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INFORME PLANO SAFRA 2022/23 

ANÁLISE DO PLANO SAFRA 2022/2023 

29 de junho de 2022 
 

1. Medidas anunciadas 

No dia 29 de junho de 2022 o Governo Federal divulgou as políticas para o Plano Safra 

2022/2023 que passam a vigorar a partir de 1º de julho. O governo anunciou a aplicação 

de um montante de recursos de R$ 340,88 bilhões, um aumento de R$ 89,68 bilhões em 

relação ao plano anterior, sendo R$ 246,28 bilhões para custeio e comercialização, e R$ 

94,60 bilhões para investimentos. Além desse valor, serão destinados mais R$ 2,00 

bilhões para subvenção ao prêmio do seguro rural e R$ 1,44 bilhão para apoio à 

comercialização. No geral, as taxas de juros de crédito rural para a safra 2022/2023 

aumentaram cerca de 3,0 pontos percentuaais com relação à safra anterior.  

 

2. Montante de Recursos para a safra 2022/2023 

O Governo anunciou recursos para o crédito rural, no valor de R$ 340,88 bilhões para a 

safra 2022/2023, conforme descrito no quadro a seguir: 
 

Tabela 1: Montante total de recursos anunciado 

Itens 

Safra 

2021/2022 

(R$ bilhões) 

Safra 

2022/2023 

(R$ bilhões) 

Var. 

(%) 

Custeio e comercialização 177,80 246,28 39,00% 

Investimento 73,40 94,60 29,00% 

TOTAL 251,20 340,88 36,00% 

OUTROS RECURSOS    

Apoio à comercialização 1,40 1,44 0,28% 

Seguro Rural 1,00 2,00 100,0% 

TOTAL 253,60 344,32 35,77% 
Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Getec/Ocepar – junho de 2022 

 

3. Montante de Recursos para custeio e comercialização da safra 2022/2023 
 

Do total anunciado pelo Governo, R$  53,61  bilhões  serão  destinados  ao  Pronaf, com 

juros de 5,0% a 6,0% ao ano, para custeio e comercialização.  Para os médios produtores 

rurais, serão destinados R$ 43,75 bilhões, por meio do Programa Nacional de Apoio ao 

Médio Produtor Rural (Pronamp), com taxa de juros de 8,0% ao ano (custeio e 

comercialização). Para os demais produtores e cooperativas, o total disponibilizado 

chega a R$ 243,40 bilhões, com taxas de juros de 12% ao ano. 
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Tabela 2: Volume de recursos (R$ bilhões) para custeio e comercialização 

Custeio e Comercialização 

2021/2022 2022/2023 Variação % 

Programado 
(a) 

Programado 
(b) 

(b)/(a) 

Pronaf 21,74 31,00 42,59% 

Pronamp 29,18 37,60 28,85% 

Demais Produtores 126,86 171,08 34,85% 

Total  177,78 246,28 38,53% 
FONTE: MAPA 

 

• Aumento do volume de recursos para custeio e comercialização em 38,53% 

• Custeio Pronaf: aumento de 42,59% no montante de recursos. 

• Custeio Pronamp: aumento de 28,85% no montante de recursos. 

• Custeio Demais produtores: aumento de 34,85% no montante de recursos 
 

4. Montante de Recursos para investimento na safra 2022/2023 

O montante de recursos ofertados para programas de investimento na safra 2022/2023 

é de R$ 94,60 bilhões o que representa um aumento de 29,0% em relação a 2021/2022. 

As taxas de juros dos investimentos situam-se entre 7,00% ao ano e 12,50% ao ano 

dependendo do programa. 

Tabela 3: Montante de recursos para investimentos (R$ bilhões) 

Programa 
2021/2022 2022/2023 Variação % 

Programado (a)  
Programado 

(b) 
(b)/(a) 

Moderfrota 7,53   10,16 34,93% 

Programa ABC 5,05   6,19 22,57% 

PCA 4,12   5,13 24,51% 

Inovagro 2,60   3,51 35,00% 

Pronamp 4,88   6,09 24,80% 

Proirriga 1,35   1,95 44,44% 

Moderagro 1,89   2,43 28,57% 

Prodecoop 1,65   2,22 34,55% 

Procap Agro (Giro) 1,50   2,03 35,33% 

PRONAF 17,6   22,6 28,41% 

Juros livres 16,66   21,79 30,79% 

Total Investimento  64,83   82,53 27,30% 
FONTE: MAPA 
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• No geral, houve aumento no volume de recursos para todos os programa e para todas 

as linhas. 

