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PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO – PAP 2012/2013 
ANÁLISE DAS MEDIDAS ANUNCIADAS 

 

 

I - MEDIDAS ANUNCIADAS: 
 

1. Montante de recursos  
Aumento de 7,5% no montante total de recursos de crédito rural para a 

safra 2012/13, passando para R$ 115,25 bilhões, para a agricultura comercial, 
comparado com a safra 2011/12, quando foram disponibilizados R$ 107,24 
bilhões. 

Quadro 01 – Resumo dos recursos de crédito rural para a agricultura comercial – 
2012/13 

ITENS Safra 2011/12 

(R$ bilhões)  

Safra 2012/13 

(R$ bilhões) 

Variação 

(%) 

Custeio e comercialização 80,24 86,95 8,40 

Investimento  27,0 28,30 4,80 

Total  107,24 115,25 7,50 
Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Ocepar/Getec – junho 2012 

Do total de R$ 115,25 bilhões destinados a agricultura comercial R$ 93,9 bilhões 
são com juros controlados e R$ 21,3 bilhões a juros livres. 

 

2. Juros 
As taxas de juros de crédito rural para a safra 2012/13 foram reduzidas em 

relação a safra 2011/12 conforme tabela abaixo: 

 

Programa Plano safra 
2011/12 

Plano safra 
2012/13 

Crédito de custeio e comercialização 
agricultura comercial 

6,75% ao ano 5,50% ao ano  

Programa de Apoio ao Médio Produtor 6,25% ao ano 5,00% ao ano  

Investimentos 6,75% ao ano 5,50% ao ano  
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Capital de Giro (Procap Agro) 9,50% ao ano 9,00% ao ano  

Programa ABC 5,5% ao ano 5,00% ao ano  

PSI Rural e Moderfrota  5,5% ao ano  

 

3. Preços mínimos 
Para produtos amparados por Aquisições do Governo Federal (AGF) e 

Empréstimos do Governo Federal (EGF), o PAP 2012/13, manteve os preços 
mínimos para a maioria das culturas exceto para raiz de mandioca que teve 
aumento de 4,1% e para o milho nos estados do MT e RO com aumento de 3,3%. 

Quadro 02 – Correção dos preços mínimos – safra 2012/13 

Produto  Preço mínimo 

Safra 2011/12 

Preço mínimo 

Safra 2012/13 

Variação 

(%) 

Algodão caroço (R$/@) 15,60 15,60 0,00 

Arroz (R$/sc – 60 kg) 30,96 30,96 0,00 

Milho (R$/sc – 60 kg)* 17,46 17,46 0,00 

Soja (R$/sc – 60 kg) 25,11 25,11 0,00 

Feijão (R$/sc – 60 kg) 72,00 72,00 0,00 

Raiz de mandioca (R$/t) 134,10 139,57 4,10 
Elaboração: Ocepar/Getec – junho 2012 
* No Mato Grosso e Rondônia o preço mínimo reduziu de R$ 12,60 para R$ 13,02/saca de 60 kg (3,30%) 

 

4. PRONAMP – Programa nacional de apoio ao médio 
produtor rural  
O volume de recursos aumentou de R$ 8,31 para R$ 11 ,15 bilhões, acréscimo 
de 34%.  

Quadro 03 – Resumo do Pronamp safra 2012/13 

Especificação 2011/12 2012/13 Variação 

1. Volume de recursos 8,31 11,15 +34% 

2. Renda bruta anual (R$ mil) 700 800 +14% 

3. Limite de crédito para custeio (R$ mil) 400 500 +25% 

4. Limite de crédito para investimento (R$ mil) 300 300 +0,0% 

5. Taxa de juros (% a.a) 6,25 5,0 -20% 
Elaboração: Ocepar/Getec – junho 2012 
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5. Proagro 
O teto de cobertura do seguro oficial, o Proagro, que na safra 2011/12 

cobria até R$ 150 mil em crédito passou a garantir R$ 300 mil na safra 2012/13. 
Também a alíquota média dos prêmios do Proagro foi reduzida de 4% para 3%. 

 

6. Seguro rural 
Aumento previsto dos recursos para subvenção do seguro rural de R$ 

253,5 milhões para R$ 274 milhões, com aumento de 8% em relação a safra 
anterior (governo espera aplicar R$ 400 milhões). 

Para produtores enquadrados no Pronamp será concedido um aumento 
de 10 pontos percentuais nas alíquotas de subvenção do prêmio do seguro rural 
para as culturas de milho, arroz e feijão. No caso de produtores localizados em 
municípios considerados de alta prioridade (lista no site do MAPA) será concedido 
aumento de 10 pontos percentuais na subvenção do prêmio de seguro para as 
culturas de soja, milho de primeira e de segunda safra, arroz e feijão. 

 

7. Programas de investimento  
O montante de recursos ofertados para programas de investimento na safra 

2012/13 é de R$ 28,3 bilhões, com aumento de 4,8% em relação à safra 
2011/12.  

