioritários de investimento. 

Taxas de Juros diferenciadas para os Programas de Investimento

Programa Taxa de Juro

Moderfrota
7,5% até 90 milhões de RBA*

9,0% acima de 90 milhões de RBA

PSI - Rural
7,5% até 90 milhões de RBA

9,5% acima de 90 milhões de RBA

PSI - Cerealista
9,0% até 90 milhões de RBA

10,0% acima de 90 milhões de RBA

Procap - Agro Capital de Giro
8,75% financiamento até R$ 20 Milhões (10,5% 

financiamento acima de R$ 20 Milhões)
até 31/08/2015

10,5% a partir de 01/09/2015

ABC 8% e 7,5% (Pronamp)
Fonte: SPA/Mapa

* Renda Bruta Anual

A taxa de juro nos financiamentos de comercialização para as empresas agroindustriais 

tornou-se mais elevada em relação à que prevalece para os produtores rurais e suas cooperativas. 

Em decorrência da prioridade de financiamento às operações de custeio aos produtores 

rurais, foi reduzido, de  13% para 10%, o limite para aplicação em crédito de comercialização, 
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com recursos dos depósitos à vista.

Para os médios produtores, a taxa de juro é diferenciada tanto nos financiamentos 

de custeio quanto nos de investimento.

Taxas de Juros do Crédito Rural

Finalidade Taxa de Juro

Custeio

 - Médios produtores (Pronamp) 7,75%

 - Grandes produtores 8,75%

Comercialização

 - Produtores e cooperativas 8,75%

 - Empresas e Agroindústrias 10,5%
Fonte: SPA/Mapa

2.2 Crédito de Custeio e de Comercialização

Para fazer frente às expectativas de aumento da produção agropecuária e da demanda 

de recursos para o financiamento da safra 2015/16, e ao aumento nos custos de produção, 

a disponibilidade de recursos de custeio e de comercialização foi elevada em 31,7% 

relativamente à safra anterior, se situando em R$ 149,5 bilhões. 

Os limites de financiamento, por beneficiário, foram elevados em 9%, passando de R$ 1,1 

milhão para R$ 1,2 milhão no custeio, e de R$ 2,2 milhões para R$ 2,4 milhões na comercialização.

Aos médios produtores rurais foram ampliadas em 17% as disponibilidades de recursos 

para seu financiamento, relativamente à safra anterior, se situando em R$ 18,89 bilhões, 

dos quais R$ 13,6 bilhões para custeio, aumento foi de 25%. E o limite de financiamento 

de custeio foi elevado de R$ 660 mil para R$ 710 mil por beneficiário e por safra.

Foram eliminados o custeio extra teto (financiamento que os produtores podiam 

acessar acima dos limites individuais pré-estabelecidos com recursos oriundos das 

exigilidades sobre os depósitos à vista), e a possibilidade de elevação do limite de custeio 

em decorrência da existência de reservas legais e áreas de preservação permanente; 

adoção do sistema de rastreabilidade; participação no Sistema Agropecuário de Produção 

Integrada (Sapi); aquisição de sementes das categorias genética, básica, certificada; adoção 

de sistema orgânico de produção, plantio direto na palha. e  inscrição dos produtores 
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rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Os limites de financiamento de comercialização foram mantidos em R$ 40 milhões 

para as agroindústrias e em R$ 25 milhões para os produtores de sementes.

limites de Financiamento de Custeio e de Comercialização

Finalidade limite (R$ mil)

Custeio 1.200

Custeio Pronamp 710

Comercialização

 - Produtores rurais 2.400

 - Produtores de sementes 25.000

 - Agroindústrias 40.000
Fonte: SPA/Mapa

2.3 Crédito de Investimento

Para a safra 2015/16, foram disponibilizados R$ 38,2 bilhões para o financiamento 

de investimentos, sendo que 87% desse valor são recursos controlados, concedidos no 

âmbito dos programas de investimento do BNDES, dos Fundos Constitucionais e das 

Exigibilidades de Depósitos à Vista e da Poupança Rural. Os restantes R$ 4,9 bilhões 

correspondem aos recursos livres.

Os programas de investimento financiados com recursos do BNDES e do Banco do 

Brasil terão uma disponibilidade de R$ 27,87 bilhões e os recursos para as demais linhas 

de financiamento com recursos controlados são de R$ 5,4 bilhões.

Os programas Moderfrota e PSI Rural se destacam pelo aumento de 8% no volume 

global de recursos a eles destinados, no montante de R$ 10 bilhões para o financiamento 

de bens de capital agrícola no PSI e tratores agrícolas, implementos associados e 

colheitadeiras no Moderfrota.

Os limites de financiamento com recursos das Exigibilidades dos Depósitos à Vista 

e da Poupança Rural, e no âmbito dos programas de investimento do BNDES, foram 

mantidos, exceto em relação ao programa ABC e Procap-Agro.

No programa ABC, o limite de financiamento para o plantio comercial de florestas, 

por produtores com mais de 15 módulos fiscais, foi elevado, de R$ 3 milhões para R$ 
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5 milhões. Os prazos de reembolso e de carência foram mantidos para todas as linhas 

de crédito de investimento.

No Procap-Agro, foram estabelecidos dois limites de financiamento de capital de 

giro, para efeito da aplicação de taxas de juros diferenciadas. Até R$ 20 milhões, a taxa 

de juro é de 8,75%, e entre R$ 20 milhões a R$ 60 milhões a taxa é de 10,5%.

As taxas de juros dos programas prioritários de investimento foram mantidas em níveis 

diferenciados mais favoráveis relativamente à taxa básica de 8,75% para o crédito rural, 

sendo este o caso dos Programas PCA, ABC, Pronamp e Inovagro, o mesmo ocorrendo em 

relação aos financiamentos para irrigação, integralização de Cotas Partes nas cooperativas. 

Os produtores com renda bruta anual inferior a R$ 90 milhões também foram 

beneficiados com taxas de juros relativamente menores àquelas fixadas para produtores 

com renda superior a R$ 90 milhões, no âmbito dos programas Moderfrota, PSI Rural 

e PSI “Cerealistas”.

Programação de Recursos de Investimento para a Safra 2015/16

PRoGRAMA
RECuRSoS 

PRoGRAMAdoS 
(R$ milhões)

lIMITE dE CRédITo/
BEnEFICIÁRIo 

(R$ mil)

PRAZo 
MÁXIMo (Anos)

CARÊnCIA 
(Anos)

TAXAS dE JuRoS 
(% ao ano)

Recursos Controlados 33.300 

Moderfrota 3.650 
100% (Pronamp);

 90% 
8 2

7,5% até 90 milhões de RBA
9,0% acima de 90 milhões  de 

RBA

PSI Rural 6.350  Não tem 10 3
7,0% até 90 milhões de RBA
9,5% acima de 90 milhões 

de RBA

Pronamp 5.290 385 12 2 7,5

Moderinfra (Irrigação) 290 2.000(1) 12 3 8,75 (7,5)

