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PLANOS DE FINANCIAMENTO PARA A AGRICULTURA 

SEGUNDO O PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 

 
Conhecida como a Âncora Verde do país, a Agricultura tem sido prioridade 

ao Governo Federal, que mesmo com a PEC de 2016, a qual limitava os gastos 

públicos, ampliou os valores do crédito agrícola disponível a produtores através 

do Plano Agrícola e Pecuário, para a safra 17/18. (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA, 2017) 

Pode-se ter como principal justificava a este incentivo a importância do 

agronegócio na economia brasileira, que no PIB do país assume 21% do total, 

além de ser responsável por metade das exportações do país.  Assim, é valido 

dizer que a agricultura movimenta não só o campo, mas a economia em geral. 

 Assim, a fim de fomentar o agronegócio, surge o financiamento rural no 

Brasil, em 1964, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Este 

sistema foi criado justamente pelo reconhecimento da importância da agricultura 

no país e das dificuldades que o produtor pode enfrentar, pela possibilidade de 

muitas vezes seu lucro não ser imediato.  

 Desde a criação do SNCR, diversas melhorias em torno dos programas de 

crédito ao produtor foram efetivadas, chegando, finalmente, ao Plano Agrícola e 

Pecuário. O plano amplia a disponibilidade de verbas destinadas ao 

financiamento de custeio, investimento e comercialização, e, neste artigo, serão 

apresentadas quais as opções de financiamento disponível em cada uma destas 

vertentes. 

 Primeiramente, é válido apresentar a definição de cada vertente de acordo 

com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para cada tipo de 

crédito disponível. A começar pelo de custeio, este crédito é disponibilizado para 

manutenção das atividades que envolvem a produção rural, seja na compra de 

insumos, beneficiamento, custo com armazenamento e colheita, ou seja, 

atividades habituais envolvidas em diversos ciclos da produção rural. Já o de 

investimento baseia-se na aquisição de bens duráveis, os quais beneficiam o 

produtor por diversos anos. Por fim, o crédito de comercialização possibilita ao 

produtor a garantia da comercialização de seu produto no mercado. 

 Quanto aos programas divulgados pelo MAPA, pode-se ver nas Figuras 1 

e 2 abaixo, os principais citados, com suas respectivas taxas de juros, prazo 

máximo e período de carência para cada programa na safra 2017/2018. Em 

seguida, é brevemente explicado a respeito de cada programa.   
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Figura 1: Programas de crédito de custeio e comercialização. 

Fonte: MAPA/SPA/DCEE, 2017. 

 

 
Figura 2: Programas de crédito de investimento. 

Fonte: MAPA/SPA/DCEE, 2017. 

• Pronamp 

De acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), o 

Pronamp é um programa de financiamento para investimento dos médios 

produtores rurais, com renda bruta anual de até R$ 1,76 milhão. Na lista 
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de itens financiáveis entram obras de irrigação, construção, reforma ou 

ampliação de benfeitorias e instalações permanentes, reflorestamento, 

formação de lavouras permanentes ou recuperação de pastagens e solos 

em geral e aquisição de animais e maquinários.  
 

• Moderfrota 

É um financiamento destinado à aquisição de tratores, colhedoras, 

plataformas de corte, pulverizadoras, plantadoras, semeadoras e 

equipamentos para beneficiamento de café. (BNDES s.d.) Pode ser 

solicitado por produtores rurais e cooperativas de produtores rurais. Como 

é possível observar na figura 2, a taxa de juros do Moderfrota varia de 7,5 

a 10,5% ao ano, sendo a primeira taxa para produtores com renda anual 

até R$ 90 milhões e a segunda para produtores com renda anual acima 

deste valor. 

 

• Moderagro 

O Moderagro disponibiliza crédito para projetos de modernização e 

expansão da produtividade nos setores agropecuários além de ações 

voltadas à recuperação do solo e à defesa animal. (BNDES) Pode ser 

solicitado por produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e pelas 

cooperativas de produtores rurais. 
 

• Moderinfra 

Financiamento destinado a estruturas de irrigação, seja para o 

desenvolvimento da agropecuária ou proteção contra a incidência de 

granizo. A solicitação também pode ser feita por produtores rurais, pessoa 

física ou jurídica, e cooperativas de produtores rurais. 

 

• Programa ABC 

Financiamento que destina crédito a ações voltadas para a recuperação 

ambiental dos impactos causados pela atividade agropecuária. O 

programa é dividido em algumas vertentes, como por exemplo, ABC 

Integração que a verba é destinada a integração de sistemas lavoura-

pecuária, lavoura-floresta etc. Há também o ABC plantio direto, para o 

melhoramento de sistemas de plantio direto, ou então o ABC recuperação, 

como o nome explica, para a recuperação de pastagens degradadas.  
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• Inovagro 

Destinado para inovações tecnológicas que melhoram a gestão e 

aumentam a produtividade. Como exemplo a aquisição de equipamentos 

e serviços de precisão, produtos geneticamente melhorados e até 

programas de computadores para gestão e monitoramento. Pode ser 

solicitado por produtores rurais, físicos ou jurídicos, e cooperativas de 

produtores rurais. 

 

• Prodecoop 

Voltado para as cooperativas, o Prodecoop, Programa de 

Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção 

Agropecuária, visa à modernização de sistemas produtivos e de 

comercialização do complexo agroindustrial das cooperativas brasileiras. 

Podem ser financiados projetos de investimento que visam à 

industrialização de produtos agropecuários e seus derivados, instalação, 

ampliação, realocação e modernização de unidades industriais, de 

armazenamento, de processamento e de beneficiamento etc. Pode ser 

solicitado por cooperativas singulares de produção agropecuária, 

agroindustrial e pesqueira, cooperativas centrais formada pelas citadas, 

produtores rurais associados a essas cooperativas e federação e 

confederações também formadas exclusivamente por cooperativas. 

 

Vale lembrar que os programas do Plano Agrícola e Pecuário tem início no 

primeiro dia do mês de julho e fim no dia 30 de junho do ano seguinte. Para 

informações mais detalhadas quanto aos programas de financiamento, o que 

pode ser financiado, como solicitar, taxa de juros, prazo e garantias, é válido 

acessar o site do BNDES no seguinte link: 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/. 

 

 

  

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/
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