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1. Introdução

A agropecuária brasileira se destaca dos demais setores 
pela sua maior resiliência em períodos de crise econômica 
e financeira, conforme evidenciado em 2008 e neste final de 
década, com o surgimento da crise causada pela pandemia da 
Covid-19.

Pujança, dinamismo e competitividade são alguns 
dos atributos que conferem, à agropecuária, liderança no 
enfrentamento dessa crise, pela continuidade do crescimento de 
sua produção e das exportações e pelo não comprometimento 
do abastecimento do mercado interno. O calendário agrícola 
brasileiro é o mais dinâmico do mundo. Nosso país, com 
dimensão continental, permite o cultivo de até três safras de 
grãos no mesmo ano agrícola, e isso permite que a colheita se 
estenda durante, praticamente, todo o ano agrícola (setembro 
a agosto). A safra de grãos 2019/20 deverá atingir 253,6 milhões 
de toneladas, um aumento de 4,8%, mesmo com a estiagem 
que afetou a produção em alguns estados, com destaque 
para o RS, que teve quebra de 27,5% (9,8 milhões de t). Em 
acréscimo estima-se, para essa mesma safra, a produção de 
642 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 60 milhões de 
sacas de café, 9,6 milhões de toneladas de hortaliças e frutas 
comercializadas nas Centrais de Abastecimento (CEASA) e 26 
milhões de toneladas de carnes, além da produção de madeira, 
pescados e outros produtos. As exportações brasileiras do 
agronegócio apresentaram excelente desempenho nos 
primeiros sete meses de 2020, totalizando US$ 61,1 bilhões, 
maior desempenho observado em relação a igual período de 
anos anteriores, com destaque para o complexo soja, fibras e 
produtos têxteis, carnes, complexo sucroalcooleiro e produtos 
apícolas.  e. A estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) para 
2020 é de R$ 742,4 bilhões, 10,1% superior ao obtido em 2019, 



5

que foi de R$ 674,2 bilhões. No que se refere ao crédito rural 
necessário para o custeio da safra 2020/2021, a estimativa da 
demanda potencial de recursos para esta finalidade, realizada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), é de R$ 400 bilhões, para a qual os produtores contam 
com a disponibilidade de R$ 179,4 bilhões, para operações de 
custeio, de comercialização e de industrialização no âmbito do 
Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR.

Segundo as primeiras projeções da Conab, divulgadas em 
25 de agosto de 2020, em “Perspectivas para a Agropecuária 
Safra 2020/21”, a produção brasileira de grãos deverá crescer 
8% e alcançar o recorde de 278,7 milhões de toneladas nessa 
safra, aproximadamente 116 milhões de toneladas maior 
(71,2%) que o registrado na safra 2010/11 (162,8 milhões t).

Estes prognósticos, conjugados, dentre outros fatores, 
aos efeitos positivos da desvalorização cambial sobre os preços 
agrícolas e aos sinais de retomada da atividade econômica e de 
relativa estabilidade do mercado financeiro, contribuíram para 
a manutenção da confiança do produtor rural em nível elevado, 
inobstante a pandemia da Covid-19. Segundo a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), os produtores 
agropecuários completaram o 8º trimestre consecutivo de 
confiança em patamares otimistas, fechando em 115,2 pontos, 
sendo que o Índice de Confiança do Agronegócio (IC AGRO), 
no segundo trimestre de 2020, se situou em 111,7 pontos, uma 
alta de 11,3 pontos em relação ao primeiro trimestre. O IC 
AGRO mostra, ainda, que o índice dos produtores agrícolas 
fechou em 116,8 pontos, alta de 0,7 ponto. 

O Governo Federal, por sua vez, contribuiu de forma 
relevante para mitigar os efeitos da pandemia, tendo, a partir 
de março de 2020, adotado mais de quarenta medidas em 
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apoio à manutenção da capacidade produtiva e da oferta do 
setor agropecuário. O Mapa empenhou-se, com as demais 
áreas do Governo, em assegurar o funcionamento das cadeias 
produtivas do agronegócio, para a adequada distribuição de 
insumos e produtos e para a garantia de abastecimento do 
mercado interno e dos fluxos de exportação. Foram prorrogadas 
parcelas de operações de crédito de custeio e de investimento 
para os produtores rurais e suas cooperativas, e criadas linhas 
especiais de crédito de custeio, no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar– Pronaf e 
do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – 
Pronamp, com foco na sustentação dos agricultores familiares 
e das atividades dos médios produtores, principalmente nos 
segmentos de flores, hortifrútis, leite, aquicultura e pesca. 
Às cooperativas singulares de produção agropecuária foi 
disponibilizado o financiamento subvencionado de capital de 
giro, no âmbito do Programa de Capitalização das Cooperativas 
Agropecuárias (Procap-Agro), em condições mais favoráveis 
para as cooperativas constituídas, em sua maioria, por 
beneficiários do Pronaf.

Assim, foram efetivamente mantidos o adequado 
abastecimento do mercado interno e a crescente geração 
de excedentes exportáveis e, segundo estimativa do IPEA, 
em sua Carta Conjuntura referente ao terceiro trimestre de 
2020, o crescimento do PIB agropecuário deverá ser de 1,5% 
em 2020 e de 3,2% em 2021, sendo que para o PIB agregado, 
segundo a Revista Focus do Banco Central, de 21 de agosto de 
2020, essas taxas são, respectivamente, -5,46% e 3,5%, o que 
evidência a elevada resiliência da agropecuária brasileira e sua 
contribuição para a sustentação da economia.

No plano externo, a agricultura brasileira deverá continuar 
ampliando sua inserção no mercado agrícola internacional, 
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inclusive pela conquista de novos mercados, inobitante 
as práticas comerciais protecionistas de nossos principais 
concorrentes e dos principais países importadores de produtos 
agrícolas. 

O protecionismo agrícola internacional é uma realidade 
histórica, notadamente no âmbito dos países ricos, nos quais as 
políticas de sustentação de preço e da renda do produtor rural 
em níveis compatíveis com a renda urbana, para restringir sua 
migração, implicam a alocação maciça de recursos públicos na 
agricultura. Segundo a OCDE, no período 2016/18, os países 
membros dessa organização e da União Europeia (UE), além 
de 12 países de economias emergentes, tiveram um gasto 
anual de US$ 528 bilhões em apoio direto ao produtor rural, 
o que contribuiu para a redução dos preços agrícolas.Esta 
cifra é da ordem de US$ 350 bilhões para os EUA e para a 
UE. Não obstante o apoio desses países e o das economias 
emergentes, ao produtor, seja elevado, além das barreiras de 
acesso aos seus mercados, conjugado ao fato de o subsídio 
agrícola ser acentuadamente reduzido no Brasil, o país tem 
sido suficientemente competitivo, para concorrer com esses 
países e se destacar como um dos maiores produtores e 
exportadores mundiais de produtos agropecuários. Isso é 
explicado pelas vantagens comparativas do agronegócio 
brasileiro, constituídas da  abundância de recursos naturais, 
das avanços tecnológicos que situam o país como referência 
em agricultura tropical, pelo empreendedorismo do produtor 
rural e do apoio da política agrícola e das demais políticas 
públicas. Dadas as potencialidades do setor agropecuário, suas 
vantagens comparativas estão longe de se esgotarem, o que 
ao agronegócio brasileiro a capacidade de continuar sendo 
competitivo no mercado internacional e de ampliar a inserção do 
país nesse mercado. Nesse sentido, há de se considerar, ainda, 
o fato de os países ricos estarem revendo seus instrumentos 
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de apoio ao produtor rural, adotando progressivamente 
políticas dissociadas da produção, decoupled, que não causam 
distorções de mercado, reduzindo, assim, o subsídio, conforme 
evidenciado pela OCDE. Entre os períodos 2000/02 e 2017/19, 
houve redução do Producer Support Estimate (PSE), de 29% para 
17,6% nos países da OCDE, de 30% para 19% nos países da UE 
e de 19,5% para 10,7% nos EUA.  Esse fato reforça, ainda mais, 
a competitividade do Brasil no mercado agrícola internacional, 
não obstante o PSE desses países tenha aumentado nos últimos 
dois anos, assegurando plenas condições de superar o desafio 
da concorrência baseada no protecionismo, por vezes desleal, 
praticado sob a forma de barreiras técnicas. 

