
 
 

 

INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 01/2020 

Novo Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2020/21 

 Em 17 de junho de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 

anunciou o Plano Agrícola e Pecuário 2020/2021, traçando as novas diretrizes para a política 

agrícola brasileira na próxima safra.  

O presente informe técnico tem como principal papel orientar os associados da Aprosoja-MS 

quanto às novidades do Plano Agrícola e Pecuário 2020/2021. 

1 – Prazo de Vigência 

Este plano terá vigência de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, podendo haver alterações 

de acordo com diretrizes do Ministério da Agricultura.  

2 - Volume de Recursos.  

Os valores disponíveis para custeio, comercialização e investimento anunciados foram de R$ 

236,3bilhões de reais. Do volume total anunciado, R$ 154,3 bilhões (65,3%) deverão ser 

utilizados sob juros controlados, R$ 82 bilhões (34,7%) sob juros livres, além de R$ 1,3 bilhões 

a título de seguro rural e R$ 2,37 bilhões a título de apoio à comercialização.  

 

Volume Anunciado (R$ 

Bilhões) 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Variação 

(%) 

Disponibilizado 190,25 194,3 222,74 236,3 6,1% 

Crédito Rural -Juros 

Controlado 

149,2 153,7  169,33 154,3 - 8,9% 

Crédito Rural - Juros Livre 39,1 37,4  53,41 82 53,5% 

Seguro Rural 0,55 0,6  1 1,3 30% 

Apoio à Comercialização 1,4 2,6  1,85 2,37 28,1% 

Fonte: MAPA (2020) 



 
 

 

3 – Juros de contratação.  

Um dos principais interesses dos produtores refere-se aos juros para o custeio e investimento, 

e no caso deste Plano Safra 2020/2021, houve queda dos juros, um incentivo aos produtores 

rurais. 

O quadro abaixo exemplifica um comparativo das principais linhas de crédito por finalidade do 

PAP, nas últimas quatro safras. 

Finalidade 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Custeio (% a. a.) 

Pronaf 5,5 4,6 3,0 e 4,6 2,75 e 4,0 

Pronamp* 7,5 6,0 6,0 5,0 

Demais Produtores** 8,5 7,0 8,0 6,0 

Investimento (% a. a.) 

Moderfrota 7,5 7,5 e 9,5 8,5 e 10,5 7,5 

Programa ABC 7,5 6,0 e 5,25 5,25 e 7,0 4,5 e 6,0 

PCA 6,5 6,0 e 5,25 6,0 e 7,0 5,0 e 6,0 

Inovagro 6,5 6,0 7,0 6,0 

Pronamp 7,5 6,0 7,0 6,0 

Moderinfra 7,5 7,0 8,0 6,0 

Moderagro 7,5 7,0 8,0 6,0 

Prodecoop 8,5 7,0 8,0 7,0 

Fonte: MAPA (2020) 

*Pronamp: médio produtor – Receita Bruta Agropecuária Anual acima de R$415.000,00 

(quatrocentos e quinze mil reais) até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); 

**Demais Produtores: grande produtor - Receita Bruta Agropecuária Anual acima de 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



 
 

 

Pelo gráfico abaixo é possível notar a queda ao longo dos anos da taxa de juros de 

custeio, esse mesmo processo se repete na taxa de juros de investimento. 

 

 

Fonte: MAPA (2020); Elaborado: Aprosoja-MS/ Sistema Famasul 

 

4 – Seguro Rural  

O valor de 1,3 bi liberados para o seguro rural é um valor recorde para o orçamento do plano 

safra. A estimativa é para 298 mil apólices contratadas, culminando no valor segurado de 58 

bilhões de reais e uma área de 21 milhões de hectares. 

Foram disponibilizados 50 milhões para atender exclusivamente as regiões norte e nordeste, 

isto é, um aumento de quase 120% no valor liberado em relação a 2019. Isso possibilita o 

produtor de Pronaf contratar seguro rural com incentivos de subvenção e coberturas 

diferenciadas. Apesar de ser um projeto piloto, é um grande incentivo para região. 

