APOIO À COMERCIALIZAÇÃO

2019/2020

Preços mínimos com reajuste médio de 7% para os
principais produtos. Esses valores tiveram como
referência os custos das lavouras, os preços nos
mercados internacionais e a perspectiva da taxa
de câmbio.
Para 2020, está programado R$ 1,85 bilhão para apoio
à comercialização nas modalidades de aquisição
direta do produtor, contratos de opção de venda e
subvenção de preços, conforme detalhado abaixo.

Equalização na
venda de estoques

R$ 250.000.000

PEP/PEPRO e PROP

R$ 1.000.000.000

AGF e Contrato de
Opção

Total

R$ 600.000.000
R$ 1.850.000.000

UMA SÓ AGRICULTURA

R$ 225,59 BILHÕES
Para saber mais, acesse:
w w w. a g r i c u l t u ra . g o v. b r

Após 20 anos,
pequenos, médios e
grandes produtores
novamente juntos

CRÉDITO RURAL - R$ 222,74 BILHÕES

MAIS RECURSOS PARA O MÉDIO PRODUTOR

• R$ 169,33 bilhões para custeio, comercialização e industrialização
• R$ 53,41 bilhões para investimentos.

• Aumento de 32% nas verbas de custeio e investimento no Pronamp, para
R$ 26,49 bilhões, R$ 6,46 bilhões a mais que o programado na safra 2018/2019.

TAXAS DE JUROS

• Esses recursos poderão ser destinados ao financiamento de custeio (6% ao ano)
e investimento (7% ao ano). Os produtores que já não se enquadram no Pronaf
também poderão ser beneficiados.

MANTIDAS EM NÍVEIS QUE PERMITEM APOIO ADEQUADO AO PRODUTOR RURAL

• Recursos para Custeio, Comercialização e Industrialização
• 3,0% a.a. e 4,6% a.a. Pequenos Produtores (Pronaf)
• 6,0% a.a. – Médios Produtores (Pronamp)
• 8,0% a.a. – Demais produtores

Programa

Recursos
prog. (R$ mi.)

Prazo
máximo

Taxa de juros

Pronaf

18.288

12 meses

3,0 ou 4,6

Pronamp

23.772

12 meses

6,00

Demais produtores

50.697

12 meses

8,00

Funcafé

5.070

90 dias após a
colheita

7,00

PESCA E AQUICULTURA NO PLANO SAFRA

Fundos
Constitucionais

2.325

Variável

Depende do porte
do produtor

Empresas de pescado e produtos da aquicultura, além das associações ou
cooperativas de pescadores, contarão com financiamento para comercialização.
Foram criados preços de referência para esses produtos.

Recursos livres
(LCA e outros)

69.175

Negociação
entre as partes

Livre

Total - I

169.327

-

-

O Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos
Naturais (Moderagro) prevê financiamento para erva-mate e para
cana-de-açúcar para produção de cachaça.

R$ 1 BILHÃO PARA SUBVENÇÃO AO SEGURO RURAL
O volume de recursos para Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
(PSR) mais do que dobrou neste Plano Safra. O produtor rural terá mais ajuda
financeira para adquirir uma apólice de seguro e assim proteger sua atividade. O
pagamento de obrigações financeiras em caso de eventual quebra de safra
ocasionada por evento climático e/ou variação de preços estará, portanto, garantido.

ORÇAMENTO

93.900
R$ 1 BILHÃO

I - CUSTEIO E COMERCIALIZAÇÃO

• Possibilidade de financiamento de assistência técnica, inclusive aos pecuaristas.

ERVA-MATE E CANA-DE-AÇÚCAR

• Programas de Investimento
De 3% a.a a 10,5% a.a.

R$ 440 MI.

PLANO SAFRA 2019/2020
R$ 225,59 BILHÕES

APÓLICES

212.100

AMPLIAÇÃO DE FONTES DE FINANCIAMENTO

(% ao ano)

Fonte: MAPA/SPA/DFI. Data: junho/2019

• Aumento dos recursos da LCA para o crédito rural: R$ 55 bilhões.
R$ 18,6 BI.

6,9 MI.
ÁREA
SEGURADA
(HA)

15,6 MILHÕES

VALOR
SEGURADO

II - INVESTIMENTO

• Permissão para que a CPR seja emitida com correção pela variação cambial,
viabilizando a emissão de CRA e CDCA no exterior.

