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INTRODUÇÃO

A partir de 1965, com a promulgação da Lei

n9 4 829, que instituiu a obrigatoriedade da aplicação de re

cursos da rede bancária privada em crédito rural, esse tipo

de crédito conheceu uma expansão extraordinária. Deixando·

de ser um financiamento quase que exclusivamente concedido

pelos bancos da rede oficial e com o aporte de vários progr~

mas especiais, o crédito rural apresentou um crescimento. no

período 1966/76 de 613%, em termos reais, o que corresponde

a uma taxa média de aproximadamente 20% (1)a.a. , bem

do crescimento do Produto Interno Bruto e da renda do setor

primário no período, respectivamente, 10% e 6% a.a. (2)

o crescimento significativo do crédito ru-

ral, aliado ao fato de que este é subsidiado, ou seja, prat!

cado a taxa de juros reais negativas (ver Quadro 11, na par-

te I deste trabalho). tornam-no uma área de estudos bastante

importante e relativamente pouco explorada, uma vez que os

b h . d - - - (3)tra aIos realIza os nessa area sao em pequeno numero.

(1) Estimativas baseadas em dados citados por João Sayad,
"O crédito rural no Brasil", Relatório de Pesquisa ....
IPE-USP, n9 1, 1978,pág. 55

(2) Estimativas baseadas nas Contas Nacionais,
EconBmica, dezembro de 1979.

(3) Entre estes, podemos destacar os de João Sayad, op, cit.,
o de Guilherme Leite da Silva Dias e Paulo de Tarso Soa
res, "Crédito Rural: algumas observações adicionais"
VI Encontro Nacional de Economia, Anuec, vol. 1, e os
realizados pelos pesquisadores da ohio University e pe-
la ESALQ (uma boa resenha destes ~ltimos 8 encontrada
na Revista Brasileira de Economia, vol. 28, n9l, jan/mar 74)

Conjuntura
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Nosso trabalho tem por objetivo averiguar

quem sao os beneficiários desta significativa evuluçao do

crédito rural no Brasil, bem como avaliar se este último tem

contribuído para o fortalecimento dos produtores rurais pe-

quenos e médios e para o aumento da produtividade da agricu!

tura, que são os seus objetivos, tais como explicitados. na

Lei n9 4 829, art. 39, incisos 111 e IV.

Para tanto, o trabalho será constituído das

seguintes partes: na parte I, é feita uma apreciação da evo-

lução institucional e quantitativa do crédito rural, a par-

tir da instituição da Lei n9 4 829/65, mostrando os progra -

mas básicos de financiamento (custeio, investimento e comer-

cialização), os programas especiais e uma análise quantita-

tiva da evolução do crédito, em termos de finalidade (cus-

teio etc ...), de sua distribuição entre os produtos agríco -

las e entre as regiões do país.

Na parte 11, é desenvolvida uma análise dos

objetivos "implícitos" do crédito rural, ou seja, objetivos

que, embora não explicitados pela Lei n9 4 829/65, constitu-

em-se na realidade na razão de ser desse tipo de crédito.

Nas partes 111 e IV, será feita uma'verifica

çao empírica da melhora ou piora da distribuição do crédito

entre os agricultores e da contribuição do crédito para a m~

lhoria da produtividade, atrav&s da difusão do uso de insu -

mos modernos (tratores, fertilizantes etc ...).

Finalmente, na parte V, serao sumarjadas as

conclus8es do trabalho.
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1. Aspectos institucionais

o crédito rural via bancária, embora jâ pra-

ticado desde o início do século, ganhou novo impulso com a

criação em 1937, através da Lei n9 492, da Carteira de Crêdi

to Agrícola e Industrial (CREAl) do Banco do Brasil.

Até 1964, esta carteira foi praticamente a

única responsável pelos financiamentos concedidos a agricu!

tura por via bancária, já que este tipo de crédito, pela na-

tureza aleatória da produção agrícola (o que diminuia as ga-

rantias oferecidas aos bancos), não gozava da prefer~ncia da

rede bancária privada. Convém ressaltar que nesse período

a taxa de juros estava limitada pela Lei da Usura a 12% ao

ano, o que fazia com que o crédito, em geral, fosse subsidia

do (taxa de juro real negativa, em virtude da elevada taxa

de inflação), fato que justificava uma seleção cuidadosa,

por parte dos bancos, das aplicaç6es que oferecessem menor

risco.

Após 1964, o mercado financeiro sofreu va-

rias transformaç8es no sentido de se ampliar as fontes de fi

nanciamento da economia, já que a inflação (devido ao tabela

mento da taxa de juros, aliado a expansao dos meios de paga-

mento, tornava o crBdito abundante e subsidiado) tinha sido

usada "ad nauseam" nesse papel. Introduz-se o insti tuto da

correção monetária, que vem restabelecer o mercado para títu

los do governo, então completamente abandonado em face das

altas taxas de inflação; são criados o Banco Central do Bra~

sil, com o objetivo de regular o mercado financeiro e o Ban-
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co Nacional da Habitação, para comandar a alocacão de recur-. ~

sos nessa área, utilizando-se do FGTS (Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço) e das letras imobiliárias como fontes de
financiamento. (4)

o crédito rural nao ficou imune a essa trans

formaçao. Em 1965, foi promulgada a Lei n9 4 829 que insti

tuiu a obrigatoriedade da aplicação para essa finalidade de

10% dos saldos líquidos de depósitos dos bancos comerciais,

incorporando compulsoriamente a rede bancária privada nesse

tipo de operaçao. A ob r í gaç âo es tipu1ada pe 1a Lei n? 4829/65,

entretanto, só foi discinlinada e imn1ementada dé fato pela

Reso1uçao 69, de 22/09/1967, do Banco Central do Brasil. ~

Além dessa importante inovação, a Lei

n9 4 829/65 previa também a uti1izaçao de verbas orçamentá-

rias específicas para órgãos integrantes do Sistema Nacional

de Crédito Rural, que consistiam em dotaçoes atribuídas ao

Fundo Nacional de Refinanciamento Rural, Fundo Nacional de

Reforma Agrária e Fundo Agroindustrial de Reconversão (esses

recursos seriam repassados via Banco Central do Brasil) e a

utilização de recursos externos para financiamento das oper~

ções de crédito rural (ver a Lei n9 4 829/65, no Anexo 1).

(4) Para uma análise mais profunda das trans fo rmaçôe s do
mercado financeiro apas 1964, ver o ensaio de Maria da
Conceiçao Tavares "Natureza e Contradiçoes do Desenvol-
vimento Financeiro Recente" - no livro' "Da Substituiçao
de Importações ao Capitalismo Financeiro" - Zahar Edito
ris, Rio de Janeiro, 1974.
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Em decorrência da conjugação desses fatores,

a oferta de crédito rural ampliou-se consideravelmente a pa~

tir de 1967, conforme demonstram os dados do Quadro I, abaixo.

QUADRO I

CRBDITO RURAL- SALDOS EM FIM DO PERIoDO

Cr$ milhões

ANO SALDOS DEFLACIONADOS INDICE 1966 = 100

1960 13 043 74
1961 14 370 81
1962 16 379 92
1963 16 711 94
1964 18 090 102
1965 16 206 91
1966 17 737 100
1967 22 435 126
1968 25 653 144
1969 28 172 159
1970 33 876 191
1971 38 163 215
1972 48 624 274
1973 66 861 376
1974 85 783 484
1975 118 327 667
1976 126 475 713

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Sayad, op. cit., pago 55

OBS.: 1. Os dados se referem ao crédito de custeio, para
investimento e programas especiais. Exclui-se
dessa forma, o crédito de comercialização.

2. Foi utilizado como def1ator o rndice 2 da Conjun-
tura Econômica, FGV.
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Inicialmente, a Lei n9 4 829/65 previa tres

tipos de crédito: custeio, investimento e comercializaçao.

Faremos a seguir uma ligeira exposiçao de cada um destes ti-

pos de crédito, calcada no Manual de Crédito Rural do Banco
Central do Brasil. (5)

1.1 Crédito de custeio

o crédito de custeio tem, em linhas gerais,

por objetivo fornecer capital de giro para as

agro-pecuirias e divide-se em tres subtipos:

atividades

a. custeio agrícola;

b. custeio pecuirio; e

c. custeio de beneficiamento e industrializaçao.

o custeio agrícola se destina ao atendimento

das despesas normais' do ciclo produtivo das lavouras pe ri.ó d i,

cas e entressafra das culturas permanentes. o financiamen-

to abrange todos os encargos, desde o preparo de terras até

o beneficiamento primario da produçao obtida e seu armazena-

mento. o valor do financiamento nessa rubrica nao deve ex-

ceder a 60% do valor da produçao esperada, sendo que esta e

calculada pelo produto dos seguintes fatores:

(5) A nossa exposiçao se refere i mecinica do crédito rural
antes de 1979, quando foram introduzidas algumas modifi
caç8es que estio sumariadas no Anexo 2.
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a. pre~o mínimo fixado pelo governo para a cultura financia
da (no caso de a mesma nao ser amparada pela política de
preços mínimos, toma-se o preço de mercado para a re-
gião);

b. produtividade media regional da cultura (no caso de a la
voura ser conduzida tecnicamente, admite-se ~ .nlvelS de
produtividade acima da media regional);

c. irea do empreendimento financiado.

o Manual de Credito Rural e omisso no tocan-
te a como os bancos são informados sobre o nível de produti-
vidade media regional e quais são os critérios para avaliar
se a lavoura e conduzida tecnicamente ou não. Na prática,
esses problemas são resolvidos pelos engenheiros agr6nomos
do banco.

Pode-se perceber que a pOlítica de credito
de custeio esti conjugada com a pOlítica de preços mínimos
do Ministério da Agricultura. Desse modo, o produto que r~
cebe maior preço mínimo tambem recebe maior volume de credi-
to, de maneira que o incentivo i sua produção e reforçado.(6)

o resgate do credito de custeio tem prazo de
ate 2 anos, devendo ser fixado em funçaõ do termino da co-
lheita, com um acréscimo de 60 dias para permitir a comerCla
lização da produção.

(6) Ver sistemitica atual no Anexo 2.
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o custeio pecuirio se destina ao atendimento

das despesas derivadas de qualquer exploraçao pecuiria, In-

cluindo-se nestas a apicultura, a piscicultura e a sericicu!

tura. Seu prazo de financiamento é de um ano, exceto Dara

retençao de crias e matrizes, que admite prazos de até tr~s

anos.

o crédito de custeio de beneficiamento ou in

dustrializaçao compreende os crêditos para custeio das desp~

sas normais de beneficiamento ou industrializaçao de produ -

tos agropecuiri6~, tais como manutençao e conservaçao de

equipamentos, mao-de-obra, sacaria, armazenagem etc... Exi

ge-se que mais de 50% da matêria-prima a beneficiar ou indus

trializar seja de produção pr6pria do agricultor ou de asso-

ciados no caso de cooperativas. O crédito poder ser conce-

dido isoladamente ou como extensao do custeio agrícola ou p~

cuirio e seu prazo pode ser de até dois anos, sendo fixado

em funçao das peculiaridades do processamento a executar.