Nesse cenário de desempenho, efetivo e potencial, 
da agropecuária brasileira, nos planos interno e externo, foi 
anunciado o Plano Safra 2020/2021, caracterizado pelo inédito 
aumento de 16,1% no orçamento do Tesouro Nacional para 
a equalização de taxas de juros do crédito rural, se situando 
em R$ 11,5 bilhões, em decorrência da relevante contribuição 
da agropecuária para a superação dos efeitos econômicos 
da crise do Coronavírus. O apoio ao setor foi ampliado, 
com foco nos pequenos e médios produtores, tendo por 
estratégia o estímulo à retomada dos investimentos sem, 
contudo, comprometer o financiamento de capital de giro 
aos produtores rurais para o necessário custeio da safra e às 
cooperativas e agroindústrias para que cumpram seu papel 
na cadeia produtiva do agronegócio. Assim, houve aumento 
da disponibilidade de recursos para financiar a agropecuária, 
melhoria nas condições de financiamento, reduzindo as taxas 
de juros, sendo mantida a prioridade atribuída à inovação 
tecnológica, à armazenagem, à irrigação e à agricultura 
de baixa emissão de carbono, com foco nos pequenos e 
médios produtores rurais. Os recursos destinados a esses 
investimentos aumentaram, em média, 27%.
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O Plano Safra contará com R$ 239,38 bilhões, sendo R$ 
1,78 bilhão para apoio à comercialização, R$ 1,3 bilhão para 
subvenção ao prêmio do seguro rural e R$ 236,3 bilhões para o 
crédito rural entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021. Desse 
montante, R$ 179,4 bilhões são destinados aos financiamentos 
de custeio, comercialização e industrialização e R$ 56,9 bilhões 
serão destinados para investimentos em infraestruturas, 
mecanização, automação, inovação e conectividade voltadas 
à produção, além de recursos para a regularização ambiental 
das propriedades rurais. Do total de recursos destinados ao 
crédito rural, R$ 153,67 bilhões serão aplicados a taxas de juros 
controladas ou subsidiadas.

A melhoria do acesso do produtor ao crédito rural foi 
assegurada não só pelo aumento nas disponibilidades de 
recursos, mas também pela redução das taxas de juros anuais, 
especialmente para os produtores familiares e para os médios 
produtores, se situando em 2,75% e 4,0% no âmbito do Pronaf 
e, em 5,0% e 6,% no âmbito do Pronamp, sendo que para os 
demais produtores a redução foi de 8,0%, para 6,0%. No âmbito 
dos programas de investimento, a redução das taxas de juros foi 
de um ponto percentual. Essas reduções nas taxas de juros do 
crédito rural, embora inferiores à redução da taxa Selic, foram 
definidas de modo a não comprometer a disponibilidade dos 
recursos necessários ao financiamento da agropecuária, dada 
a disponibilidade orçamentária do Tesouro Nacional para a 
subvenção ao crédito rural.

O apoio à retomada dos investimentos agropecuários 
será fortalecido pela contribuição da Lei nº 13.986/2020, de 
07 de abril, conhecida como Lei do Agro, que trouxe vários 
mecanismos e ajustes nos títulos de intermediação financeira 
na captação de recursos e de fornecimento de crédito aos 
produtores rurais, com destaque para a adequação à entrada 
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do mercado de capitais no financiamento do agronegócio. 
Certamente, as medidas contidas nessa lei contribuirão para 
carrear mais recursos para o financiamento do agronegócio, 
em acréscimo aos disponibilizados para a Safra 2020/21. Outra 
importante inovação, contida nessa Lei, em seu Capítulo V, 
do Art. 41, é a ampliação da possibilidade de equalização de 
encargos financeiros para todas as instituições financeiras que 
operam no crédito rural. Até então, somente os bancos públicos 
federais, os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito 
possuíam essa prerrogativa.

Coerente com o disposto nessa Lei, a partir de 
entendimentos entre o Mapa e o Ministério da Economia, a 
Secretaria do Tesouro Nacional realizou consulta aos agentes 
financeiros autorizados pelo Banco Central a operar no crédito 
rural, para que eles manifestassem seu eventual interesse em 
acessar recursos equalizados do Plano safra. As instituições 
interessadas formalizaram a resposta, discriminando a fonte e 
o volume de recursos, seus Custos Administrativos e Tributários 
(CAT) e as modalidades de financiamento em que desejavam 
operar. Essas e as demais informações sobre a demanda 
potencial de recursos para financiar as operações de custeio, de 
comercialização, de industrialização e de investimentos, no Plano 
Safra, são consolidadas e, então, realizadas simulações buscando 
o equilíbrio entre oferta de recursos e taxa de juros, buscando 
não ultrapassar o teto orçamentário do Tesouro Nacional, 
para a equalização de encargos financeiros. O dispêndio com 
equalização de juros - subsídio explícito do crédito rural -, é dado 
pelo resultado correspondente ao somatório do custo da fonte 
de recursos com os Custos Administrativos e Tributários (CAT) 
menos a taxa de juros fixada para o financiamento. O cálculo e 
o pagamento dessa subvenção são de competência do Tesouro 
Nacional. 
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Na safra 2020/21, sete bancos estão operando 
diretamente com recursos equalizados – Banco do Brasil, 
BNDES, Bancoob, Sicredi, Cresol, Banrisul e BRDE. O 
volume de recursos, em cada um deles, e a metodologia de 
cálculo de equalização encontram-se na Portaria nº 270, DE 
10.7.2020, do Ministério da Economia, publicada no Diário 
Oficial da União da mesma data. Cumpre destacar que o 
custo da referida subvenção, para o Tesouro Nacional, dada 
a taxa de juros, é variável segundo a fonte dos recursos 
(poupança rural, BNDES, recursos próprios dos agentes 
financeiros), cujos custos de captação diferem, e segundo o 
agente financeiro, cujos CAT’s são diferentes. A magnitude 
do subsídio ao crédito rural é calculada, também, pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e pela OCDE, 
conforme anteriormente mencionado, com base em 
metodologias próprias e mais abrangentes, pelo fato de 
se basearem nos custos de oportunidade dos recursos 
creditícios.

Os recursos destinados às operações de crédito de 
investimento, no montante de R$ 38,84 bilhões, a serem 
realizadas no âmbito dos programas de investimento 
administrados pelo Mapa, com recursos do BNDES e da 
Poupança Rural, respondem por 68% do programado para 
esta finalidade. Os investimentos prioritários continuam 
sendo os direcionados para pequenos e médios produtores 
e para irrigação, agricultura de baixa emissão de carbono, 
inovação tecnológica e armazenagem. Para a aquisição 
de máquinas e equipamentos serão destinados R$ 11,8 
bilhões, sendo R$ 9,0 bilhões no âmbito do Programa de 
Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) e R$ 2,8 bilhões 
no âmbito do Pronaf Mais Alimentos.
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Em conformidade com o disposto no Código Florestal 
e no intuito de promover a regularização ambiental dos 
imóveis rurais, foi admitida, no âmbito do Programa ABC 
e das operações ordinárias de investimento codificadas no 
capítulo 3, do Manual de Crédito Rural, a possibilidade de 
financiamento para a aquisição de cotas de reserva ambiental, 
para fins de compensação de Reserva Legal. Adicionalmente, 
aos financiamentos destinados à recomposição de reserva 
legal e às Áreas de Proteção Permanente (ABC Ambiental) 
foi atribuída a menor taxa de juros, com exceção do Pronaf 
4,5% a.a.

Em apoio à irrigação e à inovação tecnológica, no âmbito 
dos programas de investimento denominados Programa de 
Incentivo à Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido 
(Moderinfra) e Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica 
na Produção Agropecuária (Inovagro), foi incorporada a 
possibilidade de financiamentos destinados à aquisição de 
equipamentos para a aferição da umidade dos solos e de 
estações agrometeorológicas, impulsionando a modernização 
das atividades produtivas pelo uso de métodos e processos 
tecnologicamente avançados e ambientalmente sustentáveis.

Com o objetivo de promover a plena inserção da 
pesca comercial no Sistema Nacional de Crédito Rural, 
foi admitida a possibilidade de financiamento para a 
aquisição de equipamentos e de infraestrutura, necessários 
ao processamento, ao armazenamento e ao transporte 
de pescado, sendo ampliada a abrangência do crédito de 
comercialização, contemplando novas espécies de pescados 
e produtos da aquicultura.
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Às cooperativas de produção agropecuária foi 
assegurado maior volume de recursos e melhores condições 
de financiamento, no âmbito do Programa de Capitalização 
de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro) e do Programa 
de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor 
à Produção Agropecuária (Prodecoop), para os quais foram 
disponibilizados, respectivamente, R$ 1,5 bilhão e R$ 1, 65 
bilhão.

Aos pequenos produtores, beneficiários do Pronaf, foco 
principal do Plano Safra 2020/21, não só foram assegurados 
maior volume de recursos e taxas de juros reduzidas, mas 
também a manutenção do crédito imobiliário rural e a 
ampliação do alcance dos financiamentos de investimentos, 
abrangendo sistemas de exploração extrativistas e de 
produtos da biodiversidade, inclusive bioinsumos.

Em continuidade ao esforço em promover a diversificação 
das fontes de financiamento, os recursos provenientes da 
emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA’s) para a 
safra 2020/21 foram ampliados em R$ 7,7 bilhões, se situando 
em R$ 62,7 bilhões, e poderão ser destinados à aquisição 
de Cédulas de Produto Rural (CPR), de Certificados de 
Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), de Certificado 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA), de Certificados de 
Depósito Agropecuário (CDA) e de Warrant Agropecuário 
(WA), além de quotas de fundos garantidores de operações 
de crédito com produtores rurais.