Programa ABC 

    - Produtores do Pronamp
3000 2.000(2) 15 3

7,5

    - Demais produtores 8,0

Inovagro 1.400 1.000 10 3 7,5

PCA - Armazéns 2.000 Não tem 15 3 7,5

PSI - cerealista 400  Não tem 15 3
9,0% até 90 milhões de RBA
10,0% acima de 90 milhões 

de RBA

Moderagro 400 800(3) 10 3 8,75

Prodecoop 1.600 100.000 12 3 8,75

Procap - Agro

    - Integral. de Cotas Partes 340 50.000 6 2 7,5

    - Capital de Giro(4) 1.650 
Até 20.000

2 6 meses
8,75

De 20.000 a 60.000 10,5
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PRoGRAMA
RECuRSoS 

PRoGRAMAdoS 
(R$ milhões)

lIMITE dE CRédITo/
BEnEFICIÁRIo 

(R$ mil)

PRAZo 
MÁXIMo (Anos)

CARÊnCIA 
(Anos)

TAXAS dE JuRoS 
(% ao ano)

Outros Investimentos(Fundos 
Constitucionais, MCR 6.2 e 
MCR 6.4)

6.930 

Recursos Livres 4.925  

Prorenova Rural e Industrial 1.500 

70% 
(micro, pequenos e médios); 

50% 
(médio-grandes e grandes)

6 18 meses

Custo financeiro (TJLP ou TS) + 
Remuneração BNDES (1,2% ou 
1,5%) + taxa de intermediação 
financeira (0,1% ou 0,5%) + 
Remuneração da instituição 
Financeira credenciada (5)

Outros Investimentos 3.425 

TOTAL 38.225  

Fonte e elab.: SPA/Mapa.

(1) Limite de crédito coletivo: R$ 6 milhões.

(2) Limite para plantio comercial de florestas: Produtores com até 15 módulos fiscais: R$ 3 milhões. Acima de 15 módulos: R$ 5 milhões.

(3) Limite para crédito coletivo: R$ 2,4 milhões.

(4)  A partir de 01/09/2015, juros de 10,5% até R$ 60 milhões.

(5) Negociada entre a instituição financeira e o cliente.

2.4 outras Medidas de Apoio
Pecuária Bovina

Foram mantidas as linhas de financiamento à pecuária, ao amparo de recursos 

obrigatórios (MCR 6.2), a seguir especificadas;

• Retenção de matrizes bovinas, com prazo de até três anos, incluídos 24 meses de carência;

• Aquisição de bovinos para engorda em sistema de confinamento, com prazo de até 6 meses;

• Aquisição de reprodutores e matrizes bovinas e bubalinas, com prazo de até 5 anos, 

incluídos até 24 meses de carência.

Florestas Plantadas

Em apoio ao setor, foram estabelecidos novos limites de financiamento para esse 

segmento, no âmbito do programa ABC.

Para os produtores com menos de 15 módulos fiscais, o limite de investimento é de R$ 

3,0 milhões por beneficiário, e para mais de 15 módulos fiscais o limite é de R$ 5,0 milhões. 

Essas medidas fazem parte do esforço de fortalecimento desse setor, que será 

intensificado pela elaboração e execução do Plano Nacional de Desenvolvimento de 

Florestas Plantadas (PNDFP), cuja competência foi transferida do Ministério do Meio Ambiente 

para o MAPA. Nesse sentido foi criada a Comissão Setorial de Florestas Plantadas, no 

âmbito do próprio Ministério, sob a coordenação da Secretaria de Política Agrícola (SPA).
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Setor Sucroalcooleiro

A linha de financiamento para estocagem de álcool  foi mantida para a safra 2015/16, 

com a mesma programação de recursos de R$ 2,0 bilhões da fonte BNDES. 

O financiamento para investimentos em fundação, expansão ou renovação de canaviais 

também foi mantido no âmbito do programa ProRenova-Rural, com prazo de até 6 anos, 

incluídos 18 meses de carência, assim como a linha de investimentos com recursos da 

exigibilidade dos depósitos à vista (MCR 6.2), com prazo de até 5 anos, incluídos 18 meses 

de carência, e limite de R$ 1,0 milhão, com vigência até a safra 2015/16. 

Estas medidas têm por objetivo contribuir para o aumento da produção de cana-

de-açúcar no País e para o fortalecimento do setor sucroalcooleiro. 

2.5 linhas de crédito para investimento

Para as operações de investimento, com recursos controlados, foram disponibilizados 

R$ 38,2 bilhões.

As principais fontes de financiamento para tal montante de recursos estão distribuídas 

entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundos 

Constitucionais de Financiamento, Recursos Obrigatórios dos Depósitos à Vista, Poupança 

Rural e Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Agricultura de Baixo Carbono (ABC)

O programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura 

financia a recuperação de áreas e de pastagens degradadas, a implantação e a ampliação 

de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas, correção e adubação de solos, 

implantação de práticas conservacionistas de solos, implantação e manutenção de 

florestas comerciais, implantação de agricultura orgânica, recomposição de áreas de 

preservação permanente ou de reserva legal e outras práticas que envolvem produção 

sustentável e culminam em baixa emissão de gases causadores do efeito estufa.

As taxas de juros são de 8,0% a.a. ou de 7,5% a.a. para aqueles produtores enquadrados 

no Pronamp. Os limites de financiamento são de R$ 2 milhões ou de R$ 3 milhões para 

plantio de florestas de produtores rurais detentores de até 15 módulos fiscais de área 

e de R$ 5 milhões para produtores detentores de área maior que 15 módulos fiscais.
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Pronamp

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) financia os 

produtores com renda bruta anual de até R$ 1,6 milhão, sob a condição de que 

no mínimo 80% dessa renda seja originária da atividade agropecuária ou extrativa 

vegetal. O limite de financiamento é de R$ 710 mil para custeio e de R$ 385 mil para 

investimento, com taxas de juros de 7,75% a.a. para custeio e comercialização e 

de 7,5% a.a. para investimento. Como parte da estratégia de ampliação da classe 

média rural, foi conferida elevada prioridade ao objetivo de viabilizar a transição dos 

produtores familiares para o Pronamp, cujo fortalecimento faz parte das medidas 

de apoio ao médio produtor rural contidas no Plano Agrícola e Pecuário 2015/16. 

Nesse sentido, além dos recursos disponibilizados aos agricultores familiares, no 

âmbito do Pronaf, estes serão parcialmente contemplados, também, com o acesso 

aos recursos programados para o Pronamp.

Moderagro

O Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais 

fomenta os setores da produção, beneficiamento, industrialização, acondicionamento 

e armazenamento de produtos da apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, 

cunicultura, floricultura, fruticultura, palmáceas, olivicultura, produção de nozes, horticultura, 

ovinocaprinocultura, pecuária leiteira, pesca, ranicultura, sericicultura e suinocultura, 

ações relacionadas a defesa animal, particularmente o Programa Nacional de Controle 

e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e a implementação de sistema 

de rastreabilidade animal para alimentação humana e apoia a recuperação dos solos 

por meio do financiamento para aquisição, transporte, aplicação e incorporação de 

corretivos agrícolas.

A partir desta safra as palmáceas foram incorporadas ao Moderagro, resultando 

na possibilidade de financiamento de culturas como a pupunha e palmeiras que estão 

em franca expansão. 