1.2. Os créditos de investimento

Os crBdttos de investimento sao aqueles que

se destinam a financiar recursos para a formaçao de capital

fixo e semi-fixo para os empreendimentos agropecuirios. são

financiiveis nessa rubrica operaç6es tais como açudagem,

construçao de benfeitorias, desmatamento e destoca, eletrif!

caça0, obras de irrigação (capital fixo) e aquisiçao de ani-

mais para a criaçao ou engorda, de miquinas e equipamentos

de vida inferior a cinco anos e veículos (capi tal semi > fixo),

entre outras. Seus prazos. de resgate variam de 5 a 12 anos.
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1.3. Os cr~ditos de comercializaçio

Os créditos de comercializaçao têm por obje-

tivo fornecer recursos ao produtor agrícola para que este t~

nha capital de giro o tempo suficiente para colocar sua pro-

duçao no me"rcado a preços realmente compensadores ou, no ca-

so de o produtor já ter vendido sua produçao, servir para o

desconto dos títulos de crédito obtidos com a venda.

basicamente, três tipos:

a. créditos de pré-comercializaç~o;

b. créditos da política de preços mínimos; e

c. desconto de títulos rurais.

Sao,

Os créditos de pré-comercializaçao sao aque-

les que se destinam a suprir recursos para o atendimento das

despesas imediatas i colheita da produçao (armazenamento,

preservação, acondicioanemnto, seguros, carretos etc ...) e

visam permitir o escoamento da produção sem precipitaç6es no

civas aos interesses dos produtores. Podem ser concedidos

isoladamente ou corno extensao do custeio, e seu prazo não uI

trapassa 240 dias.

Os cr~ditos da política de preços mínimos

têm por objetivo dar ao produtor uma garantia de remuneraçao

mínima para sua produçao, além de lhe conceder um prazo adi-

cional para a colocaçao do produto. Esse tipo de crédito é

concedido esclusivamente pelo Banco do Brasil e pode ser des

dobrado em dois subtipos:

a. EGF (Empréstimo do Governo Federal) sem opçao de venda;

b. EGF com opçao de venda.
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No primeiro caso, o produtor recebe de 70 a
80% do valor de sua produçao, calculada com base no p~eço mí
nimo, e o prazo ~ de seis meses.

No segundo o produtor ~ecebe 100% do valor
da mercadoria, igualmente calculado com base nos preços mín!
mos, que deve ser depositada em armaz&m indicado pelo Banco
do Brasil, e o prazo varia de seis a dez meses. Findo o

prazo, se o produtor nao tiver conseguido preço melhor e sal
dado a dívida, a mercadoria ~ transferida automaticamente p~
ra a Comissao de Financiamento da Produçao do Minist~rio da
Agricultura.

Obviamente, esse tipo de financiamento sera
ou nao compensador dependendo da polftica de preços ~ .m~n~mos

praticada. No período sob anilise, os preços mínimos apre-
sentaram uma sensfvel elevaçao em termos reais Cver Qua-
dro rr) e, em termos do Estado de Sao Paulo, cobriram os cus
tos varii~is m~dios dos agricultores.(7) Nao obstante,

não se nota nenhuma tendencia definida da expansão da area

cultivada em conseqUência do ~stímulo de preços mínimos e,
aparentemente, sua maior eficâcia reside na garantia de um
piso para a remuneraçao do agricultor. (8)

(7) Ver "Comportamento Evolutivo de algumas das principais
culturas no Estado de Sio Paulo, em relação i-irea, cus
to variivel m~dio, preço mínimo e cr~dito de custeio
agrícola", de Maria Auxjliadora de Carvalho e Maria Ta-
najura Cruz Gimenes, Secretaria da Agricultura do Esta-
do de Sao Paulo, mimeo.

C8~ Conclusoes obtidas no estudo de Maria Auxiliadora de
Carvalho e Maria Tanajura Cruz Gimenes, op. cito



REUNIÃO CENTRO OESTE, SUDESTE E SUL
PREÇOS MrNIMOS REAIS (a preços 75/76)

SAFRA ALGODÃO AMENDOIM ARROZ FEIJÃO MANDIOCA MILHO SOJA CANAEM CAROÇO EM CASCA EM CASCA PRETO (RAIZ)
--

67/68 31,2 26,6 47,3 82,0 - 25,5 42,0 64,43

68/69 29,8 27,0 49,9 86,5 92,8 30,2 43,2 64,85

69,70 30,8 28,0 52,7 87 ,7 102,5 30,4 45,0 62,46

70/71 30,9 29,1 48,3 116,1 102,0 30,8 50,0 59,68

71/72 37,3 S2, O 54,5 110,8 156,2 32,0 61,0 60,59

72/73 36,3 36,0 63,6 104,5 220,8 38,2 63,7 61,93

73/74 55,1 41,6 64,1 130,0 180,2 52,0 62,4 57,85

74/75 47,5 47,0 77 ,1 132,3 162,4 48,7 81,2 57,85

75/76 45,5 45,0 71,0 122,4 160,0 48,0 75,0 59,15

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Ministério da Agricultura - Comissão de Financiamento da Produção
Instituto do Açúcar e do Álcool (para cana-de-açúcar)

DEFLATOR: rndice 2 da Conjuntura Econômiça, FGV
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Os cr~ditos de desconto de títulos rurais

consistem, - .como o proprlO nome indica, no desconto bancário

de notas promiss6rias e duplicatas rurais, oriundas da venda

de produção comprovadamente pr6pria. Seu prazo alcança at~

120 dias.

1.4. Outros tipos de criditos rurais

A partir da Lei n9 4 829/65, foram ampliados

os programas de cr~dito rural, de tal sorte que, al~m dos ti

pos normais já referidos, proliferam programas destinados

aos mais variados usos. Para fins de classificação, pode -

mos agrupá-los em duas rubricas: os programas especiais e os

programas específicos. (9)

Os programas especiais sao aqueles destina -

dos ao financiamento de atividades ligadas -a - .agropecuarla

que o Governo considera interessante estimular, tais como:

produção de sementes e mudas, de fetilizantes e defensivos

agrícolas, pesca, reflorestamento, aquisição de terras etc ..

Os programas específicos sao aqueles cujo ob

jetivo e o de propiciar recursos para o desenvolvimento de

uma região ou de uma atividade específica nessa região. In

cluem-se nessa categoria, por exemplo, o Polocentro e o Polo

A classificaçio adotada B inteiramente pessoal e
por único objettvo propiciar uma visao abrangente
programas de crédito rural.

tem
dos
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amazônia, que sao programas de desenvolvimento regional que
incluem linhas de crédito rural, e o PESAC, cujo objetivo e
o financiamento de atividades agropecuárias consideradas
prioritárias pelas Secretarias de Agricultura dos
Estados brasileiros.

diversos

Esquematicamente, o funcionamento do crédito
rural pode ser resumido no fluxograma abaixo.

RECURSOS

- FUNAGRI
- Resolução

n? 69 ~

- Outros

SISTEMA NACIONAL
DE CREDITO RURAL

ORGAOS ~SICO
- Banco Central
- Banco do Brasil
- Banco de Crédito da

Amazonia e Banco do
Nordeste

- BNCC

ORGÃOS VINCULAOO
- IBRA
- INDA
- BNDE
- Bancos Comerciais
- Caixas Econ8micas
- Bancos Estaduais
- Cooperativas de

Crédito Rural

ORGAOS AUXILIARES
- Orgãos de Valoriza-

ção Regional
- EMBRATER

PROGRAMAS

NORMAIS
- Custeio
- Investimento
- Comercilização

ESPECIAIS
- Pesca

~ - Reflorestamento
- Aquisição de

terras
- Fertilizantes
- Sementes e Mudas

ESPECIFICOS
- POLICENTRO
- POLOAMAZONIA
- POLONORDESTE
- PESAC

etc ...
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Os recursos sao oriundos basicamente do

FUNAGRI (Funco Nacional da Agricultura), que ê uma dotação

orçamentária da União e que se originou da assunção dos re-

cursos dos antigos Fundo Nacional de Refinanciamento Rural,

Fundo Nacional de Reforma Agrária e Fundo Agroindustrial de

Reconversão; da Resolução n9 69/67 do Banco Central do Bra-

sil e outras fontes mencionadas no art. 15 da Lei n? 4 829/65.

Os recursos fluem atravês dos ~ -orgaos inte-

grantes do crêdito rural, tal como definidos no art. 79 da

Lei n9 4 829/65 e vão financiar os vários tipos de programas

já comentados.

1.5. Considerações finais

Algumas observações devem completar essa nos

sa exposição sobre o desenvolvimento do crêdito rural em nos
4'so pals. A primeira ê que o crêdito rural ê fortemente sub

sidiado, uma vez que a taxa de juros cobrada nessa operaçoes

tem sido sistematicamente inferior à taxa da inflação como

se pode observar pelos dados do Quadro 111.

'\
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QUADRO 111

TAXA DE JUROS DAS OPERAÇOES DE CRSDITO RURAL
E TAXA DE INFLAÇÃO

ANOS TAXA DE JUROS TAXA DE DIFERENCIALCRSDITO RURAL (1) INFLAÇÃO (2)

1967 18% 28% 10%

1968 18% 24% 6%
1969 18% 21% 3%
1970 17% 20% 3%
1971 17% 20% 3%
1972 15% 17% 2%
1973 15% 15% -

1974 15% 29% 14%
1975 15% 28% 13%
1976 15% 41% 26%
1977 15% 43% 28%

,

(1) Resoluções do Banco Central (n9s 69/67, 140/68, 209/72
e 416/77) - Para empréstimos a produtores rurais de va
lor acima de 50 MVES (inclui comissões)

(2) !ndice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - Con
juntura Econômica, FGV.

Pode-se notar que, a partir de 1973, com o
aumento da taxa inflacionária, o subsídio tem se elevado.

E interessante notar que no próprio ano de 1973 este subsí-
dio deve ter aumentado, uma vez que a taxa de inflação foi
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subestimada neste ano, situando-se, na realidade, em
de 26%, o que implica num subsídio de 11%. (10)

cerca

A manutenção desse subsídio, do ponto de vis
ta do governo, implica em que este considera que os benefí-
cios sociais trazidos pelos programas de crédito rural devem
ser maiores que os respectivos custos sociais. Embora nao
se possa mensurar todos os benefícios e respectivos custos,
faremos uma ligeira avaliação no final do trabalho (par-

te VI).

Um segundo ponto a ser considerado -e que o

Governo tem tomado medidas no sentido de diminuir o rlSCO as
sociado às operaçoes de crédito rural. Nesse objetivo se

enquadra a exigência de assistência técnica a nível de proj~
to para empréstimos superiores a 500 MVR (maior valor de re-
ferência) e a instituição do PROAGRO. Este último é um se-
guro da operação de crédito que garante ao produtor o ressar
cimento de 80% de sua dívida no caso de ocorrência de sinis-
tro, e cujo prêmio consiste na cobrança de um adicional so-
bre o saldo devedor do financiado.

Em terceiro lugar, houve uma tentativa de as
segurar aos pequenos produtores urna participação garantida

(10) Segundo cálculos feitos pelo ex-Ministro Mário Henri-
que Simonsen, computando-se os preços praticados no
"mercado negro", a taxa de inflação, medida pelo índi-
ce 2 da Conjuntura Econômica teria se situado em 26,6%
para o ano de 1973. Ver "Compromisso", Ed~ardo Mata-
razzo Suplicy, Editora Brasiliense, 1978, pago 135.
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na oferta de crédito rural. Através da Carta Circular

n9 109/74, o Banco Central instituiu a obrigatoriedade da

aplicação de 10% dos recursos da Resolução 69 em empréstimos

até 50 MVR, faixa considerada de pequenos agricultores. En

tretanto, corno será analisado subseqUentemente, essa medida

não foi suficiente para contrabalançar a tendência do crédi-

to em ser distribuído, em proporções cada vez maiores, aos

grandes agricultores.

