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1.1. Fundo  Mútuo  Agrícola:

2.1. PGPM - Política Geral de Preços Mínimos

Forma de funcionamento conforme normas específicas Fundo Mútuo Agrícola.

1) SEGURO AGRÍCOLA

2) PLANO SAFRA  - MAPA

DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Saldo em 31/08/2010 2.700.773,08 

Prêmios de Adesão – SAFRA 2010/2011 1.399.763,29

Remuneração prestação de serviços – Balsano Corretora (40.609,14)

Taxa de Administração (1% s/ prêmios) (13.997,63)

Atualização Monetária no período 277.237,47

Indenizações – SAFRA 2010/2011 0,00

Remuneração prestação de serviços – técnicos vistoriadores 0,00

Saldo em 31/07/2011 4.351.267,65



3.1. Objetivos:
Assegurar o equilíbrio entre o repasse de recursos diretamente aos associados por instituições financeiras e o repasse 

através da Cooperativa;
 Estimular o desenvolvimento sustentável dos Produtores;
 Incentivar a capitalização dos Produtores;
 Reduzir o apoio de capital de giro;
 Incentivar a integração pecuária.

3.2. Novidades, o que muda para safra 2011/2012:
Preço Mínimo de feijão – de R$ 80,00 p/ R$ 72,00/sc;
Limite único para custeios – R$ 650.000,00;
O Valor Básico de Custeio (VBC) Castrolanda;
Correção do valor de Tratos Culturais;
Fundo de Auto Capitalização para Feijão (1,5%);

3.3. Das condições para financiamento através da Cooperativa:
A) o cadastro atualizado é condição essencial para abertura de limites e liberação de financiamentos;
B) aqueles associados que desejarem financiar os custeios por intermédio da Cooperativa deverão informar as suas 
necessidades de recursos até o dia 19/08/2011, mediante registro em formulário próprio a ser disponibilizado pela área de 
Projetos Agronômicos;
C) para liberação de limites e financiamentos, é necessário que os associados liquidem e regularizem suas pendências;
D) os financiamentos da Cooperativa somente serão liberados mediante adesão ao Grupo Mútuo de Granizo e Fundo Mútuo 
Agrícola ou seguro oficial;
E) além dos limites anteriormente fixados, o Comitê de Crédito avaliará ainda, os pedidos de financiamento de custeio 
considerando o endividamento por hectare e produtividade média obtida nos últimos 3 anos, sendo no mínimo para a SOJA 
de 2.500 kg/ha, e MILHO de 7.500 kg/ha;
F) todos os associados que fizerem custeios diretamente com a Cooperativa e tiverem renegociações em aberto, terão que 
registrar o penhor;
G) na avaliação da colheita da safra 2011/2012, se houverem casos constatados de financiamentos na Cooperativa e 
instituições financeiras para a mesma finalidade, ou seja, financiamentos duplos, serão tomadas medidas de exclusão do 
acesso ao crédito na Cooperativa daqueles associados;

3.4.Das condições específicas para financiamento de feijão através da Cooperativa:
A) o financiamento para a cultura de feijão por repasse da Cooperativa é limitado a 20% da área total das culturas da safra de 
verão conforme programação do associado;
B) a liberação de recursos para o plantio de feijão poderá ser inferior ao limite descrito acima, por critérios e definições do 
comitê de crédito;
C) no momento da contratação do financiamento o associado assume compromisso junto a Cooperativa de que tão logo seja 
comercializada a produção efetue a quitação das suas obrigações da cultura de feijão, sob pena de não o fazendo perder seu 
direito de financiamento da próxima safra;

3.5. Normas de Safra 2011/2012:

3.5.1 O crédito rural pode ser concedido com recursos:
A) Controlados (teto por CPF)

a) Soja, Milho1 e Feijão R$ 650.000,00
b)Podendo ser aumentado para R$ 1,150 MM, desde que R$ 500 mil sejam para milho

B) Não-controlados
b.1 Complementar (Cooperativa)
b.2 Com repasse via ACC e Res. 2770 (dólar)

3) POLÍTICAS DE CRÉDITO
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3.5 Normas de Safra 2011/2012:

3.5.2 Encargos dos Recursos Controlados
Taxa de juros 6,75% a.a.
IOF (na liber.) 0,38%
Taxa de administração (na liber.) 1,00% 
Seguro Ac.Pessoais (na liber.) 0,2%
Total 8,33% a.a.  
+ Fundo auto-capitalização            3%
+ Fundo mútuo agrícola (seguro) 2,5% soja e 3% milho
+ Fundo de risco (vide Norma)