Outro pilar da política agrícola, considerado estratégico, 
que é um dos principais instrumentos de apoio ao produtor 
rural, é o seguro rural, constituído como uma das prioridades 
do Mapa.
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O orçamento autorizado para subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR) mais que dobrou no Plano Safra 2019/20, 
passando de R$ 440 milhões para R$ 955 milhões. Para o Plano 
Safra 2020/21, estão programados R$ 1,3 bilhão para o PSR, 
aumento de 36% e três vezes mais que em 2019. Estima-se que 
esse montante seja suficiente para contratar 298 mil apólices, 
assegurando cobertura a 21 milhões de hectares, no valor 
segurado de R$ 58 bilhões. Tão ou mais importante quanto 
a alocação de recursos, que deverá continuar crescente, é o 
aprimoramento do Programa de Seguro Rural, que vem sendo 
feito em termos de condições financeiras e operacionais das 
apólices, capacitação e treinamento das partes envolvidas, 
desenvolvimento de aplicativos e entrada de novas seguradoras 
no mercado de seguro agrícola, que já somam 14, aumentado, 
assim, a concorrência e a oferta de melhores produtos, com 
redução em seus custos. 

Dentre as principais medidas inovadoras no âmbito 
do Programa de Gestão de Riscos da Secretaria de Política 
Agrícola do Mapa, se destaca a criação de um aplicativo de 
conexão do produtor rural com as seguradoras atuantes em 
seu município e de acesso a informações qualitativas de seu 
interesse. 

Outro projeto, já iniciado, de inovação no âmbito da 
gestão de risco das atividades agropecuárias, é a migração 
gradativa do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(PROAGRO), para o PSR. O PROAGRO é um programa público 
de proteção ao crédito de custeio do produtor rural em caso de 
perdas de produção por fenômenos naturais, pragas e doenças, 
que existe há quase 50 anos. Soma-se a isso o aperfeiçoamento 
que vem sendo implementado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e pela Embrapa, no âmbito do 
Programa Nacional de Zoneamento Agrícola (ZARC).
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Os produtores rurais e suas cooperativas contam, 
ainda, com os instrumentos de apoio à comercialização, 
integrantes da política de garantia de preços mínimos. 
Os recursos disponibilizados para esta finalidade na safra 
2020/21, correspondem a R$ 1,779 bilhão, sendo R$ 200,00 
milhões para equalização de formação de estoques, R$ 179,4 
milhões para equalização de preços e R$ 1,4 bilhão para a 
formação de estoques públicos. 

O apoio à comercialização também é feito por 
meio do financiamento da estocagem, sendo incluídos 
a cana-de-açúcar e diversos tipos de pescado na lista de 
produtos amparados pelas linhas de crédito denominadas 
Financiamento Especial para Estocagem de Produtos 
Agropecuários - FEE e Financiamento para Garantia de 
Preços ao Produtor – FGPP.

O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé - 
dispõe de R$ 5,7 bilhões para a safra 2020/21, destinados aos 
financiamentos de custeio, estocagem, aquisição de café, 
recuperação de cafezais e capital de giro para indústrias e 
cooperativas.

2. Crédito Rural

2.1 Recursos

Para a safra 2020/21 serão disponibilizados R$ 236,3 
bilhões para o crédito rural. Este valor, 6,1% superior ao da 
safra anterior, reflete os custos de produção e a demanda 
estimada de recursos para o financiamento da safra, para a 
realização de novos investimentos e para a comercialização 
e o processamento da produção. Desse montante, 179,4 
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bilhões serão destinados aos financiamentos de custeio, 
comercialização e industrialização, sendo R$ 153,67 a taxa de 
juros controladas ou subsidiadas, aumento de 65%, e R$ 76,88 
bilhões a juros livres, aumento de 11%. Para os financiamentos 
de investimento, foram disponibilizados R$ 56,9 bilhões, cujo 
aumento de 6,6% objetiva assegurar o pleno atendimento da 
crescente demanda por esses recursos, conforme observada 
na safra passada. 

Do total de recursos disponibilizados, 65% ou R$ 154,3 
bilhões são provenientes de fontes controladas do crédito 
rural, que serão aplicados em condições favorecidas nos 
financiamentos aos produtores rurais. Dos recursos controlados, 
58%, R$ 89,6 bilhões, serão aplicados com subvenção direta 
do Governo Federal, por meio de equalização de encargos 
financeiros pelo Tesouro Nacional. Para tanto foram alocados 
R$ 11,5 bilhões. Desse montante, 43%, R$ 5,0 bilhões, são 
destinados a subsidiar o crédito aos agricultores familiares 
amparados pelo Pronaf, suficientes para contratar R$ 21,6 
bilhões em financiamentos aos beneficiários do Programa. 
Para os demais produtores e cooperativas estão programados 
57%, R$ 6,5 bilhões, os quais permitem alavancar R$ 68 bilhões 
de financiamentos a esse público. Observe que a relação 
custo orçamentário/recursos disponíveis para o financiamento 
é de 1 para 4 quando destinado ao Pronaf e de 1 para 10 
no financiamento aos demais produtores, ou seja, como os 
encargos financeiros adotados no Pronaf são mais baixos e, 
consequentemente, seu custo de equalização para o Tesouro 
Nacional maior, a alavancagem de recursos para esse público 
é menor, comparativamente a financiamentos com encargos 
financeiros maiores, como os praticados para os demais 
produtores rurais. 
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Quanto às finalidades do crédito, 75% dos recursos 
orçamentários do Tesouro Nacional estão destinados à 
subvenção de operações de investimento e 25% à subvenção 
das operações de custeio e de comercialização.

Por fim, esses recursos foram disponibilizados para sete 
instituições financeiras – Banco do Brasil, BNDES, Sicredi, 
Bancoob, Cresol, Banrisul e BRDE- que, a partir de consulta feita 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, manifestaram oficialmente 
interesse em operar com recursos equalizáveis na Safra 2020/21.

Tabela nº 1

Recursos Programados, Livres e Controlados 
Safras 2019/20 e 2020/21

Finalidade
Safra 

2019/20
Safra 

2020/21 Variação

Custeio, comercialização 
e industrialização

169,33 179,38 5,90%

·    Recursos Controlados 100,15 102,5 2,30%
·    Recursos Livres 69,18 76,88 11,10%

Investimento 53,42 56,93 6,50%
·    Recursos Controlados 48,29 51,8
·    Recursos Livres 5,13 5,13

Total 222,75 236,31 6,00%

R$ bilhões
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Para a safra 2020/21, a programação total de recursos 
livres é de R$ 82,01 bilhões, sendo R$ 76,88 bilhões para 
custeio, comercialização e industrialização e R$ 5,13 bilhões 
para investimento, a serem captados somente pelos grandes 
produtores, dado que para Pronaf e Pronamp todos os recursos 
disponibilizados são controlados e se situam, respectivamente, 
em R$ 33,0 bilhões e R$ 33,2 bilhões, correspondendo a um 
aumento de 5,7% e 25,1%, em relação à safra anterior.

O apoio ao Pronamp, que continua sendo um programa 
prioritário, foi fortalecido, conforme evidenciado pela sua 
maior disponibilidade de recursos, sobretudo equalizáveis, cujo 
aumento foi de 47,5% para custeio e 38,5% para investimento, 
se situando, respectivamente, em R$ 17,36 bilhões e R$ 3,76 
bilhões, bem como pelo fato de ter sido admitida a possibilidade 
dos médios produtores, enquadrados nesse programa, terem 
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amplo acesso aos recursos obrigatórios, oriundos dos depósitos 
à vista, para investimento em todas as finalidades, exceto 
para aquisição isolada de máquinas e equipamentos passíveis 
de financiamento no âmbito do Programa de Modernização 
da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e 
Colheitadeiras (Moderfrota). 

Tabela nº 2
 
Volume de Recursos

Finalidade 2019/20 2020/21 Variação %

Pronaf 31,22 33 5,7
Pronamp 26,49 33,2 25,1
Demais produtores e cooperativas 165,04 170,17 3,1

Total Plano Safra 222,74 236,3 6,1

Volume de Recursos

Os montantes dos recursos disponibilizados para o 
crédito rural e suas respectivas aplicações, que historicamente 
se mantiveram próximos até a safra 2013/14, a partir de então, 
tiveram o valor das aplicações, em média, 7% inferiores às 
disponibilidades. Entretanto, na safra 2019/20 essa relação 
chegou a ser inversa, como resultado do esforço de manter o 
equilíbrio entre estas variáveis.
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Gráfi co nº 1
Programação e Aplicação de Recursos do Crédito Rural

Fonte: SPA/MAPA - Grupo de Acompanhamento do Crédito Rural (GACR) e Sicor
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2.2 Taxas de Juros

A melhoria do acesso do produtor ao crédito rural foi 
assegurada não só pelo aumento nas disponibilidades de 
recursos, mas também pela redução das taxas anuais de juros, 
especialmente para os pequenos produtores, no âmbito do 
Pronaf, e para os médios produtores, no âmbito do Pronamp.

 
Em decorrência da queda das taxas de infl ação e da Selic, 

as taxas de juros do crédito rural foram reduzidas, mantendo-
se a consonância com as restrições orçamentárias do Tesouro, 
relativamente à subvenção do crédito rural, e com o objetivo de 
aumentar a disponibilidade de recursos para os fi nanciamentos 
de investimento.
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Essas reduções de taxas de juros anuais nos financiamentos 
de custeio, comercialização e industrialização foram, 
respectivamente, para o Pronaf e para o Pronamp, de 4,6% 
para 4,0% e de 6,0% para 5,0%, e para os demais produtores 
a redução foi de 8.0% para 6,0%. No âmbito dos programas 
de investimento, a redução das taxas de juros foi de um ponto 
percentual.