2. Aspectos quantitativos

Nossa análise irá se basear nos dados publi-

cados pelo Departamento de Crédito Rural do Banco Central do

Brasil e nela procuraremos averiguar a evolução do crédito

rural, no período de 69/76, por finalidade de aplicação, por

atividade financiada e pela sua distribuição regional.

2.1. Evolução e distribuição do Crédito Rural por finalida-
de de aplicação

A distribuição do ciédito rural por final ida

de de aplicação (custeio, investimento e comercialização) e~

contra-se nos Quadros IV e V, para o Brasil e Estado de São

Paulo, respectivamente. Os dados estão subdivididos em em-

préstimos agrícolas, pecuários e o total (sorna dos dois ante

riores).
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Note-se que, tanto a nível de Brasil corno a

nível do Estado de São Paulo, os empréstimos destinados a

custeio são os mais importantes, representando cerca de 45%

do total. A nível de empréstimos agrícolas, o custeio e

ainda mais importante representando cerca de 50% do total,

enquanto que no crédito pecuário, os créditos de investimen-

to ocupam a posição mais importante.

A nível de Estado de São Paulo, os créditos

de investimentos são menos importantes que os de comerciali-

zaçao enquanto que, a nível de Brasil, ocorre fenômeno inver

so. Este fato se explica pelo comportamento dos emprésti -

mos pecuários, urna vez que São Paulo não é grande centro pr~

dutor, mas apenas comercializador.

2.2. Evolução e Distribuição do Crédito Rural por atividade
financiada

A distribuição do crédito de custeio agríco-

la por atividades está expressa no Quadro VI.

Nota-se que as culturas de soja e trigo têm

urna participação percentual crescente no crédito de custeio

agrícola no período, passando de um percentual conjunto de

apenas 9% em 1969 para cerca de 31% em 1976. Por outro la-

do, as culturas do algodão, amendoim, feijão, arroz, mandio-

ca, cacau e milho têm urna participação francamente decrescen"

te no período, passando de um percentual conjunto de 53% em

1969 para somente 36% em 1976.



lJJ.uJ.l\..lDU1~l\U UU L.l\.ClJJ. J.V l\.U!V"\L, rVl\. .r'.ll'U\.L.llJ.t\UC

BRASIL
(CR$ 1.000,00)

ANO CUSTEIO % INVESTIMENTO % COMERCIALIZAÇÃO % TOTAL

EMPREsTIMOS AGRICOLAS

196.9 2.610.057 58,5 693.375 15,5 1.160.289 26,0 4.463.721
1970 3.603.810 54,3 1,137,39_3 17,1 1,8~8.847 28,6 6~640.0S01971 4.866.914 52 8 1,811.036 19,7 2.531.492 27.5 9.209.4421972 6.754.499 50!· 3. 3,36.2'-495 25,0 3,319.118 24,7 13.436.1121973 11.183.763 52;6- I 4.820,022 2·2,6 5.271.009 24,8 21.274.7941974 18.823.513 54;1- 7.4~7.337 21,5 8.484.551 24,4 34.805.4011975 30.609.949 . I48,2 .15,726.59.6 24,8 17.125.466 27,0 63.462.0111976 46.994.363 50,6 21.703.167 23,3 24.255.680 26,1 92.953.210

EMPREsTIMOS PECUÁRIOS

1969 395.474 20,0 1!115,S0.7 56,4 467.362 23,6 1.978.343
1970 507.434 20,0 1,344,545 52,9 690.412 27,1 2.542.391
1971 712.344 19,8 1,950.,705 54,4 924.952 25,8 3.588'.001
1972 995.851 19,3 2.789,427 54,0 1.379.968 26,7 5.165.246
1973 1.743.992 19,4 5.186,530 57,7 2.055.153 22,9 8.985.675
1974 2.910.993 21,6 7,114.883 52,8 3.441.484 25,6 13.467.360
1975 8.836.208 33,3 12.396,824 46,7 5.302.074 20,0 26.535.106
1976 7.963.446 21,4 20,513,381 55,0 8.796.123 23,6 37.272.950

EMPREsTIMOS ·AGR!COLAS + PECUÁRIOS-

1969 3.014.302 46,9 1.823.217 28,4 1.651.577 25,7 6.429.096
1970 4.124.345 44,6 2.510.293 27,1 2,613.342 28,3 9.247.980
1971 5.600.528 43,5 3.796.463 29,5 3.472.720 27, O 12.869.711
1972 7.772.778 41,6 6.174.741 33,1 4.721.266 25,3 18.668.785
1973 12.953.540 42,7 10.036.919 33,1 7.343.460 24,2 30.333.919
1974 21. 734.506 45,0 14.612.220 30,3 11.926.035 24,7 48.272.761
1975 39.446.157 43,8 28.123.420 31,3 22.427.540 24,9 89.997.117
1976 S4 9S7 R09 47. ? 42 216 548 32 4 33.051.803 25,4 130.22ó lhO

.

N
o
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ANO CUSTEIO % INVESTIMENTO o COMERCIALIZAÇÃO'ó % TOTAL

EMPREsTIMOS AGRTCOLAS

1969 918.955 58,3 207.816 13,2 448.893 28,5 1.575.664

1970 1. 261. 655 54,8 331.645 14,4 707.991 30,8 2.301.291

1971 1.615.182 53,5 408.294 13,5 996.795 33,0 3.020.271

1972 2.064.542 50,4 773.002 18,8 1.260.847 30,8 4.098.391

1973 3.625.436 54,2 1. 204.292 18,0 1. 860 .440 27 ,8 6.690.168

1974 5.413.923 54,7 1.508.542 15,3 2.972.284 30,0 9.894.749

1975 7.467.875 49,7 2.710.075 18,1 4.839.290 32,2 15.017.240

1976 10.314.801 50,4 3.668.674 17,9 6.501.153 31,7 20.484.628

EMPREsTIMOS PECUÁRIOS
-

1969 145~663 27, O 218.237 40,4 175.917 32,6 539.817

1970 164.968 21,9 345.881 45,9 242.747 32,2 753.596

1971 221.957 22,8 391.340 40,3 359.014 36,9 972.311

1972 236.036 18,2 540.610 41,6 522.753 40,2 1.299.399

1973 421. 344 19,3 1.006.309 46,0 758.318 34,7 2.185.971

1974 607.291 18,5 1. 381. 491 42,0 1.299.907 39,5 3.288.689

1975 1.955.233 31,5 2.284.412 36,8 1.962.761 31,6 6.202.406

1976 1.928.163 24,8 2.674.934 34,4 3.165.493 40,8 7.768.590

--
EMPREsTIMOS AGRTCOLAS + PECUÁRIOS

1969 1.067.599 49,8 433.675 20,2 641.976 30,0 2.143.250

1970 1.431.444 46,4 689.033 22,3 966.253 31,3 3.086.730

1971 1.843.731 45,8 813.742 20,2 1.366.874 34,0 4.024.347

1972 2.306'.282 42,4 1.326.732 24,4 1.802.862 33,2 5.435.876

1973 4.050.602 45,5 2.224.630 25,0 2.603.609 29,5 8.905.841

1974. 6.021.214 45,7 2.890.033 21,9 4,272.191 32,4 13.183.438

1975 9.423.108 44,4 4.994.487 23,5 6.82.051 32,1 21.219.646

1976 12.242.964 43,3 6.343.608 22,5 9.666.646 34,2 28.253.218 .
-

DISTRIBUIÇÃO DO CREDITO RURAL POR FINALIDADE
São Paulo

(Cr$ 1 000 00)
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Esses dados estão de acordo com a evolução
da produção agrícola nesse período, que se mostra fortemente

-concentrada em trigo (devido aos incentivos a substituição
de importações), laranja e soja (devido aos estímulos dos
preços externos), conforme Quadro VII.



CREDITO DE CUSTEIO AGRíCOLA
PARTICIPAÇÃO DE CADA CULTURA - EM %

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Algodão 15,2 11,1 13,7 10,5 7,6 8,7 4,7 6,5

Amendoin 2,3 2,3 2,0 1,1 0,9 0,7 0,7 0,4

Arroz 18,7 12,0 11,1 12,2 11,8 14,5 17,6 15, O

Cacau 1,3 1,6 1 ,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

Café 9,4 19,3 15,9 16,9 15,3 14,5 9,6 10,8

Cana 7,6 7,9 7 ,5 7 ,O 6,6 8,9 10,7 9,7

Feijão 2,0 2,1 1,7 1,4 2,6 1,9 1,4 1,9

Mandioca 1,O 0,9 1,1 1,1 0,6 0,4 0,4 0,8
\Milho 13,4 13,5 10,6 8,9 11,4 10,3 10,8 10,1

Soja 3,3 4,3 7,5 9,7 14,6 16,9 17,4 19,2

Trigo 5,6 7,3 8,0 9,6 4,4 9,7 12,4 12 ,1

Outros 20,2 17 ,7 19,2 20,8 23,4 12,7 13,4 12,6

TOTAl 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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QUADRO VII

DECOMPOSIÇÃO DAS TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO
DA PRODUÇÃO DE 13 PRODUTOS AGRrCOLAS - 1967/76

PRODUTOS I PRODUÇÃO % ÁREA % RENDTIv1ENTO~ Io

Arroz 2,47 2,77 - 0,30

Feijão - 1,93 1,80 - 3,73

Mandioca - 1,86 0,58 - 2,44

Batata 1,34 - 2,19 3,53

Cebola 4,77 1,00 3,77

Milho 3,55 1,90 1,65

Amendoin - 6,80 - 7,97 1,17

Café - 0,17 - 3,58 3,41

Cana 3,56 2,86 0,70

Algodão - 1,99 - 0,74 - 1,25

Laranja 12,73 12,74 - 0,01

Trigo 13,94 14,25 - 0;31

Soja 35,03 28,87 6,16

FONTE: Fernando B. Homem de Mello, "Agricultura",
Senhor Vogue, dezembro 1979, pago 86

Revista

Nota-se o descréscimo absoluto na malor par-
te das vezes, de produção de culturas destinadas ao consumo
interno, tais como arroz, feijão e mandioca e de matérias-

primas industrializáveis tais como o amendoim e o algodão, o
que vem explicar o decréscimo de sua participação no

to agrícola.

crédi-
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2.3. Evolução e Distribuição Regional do Crédito Rural

No tocante à distribuição regional (Qua-
dro VIII), é de se ressaltar a perda de posição relativa da
região Sudeste em favor das regiões Sul e Centro-Oeste.

E notória a ascensao da reg1ao Sul que, nos
dois últimos anos do período, superou a reg1ao Sudeste, até
então a principal aquinhoada com o crédito rural. Esse fa-
to pode ser explicado em função do desenvolvimento da soja e
do trigo, produtos que são cultivados principalmente nessa

reg1ao.

A melhoria da participação da região Centro~
Oeste é explicada em função do deslocamento da. fronteira
agrícola do Estado de São Paulo para os Estados de Goiás e
Mato Grosso, onde passam a ser importantes a cultura do ar-

- .roz e a pecuar1a.