R$ 42,0 BILHÕES

CRIAÇÃO DO FUNDO DE AVAL FRATERNO
* VALORES ESTIMADOS

OPORTUNIDADES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES

O FAF vai facilitar a renegociação de dívidas dos produtores rurais junto a
bancos, distribuidoras ou agroindústrias. O BNDES já dispõe de R$ 5 bilhões
para essas renegociações, com prazo de pagamento de até 12 anos e com até
3 anos de carência.

• Os beneficiários do Pronaf terão R$ 31,22 bilhões à disposição.
• Recursos para custeio ou investimento, com juros de 3% ao ano, para
exploração extrativista sustentável e produção de ervas medicinais,
aromáticas e condimentares.
• Recursos para custeio, com juros de 3% ao ano, para produção de alimentos
básicos como arroz, feijão, mandioca, trigo, leite, frutas e hortaliças, e para
investimento, também a 3% ao ano, para recuperação de áreas degradadas,
cultivo protegido, armazenagem, tanques de resfriamento de leite, energia
renovável e outros.

PELA PRIMEIRA VEZ, VERBAS PARA CONSTRUÇÃO DE
CASAS RURAIS
R$ 500 milhões para construção ou reforma de moradias dos pequenos
agricultores brasileiros, suficientes para construir até 10 mil casas para os
agricultores familiares.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
Permitirá ao produtor desmembrar seu imóvel para oferecer como garantia nos
financiamentos agropecuários.

MAIS IRRIGAÇÃO
Será permanente o limite de crédito por beneficiário do Programa de Incentivo à
Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido (Moderinfra), de R$ 3,3 milhões
por beneficiário (empreendimento individual) e de R$ 9,9 milhões
(empreendimento coletivo).

APLICATIVO PLANTIO CERTO

APOIOS AOS PEQUENOS NA GESTÃO DE RISCOS
• O Seguro da Agricultura Familiar (Seaf) e o Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro) contarão com recursos para segurar R$ 13,4 bilhões em
120 diferentes culturas.
• O Garantia Safra, que apoia agricultores familiares de municípios sujeitos à perda
de safra por seca ou excesso de chuvas, terá R$ 468 milhões da União, suficientes
para atender até 1.350.000 produtores.

Está sendo lançado o aplicativo Plantio Certo, pelo qual os produtores rurais
poderão acessar, de forma mais prática, as informações oficiais do Zoneamento
Agrícola de Risco Climático (ZARC). O aplicativo, disponível na loja da Embrapa
na Play Store, permite identificar a melhor época de plantio das culturas, para
minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos. Haverá nova
metodologia de avaliação de riscos de sistemas agrícolas. Está sendo assinado
decreto que institui o Programa Nacional de ZARC.

Programa

Carência
Recursos Limite de créd./ Prazo
Tx. de juros
máxima (% ao ano)
prog. (R$ mi.) Beneficiário máx.
(Anos)

Moderfrota

9.690

85%

7

14 meses

8,5 e 10,5

Moderagro

1.200

R$ 880 mil

10

3

8,0

Moderinfra

732

R$ 3,3 milhões

10

3

8,0

ABC

2.096

R$ 5,0 milhões

12

8

5,25 e 7,0

PCA

1.815

-

15

3

6,0 e 7,0

Inovagro

1.500

R$ 1,3 milhão

10

3

7,0

Prodecoop

1.285

R$ 150 milhões

10

3

8,0

Pronaf

12.927

R$ 165 mil

10

3 anos

3,0 e 4,6

Pronamp

2.715

R$ 430 mil

8

3

7,0

SUBTOTAL

33.960

-

-

-

-

Fundos
Constitucionais

6.230

-

12

3

Taxas por
porte

Bancos Cooperativos

600

R$ 450 mil

12

3

8,0

BNDES - Procap-Agro

2.500

R$ 65 milhões

2

6 meses

TJLP+3,7%

BNDES -Prorenova

1.500

-

6

18 meses TJLP + 3,7%

BNDES - Agro

2.500

-

-

-

TJLP + 3,7%

BB – Investe Agro

1.000

-

-

-

-

Juros livres

5.125

-

-

-

-

TOTAL

53.415

-

-

-

-

Fonte: MAPA/SPA/DFI. Data: junho/2019. Obs.: (1) Esse limite não se aplica a financiamento para armazenagem de grãos.