Finalidade 2019/20 2020/21

Custeio
- Pronaf 3,0 e 4,6 2,75 e 4,0
- Pronamp 6,0 5,0

- Demais produtores 8,0 6,0

Investimento
   Moderfrota 8,5 7,5
   ABC 5,25 e 7,0 4,5 e 6,0
   PCA 6,0 e 7,0 5,0 e 6,0
   Inovagro e Pronamp 7,0
   Moderinfra e Moderagro 8,0
   Procap-Agro TJLP + 3,7
   Prodecoop 8,0

6,0

7,0

Taxas de Juros (% a.a.)

2.3 Crédito de Investimento

A crescente disponibilidade de recursos para o 
financiamento de investimentos, cujos aumentos têm sido 
superiores aos observados em relação aos destinados para 
custeio, comercialização e industrialização, sobretudo ao longo 
dos últimos anos, tem sido assegurada ao produtor rural como 
parte de um esforço de contribuir para a continuidade dos 
ganhos de produtividade, competitividade, emprego e renda.
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De um total de R$ 56,9 bilhões, disponibilizados para 
operações de crédito de investimentos, R$ 38,84 bilhões estão 
direcionados para os programas de investimento, com recursos 
do BNDES e da Poupança Rural. Desses, R$ 11,8 bilhões são 
para aquisição de máquinas e equipamentos, R$ 9,0 bilhões 
no âmbito do Moderfrota e R$ 2,8 bilhões no âmbito do Pronaf 
Mais Alimentos. Os programas prioritários têm condições de 
financiamento diferenciadas, mais favoráveis. Dentre esses se 
destacam os programas ABC, Inovagro, PCA e Moderinfra.

Em apoio ao cooperativismo, estão assegurados mais 
recursos e melhores condições de financiamento. O programa 
Procap-Agro (Giro), que nas últimas safras não estava sujeito à 
equalização de juros, para a safra 2020/21 passou a contar com 
recursos equalizáveis, cuja disponibilidade é de R$ 1,5 bilhão, a 
serem financiados com juros de 7% a.a., prazo de reembolso de 
até dois anos e limite de financiamento de R$ 65 milhões por 
cooperativa. O programa Prodecoop, por sua vez, teve aumento 
de 28% em sua disponibilidade de recursos para a safra 2020/21, 
em relação à safra anterior, se situando em R$ 1,65 bilhão, a ser 
financiado com juros de 7% a.a., prazo de reembolso de até 10 
anos e limite de financiamento de R$ 150 milhões por cooperativa.

O apoio à continuidade dos investimentos será fortalecido 
pela contribuição da Lei nº 13.986, de 07 de abril de 2020, 
conhecida como Lei do Agro, que trouxe vários mecanismos e 
ajustes nos títulos de intermediação financeira para a captação 
de recursos e de fornecimento de crédito aos produtores 
rurais, com destaque para a adequação à entrada do mercado 
de capitais no financiamento do agronegócio. Certamente 
as medidas contidas nessa lei contribuirão para carrear mais 
recursos para o financiamento do agronegócio, em acréscimo 
aos disponibilizados para a Safra 2020/21. 
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Tabela nº 4

Investimento: Volume de Recursos por Programa

Moderfrota 9 85% 7 14 meses
Moderagro 1,45 R$ 880 mil 10 3
Moderinfra 1,05 R$ 3,3/9,9** milhões 10 3
ABC 2,5 R$ 5,0 milhões 12 8
PCA 2,23 R$ 25 milhões/100%* 13 3
Inovagro 2 R$ 1,3/3,9** milhões 10 3
Prodecoop 1,65 R$ 150 milhões 10 3
Pronaf 13,6 R$ 165 mil 10 3
Pronamp 3,76 R$ 430 mil 8 3

SUBTOTAL 37,24 - - -
Fundos 
Constitucionais

 7,22 - 12 3

Bancos 
Cooperativos

0,83 R$ 450 mil 12 3

Procap-Agro Giro 1,5 R$ 65 milhões 2 6 meses
BNDES-Prorenova  1,5 - 6 18 meses
BNDES – Agro 2,5  - 12 3
BB – Invest Agro 1 - - -
Juros livres 5,13 - -

TOTAL  56,92 - - -

6

-
-
-

TJLP+3,7%

6
7,5

2,75 e 4,0
7
6

5,0 e 6,0
4,5 e 6,0

6

TJLP+3,7%
7

7

Taxas por porte

-

Programa
Tx. de juros de 

até 
(% a.a.)

Carência 
máx. 

(Anos)

Prazo 
máx. 
(anos)

Limite de 
créd./Beneficiário

Recursos 
programados 
(R$ bilhões)

6
6

4,5 e 6,0

-

-

Tx. de juros de 
até (% a.a.)

Taxas por porte

7

7
TJLP+3,7%
TJLP+3,7%

-

5,0 e 6,0
6
7

2,75 e 4,0
6

-

7,5

Fonte e elab. : SPA/Mapa
*Para armazenagem de grãos o limite é de 100% do valor do projeto de financiamento; 

** crédito coletivo

No que se refere às principais atividades de financiamento, 
no âmbito dos programas prioritários de investimento, os 
principais destaques são os que se seguem.

Fortalecimento do apoio à regularização ambiental dos 
imóveis rurais

A aquisição de cotas de reserva ambiental, para fins de 
compensação de Reserva Legal, poderá ser financiada no 

T
T
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âmbito do Programa de Redução da Emissão de Gases de 
Efeito Estufa (Programa ABC), cuja disponibilidade de recursos 
teve aumento de 19,5%, se situando em R$ 2,5 bilhões.  Aos 
financiamentos destinados à recomposição de reserva legal e 
às Áreas de Proteção Permanente (ABC Ambiental) foi atribuída 
a menor taxa de juros da agricultura empresarial (4,5% a.a.).

Ampliação do apoio à irrigação

Foi admitida a possibilidade de financiamento para a 
aquisição de equipamentos de monitoramento climatológico 
(estações meteorológicas e softwares) e de monitoramento 
da umidade no solo, no âmbito do Programa de Incentivo à 
Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido (Moderinfra), 
cuja disponibilidade de recursos aumentou 43,4%. Para o 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 
Agropecuária (Inovagro) foi inserida a possibilidade de 
financiamento de estações meteorológicas.

Ampliação do apoio à inovação tecnológica

A pecuária de precisão foi incluída como item financiável, 
como já o era a agricultura de precisão, no âmbito do Inovagro, 
cuja disponibilidade de recursos aumentou 33,3%, abrangendo 
a aquisição de equipamentos e a prestação de serviços para 
esta modalidade de atividade rural.

2.4 Crédito de Comercialização

As principais medidas de fortalecimento do apoio à 
comercialização, adotadas excepcionalmente em caráter 
transitório, no âmbito do Financiamento Especial para 
a Estocagem de Produtos Agropecuários (FEE), foram 
direcionadas para cana-de-açúcar, algodão e produtos da 
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pesca comercial, como medida emergencial de mitigação dos 
efeitos da pandemia provocada pelo Covid-19.

A contratação, até 15 de outubro de 2020, de FEE destinado 
ao financiamento para a comercialização de algodão, teve seu 
limite de crédito aumentado para até R$ 32.500.000,00, por 
beneficiário, com prazo de reembolso de até 360 dias. 

O FEE foi autorizado para a comercialização de cana-de-
açúcar no ano agrícola 2020/21, observados os preços regionais 
de referência e condições específicas, constantes do Manual de 
Crédito Rural do Banco Central (MCR), conforme mencionado 
no MCR 3-6-22, quando se tratar de recursos controlados.

Foi autorizada também, para a safra 2020/21, a contratação 
de FEE, ao amparo de recursos controlados, em condições 
especiais para a comercialização de produtos da pesca 
comercial por captura e da aquicultura, como o prazo ampliado 
de reembolso de até 240 dias, a admissão da substituição do 
penhor por qualquer outra garantia aceita pela instituição 
financeira e a necessidade da apresentação de contrato formal 
entre o beneficiário e a empresa de conservação, beneficiamento, 
transformação ou industrialização de pescados e de produtos 
da aquicultura para o armazenamento do produto ou de seus 
derivados. Adicionalmente foi ampliada a lista de  preços de 
referência, incluindo novas espécies de pescados e de produtos 
da aquicultura.

2.5 Diversificação das fontes de financiamento

A partir da aprovação da Lei 13.986/2020, que autoriza 
a emissão de CPR com cláusula de correção pela variação 
cambial, que viabiliza a emissão de Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio (CRAs) e de Certificado de Direitos Creditórios 



26

do Agronegócio (CDCAs), também com correção em moeda 
estrangeira, e promove ajustes que facilitam a emissão destes 
títulos, a expectativa é de que os mesmos intensifiquem 
sua contribuição para o funding do crédito rural. Nesse 
sentido, tem-se também a contribuição das Letras de Crédito 
do Agronegócio (LCAs), de cujo valor emitido 35% são 
obrigatoriamente destinados para o crédito rural, estimado em 
R$ 62,7 bilhões para a safra 2020/21. Destes, no mínimo 50% 
devem ser aplicados em operações de crédito rural e até 50% 
poderão ser direcionados para a aquisição de:

• Cédulas de Produto Rural (CPR), emitida por produtor 
ou cooperativa de produção agropecuária;

• Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio 
(CDCA) e de Certificado de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA), lastreados em direitos creditórios originados de 
negócios em que o produtor seja parte direta;

• Certificados de Depósito Agropecuário (CDA) e de 
Warrant Agropecuário (WA), emitidos em favor de 
produtor rural;

• Quotas de fundos garantidores de operações de crédito 
com produtores rurais.