BRASIL
DISTRIUIÇÃO DO CREDITO RURAL POR REGIÃO

VALORES PERCENTUAIS

NORTE NORDESTE. .SUDESTE. SUL CENTRO-DESTE TOTAL

1969 1,33 13,73 49,43 28,33 7 ,18 100,0

1970 1,00 10,77 49,95 31,81 6,47 100,0

1971 1,09 12,98 46,15 32,60 7,18 100,0

1972 1,62 12,22 42,84 34,52 8,80 100,0

1973 1,34 11,45 44,25 34,60 8,36 100,0

1974 1,01 11,59 42,54 36,13 8,73 100,0

1975 1,30 12,71 37,69 38,20 10,10 100,0

1976 1,72 13,57 35,66 37,43 11:~62- 100,0

NORTE: Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia.
NORDESTE: Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe.
SUDESTE: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo.
SUL: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
CENTRO-OESTE: Mato Grosso, Goiás. N

C]\



11 - OS OBJETIVOS IMPLfCITOS DA POLfTICA DE C~DITO RURAL
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A política de crédito rural no Brasil, con -

forme salientado na parte I deste trabalho, tem se baseado

em dois pontos principais: a amplitude da oferta de crédito

e a cobrança de taxas de juros reais negativas, fato que re-

presenta um subsídio ao agricultor.

Nesse capítulo, procuraremos evidenciar os

objetivos que estão "implícitos" na política de crédito ru-

ral ficil e subsidiado, que, a nosso ver, podem ser resuni -

dos em três pontos:

a. diminuir o custo de reprodução da mão-de-obra urbana, fi

nanciando a acumulação do setor industrial; ~

b. facilitar a exportação de excedentes de produtos e agro-
- .pe cu a r i a ; ./

c. facilitar o processo de "modernização" da agricultura, o

que implica em ampliar a demanda de insumos industriais

dirigidos àquele setor (tratores, fertilizantes e defen-

sivos).

o prlmelro desses objetivos, a diminuição do

custo de reprodução da mão-de-obra urbana é obtido graças às

taxas de juros subsidiadas, que reduzem os custos finais dos
- .produtos agropecuarlos. Na inexistência de crédito subsi -

diado, os custos desses produtos aumentariam muito mais, sen

do repassados aos preços dos alimentos.

Os gastos com aquisição de produtos agrope -

cuirios têm um peso muito grande na composição de gastos do

trabalhador urbano; representando de 40 a 50% do orçamento
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das famílias de classes de renda até seis salários .. .mInI -
mos. (11) Desse modo, o crédito subsidiado estaria contri -
buindo para a redução do custo de reprodução da mão-de-obra
urbana, através da contenção relativa dos preços desses pro-
dutos. Ressalte-se que não estamos afirmando que o crédito
rural tem reduzido relativamente os preços dos produtos agri
colas (de fato, a evidência estatística disponível, corno por
exemplo, os índices da FGV, têm mostrado urna tendência -a
alta contínua desses preços a partir de 1970), mas que, na
inexistência do crédito subsidiado, esses preços ter-se-íam
elevado a taxas superiores às efetivamente verificadas.

Corno o custo da reprodução da mão-de-obra u~
bana é urna variável fundamental na determinação do excedente
gerado na indústria, é claro que sua contenção relativa re-
presenta um financiamento à acumulação do setor industrial,
que vem a ser, dessa forma, um dos grandes beneficiários do
crédito rural subsidiado.

o segundo desses objetivos é o de complemen-
tar o estímulo à exportação de produtos agropecuários. Di-

(11) Conforme cita Fernando B. Homem de Mello, "Resenhas de
Economia Bras ilei ra", Edi tora Saraiva, São Paulo, 1979,
pág. 95. A citação, por sua vez, é baseada em dad~s
levantados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econo-
micas da USP.
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zendo complementar porque o principal estímulo i :exporta~ão

desses produtos é a ascensão do preço externo. (12)

Segundo Fernando B. Homem de Mello(13), a

agricultura de exportação contou com dois estímulos a partir

de 1968: a introdução das mini-desvalorizações cambiais, que

atualizavam mais rapidamente a receita de exportações dos

agricultores e o início de um período favorável dos preços

agrícolas no mercado internacional.

o aumento da produção àe exportáveis reperc~

tiu negativamente na produção de alimentos, uma vez que ha

via substituição de areas entre as culturas de exportação e
d I" f d "" (14)as e a 1mentos, em avor as pr1me1ras. Como conse-

qUência os preços dos alimentos tenderam a subir.

Como vemos, existe um conflito entre os obj~

tivos de se manter baixo o custo de reprodução dos trabalha-

dores e o de aumentar a exportação de produtos agrícolas. A

nível institucional de formulação de política agrícola, so-

mente a partir de 1979 foram tomadas algumas medidas tímidas

no sentido de se adequar a oferta e os preços dos p"podutos

(12) De acordo com Fernando B. Homem de Mello, "Agricultu -
ra", Revista Senhor Vogue, dezembro 1979, pág. 86, a
elevação dos preços internacionais da soja, carne b~vl
na e suco de laranja levou ao aumento de sua produçao,
enquanto que no caso do açúcar, cacau e ~afé, os aume~
tos foram menores em virtude de a elevaçao de seus pre
ços terem sLdo temporários. -

(13)

(14)

Fernando B. Homem de Mello, op. ci t. , -pago 86.
-Fernando B. Homem de Mello, op. cit., pago 86.
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agrícolas destinados à alimentação, através da prática de
preços mínimos mais compensadores.

o terceiro "objetivo implícito" da política

de crédito rural é o de facilitar o processo de "moderniza -

ção" da agricultura, através da disfunção do uso de insumos

modernos, tais como tratores, fertilizantes e defensivos
agrícolas. A lógica de tal política é de que os agriculto-

res tradicionais, ao se transformarem em agricultores "racio

nais", através da utilização de insumos "modernos", serlam

capazes de produzir mais eficientemente. Como analisaremos

mais detalhadamente na parte IV deste trabalho, o aumento do

consumo dos "insumos modernos", embora tenha elevado os lu -

cros das indústrias produtoras dos mesmos, não foi suficien-

te para aumentar significativamente a produtividade da agri-

cultura.

Um outro ponto importante é que essa políti-

ca de "modernização" foi implementada em prejuízo de uma po-

lítica de investimentos em pesquisa agronômica, por exemplo,

que poderia se revelar mais eficiente para o aumento da pro-
dutividade. (15)

(15) Fernando B. Homem de Mello, op. cit., pago 88.



IV - A DISTRIBUIÇAO DO .C~DITO
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A distribuição do crédito rural foi objeto

de estudo de numerosas análises por parte de pesquisadores

da Ohio University, isoladamente ou em conjunto com técnicos

da Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz. (16)

Em praticamente todos esses estudos era cha-

mada a atenção para o fato de que o crédito rural eral mal

distribuído, em detrimento dos pequenos agricultores. Ge-

ralmente a má distribuição do crédito era associada a urna

ineficiência na alocação de recursos, urna vez que se procur~

va demonstrar que os grandes agricultores, graças à abundân-

cla do crédito subsidiado, utilizavam insumos modernos acima

das quantidades ótimas, enquanto o inverso acontecia com os

pequenos agricultores. Desse modo, a redistribuição do cre

dito geraria urna maior eficiência na utilização do crédito,

o que normalmente era proposto, a nível de sugestão de polí-

tica de crédito rural, nos referidos estudos.

Através da Carta Circular n9 109/74, o Banco

Central, numa tentativa de redistribuição do crédito, insti-

tuiu a obrigatoriedade da aplicação de 10% dos recursos da

Resolução n9 69 (ou seja, 1,5% das posições líquidas, dos de

pósitos bancários)em empréstimos até 50 MVRs (maior valor de

referência), faixa considerada corno empréstimos a pequenos

(16) Para urna resenha detalhada dos resultados obtidos nes-
sas pesquisas, ver o artigo de Norman Rask, Richard
Meyer e Fernando Peres, "Crédito Agrícola e subsídios
a produção para o desenvolvimento da agricultura brasi
leira", na Revista Brasileira de Economia, vol. 28,
n9 1, jan./março de 1974.
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agricultores. A eficiência dessa medida é muito questioná-
vel, devido à possibilidade do banco fracionar um empréstimo
maior em vários menores. Assim, por exemplo, um empréstimo
de 200 MVRs poderia ser subdividido em 4 de 50 MVRs, permi -
tindo assim ao banco atender a exigência legal, sem estar na
realidade beneficiando pequenos produtores.

Nosso primeiro objetivo, nessa parte do tra-
balho, foi obter alguma evidência estatística a respeito a
distribuição do crédito bem corno verificar se a Carta Circu-
lar n9 109/74 teria tido algum sucesso em redistribuir o cré
dito.

Obtivemos junto ao Banco do Brasil, Departa-
mento Geral de Estatística, dados referentes à distribuição
de crédito agrícola e pecuário, por classes de salário míni-
mo, tal corno o Manual de Crédito Rural estabelecia (atualme~
te os créditos estão classificados por valores de
cia) .

referên

Os dados estão reproduzidos ~--nos-- Quadros
IX e X.

Percebe-se, claramente, que há urna tendência
clara, tanto a nível de crédito agrícola corno pecuário, e
tanto a nível de valor corno de numero de contratos, de urna
concentração progressiva do crédito na faixa de empréstimos
acima de 500 S.M.~ ou seja, na faixa de empréstimos a gran -
des agricultores. A título de ilustração, pode-se meneio -
nar que, em 1967, apenas 15% dos créditos agrícolas (em va
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lor) era dirigido aos grandes agricultores, enquanto que, em

1976, essa percentagem alcança quase 50%, o que mostra que

os empréstimos aos grandes agricultores cresceram três ve-

zes mais rapidamente que os demais.

Embora os dados utilizados refiram-se ape-

nas ao Banco do Brasil(17), achamos que as conclusões podem

ser estendidas ao sistema como um todo, uma vez que a distri

buição do crédito nos bancos privados com certeza nao e me-

lhor que a do Banco do Brasil. Pode-se inclusive pressupor

que a distribuição do crédito via bancos privados deva ser

ainda mais concentrado do que a do Banco do Brasil.

Por outro lado, fica evidenciado que os obj~

tivos da Carta Circular n9 109/74 não foram alcançados, uma

vez que a partir de 1974, somente se conseguiu aumentar o nu

mero de contratos na faixa até 50 MVRs, sem, entretanto, ln-
verter a tendência decrescente em termos de valor.

Ao lado disso, podemos notar que a concentr~

ção do crédito agrícola favoreceu simultaneamente a concen -

tração da produção e propriedade agropecuárias.

Isto ocorre porque a concentração do crédito

rural nas maos dos grandes agricultores (crescimento três ve

zes mais rápido que os demais) lhes permitiu, por tratar-se

(17) De acordo com a revista "Balancete", n ? 41, maio/77,
pág. 12, os empréstimos do BB representavam 65% do to-
tal dos créditos rurais.