Os limites de financiamento são de R$ 800 mil (individual) e R$ 2,4 milhões (crédito 

coletivo), sendo a taxa de juro de 8,75% a.a.
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Moderinfra

O Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem continua com taxas de juros 

preferenciais, sendo de 7,5 a.a. para financiamentos em irrigação, e de 8,75% a.a. para 

investimentos em modernização de sistemas de armazenagem. Os limites de financiamento 

são de R$ 2,0 milhões (crédito individual) e de R$ 6 milhões (crédito coletivo).

Prodecoop

O Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção 

Agropecuária abrange todos os setores cooperativos de produção. Esse Programa conta 

com a disponibilidade de recursos de R$ 1,6 bilhão para apoio financeiro à produção, 

beneficiamento, industrialização e armazenagem de produtos agropecuários, às ações de 

adequação sanitária e projetos de industrialização de produtos prontos para o consumo 

humano, processados e embalados. O limite de financiamento é de R$ 100 milhões, 

sendo o prazo máximo de reembolso de 12 anos, com taxas de juros de 8,75% a.a..

Procap-agro

O Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias destina-se ao 

financiamento: i) de integralização de quotas-partes do capital social de cooperativas, 

visando a promover a recuperação ou a reestruturação patrimonial das cooperativas de 

produção agropecuária, agroindustrial, aquícola ou pesqueira e ii) de capital de giro para 

cooperativas, visando a disponibilizar recursos para atender as necessidades imediatas 

operacionais das cooperativas. O limite de financiamento para a integralização de cotas 

partes é de R$ 50 milhões, com taxa de juros de 7,5% a.a.. Para capital de giro, o limite é 

de R$ 60 milhões com taxas de 8,75% a.a. para financiamentos de até R$ 20 milhões e 

de 10,5% a.a. para financiamentos acima desse valor, sendo que a partir de 01/09/2015, 

passará a vigorar a taxa de 10,5% para financiamentos de até R$ 60 milhões.

Moderfrota

O Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados 

e Colheitadeiras financia tratores, colheitadeiras, implementos associados, pulverizadores 

autopropelidos e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café, 

além de itens usados (tratores e colheitadeiras com idade máxima de 8 e 10 anos, 
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respectivamente, isolados ou associados com sua plataforma de corte, pulverizadores 

autopropelidos, montados ou de arrasto, com tanques acima de 2.000 (dois mil) litros 

e barras de 18 metros ou mais, plantadeiras usadas e semeadoras usadas com idade 

máxima de 5 anos, revisados e com certificado de garantia emitido por concessionário 

autorizado). As taxas de juros são de 7,5% a.a. para produtores com renda bruta anual 

de até R$ 90 milhões e de 9,0% a.a. para os demais. O limite de financiamento é de até 

90% do valor do bem. Para o beneficiário enquadrado no Pronamp, o limite é de 100% 

de financiamento. O prazos máximos de reembolso são de 8 anos para itens novos e 

de 4 anos para usados.

PSI Rural

O Programa para Sustentação dos Investimentos, modalidade rural, financia produção, 

arrendamento mercantil ou aquisição de bens de capital agrícolas e o capital de giro 

associado; e aquisição de caminhões, desde que o beneficiário seja pessoa física. Pode 

financiar até 70% do valor do bem, com prazo de até 8 anos e taxas de juros de 7,0% 

a.a. para beneficiários com renda bruta anual de até R$ 90 milhões e de 9,5% a.a. para 

renda acima desse valor. A partir de 01/09/2015, passará a vigorar a taxa de juros de 7,5%.

PSI Cerealistas

O PSI Cerealistas tem como beneficiários sociedades empresárias cerealistas, com sede 

e administração no Brasil, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, 

padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal; e indústrias 

de moagem de trigo, com sede e administração no Brasil, que exerçam atividades de 

armazenagem de grãos de trigo in natura. O Programa financia investimentos fixos e 

semifixos, de forma conjunta ou isolada, relacionado à armazenagem de grãos, com taxas 

de juros de 9,0% a.a. para beneficiários com renda bruta anual de até R$ 90 milhões e de 

10,0% a.a. para renda acima desse valor. O prazo máximo para o reembolso é de 10 anos.

INOVAGRO

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária apoia 

investimentos necessários à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades 

rurais, visando ao aumento da produtividade, à adoção de boas práticas agropecuárias e 
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de gestão da propriedade rural, e à inserção competitiva dos produtores rurais nos diferentes 

mercados consumidores. O programa financia estruturas para a implantação de cultivos protegidos, 

serviços de agricultura de precisão, automação e adequação de instalações para os setores de 

avicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira, softwares para o gerenciamento da propriedade 

rural, consultorias para a formação e capacitação técnica e gerencial das atividades produtivas 

implementadas na propriedade rural, além de itens que estejam em conformidade com a 

inovação tecnológica conjugada com boas práticas agropecuárias. Os limites de financiamento 

são de R$ 1 milhão para empreendimento individual, R$ 3 milhões para empreendimentos 

coletivos e R$ 2 milhões para financiamentos em cultivo protegido. As taxas de juros são de 

7,5% a.a., com prazo de reembolso de até 10 anos.

PCA

O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns financia investimentos necessários 

à ampliação e à construção de novos armazéns, com taxas de juros de 7,5% a.a., prazo de 

reembolso de até 15 anos e limite de financiamento de até 100% do valor do projeto.

RESuMo doS PRoGRAMAS do PlAno SAFRA 2015-16

PRoGRAMA
ATIVIdAdES/ 

CulTuRAS
EnQuAdRAMEnTo

ITEnS 
FInAnCIÁVEIS

lIMITES dE 
CRédITo

TX. JuRoS PRAZoS

PRONAMP diversas

Renda Bruta Anual de até 
R$ 1,6 mi e no mínimo 

80% oriunda da atividade 
agropecuária

Custeio e investimento. 
Somente para custeio: 

Admite-se a inclusão de 
verbas para atendimento 
de pequenas despesas 
conceituadas como de 
investimento - reparos 
ou reformas de bens de 

produção e de instalações, 
aquisição de animais de 
serviço, desmatamento,

custeio R$ 770 mil 
investimento R$ 

385 mil 

7,75% a.a. 
(custeio e 

comercializa-
ção); 7,5% a.a. 
(investimento) 

custeio= até 2 
anos invest. = 
até 8 anos(3 

car.)

PROCAP-AGRO
Integralização de 
cotas -partes e 
capital de giro.

Cooperativas de produção 
agropecuária

Integralização de cotas 
-partes e capital de giro

R$ 50 milhões 
(integralização) R$ 60 
milhões (capital giro)

7,5% a.a. 
(integralização);  

8,75% a.a. 
(giro até R$ 
20 milhões) 
e 10,5% a.a. 