Quadro 04 – Resumo dos programas de investimentos  

Programa 2011/12 2012/13 

 Programado 
(R$ milhões) 

Programado 
(R$ milhões) 

Limite de 
crédito 
(R$ mil) 

Prazo 
Máximo 
(anos) 

Taxa de 
juros (%) 

ABC 3.150 3.400 1.000 até 15 5,00 

Moderagro 850 950 600 12 5,50 

Procap Agro 
Capitalização 

950 1.000 50.000 6 
5,50 

Procap Agro 
giro 

1.050 2.000 50.000 2 
9,00 

Moderinfra 1.000 500 1.300 12 5,50 

Moderfrota 1.000 150 - 10 5,50 

Prodecoop 2.000 2.000 100.000 12 5,50 

Pronamp 2.100 4.000 300 até 12 5,00 

PSI Rural 4.000 6.000  10 5,50 
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Outros 10.900 8.300    

TOTAL GERAL 27.000 28.300 - - - 

 
a) Procap-Agro : Aumento do montante de recursos de R$ 2 bilhões para R$ 3 
bilhões e elevação dos limites de financiamento na linha Procap Agro Giro de R$ 25 
milhões para R$ 40 milhões para cooperativas singulares e R$ 50 milhões para 
centrais. 
b) Moderinfra : Redução do montante de recursos de R$ 1,00 bilhão para R$ 500 
milhões. 
c) Moderagro : Elevação do montante de recursos de R$ 850 milhões para R$ 
950 milhões. 
d) Prodecoop:  Elevação do limite de crédito de R$ 60 milhões para R$ 100 
milhões. 
e) ABC:  Aumento de 8% no montante de recursos. 
f) PSI Rural : Aumento de 50% no montante de recursos. Neste programa podem 
ser financiados os itens do Moderfrota e Moderinfra a juros de 5,50%. 
 
 

8. Limites de Financiamento  
O limite de custeio ao amparo de recursos controlados para cada tomador 

em cada safra e em todo o SNCR passa de R$ 650 mil para R$ 800 mil.  

O limite de comercialização ao amparo de recursos controlados para cada 
tomador passa de R$ 1,3 milhão para R$ 1,6 milhão.  

As operações destinadas ao financiamento de despesas de custeio da 
avicultura e da suinocultura exploradas sob regime de parceria devem observar 
que: 
a) ficam limitadas ao valor do orçamento, plano ou projeto ou ao resultado da 
multiplicação do número de parceiros criadores participantes do empreendimento 
assistido por R$70.000,00 (setenta mil reais), o que for menor; 
b) para parceiros criadores que desenvolvam duas ou mais atividades integradas, 
o limite por participante de que trata a alínea “a” pode ser de até R$140.000,00 
(cento e quarenta mil reais); 

Admite-se, para a safra 2012/2013, a concessão de limite de crédito 
adicional ao previsto no MCR 3-2-5 de até R$ 500.000,00 por beneficiário, desde 
que o recurso adicional seja destinado exclusivamente para o financiamento de 
custeio de milho ou de feijão nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Admite-se, até 30/12/2012, que o limite de que trata o MCR 3-2-5 seja 
elevado para até R$1.200.000,00 por beneficiário, com prazo de reembolso de até 
2 anos, desde que, no mínimo, os recursos adicionais sejam direcionados 
exclusivamente a suinocultores para retenção de matrizes suínas. 

 

 



 

 5

9. Programas de interesse das cooperativas  
Total de recursos: Prodecoop + Procap Agro = R$ 5,0 0 bilhões 

 

a) Prodecoop  

Montante de recursos: R$ 2,00 bilhões 

Taxa de juros: 5,50% ao ano 

Limite de Crédito: R$ 100,00 milhões 

Prazo: até 12 anos com 3 anos de carência. 

 

b) Procap Agro  

Montante de recursos: R$ 3,00 bilhões 

• Modalidade integralização de cotas partes 

o Limite de crédito: R$ 50,00 milhões 

o Juros: 5,50 % ao ano 

o Prazo: até 6 anos, incluídos até 2 anos de carência. 

• Modalidade Capital de giro 

o Limite de crédito: R$ 50,00 milhões 

o Juros: 9,00% ao ano 

o Prazo: até 2 anos, incluídos até 6 meses de carência. 

• Modalidade Crédito emergencial 

o Finalidade: Renegociação de débitos de associados 
junto a suas cooperativas vencidos e vincendos entre 
1° de janeiro de 2012 e 30 de junho de 2012 em 
decorrência da seca na região sul do país. 

o Limite de crédito: R$ 10,00 milhões 

o Juros: 5,50 % ao ano 

o Prazo: até 5 anos, incluído até um ano de carência 

o Prazo de contratação: até 30/12/2012. 
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II - PONTOS POSITIVOS: 
1. Redução das taxas de juros de crédito rural. 

2. Aumento da cobertura do Proagro de R$ 150 mil para R$ 300 mil por safra. 

3. Aumento do montante de recursos de R$ 2,0 bilhões para R$ 3,0 bilhões para 
o Procap Agro e aumento do limite de financiamento do Procap Agro Giro de R$ 
25 para R$ 40 milhões por cooperativa singular. 

4. Aumento do limite de financiamento do Prodecoop de R$ 60 para R$ 100 
milhões por cooperativa singular. 

5. Aumento da renda bruta para enquadramento dos produtores - Pronamp - 
passando de R$ 700 para R$ 800 mil por produtor,  bem como o limite de 
financiamento de custeio por produtor de R$ 400 para R$ 500 mil por produtor. 

6. Aumento dos recursos do Programa ABC - agricultura de baixo de carbono 
passando de R$ 3,15 para R$ 3,4 bilhões . 

7. Aumento dos recursos do Prodecoop e do Procap Agro para o setor 
cooperativo de R$ 4,0 bilhões para R$ 5,0 bilhões. 

8. Aumento do limite de financiamento de custeio por produtor de R$ 650 mil para 
R$ 800 mi por safra. 

 

 

III - PONTOS QUE MERECEM ADEQUAÇÃO: 
1. Os preços mínimos não sofreram reajustes embora os custos de produção 

tenham aumentado ao longo do ano. 

2. Preocupação com baixa disponibilidade de recursos para subvenção do seguro 
rural e a não implementação do Fundo de Catástrofe. 

3. A taxa de juros do Procap Agro na modalidade Giro ficou muito elevada (9%ao 
ano). 

4. Implementação efetiva das medidas anunciadas o mais breve possível. 

 