• Programas de investimento com maiores aumentos percentuais de recursos: 

o Proirriga: 44,44% 

o Procap Agro (Giro): 35,33% 

o Inovagro: 35,00% 

o Moderfrota: 34,93% 

o Prodecoop: 34,55% 

• Os recursos com taxas livres para investimento aumentaram de R$ 16,66 bilhões para 

R$ 21,79 bilhões, uma variação de 30,79%. 
 

5. Taxas de juros  

No geral, as taxas de juros de crédito rural para a safra 2022/2023 aumentaram em cerca 

de 3,0 pontos percentuais com relação à safra anterior. Sendo destaques os seguintes 

programas: Moderfrota, com aumento de 4,0 pontos percentuais, Inovagro, Prodecop e 

Procap-agro, com aumento de 3,5 p.p. Demais produtores também tiveram aumento de 

4,5 p.p. enquanto que pequenos e médios agricultores tiveram ajuste entre 1,5 e 2,5 p.p. 

nas taxas de juros. 

Tabela 4: Taxas de juros do Crédito Rural 

Finalidade 

Safra 

2021/2022 

(% a.a.) 

Safra 

2022/2023 

(% a.a.) 

Var. (p.p) 

CUSTEIO 

Pronaf 3,00/4,50 5,00 e 6,00 2,00/1,50 

Pronamp 5,50 8,00 2,50 

Demais produtores 7,50 12,00 4,50 

INVESTIMENTO 

Moderfrota 8,50 12,50 4,00 

Programa ABC 5,50/7,00 7,00 e 8,50 1,50/0,50 

PCA  5,50/7,00 7,00 e 8,50 1,50/0,50 

Inovagro 7,00 10,50 3,50 

Pronaf 3,00/4,50 5,00 e 6,00 2,00/1,50 

Pronamp  6,50 8,00 1,50 

Proirriga 7,50 10,50 2,50 

Moderagro 7,50 10,50 2,50 

Procap - Agro 8,00 11,50 3,50 

Prodecoop 8,00 11,50 3,50 
Fonte: SPA/Mapa, Elaboração: Getec/Ocepar – junho de 2022 
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6. PONTOS DE DESTAQUE 

• Montante de recursos: Aumento de R$ 89,66 bilhões em relação ao plano Safra anterior, 

passando de R$ 251,22 bilhões para R$ 340,88 bilhões. 

• Taxa de juros: As taxas de juros no presente Plano Safra favorecem os pequenos (Pronaf) e 

médios produtores (Pronamp). 

• Seguro Rural: Aumento dos recursos para subvenção ao prêmio do Seguro Rural para R$ 

2,00 bilhões. 

• Inovação: Financiamento de investimento relacionado  a sistemas de conectividade no 

campo; Financiamento de softwares e licenças  para gestão, monitoramento ou automação  

das atividades produtivas; Financiamento de sistemas para geração e distribuição de 

energia produzida a partir de fontes renováveis. 

• Pesca e aquicultura: Maior inserção da pesca no crédito rural; Fortalecimento do apoio à 

comercialização  de produtos da pesca e da aquicultura; Financiamento para 

comercialização de produtos da pesca comercial por captura e da aquicultura; Limite de 

crédito de até  R$ 65.000.000,00 por beneficiário; Prazo de reembolso de até 240 dias. 

• Sustentabilidade: Fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis; 
Alinhamento do Programa ABC  e do Pronaf ao Plano ABC+; Incentivo à utilização de energia 
de fontes renováveis. 

 

7. PONTOS DE ATENÇÃO 

• Juros Livres: Aumento da participação dos recursos com taxas de juros livre no atual plano 

Safra. Na safra 2022/23 43,00% dos recursos disponibilizados foram com taxas de juros 

livres contra 34,00% na safra anterior. 

• Investimento: Aumento sinificativo das taxas de juros para os programas de investimentos. 

• PCA: Estabelecimento de limites para financiamento no programa de construção e 

ampliação de armazens, o que não era praticado no plano anterior. 

• Proagro: Aumento significativo dos prêmios do Proagro. 

• PRONAF: Manutenção do limite da renda bruta de enquadramento de R$ 500 mil. 

• Taxas de juros:  No geral, as taxas de juros de todas as linhas de crédito rural para a safra 

2022/2023 aumentaram na média em 3,00 pontos percentuais com relação à safra anterior. 

Sendo destaques os seguintes programas: Moderfrota, Procap-Agro e Prodecoop, com 

aumento de  4,00, 3,50 e 3,50 pontos percentuais, respectivamente. Demais produtores e 

cooperativas nas linhas de custeio e comercialização também tiveram aumento de 4,50 

pontos percentuais.  

 

 

*O presente documento foi elaborado pela GETEC no dia 29 de junho de 2022, às 18h00. Maiores 

detalhamentos serão atualizados com a publicação das resoluções do Conselho Monetário Nacional. 