(giro de R$ 20 
milhões a R$ 
60 milhões)

6 anos e 2 ca-
rência (integ.) 
e 2 anos e 6 
meses carên-

cia (giro)

PROGRAMA 
ABC

Sistemas produ-
tivos sustentá-
veis - mitigação 

emissão de gases 
causadores de 
efeito estufa

Produtores rurais e 
cooperativas

Relacionados às finalidades 
e atividades. Recuperação 
Pastagens; Recuperação de 
áreas degradadas; Plantio 

de Orgânicos; Plantio 
Direto; ILPF; Plantio de 
Florestas; Recuperação 

Ambiental; Tratº de dejetos; 
Plantio de Dendê; Fixação 
biológica de Nitrogênio

R$ 2 milhões e até 
R$ 5 milhões para 
florestas plantadas

8,0 % a.a. 
e 7,5% a.a. 

para produtor 
enquadrado no 

Pronamp

até 15 anos 
(depende 

da atividade 
financiada)
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PRoGRAMA
ATIVIdAdES/ 

CulTuRAS
EnQuAdRAMEnTo

ITEnS 
FInAnCIÁVEIS

lIMITES dE 
CRédITo

TX. JuRoS PRAZoS

MODERAGRO

Apicultura, aqui-
cultura, avicultura, 
chinchilicultura, 

cunicultura, floricultura, 
fruticultura,palmáceas, 
olivicultura, produção 
nozes, horticultura, 

ovinocaprinocultura, 
pec leite, pesca, rani-
cultura, sericicultura e 
suinocultura. Combate 

à Brucelose e T

Produtores rurais e 
cooperativas

Itens relacionados às 
atividades/culturas enqua-
dradas e obras decorrentes 

de adequação sanitária 
e/ou ambiental. Custeio 

associado ao investimento 
limitado a 35% do valor do 

investimento

R$ 800 mil (individu-
al);  R$ 2,4 milhões 
(coletivo) e R$ 200 

mil no PNCEBT 
limitado a R$ 4,5 mil 

por animal

8,75% a.a. 
até10 anos (3 

carência)

MODERINFRA
Irrigação e Armaze-

nagem
Produtores rurais e 

cooperativas
Sistemas de irrigação e de 

armazenagem

R$ 2 milhões (indivi-
daual) e R$ 6 milhões 

(coletivo)

7,5% a.a. 
(irrigação) e 
8,75% a.a. 

(armazenagem)

até 12 anos (3 
carência)

PRODECOOP

sistemas produtivos 
industriais e de 
comercialização 

(implantação 
de indústrias de 
diversos setores-

-beneficiamento e 
processamento)

Cooperativas de produção 
agropecuária

Estudos, projetos e 
tecnologia; obras civis, 

instalações e outros; má-
quinas e equipamentos 
nacionais; despesas pré-

-operacionais; despesas de 
importação; capital de giro 

associado ao projeto de 
investimento;integralização 
de cotas-partes vinculadas 

ao proj

até R$ 100 milhões/
cooperativa (até  90% 
do valor do projeto); 
R$ 150 milhões para 
projetos em outras UF 
e cooperativa central; 
ou R$ 200 milhões 
para cooperativa 

central em projetos 
para industrialização 
de produtos prontos 

para consumo

8,75% a.a. 
12 anos (até 3 

carência)

MODERFROTA
Mecanização 

agrícola
Produtores rurais e 

cooperativas

tratores, implementos, 
colheitadeiras, pulveriza-
dores autopropelidos e 

equipamentos para preparo, 
secagem e beneficiamento 

de café

até 90% ou até 
100% para médios 

produtores

7,5% a.a. (Ren-
da bruta até R$ 
90 milhões) ou 

9,0% a.a.

até 8 anos

PCA
Armazenagem 

rural
Produtores rurais e 

cooperativas
Ampliação e construção de 

novos armazéns
até 100% 7,5% a.a.

até 15 anos (3 
carência)

PSI
Bens de capital 

agrícola
Produtores rurais e 

cooperativas

Veículos, máquinas, equi-
pamentos e armazéns (PSI 

cerealistas)
até 70%

7,0% a.a ou 
9,5 % a.a.

até 8 anos 
(24 meses 
carência)

INOVAGRO
Inovação tecno-

lógica
Produtores rurais e 

cooperativas

Investimentos necessá-
rios à incorporação de 
inovação tecnológica 

nas propriedades rurais. 
Automação e adequação de 

avicultura, suinocultura e 
pec. leite, cultivo protegido, 
informatização, capacitação, 
agricultura de precisão, etc.

R$ 1 milhão ou R$ 3 
milhões (coletivo) e 
R$ 2 milhões cultivo 

protegido

7,5% a.a.
até 10 anos (3 

carência)
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3 APoIo à CoMERCIAlIZAção3
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Na safra 2015/16, o cenário econômico agrícola nacional mostra alterações nos fundamentos, 

preço externo e taxa de câmbio, indicadores com forte influência na formação dos preços 

internos. Enquanto as cotações dos principais produtos (algodão, arroz, milho, soja e trigo) 

sofreram queda média de 25% nas principais bolsas do mundo, no mercado interno o real 

desvalorizou-se, frente ao dólar, em 35%, no mesmo período. Apesar da compensação da taxa 

de cambio, os preços internos ainda apresentaram queda, mesmo que de forma amortecida. 

No contexto da produção, com crescimento marginal de 2,3%, a área plantada de 55,2 

milhões de hectares, gerou crescimento superior a 7% na colheita da safra de verão 2014/15, 

que atingiu 201,4 milhões de toneladas. Foram quase 15 milhões de toneladas de grãos e 

fibras a mais que a safra anterior.  Agregando-se a colheita de inverno a produção atinge o 

recorde de 209,4 milhões de toneladas.

Esses resultados foram fortemente influenciados pelo crescimento na produtividade média 

das lavouras que evoluiu, nas últimas cinco safras, 4,5% a.a. Isso deveu-se, principalmente, à 

busca dos produtores por tecnologia, expressa em sementes mais adaptadas às condições 

edafo-climáticas, equipamentos de melhor rendimento e desempenho além de técnicas 

redutoras de perdas físicas e de qualidade, sem desprezar a preocupação ambiental. 

É por demais conhecido o relevante papel das políticas governamentais de apoio ao 

setor na obtenção desses resultados, com linhas de crédito para financiamento de custeio, 

investimentos e, medidas de apoio à comercialização que reduzem a incerteza de receita. 

Nesse contexto, a Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM, que é um seguro de 

preço ao produtor a custo zero, torna-se uma ferramenta relevante na decisão de plantio. 

Exerce papel de destaque como mecanismo de garantia de parte da receita do produtor, 

sobretudo em caso de crise de preços que leve a comprometer a economia da atividade. O 

Preço Mínimo é o valor de referência para a operação dessa política. 

Para exercer esse compromisso a PGPM, no passado recente, comprometeu reduzido 

volume de recurso orçamentário. Nas últimas três safras aplicou, em média, R$ 348,5 milhões/

ano na garantia ao produtor, sustentando, no período, a comercialização de 18 milhões de 

toneladas de grãos e fibras. 

Assim os preços mínimos definidos foram baseados nos custos variáveis de produção 

das lavouras, observando, em cada caso, o comportamento recente dos preços mercado de 

forma a evitar que a política causasse gravosidade no mercado. Os reajustes médios para as 

culturas de verão foram de 4,8%, para os regionais 2,4% e, para os extrativos 5,9%. 
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São os preços definidos pelo Governo que sinalizam o momento adequado para o 

apoio governamental na comercialização, que pode ocorrer por meio de operações de 

compra, de equalização de preços ou de financiamento.