3.5.3 Encargos dos Recursos Complementar
Taxa de juros 0,80% a.m.
Taxa de administração 0,15% a.m.
Seguro Ac.Pessoais (na liber.) 0,2%
Total 0,97% a.m.  
+ Fundo auto-capitalização            3%
+ Fundo mútuo agrícola (seguro) 2,5% soja e 3% milho
+ Fundo de risco (vide Norma)

3.5.4 Encargos dos Recursos via ACC/Res. 2770
Variação Cambial + Taxa de juros (estimada entre 4% a 6% a.a.)
IOF  (na liber.) 0,38%
Taxa de administração 1,00%
Seguro Ac.Pessoais (na liber.) 0,2%
Total 7,58%
+ Fundo auto-capitalização            3%
+ Fundo mútuo agrícola (seguro) 2,5% soja e 3% milho
+ Fundo de risco (vide Norma)

3.6 Taxa de Risco:

OBSERVAÇÃO: A partir de 5 anos contados de sócio, a taxa de risco para financiamento de custeios reduz-se a 0%, desde 
que o associado não tenha tomado créditos não atrelados à produção, tais como:  Notas Promissórias, Capital de Giro, 
Codefat e Renegociação de Dívidas, exceto no caso de outras renegociações de interesse de ambas as partes.

CRITÉRIOS COBRANÇA

Tempo de sócio | < 2 anos 1,00%

Tempo de sócio | 2 a 5 anos 0,50%

Tempo de sócio | > 5 anos s/ renegociação 0,00%

Tempo de sócio | > 5 anos c/ renegociação 0,50%
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4.2 Limites nas contas de produção:
4.2.1 Serão abertos limites automáticos de 60% do valor dos insumos nas respectivas contas de produção para os associados 
que não possuem financiamentos de Capital de Giro (NP’s, Codefat, Recoop e Giro da Cooperativa). Para tanto, o associado 
que possui financiamentos de Capital de Giro deverá providenciar o financiamento de custeio, transferência dos recursos 
bancários ou  confirmar a disponibilização de recursos junto a área financeira, antes das retiradas de insumos.

PLANTIO: Liberação imediata / COLHEITA: Liberação fev/2012 
*Taxa de risco conforme norma

4.1 Custo de Produção (financiável) safra 2011/2012:

a)INSUMOS, de acordo com os pedidos de insumos agrícolas, limitados ao teto da tabela de custos;
SOJA R$    405,00 
MILHO R$    870,00
FEIJÃO R$    939,00

b)ÓLEO DIESEL, de acordo com o volume estimado por hectare cultivado, proporcional nas fases de plantio e colheita;
PLANTIO COLHEITA

SOJA R$ 39,00 (Imed.) R$ 39,00 (lib. Fevereiro) 
MILHO R$ 48,00 (Imed.) R$ 48,00 (lib. Fevereiro)
FEIJÃO ÁGUAS R$ 39,00 (Imed.) R$ 39,00 (lib. Dezembro)
FEIJÃO SECAS R$ 39,00 (Imed.) R$ 39,00 (lib. Fevereiro)

c)TRATOS CULTURAIS (milho e soja), Valor de R$ 200,00/ha, a ser liberado em 5 parcelas mensais, de set/11 a jan/12, 
destinado aos demais itens de custeio, tais como mão de obra, manutenção de máquinas, gastos pessoais, etc.;

4.3 Abertura de limites:
A) os valores para cobertura dos insumos serão liberados diretamente nas contas de produção das respectivas culturas. No 
caso de óleo diesel na sua respectiva conta e os valores de tratos culturais serão liberados na conta  movimento;

B) forma de correção dos saldos credores 0,6 % a.m., a título de desconto de antecipação, de agosto a novembro;

C) os preços de insumos serão faturados para 30/11/2011.

4) LIMITES
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Há casos que por definição do Comitê de Crédito e Diretoria não serão financiados. Da mesma forma há casos de associados 
que não serão financiados na cultura de feijão. Finalmente há casos, conforme vedação da norma de fidelidade que também 
não serão financiados.

*A Cooperativa estará informando via carta as condições anteriormente estabelecidas para os respectivos 
associados.

COMENTÁRIOS
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