2.6. Pronaf

O que é o Pronaf

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) é uma política pública de desenvolvimento 
sustentável do meio rural por meio do apoio aos agricultores 
familiares com a oferta de crédito rural em condições de juros, 
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prazos e limites bem mais atrativos do que o mercado oferece. 
Além do crédito rural, o Pronaf oferece aos agricultores 
familiares os serviços de proteção da produção e da renda por 
meio do Seguro da Agricultura Familiar, o SEAF, e do Programa 
de Garantia de Preços, o PGPAF.

O Pronaf foi criado em 1995, inicialmente apenas como 
uma linha de crédito rural. Ao longo de mais de duas décadas 
de existência, o Pronaf teve aplicado mais de 250 bilhões de 
reais, com aproximadamente 30 milhões de contratos.

Objetivo

O Pronaf destina-se a estimular a geração de renda 
e amelhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do 
financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e 
não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou 
em áreas comunitárias próximas.

Como funciona

O Pronaf está presente em quase todos os municípios 
do Brasil. Isso é possível porque sua execução é realizada por 
Bancos Públicos e Privados, dentre os quais Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do 
Brasil, Bancos Cooperativos e Cooperativas de Crédito Rural. 
Esse mecanismo permite amplo acesso ao crédito rural para 
diversos segmentos, inclusive assentados de reforma agrária, 
agricultores familiares de baixa renda, agricultores familiares 
dinâmicos, povos e comunidades tradicionais   -indígenas, 
quilombolas, pescadores artesanais, ribeirinhos e outros.
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Além de financiar o custeio da produção, o Pronaf é de 
grande importância para a modernização dos empreendimentos 
familiares. O Pronaf permite o financiamento de máquinas, 
tratores, veículos de carga, equipamentos e tecnologias 
de mercado para a modernização e competitividade dos 
empreendimentos da agricultura familiar.

 Quem pode e como acessar o Pronaf

Para acessar o Pronaf o agricultor precisa solicitar a 
emissão de sua Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Para ter 
acesso à DAP o agricultor precisa atender a alguns requisitos. 
Em geral, são eles: a área rural que a família detém não pode 
ultrapassar 4 módulos fiscais; a mão-de-obra utilizada deve ser 
predominantemente familiar; a renda brutal anual de até R$ 415 
mil e no mínimo 50% de toda a renda deve vir das atividades 
desenvolvidas na área rural em posse da família.

O agricultor familiar deverá procurar o Sindicato de 
Trabalhadores Rurais, a entidade estadual de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) ou outra entidade credenciada 
para emissão da DAP, para averiguação do enquadramento. 
Caso positivo, a DAP será emitida.

De posse da DAP, o agricultor familiar irá procurar a 
entidade de ATER mais próxima para elaboração de projeto 
técnico de investimento, se for esse o caso, e o apresentará 
ao agente financeiro em que possui relacionamento bancário. 
Se desejar o custeio, poderá procurar o agente financeiro 
diretamente.
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Importância do Pronaf como política pública e para 
desenvolvimento da agricultura familiar

O Pronaf tem apoiado as atividades geradoras de renda 
dos agricultores familiares ao longo de mais de 25 anos. Com a 
crescente expansão dos recursos disponibilizados, a ampliação 
dos limites de financiamento e as atrativas taxas de juros, 
o Pronaf auxiliou na retomada da agricultura familiar como 
importante segmento econômico da sociedade. 

Com o apoio do Pronaf, a agricultura familiar tem acesso 
às tecnologias e às técnicas de última geração. A linha de 
investimento Mais Alimentos proporcionou uma grande 
mecanização e modernização dos empreendimentos familiares, 
resultando em aumento de produção, produtividade e renda.

Indiretamente, o Pronaf atua como elemento de prevenção 
ao êxodo Rural, pois é um instrumento de crédito que oferta 
estruturação, apoio, desenvolvimento e segurança para que 
os agricultores familiares permaneçam desempenhando suas 
atividades no campo. Nos últimos dois Planos Safras, o Pronaf 
financiou, inclusive, a reforma ou construção de moradias no 
meio rural, proporcionando melhoria significativa na condição 
de vida dos agricultores familiares.

 Como o Pronaf impacta no desenvolvimento social, econômico, 
cultural e industrial

Conforme o censo 2017, os agricultores familiares têm 
participação significativa na produção dos alimentos que 
vão para a mesa dos brasileiros. Nas culturas permanentes, o 
segmento responde por 48% do valor da produção de café e 
banana; nas culturas temporárias, são responsáveis por 80% 
do valor de produção da mandioca, 69% do abacaxi e 42% da 
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produção do feijão. A elevada participação da agricultura familiar 
na produção de alimentos, confere ao Pronaf fundamental 
importância na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional 
do Brasil. 

Especialmente nos últimos anos, o Pronaf tem sido uma 
importante ferramenta de estímulo à indústria nacional. A 
partir da linha de investimento Mais Alimentos, os agricultores 
familiares têm acesso ao financiamento de máquinas, tratores, 
equipamentos e implementos agrícolas, produzidos no Brasil. 

A agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais, 
os povos ribeirinhos e pescadores artesanais são segmentos 
da sociedade que preservam as sementes crioulas, os cultivos 
e técnicas tradicionais. Dessa forma, como política pública 
voltada a esses segmentos, o Pronaf desempenha um papel 
importante na preservação desse patrimônio imaterial.

2.7. Programas de Investimento

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, 
de culturas de dendê, açaí, nogueiras e oliveiras, 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.
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As taxas de juros são de 4,5% a.a. no âmbito do ABC 
Ambiental, o qual financia a recuperação de Áreas de Reserva 
Legal e Áreas de Preservação Permanente, inclusive a aquisição 
de Cota de Reserva Ambiental para a compensação da Área 
de Reserva Legal do imóvel rural, e de 6,0% a.a. para as demais 
finalidades. O limite de financiamento é de R$ 5 milhões/
beneficiário, sendo possível o crédito coletivo, com prazo 
máximo de reembolso de 12 anos.

Pronamp

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) financia os produtores com renda bruta anual de até 
R$ 2,0 milhões. O limite de financiamento é de R$ 430 mil para 
investimento, com prazo máximo de reembolso de 8 anos e 
taxa de juro de 6,0% a.a.

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 e condicionadores de solo. 
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Também é possível o financiamento da construção e 
modernização de infraestrutura, aquisição de máquinas, 
equipamentos e demais materiais para produção de cachaça, 
concomitantemente com a produção de cana-de-açúcar. 

Os limites de financiamento são de R$ 880 mil (individual) 
e R$ 2,64 milhões (crédito coletivo), com prazo máximo de 
reembolso de 10 anos, sendo a taxa de juro de 6,0% a.a.

Moderinfra

O Programa de Incentivo à Irrigação e à Produção em 
Ambiente Protegido (Modeinfra) financia os investimentos 
relacionados com todos os itens inerentes aos sistemas de 
irrigação, inclusive infraestrutura elétrica e para a construção 
do reservatório de água. Também permite financiar a aquisição, 
a implantação e a recuperação de equipamentos e instalações 
para a proteção de cultivos inerentes à olericultura, fruticultura, 
floricultura, cafeicultura e produção de espécies florestais. 

A taxa de juro do Moderinfra é de 6,0% a.a. e os limites 
de financiamento são de R$ 3,3 milhões (crédito individual) 
e de R$ 9,9 milhões (crédito coletivo), com prazo máximo de 
reembolso de 10 anos.

A partir desta safra é também possível financiar 
equipamento para monitoramento da umidade no solo 
e estações meteorológicas e softwares necessários à sua 
operação, conferindo maior tecnicidade no monitoramento e 
na racionalização do uso da água empregada na irrigação.
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Prodecoop

O Programa de Desenvolvimento Cooperativo para 
Agregação de Valor à Produção Agropecuária abrange todos 
os setores cooperativos de produção. Esse programa visa a 
incrementar a competitividade do complexo agroindustrial 
das cooperativas brasileiras, por meio da modernização 
dos sistemas produtivos e de comercialização. O limite de 
financiamento é de R$ 150 milhões, limitado a 90% do valor do 
projeto de financiamento. O prazo máximo de reembolso é de 
10 anos, com taxas de juros de 7,0% a.a. As  ações enquadradas 
no programa,  são as seguintes:

I - Industrialização de produtos agropecuários e de seus 
derivados;

II - Instalação, ampliação, realocação e modernização de 
unidades industriais, de armazenamento, de processamento 
e de beneficiamento, inclusive logística relacionada a essas 
atividades; 

III - Implantação de sistemas para geração e cogeração de 
energia e linhas de ligação, para consumo próprio como 
parte integrante de um projeto de agroindústria; 

IV - Implantação, conservação e expansão de sistemas 
de tratamento de efluentes e de projetos de adequação 
ambiental, inclusive reflorestamento;

V - Implantação de fábrica de rações e de fertilizantes, bem 
como a sua expansão, modernização e adequação;

VI - Instalação, ampliação e modernização de Unidades de 
Beneficiamento de Sementes (UBS), incluindo a instalação, 
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ampliação e modernização de laboratórios e unidades 
armazenadoras;

VII - Implantação, ampliação e modernização de projetos 
de adequação sanitária;

VIII - Instalação, ampliação e modernização de unidades 
industriais para a produção de biocombustíveis e açúcar;

IX - Beneficiamento e processamento de materiais 
originários de florestas plantadas;

X - Aquisição de ativos operacionais de empreendimentos 
já existentes relacionados às ações enquadradas;

XI - Implantação de frigorífico e de unidade de 
beneficiamento, industrialização, acondicionamento e 
armazenagem de pescados e produtos da aquicultura;

XII - Construção e ampliação das instalações destinadas à 
estocagem de insumos agropecuários para comercialização.