Aquisição do Governo Federal (AGF)

Instrumento que permite ao Governo garantir o preço mínimo ao produtor rural 

ou cooperativa, mediante a compra diretamente do produtor. Os produtos devem 

estar devidamente armazenados em locais cadastrados pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) e as compras devem compor o estoque público.

Contrato de Opção de Venda

Título ofertado em leilões, pelo Governo, a produtores rurais e cooperativas a um 

preço determinado (preço de exercício), com data de exercício futuro. O contrato de 

opção assegura ao seu detentor o direito de entregar ao Governo a quantidade de 

produto vinculada à operação no seu vencimento, desde que atendidas as especificações 

definidas no contrato. Quando há exercício destes contratos, o produto irá compor os 

estoques públicos. Tem o potencial de indicar aos agentes do mercado a expectativa 

governamental de preços futuros, ao mesmo tempo em que representa um seguro de 

preços aos produtores e cooperativas.

Recompra ou Repasse de Contrato de Opção de Venda

O contrato de opção de venda obriga o Governo a adquirir a produção correspondente 

às opções adquiridas pelo produtor, caso o preço do mercado esteja abaixo do preço de 

exercício. Como alternativa para desonerar o Governo dessa obrigatoriedade (quando não é 

conveniente receber o produto), sem prejuízo dos interesses dos seus detentores (produtores 

e cooperativas), utilizasse um leilão de recompra. Essa operação corresponde a uma reversão 

dos contratos de opção, mediante a oferta de subvenção financeira, equivalente à diferença 

entre o preço de exercício e o preço de mercado. No leilão de repasse há substituição do 

Governo – o lançador original do contrato de opção – por um agente privado que recebe a 

subvenção. O arrematante no leilão de repasse assume as obrigações do Governo com os 

produtores e cooperativas detentoras dos contratos de opções.
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Contrato Privado de Opção de Venda e Prêmio de Risco de Opção 

Privada (PROP)

O instrumento funciona de modo similar ao Contrato de Opção de Venda ao Governo. 

Tem o objetivo de sustentar as cotações de determinado produto e de sinalizar ao 

mercado a trajetória futura de preços. A principal diferença é que, nesse caso, quem 

lança as opções é o setor privado, mediante o arremate de um prêmio de risco, ofertado 

pelo Governo, para assumir a operação. Esse risco é representado pela obrigação de 

receber o produto quando o preço de mercado estiver abaixo do preço de exercício. 

Portanto, o lançador das opções se expõe ao risco de ser obrigado a pagar um preço 

superior ao vigente no mercado. Para limitar o risco da empresa lançadora dos contratos, 

o Governo promove, num primeiro momento, a oferta de um Prêmio de Risco de Opção 

Privada (PROP) aos promitentes agentes privados lançadores dos contratos, os quais se 

comprometem a ofertar, aos produtores, os contratos de opção de venda, num segundo 

momento. As cooperativas têm a vantagem de atuar em duas pontas: como lançadora 

de contratos de opção privada para produtores ou como compradora de contratos de 

opção lançados por empresas privadas.

Prêmio e Valor de Escoamento de Produto (PEP e VEP)

O PEP é um instrumento que permite ao Governo garantir ao produtor ou à cooperativa 

o preço mínimo, sem que haja necessidade de adquirir o produto. Por meio de leilão, 

ocorre o pagamento da diferença entre o preço mínimo e o preço de mercado. Pode 

ser utilizado para complementar o abastecimento em regiões deficitárias a partir de 

estoques privados. A mesma finalidade tem o VEP, porém o produto escoado é originário 

de estoque público.

Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO)

Assim como o PEP, o PEPRO permite ao Governo garantir um patamar de preço ao 

produtor, que tanto pode ser o mínimo quanto outro definido (preço de referência). A 

principal diferença é o pagamento do prêmio diretamente ao produtor que participa do 

leilão. Igualmente, desonera o Governo de adquirir o produto e viabiliza o escoamento de 

produto para complementar o abastecimento nas regiões consumidoras. A operação oferece 

ao produtor ou cooperativa a diferença entre o preço de mercado e o preço de referência.
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Financiamento para estocagem

Linhas de crédito que concedem um financiamento a produtores, cooperativas e 

agroindústrias, com base no preço mínimo, para estocagem do produto pelo tomador, 

por até 240 dias, reduzindo a concentração de oferta no período da colheita. A taxa de 

juros é de 8,75% ao ano para o produtor rural ou cooperativas e de 10,5% ao ano para 

empresas e agroindústrias.

Instrumentos de Financiamento Privados

A crescente necessidade de recursos para o financiamento da atividade agropecuária 

tem encontrado limites nas fontes tradicionais de crédito ao setor. A dependência, em grande 

medida, das exigibilidades bancárias e dos recursos orçamentários das Operações Oficias 

de Credito para equalização de taxas de juros nas aplicações de outras fontes previstas no 

SNCR, tem restringido a oferta de crédito amparada pela política agrícola. Assim, já em 2003 

foram iniciados estudos com vistas à criação de mecanismos para atrair recursos privados 

para o financiamento da atividade agrícola e para o apoio à comercialização. 

Estes estudos resultaram na Lei Nº 11.076 de 30/12/2004, que instituiu novos instrumentos 

de política agrícola e de novos títulos de credito especialmente desenvolvidos para 

financiar o agronegócio. O objetivo foi o de criar um canal entre a crescente demanda 

de crédito dos produtores e a oferta de recursos pelos investidores urbanos, sejam eles 

pequenos poupadores ou mesmo grandes fundos de pensão, permitindo que estes 

possam financiar de forma competitiva a atividade rural em complemento ao crédito 

rural oficial. Quanto à importância destes novos títulos, deve-se ressaltar seu papel 

relevante desempenhado com a redução do fluxo de capitais externos na recente crise 

internacional, além da já mencionada limitação dos recursos das exigibilidades bancárias 

face às necessidades de capital de giro do setor. Com a introdução destes títulos o 

agronegócio passa a participar de forma efetiva na captação de recursos que vão além 

da intermediação do crédito bancário, captando recursos do crescente mercado de 

capitais, por meio de derivativos que ampliam a liquidez nos mercados.
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A política de minimização de riscos no setor agropecuário merece especial atenção. 

Diante da vulnerabilidade da atividade agropecuária frente a riscos catastróficos, sobretudo 

aqueles oriundos de fenômenos climáticos adversos, o Governo Federal tem investido 

para que esses riscos sejam gradativamente minimizados e administrados com maior 

eficiência. Dentre os instrumentos de gestão de riscos, que o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) não cessa de aperfeiçoar, estão o Zoneamento Agrícola 

de Risco Climático e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

O zoneamento agrícola é uma ferramenta de minimização de risco baseado em 

informações climáticas associadas as exigências das plantas e características dos solos. 

O Estudo utiliza metodologia reconhecida pela comunidade científica e validada pela 

Embrapa. Para geração dos resultados são considerados elementos edafoclimáticos 

que exerçam influência direta no desenvolvimento das plantas como: temperatura, 

precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar, déficit hídrico, excedente hídrico, 

ocorrência de geadas, capacidade de água disponível nos solos (CAD), profundidade 

efetiva do sistema radicular, coeficientes culturais (kc), demanda hídrica das culturas e 

elementos geográficos (altitude, latitude e longitude). O resultado dessa modelagem 

matemática é a indicação dos períodos de semeadura e as cultivares mais adequadas 

para cada região, proporcionando aos agricultores um indicativo no enfrentamento dos 

riscos climáticos inerentes à sua atividade.