DISTRIBUIÇAO DO CREDITO AGRfCOLA CONCEDIDO PELO
BANCO DO BRASIL, POR ESTRATOS DE FINANCIAMENTO

CLASSES DE 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976SALÁRIO MfNIMO
EM VALOR

° - 50 24,1 23,3 22,5 22,1 19,8 18,6 13,4 10,9 9,8 9,6
50 - 500 60,4 55,4 54,7 52,2 50,2 49,3 46,7 42,7 38,2 41,8

500 - ... 15,5 21,2 23,8 25,7 30,0 32,1 39,9 46,4 52,0 48,6

POR NOMERO DE CONTRATOS

° - 50 75,3 76,0 74,9 75,3 73,5 73,4 66,2 61,2 63,3 60,9

50 - 500 23,7 22,8 23,7 23,2 24,7 24,6 31,0 34,9 26,7 35,1

500 - ... 1,0 1;2 1,4 1,5 1,8 2,° 2,8 3,9 4,0 4,O

FONTE DOS DADOS BRUTOS: BANCO DO BRASIL -
DEPES/ DVULG



DISTRIBUIÇÃO DO CRSDITO PECUÁRIO CONCEDIDO PELO
BANCO DO BRASIL, POR EXTRATOS DE FINANCIAMENTO

CLASSES DE 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 ! 1975 1976SALÁRIO MTNIMO
EM VALOR

O - 50 26,2 30,4 24,5 27,8 20,0 24,2 11,8 10,8 9,2 7 ,8

50 - 500 62,4 58,1 55,1 61,8 64,8 S9,0 60,6 61,4 56,8 48,2

500 - ... 11,4 11,5 20,4 10,4 15,2 16,8 27,6 27,8 34,0 44,0

POR NOMERO DE CONTRATOS

O - 50 70,0 74,9 69,4 68,0 61,5 64,0 51,1 48,6 48,6 50,0

50 - 500 29,3 24,6 29,5 31,4 37,3 35,0 46,5 48,1 46,3 44,6

500 - ... 0,7 0,5 1,1 0,6 1,2 1,0 2,4 3,3 5,1 5,3

FONTE DOS DADOS BRUTOS: BANCO DO BRASIL -
DEPES/DIVUG
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de recurso altamente subsidiado, aumentarem suas rendas 1í -

quidas e, conseqUentemente, sua participação na produção e

propriedade agrícQ1as.

Obtém-se dados bastante sugestivos a esse

respeito através do cálculo do índice de Gini para a produ -

ção e propriedade agrícolas para os anos de 1970 e 1975 (ver

metodologia no Anexo 3).

INDICE DE GINI

rNDICE GINI 1970 1975

Produção
Agropecuária 0,4732 0,4844

Propriedade
de terras 0,7964 0,8102

L---.

FONTE: Censos Agrícolas de 1970 e 1975.

Ambos os índices apontam um aumento da con -

centração tanto da produção agrícola como da propriedade fun

fundiária no período.

Poder-se-ía argumentar que esse processo de

concentração não é um fen6meno novo na economia brasileira ,

não podendo ser debitado exclusivamente ao crédito . rural.

Entretanto, jugamos que um recurso tão subsidiado e tão ine-

qualitariamente distribuído deve ter contribuído para a ace-

leração desse processo. A título de ilustração, pode-se
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I.- I _
acrescentar que a concentraçao da propriedade fundiaria que

I
se observa de 1960 a 1970 é b~m inferior à do período 1970 a

I
1975, quando o crédito rural 41cançava o período de maior

Icrescimento.

DISTRIBUIÇÃO DA PROPRIEâADE DE TERRAS NO BRASIL

!NDICE DE GINI

I Acréscimo % Acréscimo %1960 1970 1915 70/60 75/70

0,7958 0,7964 0,810~ 0,08 1,73
I

FONTE: Censos Agrícolas



v - o CRSDITO RURAL, A DEMANDA POR INSUMOS MODERNOS
E A PRODUTIVIDADE DA AGRICULTURA
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Um dos objetivos explícitos da instituciona-

lização do crédito rural através da Lei n9 4 829/65 era o da

elevação da produtividade agrícola.

A idéia subjacente era de que, através do

crédito agrícola subsidiado, o produtor rural pudesse adqui-

rir "insumos modernos" (tratores, fertilizantes e defensi-

vos) e efetuar investimentos em sua propriedade (irrigação e

correção do solo, desmatamento, veículos, equipamentos para

beneficiamento etc ...), o que levaria ao aumento da produti-

vidade. Para tornar viável a difusão do uso de lnsumos mo-

dernos, a política de crédito rural contemplava a aquisição

de tais insumos com subsídios ainda maiores do que aqueles

destinados a outros gastos de custeio e investimento.

No caso dos fertilizantes, o Banco Central

do Brasil, através da Resolução n9 311, de 11.11.1974, esta-

beleceu que a aquisição de tais insumos através do crédito

rural não estaria sujeita a encargos bancários, o que signi-

ficava na epoca um subsídio adicional de 15% (vide Qua-

dro 11) sobre o montante gasto pelo agricultor.

Esse incentivo foi modificado a partir de

março de 1975, através da Exposição de Motivos n9 49, de

24.03.1975, dos Ministros da Agricultura, Fazenda e Planeja-

mento, que substituiu a isenção de juros por subsídio de 40%

do preço de venda do fertilizante fixado pelo CIP (Conselho

Interministerial de Preços). E fácil perceber que o incen-

tivo passou a ser ainda maior (40% do preço de venda contra

15%) para a aquisição desse tipo de insumo.
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A experi~ncia parece não ter dado certo (pr~

vavelmente por problemas de controle e fiscalização bem como

a pressão decorrente sobre o orçamento monetário, uma vez

que o subsídio de 40% era "bancado" pelo Governo), o que le

vou à reversao para a sistemática antiga de isenção de ju-

ros, através da Resolução BCB n9 419, de 16.02.1977.

E importante ressaltar que embora os estabe-

lecimentos bancários não cobrem juros sobre as operações de

aquisição de fertilizantes, eles são ressarcidos pelo Banco

Central, ou seja ao invés do mutuário, é o Banco Central que

arca com o ônus do pagamento dos juros. f apenas o Governo

que "banca" o subsídio, o que sem dúvida eleva o seu custo

social.

No tocante à aquisição de tratores o aspecto

mais favorável e a conjugação da taxa de juros subsidiada

com um prazo de pagamento que pode atingir cinco anos e,
- .eventualmente, com carenCla. Utilizando-se uma metodologia

detalhada no Anexo 4, pode-se demonstrar que a aquisição de

um trator por um prazo de cinco anos na sistemática vigente

do crédito rural representa um subsídio de aproximadamente

55% do preço do trator, o que, sem dúvida, é um subsídio

ponderável.

Após uma experlenCla de cerca de dez anos,

verificou-se efetivamente um acréscimo substancial na produ-

_.ção de fertilizantes e tratores a partir de 1966, conforme

pode ser inferido dos dados dos Quadros XI e XII.
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QUADR~ XI

CONSUMO DE FERTILIZANTES NO BRASIL

(em toneladas de nutrientes)

ANO CONSUMO APARENTE !NDICE
(PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO) 1960 = 100

-
1960 304.497 100
1961 246.177 81
1962 236.945 78
1963 314.045 103

1964 255.364 84

1965 286.398 94

1966 281.119 92

1967 444.925 146
1968 601.709 198

1969 630.386 207

1970 998.566 328

1971 1.165.034 383

1972 1.746.524 574

1973 1.679.146 551

1974 1.824.637 599

1975 1.977.691 649

1976 2.464.874 809

FONTE: Sindicato de Adubos e Colas do Estado de são Paulo.

OBS.: até 1969, os dados foram extraídos do livro "Tecno-

logia Moderna para a Agricultura", IPEA, série de
, .

Estudos para o Planejamento, n9 11 (vo. 11).
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QUADRd XII

PRODUÇÃO NACIONAL DE TRATORES

-
ANOS PRODUÇÃO fNDICE

(unidades) 1963 = 100

1960 37 I 0,3

1961 2.430 22,1

1962 8.826 80

1963 11.018 100

1964 13.302 121

1965 10.804 98

1966 12.709 115
I

1967 8.868 80

1968 12.388 112

1969 11.919 108

1970 16.707 152

1971 25.448 231

1972 34.207 310

1973 44.211 401
\

1974 53.199 483

1975 66.169 601

1976 77.713 705
I

FONTE: Boletins da ANFAVEA

~Note-se que, apos, 1967, com a instituciona-

1ização do crédito, o acréscimo no uso desses insumos foi
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substancial (crescimento anual médio do consumo de fertili -

zantes no período 67/76 foi de 21% contra estabilidade no p~

ríodo 60/67; tratores, foi de 27% contra estabilidade).

Construindo-se um índice de correlação entre

o crédito de custeio agrícola em termos reais e o consumo de

fertilizantes; entre o crédito de investimento (em termos

reais) e a produção de tratores, obtivemos os coeficientes

de 89%e 98%, respectivamente.

Assim, podemos concluir que efetivamente o

aumento da utilização dos insumos modernos foi propiciado p~

la grande expansão do crédito rural subsidiado.

Como conseqUência dessa rápida expansao do

consumo, as indústrias produtoras de fertilizantes e trato ~

res também apresentaram resultados bastante satisfatórios no

período, notadamente no subperíodo 67/73, quando a economla

registrava elevadas taxas de crescimento.

A partir de dados coletados na publicação

"Quem é Quem", Editora Visão, para uma amostra de empresas

dos dois ramos(18), verificamos que o lucro líquido real de

ambos cresceu acima da taxa da indústria para o período 67/73

(28% a.a. para os fertilizantes contra 21% da indústria ..qu~

(18) Fertilizantes: IAP, Manah, Copas, Solorrico, Cia. Rio
Grandense de Adubos, Elekeiros e Copebrás ..
Tratores: Caterpillar, Massey-Ferguson, CBT, Valmet e
Huberwarco.
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mIca; 45% a.a. para os tratores contra 12% para a indústria

de material de transporte; ver dados no anexo 5). Pode-se

pois afirmar inequivocamente que as indústrias produtoras de

"insumos modernos" foram uma das beneficiárias do crédito ru

ral no período de análise.

Por outro lado, os resultados em relação ao

aumento da produtividade não foram tão animadores. Reprod~

zimos no Quadro XIII os rendimentos médios das principais

culturas agrícolas no Brasil. Conforme pode se verificar,

das 18 culturas relacionadas no Quadro XIII somente as cultu

ras do alho, batata inglesa, cebola, cevada, milho, soja e

tomate apresentaram melhoria de produtividade no período,

principalmente no subperíodo 1974/76, sendo que os acrésci -

mos foram bastante modestos, não tendo ultrapassado, em -me-

dia, 25% na maior parte dos produtos.

Podemos concluir que o crédito rural não foi

um instrumento suficiente para se alcançar melhores níveis

de produtividade em nossa agricultura, apesar de ter contri-

buído significativamente para uma ampliação do consumo dos

"insumos modernos", e para um bom desempenho das indústrias

produtoras dos mesmos.



EVOLUÇAO DO RENDIMENTO MEDIO DAS PRINCIPAI.S CULTURA,~, EM KG/HA - 1968/76

. - RENDIMENTO MEDIO

ANO a1go- alho amen- banana batata café-em cana-de cebola cevada fei- laranja mandio milho soja tomate trigoarroz cacau ~ .- -dao doim (1) Ingl . . coco . açucar. j ao (1) ca

1968 512 2.566 1.243 1.492 1.571 7.085 345 806 45.420 5.336 834 606 78.459 14.615 1.337 907 17.533 882

1969 503 2.522 1.229 1.384 1.696 6.815 483 999 45.001 5.419 1.035 605 79.125 14.819 1.315 1.166 17.252 976

.1970 466 ;2.576 1.386 1.517 1.775 7.394 444 628 46.230 5.503 1.067 635 76.705 14.553 1.442 1.144 16.988 973

1971 519 2.651 1.300 1.384 1.910 7.596 489 1.298 46.516 5.557 829 683 76.792 14.595 1.339 1.210 16.651 887

1972 541 2.804 1.260 1.623 2.067 7.851 515 1.320 47.212 5.501 779 674 79.875 14.532 1.413 1.474 19.118 424

1973 526 2.577 1.166 1.493 1.141 7.086 471 839 46.965 6.220 719 585 54.867 12.610 1.430 1.386 19.032 1.104
\

1974 517 .;3.000 1.230 1.481 1.159 8.978 321 1.419 46.965 6.457 1.200 521 84.597 12.349 1.552 1.531 21.883 1.230

1975 458 3.000 1.297 1.450 1.172 8.831 631 961 46.769 6.714 1.200 550 77.806 12.333 1.531 1.698 22.557 610

1976 369 3.155 1.383 1.451 2.219 9.311 588 646 49.473 7.530 1.268 452 86.670 12.152 ·1.586 1.750 24.692 909
..