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. 
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Os limites de financiamento para a integralização de cotas 
partes são de 100% do valor da integralização de quotas-partes 
do associado, limitado a R$ 45 mil por associado produtor, não 
podendo ultrapassar o limite de R$ 65 milhões por cooperativa, 
sendo que para capital de giro o limite de financiamento também 
é de R$ 65 milhões por cooperativa, com prazo de reembolso de 
até 2 anos. As taxas de juros são de 7,0% a.a.

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, 
respectivamente, isolados ou associados com sua plataforma 
de corte, pulverizadores autopropelidos, 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. e os beneficiários 
são produtores rurais e suas cooperativas cuja receita 
operacional bruta/renda anual ou anualizada, ou do grupo 
econômico a que pertença, seja de até R$45.000.000,00. O 
limite de financiamento é de até 85% do valor do bem. Os 
prazos máximos de reembolso são de até 7 anos para itens 
novos e de até 4 anos para usados, com carência de até 14 
meses. 

Inovagro

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na 
Produção Agropecuária apoia investimentos necessários 
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à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades 
rurais, visando ao aumento da produtividade, à adoção de 
boas práticas agropecuárias e de gestão da propriedade rural, 
e à inserção competitiva dos produtores rurais nos diferentes 
mercados consumidores. O programa financia, desde que 
vinculados aos seus objetivos: 

I - Implantação de sistemas para geração e distribuição 
de energia alternativa à eletricidade convencional, para 
consumo próprio, como a energia eólica, solar e de 
biomassa, observado que o projeto deve ser compatível 
com a necessidade de demanda energética da atividade 
produtiva instalada na propriedade rural;

II - Equipamentos e serviços de pecuária e de agricultura 
de precisão, desde o planejamento inicial da amostragem 
do solo à geração dos mapas de aplicação de fertilizantes 
e corretivos, bem como sistemas de conectividade no 
gerenciamento remoto das atividades agropecuárias;

III - Automação, adequação e construção de instalações 
para os segmentos de aquicultura, avicultura, carcinicultura, 
suinocultura, ovinocaprinocultura, piscicultura, pecuária de 
leite, inclusive a aquisição integrada ou isolada de máquinas 
e equipamentos para essa finalidade;

IV - Programas de computadores para gestão, 
monitoramento ou automação;

V - Consultorias para a formação e capacitação técnica 
e gerencial das atividades produtivas implementadas na 
propriedade rural;
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VI - Aquisição de material genético (sêmen, embriões e 
oócitos), provenientes de doadores com certificado de 
registro e avaliação de desempenho ou, alternativamente, 
para pecuária de corte, o certificado especial de identificação 
de produção-CEIP;

VII - Itens que estejam em conformidade com os Sistemas 
de Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil e Bem-Estar 
Animal, e aos Programas Alimento Seguro das diversas 
cadeias produtivas e Boas Práticas Agropecuárias da 
Bovinocultura de Corte e Leite;

VIII - Itens ou produtos desenvolvidos no âmbito do 
Programa de Inovação Tecnológica (Inova-Empresa);

IX - Assistência técnica necessária para a elaboração, 
implantação, acompanhamento e execução do projeto, 
limitada a 4% (quatro por cento) do valor total do 
financiamento;

X - Custeio associado ao projeto de investimento e 
aquisição de matrizes e reprodutores, com certificado de 
registro genealógico, emitido por instituições habilitadas 
para tal propósito;

Os limites de financiamento são de R$ 1,3 milhão 
para empreendimento individual e de R$ 3,9 milhões para 
empreendimentos coletivos. As taxas de juros são de 6,0% 
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 
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de novos armazéns, com taxas de juros de 5,0% a.a. para 
investimentos relativos à armazenagem de grãos de unidades 
com capacidade de até 6.000 toneladas, e de 6,0% a.a. para 
os demais investimentos. O prazo de reembolso é de até 13 
anos, com carência de até 3 anos e o limite de financiamento 
de até 100% do valor do projeto, quando destinado a 
investimentos relativos à armazenagem para grãos e de até 
R$ 25.000.000,00, para os demais itens financiáveis, que são: 
projetos para ampliação, modernização, reforma e construção 
de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, 
bulbos, hortaliças, fibras e açúcar.

2.8 Inovação Tecnológica no Setor Agropecuário

A produtividade tem garantido o crescimento da 
agricultura brasileira nos últimos anos, e tem sido responsável 
por cerca de 80,0% do crescimento do produto. Os outros 
20,0% são devidos ao uso de insumos. 

As últimas duas décadas têm sido relevantes em ganhos de 
produtividade total dos fatores (PTF). A década de 2000 mostra 
a maior taxa de crescimento da PTF, 4,11 ao longo dos últimos 
40 anos. Em 2000-2017, a taxa anual é pouco menor (3,83%), 
mas também elevada. Um conjunto de fatores influenciou esse 
crescimento. Os mais importantes foram as políticas setoriais 
que possibilitaram aumento dos investimentos, o financiamento 
através do crédito rural, a adoção de novos sistemas de produção 
e a maior inserção da agropecuária no mercado internacional.

Nesse contexto, as inovações tecnológicas trouxeram 
aumento acentuado da produtividade, com inovações e 
avanços ocorridos nos sistemas produtivos, na tecnologia 
embarcada nas máquinas e equipamentos, na conectividade 
atrelada ao maior alcance e difusão das informações e no seu 
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papel no incremento do uso racional dos insumos por meio da 
agricultura e pecuária de precisão, além da ampliação do uso 
de sistemas para geração e distribuição de energia alternativa 
à eletricidade convencional, como a energia eólica, a energia 
solar e a energia proveniente de biomassa.

Os programas e linhas de crédito disponíveis no Plano 
Safra 2020/2021 permitem que o produtor rural financie 
projetos que contemplem a inserção da inovação tecnológica 
nas suas atividades desenvolvidas na propriedade rural. Além 
da linha geral de investimento agropecuário, é possível esse 
financiamento nos programas específicos de investimento, 
como o Inovagro, ABC, Prodecoop, Moderagro, PCA, 
Moderinfra e Moderfrota. 

Por sua vez, a Agricultura Familiar conta com o 
“Pronaf Mais Alimentos”, “Pronaf Bioeconomia” e “Pronaf 
Agroindústria” como as principais linhas de investimento para 
financiar projetos que contemplem inovação tecnológica no 
meio rural. Inserindo, de forma cada vez mais significativa, o 
produtor rural, beneficiário do Pronaf, e as cooperativas da 
agricultura familiar no ciclo virtuoso da sustentabilidade.

2.8.1 Exemplos de inovação no setor agropecuário

a) O sistema Dark House de produção de frangos de 
corte, sustentado no correto escurecimento do galpão 
(barreiras luminosas e vedações); projeto de ventilação 
adequado; sistemas de manejo de luminosidade e sistemas 
de proteção.

b) Sistema de Produção Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF): A ILPF promove a recuperação de áreas de 
pastagens degradadas agregando, na mesma propriedade, 
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diferentes sistemas produtivos, como os de grãos, fibras, 
carne, leite e agroenergia. Busca melhorar a fertilidade 
do solo com a aplicação de técnicas e sistemas de 
plantio adequados para a otimização e a intensificação 
de seu uso. Dessa forma, permite a diversificação das 
atividades econômicas na propriedade e minimiza os 
riscos de frustração de renda por eventos climáticos ou 
por condições de mercado. A integração também reduz o 
uso de agroquímicos, a abertura de novas áreas para fins 
agropecuários e o passivo ambiental. Possibilita, ao mesmo 
tempo, o aumento da biodiversidade e do controle dos 
processos erosivos com a manutenção da cobertura do solo. 
Aliada a práticas conservacionistas, como o plantio direto, 
se constitui em uma alternativa econômica e sustentável 
para elevar a produtividade de áreas degradadas.

c) Agro 4.0 (Agricultura digital): Segundo a Embrapa 
Informática Agropecuária, o Agro 4.0 emprega métodos 
computacionais de alto desempenho, rede de sensores, 
comunicação máquina para máquina (M2M), conectividade 
entre dispositivos móveis, computação em nuvem, métodos 
e soluções analíticas para processar grandes volumes de 
dados e construir sistemas de suporte à tomada de decisões 
de manejo. Além disso, contribui para elevar os índices 
de produtividade, da eficiência do uso de insumos, da 
redução de custos com mão de obra, melhora a qualidade 
do trabalho e a segurança dos trabalhadores e diminui 
os impactos ao meio ambiente. Engloba a agricultura e 
pecuária de precisão, a automação e a robótica agrícola, 
além de técnicas de bigdata e a Internet das Coisas.

d) Agroenergia e uso de fontes alternativas de energia: O 
Brasil é referência na produção de agroenergia. Programas 
como os do etanol e do biodiesel atraem a atenção do 
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mundo por ofertar alternativas econômica e ecologicamente 
viáveis à substituição dos combustíveis fósseis. Menos 
poluente e mais barata, a geração de energia com o uso 
de produtos agrícolas representa a segunda principal fonte 
de energia primária do País. O consumo do álcool supera 
o da gasolina e o biodiesel já conta com participação 
relevante na matriz de combustíveis no País em mistura 
obrigatória com a gasolina. O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) planeja e promove 
ações que mobilizam a sociedade no sentido de reduzir 
o uso de combustíveis fósseis, a ampliação da produção 
e do consumo de biocombustíveis, a proteção do meio 
ambiente, maior participação no mercado internacional e a 
contribuição para a inclusão social.