O seguro rural visa minimizar os efeitos decorrentes dos eventos climáticos adversos 

e contribuir para a estabilidade da atividade agropecuária, proporcionando, assim, maior 

tranqüilidade aos produtores rurais e garantia de continuidade das suas atividades 

produtivas. O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), instituído pela 

Lei 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e pelo Decreto 5.121, de 30 de junho de 2004, 

tem por objetivos:

• Reduzir o custo de aquisição das apólices de seguro rural pelo produtor;

• Contribuir para a criar a cultura de contratação dessa modalidade de garantia;

• Auxiliar na expansão da área coberta com o seguro rural no País;

• Induzir ao uso de tecnologias e modernizar a gestão do empreendimento agropecuário;
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4.1 Zoneamento agrícola de risco climático (ZARC)
O ZARC é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão por parte do produtor e uma 

exigência, para o enquadramento de operações dos programas de garantia governamentais 

como o Proagro e ao acesso à subvenção federal ao prêmio do seguro rural.

Atualmente o Zoneamento Agrícola do MAPA contempla quase todas as unidades 

da federação, e já abrange 44 culturas, sendo 20 culturas temporárias (abacaxi, algodão 

herbaceo, amendoim, arroz de sequeiro, aveia, canola, cevada, feijão, feijão caupi, gergelim, 

girassol, mamona, mandioca, melancia, milheto, milho, cons. milho/brachiaria, soja, sorgo 

granífero e trigo) e 24 culturas permanentes (açaí, ameixa, banana, cacau, café, caju, cana 

de açúcar, citros, coco, dendê-palma de óleo, goiaba, maçã, mamão, manga, maracujá, 

nectarina, palma forrageira, pêra, pêssego, pimenta do reino, pupunha, seringueira, sisal 

e uva), que totalizam 583 zoneamentos realizados e publicados.

4.2 Programa de subvenção ao prêmio do 
seguro rural (PSR) 

O seguro rural configura-se em um dos pilares da política agrícola brasileira, funciona de 

maneira complementar às políticas de crédito e apoio à comercialização e oferece ao produtor 

rural a possibilidade de proteger-se das perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos.

Por meio do PSR, o Governo Federal disponibiliza apoio financeiro aos produtores, arcando com 

parcela dos custos de aquisição do seguro, a chamada subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.

O benefício da subvenção federal é concedido ao produtor rural por intermédio das 

seguradoras credenciadas pelo MAPA. A seguradora deduz a parcela correspondente 

à subvenção do valor do prêmio da apólice contratada pelo produtor rural. A lista das 

seguradoras habilitadas está disponível em: http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/

seguro-rural/links-de-interesse.

Desde o seu início em 2005, o PSR vem apresentando uma evolução consistente e 

alcançando resultados cada vez mais expressivos. Em 2014, houve autorização efetiva 

para execução orçamentária de R$ 400 milhões, sendo que posteriormente o Governo 

Federal disponibilizou um aporte adicional de R$ 300 milhões referente às operações 

contratadas no 2º semestre desse ano. Assim, mais de 100 mil apólices de seguro rural 

foram contratadas com a subvenção federal, beneficiando aproximadamente 80 mil 

produtores rurais em uma área de produção rural de mais de 10 milhões de hectares. 
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Indicadores do Programa de Seguro Rural

Indicador 2011 2012 2013 2014

Área Segurada (milhões de hectares) 4,7 5,2 9,6 9,9

Produtores Atendidos (mil produtores) 40,1 43,5 65,6 77,2

Apólices Contratadas (mil unidades) 57,9 63,3 101,9 118,2

Subvenção (R$ milhões) R$ 254 R$ 318 R$ 558 R$ 693,5
Fonte: SPA/MAPA 

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural: Modalidades, percentuais e limites

Modalidades 
de Seguro

Grupos de atividades
Percentual de 
Subvenção

limites anuais 
(R$ mil)

Agrícola

Trigo 70%

R$ 96 mil
Milho 2ª safra, aveia, canola, cevada, centeio, girassol e triticale 60%

Todas as demais em regiões prioritárias* 60%

Todas as demais 40%

Florestal Silvicultura (Florestas plantadas) 60% R$ 32 mil

Pecuário Aves, bovinos, bubalinos, caprinos, eqüinos, ovinos e suínos 40% R$ 32 mil

Aqüicola Carcinicultura, maricultura e piscicultura 40% R$ 32 mil
VALOR MÁXIMO SUBVENCIONÁVEL (CPF/ano) R$ 192 mil

*Tabela vigente para apólices emitidas até 31/12/2015.

Modalidades 
de Seguro

Grupo de culturas
Tipo de 

Cobertura
nível de Cobertura 
de Produtividade

Percentual de 
Subvenção

limite anual 
por CPF/CnPJ

Agrícola
Grãos

Multirrisco

50% - 55% 30%

R$ 72.000

60% - 65% 45%

70% - 75% 40%

> 80% 35%

Riscos nomeados - 35%

Frutas, Olerícolas, Café e Cana 
de Açúcar 

- - 45%

Florestal
Silvicultura (Florestas 

plantadas)
- - 45% R$ 24.000

Pecuário
Aves, bovinos, bubalinos, 

caprinos, eqüinos, ovinos e 
suínos

- - 45% R$ 24.000

Aqüicola
Carcinicultura, maricultura e 

piscicultura
- - 45% R$ 24.000

*Tabela vigente para apólices emitidas a partir de 01/01/2016

4.3 Propostas de Aprimoramento do Programa 
de Subvenção do Seguro Rural

Para a safra 2015/2016, o MAPA está viabilizando uma série de iniciativas, no sentido 

de promover melhorias no acesso ao benefício da subvenção por parte dos produtores 

rurais e as ferramentas de suporte à gestão de risco rural. Entre estas, destacam-se: 
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Negociação Coletiva

Desenvolvimento de modelo de contratação de seguro rural subvencionado em que 

as apólices são negociadas de maneira coletiva pelos produtores, permitindo maior poder 

de negociação aos beneficiários, o que culminará na obtenção de taxas de prêmio mais 

atrativas e com condições de apólices mais aderentes às necessidades dos produtores. 

Para essa finalidade será disponibilizado o montante total de R$ 30 milhões de reais em 

subvenção do PSR para a cultura da soja em todo o Território Nacional.

Cronograma

Divulgação do calendário de disponibilização de recursos do programa para as 

principais culturas, correspondente ao calendário agrícola de contratação das apólices 

e plantio, propiciando maior previsibilidade, segurança e transparência ao PSR.

Parâmetros Mínimos de Comercialização do Seguro Rural: Definição de condições 

mínimas uniformes para a comercialização das apólices subvencionadas, visando adequar 

os produtos de seguro aos anseios dos produtores rurais. A primeira medida, já em 

vigor na safra 2015/2016, é o estabelecimento de nível de cobertura mínima de 60% 

sobre a produtividade esperada.