FONTE: Fundação IBGE, Sistema Nacional de Planejamento Agrícola, in "Perspectivas para a Agricultura Brasileira",
Ministério da Agricultura

(1) Cachos/ha;
(2) Frutos/ha



v - SUMÁRIO E CONCLUSOES
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Na parte I deste trabalho, analisou-se a evo

lução institucional e quantitativa do crédito rural no país.

Efetivamente, após a implantação da Lei n9 4 829/65, a ofer-

ta de crédito rural no Brasil se ampliou consideravelmente

em termos reais, não apenas em termos de valor, mas também

pela incorporação de vários programas especiais de crédito

(fertilizantes, sementes e mudas, programas regionais etc ..)

que Vleram a se aliar aos três tipos básicos de crédito cria

dos pela referida lei: custeio, investimento e comercializa-
-çao.

A decisão do Governo, via Banco Central, de

fixar as taxas de juros de tais operações em níveis inferio-

res às das próprias taxas de inflação implicou na concessao

de subsídios aos produtores rurais, subsídios que variaram

de 2% a 28% a.a.

A análise quantitativa mostrou que o tipo de

crédito malS importante e o crédito de custeio, principalme~

te no setor agrícola. No tocante à distribuição do crédito

por produtos, constatou-se que essa distribuição foi consen-

tãnea com a evolução da produção agrícola, com destaque para

o aumento da participação de soja e trigo em detrimento de

culturas como o feijão e o arroz e de matérias-primas para a

indústria como o amendoim e o algodão.

Na parte II deste trabalho, procurou-se mos-

trar que além dos obj eti vos explici tados pe la Lei n9 4 829/65,

o crédito rural subsidiado persegue outras metas~ reduzir o

custo de reprodução dos trabalhadores urbanos, através da
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contenção relativa dos preços dos produtos alimentares; fa-

cilitar a colocação de excedentes de produção agrícola no

mercado internacional e incentivar a utilização de "insumos

modernos".

Na parte II , analisou-se a distribuição do

crédito para o período sob análise entre os produtores ru-

rais, utilizando-se dados fornecidos pelo Banco do Brasil

mostrando-se que os grande produtores vêm sendo beneficiados

de forma crescente com os recursos subsidiados do crédito ru

ralo De fato, os empréstimos contraídos por esse tipo de

produtor cresceram a uma taxa três vezes superior a dos de-

malS. Procurou-se mostrar que a concentração do crédito au

xiliou o processo de concentração da produção agrícola e da

propriedade de terras, fatos também observados no período.

Na parte III, analisou-se o impacto positivo

da expansão do crédito rural subsidiado nas vendas de "insu-

mos modernos" (fertilizantes e tratores). Mostrou-se que 6
crédito rural foi extremamente benéfico para as indústrias

produtoras desses insumos notadamente no período 1967/73,

quando seus lucros líquidos reais aumentaram acima das taxas

dos respectos setores industriais em que se situavam. Ape-

sar do sucesso da difusão dessa tecnologia moderna, os resul

tados em relação ao aumento da produtividade agrícola foram

desanimadores, aparentemente não justificando o alto custo

social dos programasde crédito.



ANEXO 1
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LEI N9 4 829 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965

Institucionalizada o crédito rural

CAPTTULO I

Disposíções Preliminares

Art. 19 O crédito rural, sistematizado nos

termos desta Lei, será distribuído e aplicado de acordo com

a política de desenvolvimento da produção rural do País e

tendo em vista o bem-estar do povo.

Art. 29 Considera-se crédito rural o supri-

mento de recursos financeiros por entidades públicas e esta-

belecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou

a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades

que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vi

goro

Art. 39 são objetivos específicos do crédi-

to rural:

I - estimular o incremento oFdenado dos investimentos ru-

rais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e indus -

trialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por

cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

11 - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e

a comercialização de produtos agropecuários;
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rrr - possibilitar o fortalecimento econômico dos produto -

res rurais, notadamente pequenos e médios;

rv - incentivar a introdução de métodos racionais de produ-

ção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do pa

drão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do

solo.

Art. 49 O Conselho Monetário Nacional, de
I

acordo com as atribuições estabelecidas na Lei n9 4 595, de

31 de dezembro de 1964, disciplinará o crédito rural do País

e estabelecerá, com exclusividade, normas operativas traduzi

das nos seguintes tópicos:

r - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplic~

dos no crédito rural;

rr·- diretrizes e instruções-re~acionadas com a aplicação e

controle do crédito rural;

rrr - critérios seletivos e de prioridade para a distribui-

çao do crédito rural;

rv - fixação e ampliação dos programas de crédito rural, a-

brangendo todas a formas de suplementação de recursos, inclu

sive refinanciamento.

Art. 59 O cumprimento das deliberações do

Conselho Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito rural, se

rá dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da

República do Brasil.
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CAPTTULO 11
Do Sistema de Crédito Rural

Art. 79 Integrarão, basicamente, o sistema
nacional de crédito rural:

I - o Banco Central da República do Brasil, com as funções
indicadas no artigo anterior; I

11 - o Banco do Brasil S.A., através de suas carteiras esp~
cializadas;

111 - o Banco de Crédito da Amazônia S.A. e o Banco do Nor-
deste do Brasil S.A., através de suas carteiras ou departa -
mentos especializados, e

IV - o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.

LEGISLAÇÃO

§ 19 Serão vinculados aos sistema:

30

a. o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA;

b. o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA;

c. o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE;
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Art. 69 Compete ao Banco Central da Repúbll

ca do Brasil, corno orgao de controle do sistema nacional do

crédito rural:

I - sistematizar a açao dos orgaos financiadores e promover

a sua coordenação com os que prestam assistência técnica e

econômica ao produtor rural;

11 - elaborar planos globais de aplicação do crédito rural

e conhecer de sua execução, tendo em vista a avaliação dos

resultados para introdução de correções cabíveis;

111 - determinar os meios adéquados de seleção e prioridade

na distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para

o zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos orgaos

financiadores em função dos planos elaborados;

IV - incentivar a expansao da rede distribuidora do crédito

rural, especialmente através de cooperativas;

V - estimular a ampliação dos programas de crédito rural,

mediante financiamento aos órgãos participantes da rede dis-

tribuidora do crédito rural, especialmente aos bancos com se

de nas áreas de produção e que destinem ao crédito rural

mais de 50% (cinqUenta por cento) de suas aplicações.
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rr - como orgaos auxiliares,. desde que operem em crédito ru
ral dentro das diretrizes fixadas nesta Lei:

a. Bancos de que os Estados participem com a maioria de
-çoes;

b. Caixas Econômicas;

c. Bancos privados;

d. Sociedades de crédito, financiamento e investimentos;

e. Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.

§ 29 Poderão articular-se no sistema, mediante convênios
órgãos oficiais de valorização regional e entidades de pres-
tação de assistência técnica e econômica ao produtor rural,
cujos serviços sejam passíveis de utilizar em conjugação com
o crédito.

§ 39 Poderão incorporar-se ao sistema, além das entidades
mencionadas neste artigo, outras que o Conselho Monetário Na
cional venha a admitir.

CAPITULO rrr

Da Estrutura do Crédito Rural

Art. 89 O crédito rural restringe-se ao cam
po específico do financiamento das atividades rurais e adota
rá, basicamente, as modalidades de operaçoes indicadas nesta
Lei, para suprir as necessidades financeiras do custeio e da
comercialização da produção própria, como também as de capi-
tal para investimentos e industrialização de produtos agrop~
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- .cuarlOS, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor

na sua propriedade rural.

Art. 99 Para os efeitos desta Lei os finan-

ciamentos rurais caracterizam-se, segundo a finalidáde, como

de:

r - custeio, quando destinados a cobrir despesas normais de

um ou mais períodos de produção agrícola ou pecuária;

rr - investimento, quando se destinarem a inversões em bens

e serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários p~

ríodos;

rrr - comercialização, quando destinados, isoladamente, ou

como extensão do custeio, a cobrir despesas próprias da fase

sucessiva i coleta da produção~ sua estocagem, transporte ou

i monetização de títulos oriundos da venda pelos produtores;

rv - industrialização de produtos agropecuários, quando ef~

tuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade

rural.

Art. 109 As operaçoes de crédito rural su-

bordinam-se as seguintes exigências essenciais:

r - idDneidade do proponente;

rI - apresentação de orçamento de aplicação nas atividades

específicas;
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111 - fiscalização pelo financiador.

Art. 119 Constituem modalidade de operaçoes:

I - Crédito Rural Corrente a produtores rurais de capacida-

de técnica e substância econômica reconhecidas;

11 - Crédito Rural Orientado, como forma de crédito tecnifi

cado, com assistência técnica prestada pelo financiador, di-

retamente ou através de entidade ,especializada em extensão

rural, com o objetivo de elevar os níveis de produtividade e

melhorar o padrão de vida do produtor e sua família;

111 - Crédito a Cooperativas de produtores rurais, como an-

tecipação de recursos para funci,onamento, aparelhamento, pre~

tação de serviços aos cooperados, bem como para financiar es

tes, nas mesmas condições estabelecidas para as operaçoes di

retas de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta ,

transportes, estocagem e a comercialização da produção res -

pectiva e os gastos com melhoramento de suas propriedades;

IV - Crédito para Comercialização com o fim de garantir aos

produtores agrícolas preços remuneradores para a colocação

de suas safras e industrialização de produtos agropecuários,

quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua pro

priedade rural;

V - Crédito aos programas de colonização e reforma agrária,

para financiar projetos de colonização e reforma agrária co-

mo as definidas na Lei n9 4 504, de 30 de novembro de 1964.
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Art. 129 As operaçoes de crédito rural que
forem realizadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrá -
ria, pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e p~
lo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, diretamente
ou através de convênios, obedecerão às modalidades do cré~i-
to orientado, aplicadas às finalidades previstas na Lei

n9 4 504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 139 As entidades financiadoras partici
pantes do sistema de crédito rural poderão designar represen
tantes para acompanhar a execução de convenlOS relativos -a
aplicação de recursos por intermédio de órgãos intervenien -

teso

§ 19 Em caso de crédito a cooperativas, poderão os represe~
tantes mencionados neste artigo prestar assistência técnica
e administrativa, como também orientar e fiscalizar a aplica

ção dos recursos.

§ 29 Quando se tratar de cooperativa integral de reforma

agrária, aplicar-se-á o disposto no §29 do artigo 79 da Lei
n9 4 504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 149 Os termos, .prazos, juros e demais
condições das operaçoes de crédito rural, sob quaisquer de
suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetá -
rio Nacional, observadas as disposições legais específicas,
não expr essamen t e revogadas pela presente Lei, inclusive o
favorecimento previsto no artigo 49, inciso IX, da Lei
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n9 4 595, de 31 de dezembro de 1964, ficando revogado o arti

go 49 do Decreto-Lei n9 2 611, de 20 de setembro de 1940.