3. Apoio à Comercialização

Os diversos mecanismos de apoio à comercialização dos 
produtos agropecuários, um dos pilares da política agrícola 
brasileira, são utilizados com o intuito de fazer chegar alimento 
com preço justo na mesa do consumidor final, garantindo, ao 
mesmo tempo, a renda dos produtores rurais.

Com um orçamento de R$ 1,779 bilhão (R$ 200,00 milhões 
para equalização de formação de estoques, R$ 179,4 milhões 
para equalização de preços e R$ 1,4 bi para formação de 
estoques públicos, a Política de Garantia de Preços Mínimos 
– PGPM apoiará, na safra 2020/2021, a comercialização de 27 
produtos de expressão regional e nacional, por meio de seus 
mecanismos de ação (Aquisição do Governo Federal – AGF, 
Prêmio de Escoamento de Produto – PEP, Prêmio Equalizador 
Pago ao Produtor – PEPRO, Contrato de Opção de Venda – 
COV, Valor de Escoamento de Produto – VEP, Prêmio de Risco 
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de Opção Privada – PROP, dentre outros), conforme a seguir 
mencionados.

Os produtores familiares extrativistas também são 
beneficiários da PGPM, por meio de subvenção direta a 17 
produtos (açaí, andiroba, babaçu, baru, borracha natural, 
buriti, cacau, castanha-do-brasil, juçara, macaúba, mangaba, 
murumuru, pequi, piaçava, pinhão, pirarucu e umbu). O 
pirarucu da Amazônia proveniente de manejo sustentável foi 
incluído, neste ano, entre os produtos oriundos de extrativismo 
que fazem jus à subvenção direta. Neste caso, o agricultor 
extrativista recebe, por meio de pagamento direto, a diferença 
entre o preço de venda e o preço mínimo estabelecido para 
seu produto. 

Ao garantir a receita dos produtores em situação de 
preços de mercado abaixo do mínimo fixado, a PGPM exerce 
forte influência na decisão de plantio do produtor.

O apoio à comercialização também é feito por meio do 
financiamento da estocagem. Este ano, conforme anteriormente 
mencionado, a cana-de-açúcar e diversos pescados foram 
incluídos na lista de produtos amparados por Financiamento 
Especial para Estocagem de Produtos Agropecuários - FEE e 
por Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor – FGPP, 
perfazendo, ao todo, 139 produtos (ver detalhamento adiante).  
Na safra anterior, 2019/2020, foram efetuados mais de 11,4 mil 
contratos de FEE e FGPP, totalizando R$ 12,54 bilhões.

Para o setor cafeeiro, o Fundo de Defesa da Economia 
Cafeeira (Funcafé) dispõe de R$ 5,7 bilhões nas linhas de 
custeio, estocagem, Financiamento para Aquisição de Café 
(FAC), recuperação de cafezais e capital de giro para indústrias 
e cooperativas.
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3.1 Instrumentos de Apoio à Comercialização

Aquisição do Governo Federal - AGF

Compra direta do produtor ou cooperativa. Os produtos 
devem estar devidamente armazenados em unidades 
cadastradas pela Conab e as compras compõem os estoques 
públicos.

Contrato de opção de venda – COV

É um título ofertado pelo Governo, por meio de leilão 
público, com vencimento futuro, cujo “preço de exercício” 
é estabelecido como seguro de preço para produtores e 
cooperativas. O contrato de opção assegura ao seu detentor 
o direito de entregar ao Governo, no seu vencimento, a 
quantidade de produto vinculada à operação, atendidas as 
especificações definidas no contrato. Quando há exercício 
desses contratos o produto compõe os estoques públicos. Este 
contrato tem o potencial de indicar aos agentes do mercado a 
expectativa governamental de preços futuros.

Repasse e Recompra dos contratos de Opção de Venda

Como alternativa para desonerar o Governo da 
obrigatoriedade de adquirir a produção correspondente às 
opções adquiridas pelos produtores, sem causar prejuízo aos 
interesses dos seus detentores (produtores e cooperativas), 
pode-se reverter os contratos mediante sua recompra ou 
repasse. No primeiro caso o Governo recompra o contrato e, 
portanto, suspende o exercício, e no segundo repassa o contrato 
a um agente privado, que o substitui como lançador original do 
contrato, assumindo suas obrigações com os detentores dos 
contratos. Essas operações são conduzidas por leilão, com a 
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oferta de subvenção financeira equivalente à diferença entre o 
preço de exercício e o preço de mercado.

 
Contrato Privado de Opção de Venda e Prêmio de Risco de 
Opção Privada – PROP

O PROP é similar ao contrato de opção de venda 
do 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 a opção é um agente privado, mediante o arremate de um 
prêmio de risco, ofertado pelo Governo para que esse agente 
assuma a operação. Este risco é representado pela obrigação 
de receber o produto quando o preço de mercado estiver 
abaixo do preço de exercício, podendo ser obrigado a honrar 
preço superior ao vigente no mercado. Para limitar este risco, 
o Governo promove, em um primeiro momento, a oferta de 
subvenção economia, por meio do Prêmio de Risco de Opção 
Privada - PROP aos promitentes agentes privados lançadores 
dos contratos, os quais se comprometem a ofertar os contratos 
aos produtores e às cooperativas. Estas têm a possibilidade 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 de Escoamento de Produto – PEP

O PEP é um instrumento que viabiliza a garantia do preço 
mínimo sem necessidade de aquisição do produto. Por meio 
de leilão, o Governo concede subvenção, correspondente à 
diferença entre o preço mínimo e o preço de mercado, a um 
agente econômico que se compromete a pagar o preço mínimo 
ao produtor.
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Valor de Escoamento de Produto – VEP+

O VEP é um instrumento de venda dos estoques públicos 
viabilizando a complementação do abastecimento em regiões 
deficitárias, com concessão de subvenção econômica a um 
agente privado que arremate o leilão. O VEP+ é utilizado com 
o mesmo propósito do PEP, mas os estoques são privados. 

Prêmio Equalizador Pago ao Produtor – PEPRO

De maneira similar ao PEP, o PEPRO faculta ao Governo 
garantir preço mínimo ao produtor. A principal diferença entre 
esses programas é que neste instrumento o pagamento do 
prêmio é efetuado diretamente ao produtor que participa do 
leilão. Este programa também desonera o Governo da aquisição 
do produto e viabiliza sua comercialização o escoamento para 
complementar o abastecimento em regiões deficitárias. A 
operação oferece ao produtor ou à cooperativa, subvenção 
equivalente à diferença entre o preço de mercado e o preço 
mínimo.

Financiamento Especial para Estocagem de Produtos 
Agropecuários – FEE

Linha de financiamento para carregamento do estoque, 
disponível aos produtores, às suas cooperativas de produção 
agropecuária e aos produtores de sementes, possibilitando 
que o produtor venda seu produto em melhores condições de 
preço. Tem como base o preço mínimo dos produtos amparados 
pela PGPM e preços de referência, definidos para o produtos 
sem preço mínimo.
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Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor – FGPP

Trata-se de uma linha de financiamento para carregamento 
de estoque, semelhante ao FEE, mas destinada a beneficiadores 
e agroindústrias, desde que comprovem a aquisição dos 
produtos diretamente de produtores rurais por preço não 
inferior aos preços mínimos ou de referência vigentes.

3.2 Instrumentos de apoio à comercialização para o café.

FAC - Financiamento para Aquisição de Café

Linha de crédito para indústrias torrefadoras, de solúvel, 
exportadores e cooperativas, para compra de café, com penhor 
do produtor adquirido.

Crédito de Comercialização

Anteriormente denominado Estocagem, trata-se de uma 
linha de crédito para cafeicultores e cooperativas de produção 
para estocagem e carregamento de café, com o propósito de 
diluir a oferta ao longo do ano.

Financiamento para Capital de Giro

Linha de crédito para indústrias torrefadoras, de solúvel 
e cooperativas de produção para financiamento de capital de 
giro, com prazo de 24 meses, com garantia negociada com o 
agente financeiro.  