Relatórios

Divulgação periódicas de informações estatísticas do programa, tais como: taxas 

de prêmio praticadas por cultura/unidade da federação (mínima, média e máxima), 

níveis de cobertura de produtividade, entre outros, de forma a orientar e esclarecer os 

produtores rurais em futuras contratações de seguro.

Manual

Revisão e consolidação dos normativos do PSR em documento único, a fim de facilitar 

o acesso às informações do Programa por parte dos beneficiários.

Análise de risco climático: projeto cujo objetivo é disponibilizar informações ao produtor 

rural e aos agentes envolvidos com riscos agrícolas, de probabilidades de sucesso das 

lavouras a depender dos sistemas de produção e dos potenciais produtivos das lavouras.
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5.1 Preços Mínimos – Produtos de Verão (Safras 2015/2016 e 2016)

Produtos Regiões e Estados amparados
Tipo/

Classe 
Básico

unidade

Preços Mínimos 
(R$/ud) Variação

Período de 
Vigência

2014/15 2015/16

Algodão em 
caroço

Sul, Sudeste (exceto MG)

- 15 kg 21,41 21,41 0,00%

Mar/2016 a Fev/2017

Centro-Oeste, BA-Sul e MG Mai/2016 a Abr/2017

Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) Jul/2016 a Jun/2017

Algodão em 
pluma 

Sul, Sudeste (exceto MG)
Tipo SLM 

41.4

15 kg 54,90 54,90 0,00% Mar/2016 a Fev/2017

Centro-Oeste, BA-Sul e MG) Mai/2016 a Abr/2017

Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) Jul/2016 a Jun/2017

Amendoim Brasil - 25kg 20,57 22,16 7,73% Fev/2016 a Jan/2017

Arroz longo 
fino em casca

Sul (exceto PR)
Tipo 

1-58/10

50 kg 27,25 29,67 8,88%

Fev/2016 a Jan/2017Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste (exceto MT) e PR 60 kg 33,00 35,60 7,89%

Norte e MT 32,70 35,60 8,88%

Arroz longo 
em casca

Sul (exceto PR)
Tipo 

2-55/13

50 kg 18,90 18,90 0,00%

Fev/2016 a Jan/2017Sudeste, Nordeste, Centro Oeste (exceto MT) e PR 60 kg 21,30 24,45 14,79%

Norte e MT 24,45 24,45 0,00%

Café

- Arábica Brasil Tipo 6 60 kg 307,00 307,00 0,00% Abril/2015 a 
Março/2016- Conilon Tipo 7 180,80 193,54 7,05%

Caroço de 
algodão

Sul, Sudeste (exceto MG)

Único

15 kg 3,15 3,15 0,00% Mar/2016 a Fev/2017

Centro-Oeste, BA-Sul e MG) Mai/2016 a Abr/2017

Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) Jul/2016 a Jun/2017

Feijão Cores
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul

Tipo 1
60 kg 95,00 78,00 -17,89% Nov/2015 a Out/2016

Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) Jan/2016 a Dez/2016

Feijão Preto
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul

Tipo 1
60 kg 105,00 87,00 -17,14% Nov/2015 a Out/2016

Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) Jan/2016 a Dez/2016

Feijão  Caupi Norte e Nordeste Tipo 1 60 kg 60,00 50,40 -16,00% Jan/2016 a Dez/2016

Juta/Malva

- Embonecada
Norte Tipo 2 kg

1,96 1,96 0,00%
Jan/2016 a Dez/2016

- Prensada 2,17 2,17 0,00%

Mandioca

- Raiz de 
Mandioca

Sul, Sudeste e Centro-Oeste
- t

170,00 181,90 7,00%

Jan/2016 a Dez/2016

Norte e Nordeste 188,00 201,16 7,00%

- Farinha de 
mandioca

Sul, Sudeste e Centro-Oeste
Fina T3 kg

0,83 0,88 6,02%

Norte e Nordeste 0,90 0,96 6,67%

- Fécula de 
Mandioca

Sul, Sudeste e Centro-Oeste Tipo 2 kg 1,02 1,09 6,86%

- Goma/ 
Polvilho 

Norte e Nordeste Classificada kg 1,20 1,28 6,67%

Milho

Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT)

Único 60 kg

17,67 17,67 0,00%

Jan/2016 a Dez/2016MT e RO 13,56 13,56 0,00%

Norte (exceto RO), Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI 21,60 21,60 0,00%

Nordeste (exceto Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI) 24,99 24,99 0,00% Jun/2016 a Mai/2017

Milho pipoca Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul - kg 0,53 0,53 0,00% Jan/2016 a Dez/2016

Soja Brasil - 60 kg 26,38 27,72 5,08% Jan/2016 a Dez/2016

Sorgo

Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT)

Único 60 kg

15,33 15,33 0,00%

Jan/2016 a Dez/2016
MT e RO 11,16 11,16 0,00%

Norte (exceto RO), Oeste da BA, Sul do MA e 
Sul do PI

19,77 19,77 0,00%

Nordeste (exceto Oeste da BA, Sul do MA e Sul 
do PI)

22,50 22,50 0,00% Jun/2016 a Mai/2017

Uva Sul, Sudeste e Nordeste 15º Babo kg 0,63 0,70 11,11% Jan/2015 a Dez/2015
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Produtos Regiões e Estados Amparados

Preços Mínimos (R$/Kg)
Periodo de 
Vigência

Grão/Caroço Sementes (1)

2014/15 2015/16 Variação 2014/15 2015/16 Variação

Algodão

Sul, Sudeste (exceto MG)

0,2100 0,2100 0,00% 0,9161 0,9161 0,00%

Mar/2016 a Fev/2017

Centro-Oeste, BA-Sul e MG Mai/2016 a Abr/2017

Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) Jul/2016 a Jun/2017

Amendoim Brasil 0,9148 0,9855 7,73% 2,7393 2,9510 7,73% Fev/2016 a Jan/2017

Arroz longo fino
Brasil

0,5450 0,5934 8,88% 1,0311 1,1227 8,88%
Fev/2016 a Jan/2017

Arroz longo 0,3780 0,3780 0,00% 0,7151 0,7151 0,00%

Feijão 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA - Sul

1,3333 1,0947 -17,89% 2,5451 2,0897 -17,89%
Nov/2015 a Out/2016

Norte e Nordeste (exceto BA - Sul) Jan/2016 a Dez/2016

Feijão Caupi Norte e Nordeste 1,0000 0,8400 -16,00% 1,6762 1,4080 -16,00% Jan/2016 a Dez/2016

Juta/Malva Norte - - - 5,7553 5,7553 0,00% Jan/2016 a Dez/2016

Milho

Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT) 0,2945 0,2945 0,00% 0,9724 0,9724 0,00%
Jan/2016 a Dez/2016

MT e RO 0,2260 0,2260 0,00% 0,7459 0,7459 0,00%

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e Sul do PI

0,3600 0,3600 0,00% 1,1881 1,1881 0,00%
Jun/2016 a Mai/2017

Nordeste (exceto Oeste da BA, 
Sul do MA e Sul do PI)

0,4165 0,4165 0,00% 1,3752 1,3752 0,00%

Soja Brasil 0,4820 0,5065 5,08% 1,0114 1,0628 5,08% Jan/2016 a Dez/2016

Sorgo

Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT) 0,2555 0,2555 0,00% 1,5179 1,5179 0,00%
Jan/2016 a Dez/2016

MT e RO 0,1860 0,1860 0,00% 1,1050 1,1050 0,00%

Norte (exceto RO), BA Sul, 
Sul do MA e Sul do PI

0,3295 0,3295 0,00% 1,9565 1,9565 0,00%
Jun/2016 a Mai/2017

Nordeste (exceto BA Sul, 
Sul do MA e Sul do PI)

0,3750 0,3750 0,00% 2,2278 2,2278 0,00%

(1)  Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o artigo 35 do Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.711, 
de 5 de agosto de 2003.