Parágrafo único. (Vetado).

CAPITULO IV

Dos Recursos para o Crédito Rural

Art. 159 O crédito rural contará com supri-

mentos provenientes das seguintes fontes:

I - internas:

a. recursos que sao ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Na-

cional de Refinanciamento Rural instituído pelo Decreto

n9 54 019, de 14 de julho de 1964;

b. recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Na-

cional de Reforma Agrária, instituído pela Lei n9 4 504,

de 30 de novembro de 1964;

c. recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao FundoAgro

industrial de Reconversão, instituído pela Lei n9 4 504,

de 30 de novembro de 1964;

d. dotações orçamentárias atribuídas a orgaos que integrem

ou venham a integrar o sistema de crédito rural, com des

tinação específica;

e. valores que o Conselho Monetário Nacional venha a isen -

tar de recolhimento, na forma prev~sta na Lei n9 4 595,

de 31 de dezembro de 1964, artigo 49, item XIV, letra

"c", (Vetado);
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f.. recursos pr6prios dos 6rgãos participantes ou que venham
a participar do sistema de crédito rural, na forma do ar
tigo 79;

g. importâncias recolhidas ao Banco Central da República do
Brasil pelo sistema bancário, na forma prevista no § 19

do artigo 21;

h. produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotec~
rio ou títulos de natureza semelhante, que forem emiti -
dos por entidades governamentais participantes do siste-
ma, com características e sob condições que o Conselho
Monetário Nacional autorize, obedecida a legislação ref~
rente à emissão e circulaçao de valores mobiliários;

1. produto das multas recolhidas nos termos do § 39 do arti
go 21;

j. resultado das operaçoes de financiamento ou refinancia -
mento;

1. recursos outros de qualquer orlgem atribuídos exclusiva-
mente para aplicações em crédito rural;

m . (Vetado);

n . (Vetado) ;

11 - externas:

a. recursos decorrentes de empréstimos ou acordos, especial
mente reservados para aplicação em crédito rural;

b. recursos especificamente reservados para aplicação em
~~ogramas de assistência financeira ao setor rural, atra
vés do Fundo Nacional de Reforma Agrária, criado pelo ar
tigo 27 da Lei n9 4 504, de 30 de novembro de 1964;
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c. recursos especificamente reservados para aplicação em fi

nanciamentos de projetos de desenvolvimento agroindus

trial, através do Fundo Agroindustrial de Reconversão

criado pelo artigo 120 da Lei n9 4 504, de 30 de novem -

bro de 1964;

d. produtos de acordos ou convênios celebrados com entida -

des estrangeiras ou internacionais, conforme normas que

o Conselho Monetário Nacional traçar, desde que nelas s~

jam especificamente atribuídas parcelas para aplicação

em programa de desenvolvimento de atividades rurais.

Art. 169 Os recursos destinados ao crédito

rural, de origem externa ou interna, ficam sob o controle do

Conselho Monetário Nacional, que fixará, anualmente, as nor-

mas de distribuição aos órgãos que participem do sistema de

crédito rural, nos termos do artigo 79•

Parágrafo único. Todo e qualquer fundo, jâ existente ou que

vier a ser criado, destinado especificamente a financiamento

de programas de crédito rural, terá sua administração deter-

minada pelo Conselho Monetário Nacional, respeitada a legis-

lação específica, que estabeleterá as normas e diretrizes p~

ra a sua aplicação.

Art. 179 Ao Banco Central da República do

Brasil, de acordo com as atribuições estabelecidas na Lei

n9 4 595, de 31 de dezembro de 1964, caberá entender-se ou

participar dê entendimentos com as instituições financeiras

estrangeiras e internacionais, em assuntos ligados ã obten-

ção de empréstimos destinados a programas de financiamento
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às atividades rurais, estando presente na assinatura dos con

vênios e apresentando ao Conselho Monetário Nacional suges -

tões quanto às normas para sua utilização.

Art. 189 O Conselho Monetário Nacional pod~

ra tomar medidas de incentivo que visem a aumentar a partici.

pação da rede bancária não oficial na aplicação de crédito

rural.

Art. 199 A fixação de limite do valor dos

empréstimos a que se refere o § 29 do artigo 126 da Lei

n9 4 504, de 30 de novembro de 1964, passa para a competên--

cia do Conselho Monetário Nacional, que levará em conta a

proposta apresentada pela diretoria do Banco do Brasil S.A~

Art. 209 O Conselho Monetário Nacional ,

anualmente, na elaboração da proposta orçamentária pelo Po-

der Executivo, incluirá dotação destinada ao custeio de as-

sistência técnica e educativa aos beneficiários do

rural.

crédito

Art. 219 As instituições de crédito e enti-

dades referidas no artigo 79 desta Lei manterão aplicada em

operações típicas de crédito rural, contratadas diretamente

com produtores ou suas cooperativas, percentagem, a ser fixa

"da pelo Conselho Monetário Nacional, dos recursos com que

operarem.

§ 19 Os estabelecimentos que nao desejarem ou nao puderem

cumprir as obrigações estabelecidas no presente artigo, reco
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lherão as somas correspondentes em depósito no Banco Central

da República do Brasil, para aplicação nos fins previstos

nesta Lei.

§ 29 As quantias recolhidas no Banco Central da República '

do Brasil, na forma deste artigo, vencerão juros à taxa que

o Conselho Monetário Nacional fixar.

§ 39 A inobservância ao disposto neste artigo sujeitará o

infrator à multa variável entre 10% (dez por cento) e 50%

(cinqUenta por cento) sobre os valores não aplicados em cré-

dito rural.

§ 49 O nao recolhimento da multa mencionada no parágrafo an

terior, no prazo de 15 (quinze) dias, sujeitará o infrator

às penalidades previstas no Capítulo V da Lei n9 4 595, de

31 de dezembro de 1964.

Art. 229 O depósito que constitui o Fundo

de Fomento à Produção, de que trata o artigo 79 da Lei

n9 1 184, de 30 de agosto de 1950, fica elevado para 20% (vi~

te por cento) das dotações anuais previstas no artigo 199 da

Constituição Federal, e será efetuado pelo Tesouro Nacional

no Banco de Crédito da Amazônia S.A., que se incumbirá de

sua aplicação, direta e exclusiva, dentro da área da Amazô -

nia, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetá

rio Nacional e outras disposições contidas nesta Lei.

§ 19 O Banco de Crédito da Amazônia S.A., destinará, para

aplicação em crédito rural, pelo menos 60% (sessenta por cen
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to) do valor do Fundo, podendo o Conselho Monetário Nacional
alterar essa percentagem, 'em face da circunstincia que assim
recomende.

§ 29 Os juros das aplicações fencionadas neste artigo serao
cobrados às taxas usuais para as operações de tal natureza,
conforme o Conselho Monetário Nacional fixar, ficando aboli-
co o limite previsto no artigo 79, §§ 29 e 39,

n9 1 184, de 30 de agosto de 1950.
da Lei

CAPITULO V
Dos Instrumentos de Crédito Rural

Art. 239 (Vetado).

§ 19 (Vetado).

§29 (Vetado).

Art. 249 (Vet ado ) .

CAPrTULO VI
Das garantias do crédito rural

Art. 259 Poderão constituir garantia dos em
préstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação
creditícia em causa:
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I penhor agrícola;

11 penhor pecuário;

111 penhor mercantil;

IV penhor industrial;

V bilhete de mercadoria;

VI "warrants";

VI I cauçao;

VIII - hipoteca;

IX fidejussória;

X outras que o Conselho monetário venha a admitir.

Art. 269 A constituição das garantias pre -
vistas no artigo anterior, de livre convenção entre financia
do e financiador, observará a legislação própria de cada ti-
po, bem como as normas complementares que o Conselho Monetá-
rio Nacional estabelecer ou aprovar.

Art. 279 As garantias reais serao
preferentemente, outorgadas sem concorrência.

sempre,

Art. 289 Exceto a hipoteca, as demais gara~
tias reais oferecidas para segurança dos financiamentos ru-
rais valerão entre as partes, independentemente de registro,
com todos os direitos e privilégios.
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Art. 299 Os bens adquiridos e as culturas

custeadas ou formadas por meio do crêdito rural em que cou-

ber garantia serão vinculados ao respectivo instrumento con-

tratual como garantia especial.

CAPITULO VII
Disposições transitórias

Art. 319 O Banco Central da República do

Brasil assumirá, até que o Conselho Monetário Nacional resol

va em contrário, o encargo dos programas de treinamento de

pessoal para administração do crédito rural, inclusive atra-

vés de treinamento de pessoal para administração do crédito

rural, inclusive através de cooperativas, podendo, para tan-

to, firmar conv6nios que visem i realização de cursos e ~a

obtenção de recursos para cobrir os gastos respectivos.

Parágrafo único. As unidades interessadas em treinar pes-

soaI concorrerão para os gastos com a contribuição que for

arbitrada pelo Banco Central da República do Brasil.

CAPITULO VIII
Disposições gerais

Art. 32~ Os órgãos de orientação e coorden~

çao de atividades rurais, criados no âmbito estadual, deve -

rao elaborar seus programas de ação, no que respeita ao cré-

dito especializado, observando as disposições desta Lei e
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normas complementares que o Conselho Monetário Nacional ve-

nha a baixar.

Art. 339 Estendem-se às instituições finan-

ceiras que integrem basicamente o sistema de crédito rural,

nos termos do artigo 79, itens I a IV, desta Lei, as disposi

ções constantes do artigo 49, da Lei n9 454 (*), de 9 de ju-

lho de 1937, do artigo 39 do Decreto-Lei n9 2 611, e do arti

go 39 do Decreto-Lei n9 2 612, ambos de 20 de setembro de

1940, e dos artigos 19 e 29 do Decreto-Lei n9 1 003, de 29

de dezembro de 1938.

Art. 349 As operaçoes de crédito rural, sob

quaisquer modalidades, de valoT até 50 (cinqUenta) vezes o

maior salário-mínimo vigente no País, pagarão somente as des

pesas indispensáveis, ficando isentas de taxas relativas aos

serviços bancários. (Vetado).

§ 19 (Vetado).

§ 29 Fica revogado o artigo 53 da lei n9 4 595, de 31 de

dezembro de 1964.

Art. 359 (Vetado).

Art. 369 Ficam transferidas para o Conselho

Monetário Nacional, de acordo com o previsto nos artigos 39

e 49 da Lei n9 4 595, de 31 de dezembro de 1964, as atribui-

çoes conferidas à Comissão de Coordenação do Crédito Agrope-

cuário pelo artigo 15 da Lei Delegada n9 9, de 11 de outubro

de 1962, artigo esse que fica revogado.
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Art. 379 A concessao do credito rural em to
das as suas modalidades, hem como a constituição das suas g~
rantias, pelas instituições de ~redito, pablicas e privadas
independerá da exibição de comprovante de cumprimento de o -
brigações fiscais ou da previdência social, ou declaração de
bens ou certidao negativa de multas por infringência do Códi
go Florestal.