 

4.1- Programa de Seguro Rural: aplicativo do PSR – ferramenta consultiva - ações 

permanentes de avaliação e aprimoramento dos seguros realizados pelas seguradoras junto as 

entidades representativas (produtor/cooperativa). 
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5- Destaques 

5.1 Apoio à inovação tecnológica 

• Financiamento de estações metereológicas 

• Financiamento para produção de bioinsumos 

• Ampliação de 33,3% nos recuros do Inovagro 

 

5.2 Apoio à Irrigação 

• Financiamento para aquisição de equipamentos de monitoramento 

• Ampliação de 43,4% nos recursos do Moderinfra 

 

5.3 Sustentabilidade 

• ABC Ambiental com a menor taxa de juros da agricultura empresarial do Plano Safra 

(4,5% a. a.) 

• Financiamento de aquisição de cotas de reserva ambiental 

 

5.4 Máquinas e Equipamentos 

• 11,8 bilhões de reais para o financiamento de máquina e equipamentos 

• 9 bilhões de reais para o Moderfrota 

• 2,8 bilhões no Pronaf Mais Alimentos 



 
 

 

5.5 Agricultura Familiar 

 

• Ampliação do limite de cobertura do PGPAF – custeio para 5 mil reais e investimento 

para 2 mil reais. 

• Investimentos para produtos da sociobiodiversidade e bioinsumos – PRONAF 

BIOECONOMIA. 

 

5.6 Cooperativismo 

• PROCAP AGRO: volta a ser contemplado com recursos controlados, a uma taxa de 

juros de 7% ao ano, com prazo de pagamento de 2 anos, e um limite de 65 milhões por 

cooperativa. 

• PRODECOOP: volta a ser contemplado com uma taxa de juros de 7% ao ano, com 

prazo de pagamento de até 12 anos, e um limite de 150 milhões por cooperativa. 

 

Recomendação:  

 

O Plano Safra apresenta os principais recursos agropecuários disponíveis para custeio, 

comercialização e investimento com foco no desenvolvimento da atividade no setor, e são base 

para estimular o fornecimento de crédito rural em forma geral no país. Para se obter todo esse 

valor e benefícios apresentados no plano, é preciso de um histórico financeiro positivo e atentar-

se para documentos de fornecimento de garantias bancárias. 

 

O histórico de crédito rural obtido até o momento é de suma importância para os próximos 

financiamentos, seja para custeio ou para investimento, pois, as operadoras de crédito, se 

utilizam de “credit score”, ou seja, fazem uma análise do histórico de pagamentos e o risco 

inadimplência do valor fornecido, e quanto melhor seu perfil de bom pagador, maiores as 

chances de se obter maiores créditos com maior facilidade. 

 

Produtores que queiram saber mais sobre os assuntos tratados neste informe ou que tenham 

dúvidas devem entrar em contato com a Aprosoja-MS. 

 

Telefone: (67) 3320 – 9700 

E-mail: aprosojams@aprosojams.org.br 

Site: www.aprosojams.org.br 
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Equipe Aprosoja/MS 

 

Renata Farias 

Economista | Assistente Economia 

economia@aprosojams.org.br 

Gabriel Balta dos Reis   

Eng. Agrônomo | Assistente Técnico  

assistentetecnico@aprosojams.org.br 

 

 

Secretaria Executiva 

Frederico Azevedo e Silva 

executivo@aprosojams.org.br 

 

Teresinha Irene Rohr 

financeiro@aprosojams.org.br 

 

Tallisson Tauan Almeida 

assessoria@aprosojams.org.br 

 

Equipe de Campo 

Dany Correa do Espírito Santo  

Eng. Agrônomo | Coordenador de Campo 

projetosigams@aprosojams.org.br 
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