5.3 Preços Mínimos – Trigo em grãos da safra de inverno 2015/2016(1)

Regiões/ 
Estados

Tipo PH

Preços Mínimos - R$/60 kg.

VigênciaBásico doméstico Pão Melhorador

2014/15 2015/16 Var. 2014/15 2015/16 Var. 2014/15 2015/16 Var. 2014/15 2015/16 Var.

Sul
1 78 21,24 21,24 0,00% 26,52 26,52 0,00% 33,45 34,98 4,57% 35,03 36,63 4,57%

Jul/2015 a 
Jun/2016

2 75 19,12 19,12 0,00% 23,87 23,87 0,00% 28,67 29,97 4,53% 30,02 31,41 4,63%
3 72 16,82 16,82 0,00% 20,35 20,35 0,00% 24,48 24,48 0,00% 24,93 24,93 0,00%

Centro-Oeste 
Sudeste e BA

1 78 23,40 23,40 0,00% 29,16 29,16 0,00% 36,80 38,49 4,59% 38,93 40,71 4,57%

2 75 21,06 21,06 0,00% 26,24 26,24 0,00% 31,54 33,00 4,63% 33,37 34,92 4,64%
3 72 18,53 18,53 0,00% 22,32 22,32 0,00% 26,90 26,90 0,00% 27,47 27,47 0,00%

(1) Preço Mínimo Básico Pão, tipo 1

5.4 Preços Mínimos – Grãos da safra de inverno 2015/2016

Produtos Regiões amparadas Tipo
Preços Mínimos (R$/60 kg)

Vigência
2014/15 2015/16 Variação

Aveia Sul 1 21,58 22,56 4,54%

Jul/2015 a 
Jun/2016

Canola Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Único

35,76 37,35 4,45%

Cevada Sul, Sudeste e Centro-Oeste 23,52 24,60 4,59%

Girassol Sul, Sudeste, Centro-Oeste 33,23 34,74 4,54%

Triticale Sul, Sudeste e Centro-Oeste 21,88 22,89 4,62%
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5.5 Preços Mínimos - Sementes da safra de inverno 2015/2016 (1)

Produtos Regiões amparadas Tipo
Preços Mínimos (R$/kg)

Vigência
2014/15 2015/16 Variação

Aveia Sul

Único

0,61 0,64 4,92%

Jul/2015 a 
Jun/2016

Cevada Sul, Sudeste e Centro-oeste 0,63 0,66 4,76%

Girassol Sul, Sudeste, Centro-Oeste 0,76 0,80 5,26%

Trigo Sul, Sudeste e Centro-Oeste, BA 1,33 1,39 4,51%

Triticale Sul, Sudeste e Centro-Oeste 0,63 0,66 4,76%

(1) Genética, básica e certificada S1 e S2, de acordo com o artigo 35 do Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamentou a Lei nº 10.711, 
de 5 de agosto de 2003.

5.6 Preços Mínimos - Produtos Extrativos - Safra 2015/2016

Produtos Regiões e Estados amparados 
Preços Mínimos (R$/kg) Período de 

Vigência2014/2015 2015/2016 Variação

Açaí (fruto) Nordeste e Norte 1,11 1,18 6,31%

 Jul/2015 a 
Jun/2016

Andiroba (amêndoa) Nordeste e Norte 1,29 1,29 0,00%

Babaçu (amêndoa) Nordeste, Norte e Mato Grosso 2,49 2,49 0,00%

Barú (amêndoa) Centro-Oeste, MG, SP e TO - 12,05 -

Borracha natural (Cernambi) Norte e MT(1) 4,90 4,90 0,00%

Buriti (fruto) Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste - 1,06 -

Cacau (amêndoa) Norte 5,54 5,54 0,00%

Carnaúba

Cera (bruta gorda)
Nordeste

8,12 12,36 52,22%

Pó Cerífero  (tipo B) 4,97 7,56 52,11%

Castanha-do-Brasil com casca Norte e MT 1,18 1,18 0,00%

Juçara (fruto)
Sudeste e Sul 1,87 1,87 0,00%

Nordeste 1,11 1,18 6,31%

Macaúba (fruto) Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste 0,45 0,45 0,00%

Mangaba (fruto)
Nordeste 2,53 1,95 -22,92%

Sudeste e Centro-Oeste 1,20 1,20 0,00%

Pequi (fruto)
Nordeste e Norte 0,43 0,46 6,98%

Sudeste e Centro-Oeste 0,51 0,51 0,00%

Piaçava (fibra) Norte e BA 1,70 1,70 0,00%

Pinhão (fruto) Sul , MG e SP 2,26 2,26 0,00%

Umbu (fruto) Nordeste e MG 0,53 0,56 5,66%

(1) Região do extremo norte do Mato Grosso
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Produtos
Regiões e Estados 

amparados
Tipo/Classe Básico und.

Preços Mínimos 
(R$/ud) Var.

Período de 
Vigência

2014/15 2015/16

Alho
Sul

- kg
3,84 4,03 4,95% jul/2015 a 

jun/2016Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste 3,01 3,21 6,64%

Borracha natural cultivada Brasil Coágulo virgem à granel 53% kg 2,00 2,00 0,00% jan/2016 a jun/2016

Cacau cultivado (amendoa)
Norte e Centro-Oeste

Tipo 2 kg
4,74 4,74 0,00%

jul/2015 a 
jun/2016

Nordeste e ES 5,59 5,59 0,00%

Carnaúba (cera) Nordeste Bruta Gorda kg 7,91 7,91 0,00%

Castanha de caju Norte e Nordeste Único kg 1,70 1,70 0,00%

Casulo de seda PR e SP 15% Seda kg 8,66 8,66 0,00%

Guaraná
Norte e Centro-Oeste

Tipo 1 kg
12,30 12,30 0,00%

Nordeste 7,58 7,58 0,00%

Laranja Brasil - 40,8 kg 11,45 11,45 0,00%

Leite

Sul e Sudeste

- litro

0,71 0,76 7,04%

Centro-Oeste (exceto MT) 0,69 0,74 7,25%

Norte e MT 0,63 0,68 7,94%

Nordeste 0,73 0,78 6,85%

Mamona (baga) Brasil Único 60 kg 63,47 63,47 0,00%

Sisal (fibra bruta beneficiada) BA, PB e RN SLG kg 1,64 1,64 0,00%





MAIS DE R$ 180 BILHÕES 
EM CRÉDITO PARA

O PRODUTOR RURAL

Plano
Agrícola e 
Pecuário

2015/2016

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

MAPA
 Ministério 

da Agricultura
Pecuária e Abastecimento


