
Plano Safra expõe necessidade de crédito alternativo

O 
Plano Safra 2018/19, que 

entra em vigor a partir do 

próximo mês, reflete o atu-

al momento do país. Com 

problemas fiscais e limitações impostas 

pela PEC do Teto dos Gastos, o governo 

anunciou um acréscimo mínimo no volu-

me de recursos e uma redução pequena na 

taxa de juros, o que desagradou ao setor. 

     Ao todo, serão ofertados  R$ 194,3 

bilhões, aumento de aproximadamen-

te 2% em relação ao plano anterior. 

A queda média nos juros das diferen-

tes linhas foi de 1,5% ao ano, metade do 

que pediam entidades do agronegócio. 

     O ministro da Agricultura, Blairo Ma-

ggi, disse em entrevista ao jornal Valor 

Econômico que “também queria uma re-

dução maior [na taxa de juros]”, mas que 

não “adianta pedir mais do que é possível”. 

               O chefe da pasta ainda citou fontes alterna-

tivas de financiamento e lembrou que cerca 

de 50% dos recursos usados pelo setor vêm 

da iniciativa privada. “Os produtores estão 

se capitalizando, então queremos deixar re-

gistrado que, com o passar do tempo, o setor 

está ganhando espaço para andar sozinho.” 

           Neste contexto, títulos como o CRA (Certifi-

cado de Recebíveis do Agronegócio) ganham 

relevância, porque podem atender à deman-

da não subsidiada pelo governo e são compe-

titivos se comparados ao crédito bancário.

Volume total

Informações

de mercado

Crédito rural Seguro Comercialização

R$ 194,3 bilhões R$ 191,1 bilhões R$ 600 milhões R$ 2,6 bilhões

Taxa de juros pós-fixada, opcional, 

atrelada ao IPCA mais um percen-

tual fixo para os financiamentos de 

custeio, investimento, das linhas do 

programa Funcafé, Pronamp (médio pro-

dutor) e do Pronaf (agricultura familiar).

Novidade Críticas

Entidades e porta-vozes do setor desapro-

varam o volume destinado para seguros, 

que seria  suficiente  para cobrir apenas 

10% da área plantada, segundo  o presi-

dente da CNA (Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil), João Martins.