Parágrafo anico. A comunicação da repartição competente, de
ajuizamento da dívida fiscal, de multa florestal ou previde~
ciária, impedirá a concessão do credito rural ao devedor, a
partir da data do recebimento da comunicação pela institui -
ção de crédito, exceto se as garantias oferecidas assegura -
rem a solvabilidade do débito em litígio e da operação pro -
posta pelo interessado.

Art. 389 As operaçoes de crédito rural te-
rão registro distinto na contabilidade dos financiadores e
serão divulgadas com destaque nos balanços e balancetes.

Art. 399 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 409 Revogam-se as disposições em con -
trário.

H. Castello Branco - Presidente da Repablica.
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A NOVA SISTEMÁTICA DO CREDITO DE CUSTEIO AGRíCOLA

A principal modificação da sistemática do cré

dito de custeio agrícola foi a desvinculação desse tipo de

crédito da política de preços mínimos.

Na sistemática anterior (vide Parte I), o va-

lor financiável era obtido através da multiplicação do preço

mínimo pela área plantada e pela produtividade média regio -

nal.

Na sistemática atual, o financiamento está li

mitado ao Valor Básico de Custeio, o que por sua vez é deter

minado de acordo com a faixa de produtividade do agricultor.

Assim, por exemplo, um agricultor que alcance uma produtivi-

dade de 2.000 kilos de milho por hectare obteria, para o

plantio da safra 1979/80, um financiamento de Cr$ 3.586,00

(Valor Básico de Custeio) por hectare plantado. Caso sua

produtividade fosse maior, por exemplo, 3.000 kilos de mi-

lho, obteria um financiamento também maior de Cr$ 4.742,00

por hectare. Níveis maiores de produtividade, qualquer que

seja a cultura, implicam necessariamente em maiores Valores

Básicos de Custeio.

Essa desvinculação foi feita para que o Gover

no pudesse aumentar os preços mínimos reais, sem que isso

viesse necessariamente a aumentar o volume de crédito rural

(corno ocorreria na sistemática anterior), e pressionar ·0 or-

çamento monetário.
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A NOVA SISTEMÃTICA DO CR~DITO DE CUSTEIO AGR!COLA

A principal modificaçao da sistemática do
crédito de custeio agrícola fai a desvinculaçao desse tipo
de crédito da política de preços mínimos.

Na sistemit~ca anterior (vide parte I), o
valor financiável era obtido através da multiplicaçao do pr~
ço mínimo pela área plantada e pela produtividade média re-
gional.

Na sistemática atual, o financiamento li-
mitado pelo Valor Básico de Custeio, que por sua vez é dete~
minado pela faixa de produtividade do agricultor. (Ver' Qua-
dros anexos).

Essa desvinculaçao foi feita para que o
Governo pudesse aumentar os preços mínimos reais, sem que
isso viesse a aumentar o volume de crédito rural, pressiona~
do o orçamento monetirio.
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OS fNDICES DE GINI PARA A PRODUÇÃO E PROPRIEDADE AGRfCOLAS

o índice de Gini ~ uma medida utilizada

para se aferir o grau de concentração de renda.

Se colocarmos num gráfico as freqUências ac~
muladas de população (no eixo das ordenadas) e da renda (no
eixo das abcissas), obteremos a chamada curva de Lorenz:

FREQUbNCIA
ACUMULADA
DA RENDA
(em %)

CURVA DE
LORENZ

o FREQutNCIA
AaJMULADA
DA POPULAÇÃO
(em %)

Se as rendas fossem igualitariamente distri -
buídas (ou seja, de 50% da população obtivesse 50% da renda
75% da população, 75% da renda etc ...), a curva de Lorenz

se transformaria numa reta de 45% em relação ao eixo da orde

nadas.
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o índice de GINI procura medir a área que
distancia a curva de Lorenz da reta de perfeita distribuição
de renda. Sua expressão matemática €:

n
G = 1 - (y. + y. 1) (x. - x. 1) , onde n e o numero dei=l 1 1- 1 1-
classes de renda, y. e a freqUência acumulada de renda ate

1

a classe i (em %) e x. e a freqUência acumulada da população
1

até a classe i (em %).

Se G = O, não há distanciamento entre a
curva de Lorenz e a reta de perfeita distribuição de renda
e, portanto, a renda está igualitáriamente distribuída.

- .Valores de G mais prox1mos de 1 indicam
que a renda está cada vez mais concentrada nas mãos de pou-
cas pessoas.

Para aferir o grau de concentração da pr~
priedade e produção agrícolas, adaptamos o índice de GINI,
de tal modo que x. passa a ser a freqUência acumulada dos

1

estabelecimentos e y., alternativamente, a freqUência acumu-
1

lada do valor da produção agrícola e da área da propriedade'.
agrícola.

Os dados foram extraídos dos Censos de
1970 e 1975.
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1970

estratos l freqüêncí a

(em ha) relativa dos f do valor f da área
estabelecimento da produção dos estabe-

(%) agrfco1a (%) 1ecimento (%) ,I

menos de 10 51,4 17,8 3,1
10 100

,
- 39,4 40,1 20,4 I

I

100 - 1000 8,4 29,4 37,0
1000 - 10000 I 0,7 10,8 27 ,2
10000 - I 0,1 1,9 12,3

1 ,TOTAL I 100,0 100,0 100,0
I--

1975

I

menos de 10 52,2 14,8 2,8
10 - 100 38,0 38,6 18,6
100 - 1000 8,9 33,0 35,8

1000 - 10000 0,8 I 12,3 27 ,7
10000 - 0,1 1,3 15,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Calculando-se os índices de GINI para o
valor da produção agrícola para 1970 e 1975, temos:

(0,514 . 0,178) + (0,394 • 0,757) + (0,084 • 1,452).+
+ (0,007 • 1,854) + (0,001 • 1,981) =
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G70 = 1 - (0,0915 + 0,2983 + 0,013~ + 0,0020)

= 1 - 0,5268

= 0,4732 . 100% G70 = 47,32%
======

G75 = 1 - (0,522. 0,148) + (0,380 • 0,782) + (0,089 • 1,398) +

+ (0,008 • 1,851) + (0,001 • 1,987)

= 1 - (0,0772 + 0,2972 + 0,1244 + 0,0148 + 0,0020)

= 1 - 0,5156

= 0,4844 . 100% G75 = 48,44%
======

A e1evaçio do índice de 47,32% para
48,44% indica que houve um aumento do grau de concentraçio da

produção agrícola.

Calculando-se o índice de GINI para a

area dos estabe1e~imentos, obt~m-se:

G70 = 1 - (0,514. 0,031) + (0,394 . 0,266) + (0,084 . 0,840) +

+ (0,007 . 1,482) + (0,01 . 1,877)·

= 1 - (0,0159 + 0,1048 + 0,0706 + 0,104 + 0,0019)

= 1 - 0,2036

= 0,7964 . 100% . .
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G75 = 1 - (0,522 + 0,028) + (0,380 . 0,242) + (0,089 + 0,786) +

+ (0,008 . 1,421) + (0,001 . 1,849)

= 1 (0,0146 + 0,0920 + 0,0700 + 0,0114 + 0,0018)

= 1 0,1898

= 0,182 . 100% G75 = 81,02%
======

A concentraçio da propriedade fundi iria ~
mais acentuada que a da produçio e também se elevou maisacen
tuadamente no período.

Para 1960, foram utilizados os dados do
Censo Agrícola para aquele ano.

estratos freqUência f da âren
(em h a ,) relativa (P) dos dos

es tabe 1ecimertos .es.tabelecimentos

menos de 10 44,9 2,4

10 - 100 44,7 19,0

100 1000 9,4 34,4

1000 10000 0,9 28,6

10000 0.,1 15.,6

TOTAL 100,0 100,0
i

G60 = 1 - (0,449. 0,024) + (0,447 . 0,238) + (0,094 . 0,772) +

+ (0,009 . 1,402) + (0,001 . 1,844)

= 1 - 0,2042
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ESTIMATIVA DO SUBsfDIO IMPL!ClTO NA AQUISr.ÇAO DE UM TRATOR

Para se estimar o subsídio implícito na
aquisição de um trator com financiamento no prazo de 5 anos,
utilizamos a metodologia proposta por Antonio Caetano Filho
em seu artigo "Os subsídios implícitos nos empréstimos ru-
rais" publicado na Revista de Finanças Públicas, n ? 334,-
Abril/Maio/Junho de 1978.

Dados P (o valor do empréstimo), n (n9 de
anos necessários à liquidação do empréstimo) e r (taxa de j~
ros real do empréstimo, definida como a diferença entre a ta
xa de juros nominal e a taxa de inflação), obtém-se R, que é
a anuidade que recupera o valor do empréstimo P:

nr (1+ r)
R = P

n(1 + r) - 1

Descontando-se o fluxo de pagamentos
anua1s de R pela taxa de juros de mercado (10% a.a. mais cor
reção monetária, segundo suposto por Antonio Caetano Filho),-
obtém-se P*, que equivaleria ao valor atual da série de pag~
mentos R. A diferença entre P e P* seria o valor do subsí-

dio.

Admitindo-se que a taxa de juros real das
operaçoes de crédito rural se situe em - 15% (média do perí~
do 73/77, ver Quadro 11), temos que:
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R = P
5- 0, 1 5 • (O, 8 5.)

(0,85)5 - 1

R = 0,11964 P

P* = 0,11964 P (1,10)5 - 1

50,10 . (1,10)

P* (0,11964 P) . 3,79

P* - 0,45 P

P* = 0,45
P

Ou seja, o agricultor vai pagar ao longo
dos cinco anos de financiamento o equivalente, em valor
atual, a 45% do preço do trator.
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LUCRO LfQUIDO REAL DAS INDOSTRIAS DE FERTILIZANTES E TRATORES

a. Indústria de Tratores

ANOS Lucro Líquido Lucro Líquido
da amostra real (*)

1967 8.576 58.024
1968 21.802 118.747
1969 21. 769 98.191
1970 42.625 160.486
1971 99.712 311. 697
1972 179.176 478.952
1973 228.044 529.473
1974 248.129 447.644
1975 436.819 617.063
1976 178.156 178.156

(*) Def1acionado pelo Indice 2 da FGV; 1976 100

Taxa m€dia de crescimento anual do lucro
líquido real da amostra: 45% a.a. (1966/73)

Taxa média de crescimento anual do lucro
líquido real do setor de material de transporte, período de
66/73: 12% a.a., Revista "Quem é quem", 1976, pâg. 327.

o lucro líquido real desse setor manteve-
se aproximadamente estável no período 1974/1976, coincidindo
com o resultado da amostra para 1976, anormalmente baixo, d~
ve ser debitado a algum problema na montagem dos dados das
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companhias pela Revista Visao ou entao a algum problema con-

tábil de urna delas.

b. Indústria de fertilizantes.

ANOS Lucro Líquido Lucro Líquido
da amostra real

1967 7.465 50.507

1968 14.827 80.757

1969 19.992 90.176

1970 42.232 159.006

1971 62.239 194.558

1972 77.389 206.867

1973 97.694 226.826

1974 439.160 792.279

1975 256.972 263.006

1976 225.028 225.028
----1.

Taxa de crescimento anual media do lucro

líquido real 67/73 para a amostra: 28% a.a.

Taxa de crescimento anual do lucro 1fqui-

do real 66/73 para a indústria química = 21% a.a.,

"Quem é quem", 1976, pág. 386.

Revista

O lucro líquido real da indústria química

mostrou-se ligeiramente ascendente no período 1974/76, en

quanto na indastria de fertilizantes os resultados foram de-

sastrosos.
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