Crédito de Custeio

Linha de crédito para financiar despesas de condução 
da lavoura, tais como insumos, tratos culturais e outros custos, 
inclusive de colheita e pós-colheita.
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Os preços mínimos e os preços de referência, para a safra 
2020/2021, dos produtos amparados pela PGPM e pelas linhas 
de crédito para comercialização, em anexo,  foram calculados 
tomando por base, na maioria dos casos, o valor do custo de 
produção das culturas, como forma de garantir aos produtores 
um patamar de receita que permita a sua continuidade na 
atividade em caso de queda de preços do mercado.

4. Programa de Seguro Rural (PSR)

A atividade rural apresenta elevado risco e substancial 
incerteza, decorrentes tanto da instabilidade de origem climática 
e das ameaças sanitárias, quanto das oscilações de mercado. 
Nesse sentido, uma adequada gestão de riscos rurais por 
parte do produtor pode, efetivamente, representar um valioso 
instrumento para a mitigação de prejuízos, contribuindo para 
a estabilidade de sua renda e sua permanência na atividade.

 
O seguro rural é, reconhecidamente, um dos mais eficientes 

mecanismos de proteção de renda da atividade agrícola, 
atuando como elo de transferência do risco da agricultura 
para outros agentes e setores econômicos. Adicionalmente, 
sob o ponto de vista dos efeitos agregados sobre o setor, a 
contratação de seguro tende a estimular o aumento da área 
cultivada e o uso de tecnologia, principalmente ao atuar como 
garantia adicional para acesso ao crédito. 

Nesse sentido, não apenas contribui para a obtenção de 
taxas de juros mais baixas pelo produtor rural, já que a redução 
do risco agrícola se traduz em menor risco de crédito, como 
também contribui para o desenvolvimento dos mercados 
financeiros, seguradores e de capitais. Em consequência, 
minimiza a pressão por crédito subvencionado e por socorro 
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financeiro governamental ex-post, reduzindo a recorrente 
pressão por renegociações de dívidas rurais. 

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR), criado pela Lei 10.823/03, tem como objetivo auxiliar 
financeiramente o produtor rural na aquisição de uma apólice 
de seguro para sua lavoura/atividade, garantindo assim o 
pagamento das obrigações financeiras em caso de quebra de 
safra ocasionada por evento climático e/ou variação de preços.

 
Com o apoio do Governo Federal, já foram contratadas 

mais de 1 milhão de apólices de seguro para mais de 60 culturas 
diferentes, beneficiando milhares de produtores anualmente 
em todas as regiões do país. Nesse período, aproximadamente 
R$ 4,8 bilhões foram pagos em indenizações pelas seguradoras 
para os produtores em virtude de sinistros nas lavouras. 

Para 2020 está previsto o aporte orçamentário de R$ 
955 milhões, com esse montante será possível contratar 
aproximadamente 298 mil apólices, proteger 21 milhões de 
hectares e um valor total segurado de R$ 58 bilhões.

4.1 Monitor do Seguro Rural 

O seguro rural apresentou nos últimos anos significativa 
evolução no país, tendo havido acentuado aumento no valor 
total segurado, de 127 milhões em 2005 para 20 bilhões em 
2019. Para impulsionar este instrumento, foi imprescindível 
o apoio estatal por meio do PSR, que apoiou o produtor na 
aquisição das apólices durante esse período. Contudo, uma 
vez consolidada a importância dos aportes orçamentários, 
torna-se necessário avaliar a qualidade dos produtos e serviços 
ofertados pelas seguradoras que operacionalizam o Programa. 
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Ou seja, é preciso focar na questão qualitativa e, com isso, 
desenvolver ainda mais este importante instrumento.

Nesse sentido, foi lançado o projeto Monitor do Seguro 
Rural. São reuniões realizadas por sistema de vídeo conferência, 
com o objetivo de avaliar os produtos e serviços ofertados pelas 
seguradoras e propor aperfeiçoamentos nos seguros agrícolas. 
O trabalho é coordenado pelo Departamento de Gestão de 
Riscos do Mapa e conta com a participação de produtores e 
com o apoio das entidades representativas dos produtores 
rurais e de suas cooperativas, associações, revendas de 
insumos, companhias seguradoras, empresas resseguradoras, 
corretores, peritos e instituições financeiras. 

O cronograma de eventos por videoconferência do 
Monitor, que começou em julho deste ano e se estende até o 
final de 2022, tem a finalidade de identificar e propor melhorias 
nos serviços de seguro para mais de 60 atividades de grãos, 
frutas, olerícolas, pecuária, florestas, aquícola, café e outras 
culturas. O monitor é uma oportunidade de os produtores 
e suas cooperativas, juntamente com as suas entidades 
representativas, construírem soluções com as empresas de 
seguro, em cujo sentido contam com o apoio do Mapa.

4.2 Aplicativo do PSR

O seguro rural ainda é um instrumento de mitigação de 
riscos pouco conhecido no país. Diferentemente do crédito 
rural, muitos produtores ainda não estão familiarizados com 
seu modelo de funcionamento e condições contratuais. Nesse 
sentido, é importante incentivar a contratação do seguro e 
difundir seus principais conceitos. 
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Considerando essa situação, foi lançado o aplicativo 
PSR – Programa de Seguro Rural, criado pelo Departamento 
de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e desenvolvido, em parceria com a Embrapa 
Informática Agropecuária. O aplicativo possibilita, aos 
produtores e interessados, o acesso a informações do mundo 
do seguro rural de forma consultiva. O aplicativo não é 
negocial, ou seja, o produtor não faz contratação de seguro 
com essa ferramenta.

As principais funcionalidades do aplicativo são:

• Acesso ao Guia de Seguros Rurais, com informações 
que explicam como funciona o sistema de seguro 
rural no Brasil e elucida as principais modalidades de 
seguro rural disponíveis com explicação e simulados de 
indenizações;

• Consulta das regras de subvenção, da legislação e das 
informações do PSR

• Nas dicas de direitos e deveres sobre o seguro 
rural, o produtor pode verificar informações 
importantes sobre o que fazer antes de contratar o 
seguro rural, ao informar a ocorrência de um sinistro, 
do laudo de inspeção de danos e o recebimento de 
indenizações;
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• Em dados do Programa é possível saber sobre a 
evolução anual dos principais parâmetros do PSR 
desde seu começo em 2006, tais como, culturas 
que tiveram maior contratação, participação das 
seguradoras, estados que mais contratam, área 
segurada, quantidade de apólices e de produtores 
beneficiados, e volume de subvenção;

• O aplicativo também possibilita o acesso ao Atlas do 
Seguro Rural, onde é possível fazer pesquisas com os 
dados do programa, e aos relatórios estatísticos do PSR;

Além dessas funcionalidades, o aplicativo PSR tem um 
atalho para acessar o aplicativo Plantio Certo, que possibilita 
aos produtores saber onde, o que e quando plantar. O 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC é um 
instrumento científico obrigatório no acesso ao seguro rural do 
PSR, com janelas de plantio e informações de risco climático 
para cada cultura e município.

4.3 Projeto-piloto Pronaf

Com o objetivo de fomentar a contração de seguro rural 
para as operações enquadradas no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), foi lançado um 
projeto-piloto que destinará o orçamento exclusivo de R$ 50 
milhões para o seguro de banana, maçã, uva, milho 1ª safra e 
soja, com o percentual de subvenção ao prêmio diferenciado, 
de 60% para frutas e 55% para grãos.

4.4 Incentivo ao Norte/Nordeste

Produtores de grãos das regiões Norte e Nordeste poderão 
acessar o orçamento exclusivo de R$ 50 milhões no PSR. Esta 
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medida tem como objetivo incentivar a oferta de seguros e elevar 
o número de apólices contratadas nessas regiões. Em 2019, o 
Mapa já havia destacado pelo menos R$ 20 milhões do PSR 
para essas regiões. Entretanto, foram efetivamente alocados, 
com bons resultados, R$ 23,1 milhões em subvenção ao prêmio 
do seguro rural, em todas as atividades, com destaque para 
grãos. A área segurada em 2018 era de 193,5 mil hectares em 
2019 passou para 367,3 mil hectares nas duas regiões.  

4.5 Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático (ZARC)

O Decreto nº 9.841, de 18 de junho de 2019, 
institucionalizou o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola 
de Risco Climático (ZARC). Em 2020, serão estabelecidas 
regras para alterações nas Portarias de ZARC, devendo incluir 
prazos para reclamações, quem pode reclamar e citar a reunião 
de validação. Além disso, será implementado o “ZARC 4.0” 
com o objetivo de integrar diversos dados técnicos de risco 
agroclimático, manejo, solos e produzir indicativos de risco 
de produtividade. Será desenvolvida plataforma digital, para 
divulgar todos os indicativos do ZARC, visando facilitar o acesso 
a esta informação, bem como o desenvolvimento de aplicativos 
e a integração de sistemas – APIs.
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Aponte a câmera do seu celular ou tablet para o QR code, e 
tenha acesso a versão digital do Plano Safra 2020/2021
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www.agricultura.gov.br

Aponte a câmera do seu celular ou tablet para o QR code, 
e tenha acesso a versão digital das tabelas com preços 

mínimos e preços de referência 2020/2021
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