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contribuiu para que o interesse pela pesquisa ganhasse um novo impulso no Curso de
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Vargas do Rio de Janeiro, onde inúmeras pessoas me estimularam a continuar sempre.

Da transferência para a Escola de Administração de Empresas de São Paulo

veio o contato com outros colegas de classe e professores, dentre eles o Professor

Eurico Korff, de cuja orientação fui repentinamente privado devido ao seu falecimento.

O retomo ao Banco do Brasil contribuiu para implementar o aprendizado

científico e, ao mesmo tempo, contar com a colaboração do pessoal do Departamento

Técnico da Área Rural - DETER, principalmente do Julio Castilhos M. Machado que fez

as primeiras revisões do texto. O Luis Henrique diversas vezes orientou na utilização

dos aplicativos e o Facciolli disponibilizou os principais dados.

Finalmente, agradeço à Ana Luiza, pela revisão final, e ao Professor Haroldo

Clemente Giacometti a quem coube substituir o Prof. Eurico Korff e de quem foi exigido

um esforço adicional para orientar-me, em tempo hábil, na conclusão deste trabalho.
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INTRODUÇ.ÃO

Existem diversos estudos sobre crédito rural no Brasil. A maior parte deles, ao

mesmo tempo. em que destaca a importância do crédito subsidiado para a

modemização da agricultura brasileira, também relaciona as distorções do principal

instrumento das políticas agrícolas implementadas nos anos 70 no campo. São

exemplos das imperfeições implícitas naquele mecanismo os desvios de recursos

subsidiados para atividades alheias à agricultura; negligência e imprudência na

aplicação dos créditos e concentração dos recursos nas atividades dos grandes

produtores, no financiamento de produtos exportáveis e nas regiões mais

desenvolvidas do país.

No início da década de 80, essa lista foi aumentada pelo entendimento de que

uma das causas do processo inflacionário seriam os subsídios concedidos ao crédito

rural e as emissões monetárias decorrentes da sustentação daquele modelo, que

diminuíam a eficiência da política monetária pela existência da conta movimento do

Banco do Brasil, o que levou o govemo a repensar a política de crédito rural.

E, a partir de 1984, o fim da conta movimento se constituiu num dos.principais

objetivos da unificação orçamentária que seria iniciada em 1986.

Este trabalho procura investigar o impacto, no crédito rural, da crise fiscal

brasileira e das medidas anti inflacionárias adotadas nos anos 80, tanto sob os

aspectos quantitativos como qualitativos.

Por aspectos quantitativos entende-se a evolução das disponibilidades de

recursos para financiamento da agricultura e a análise qualitativa refere-se à
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participação das instituições financeiras públicas e privadas no crédito rural. Nesse

segundo enfoque procura-se identificar as características de um novo padrão de

financiamento agrícola, que alguns autores já relacionaram com a incidência dos juros

reais no crédito rural e com o sistema de crédito desenvolvido em alguns complexos

agroindustriais~

O corpus desta pesquisa consiste em detectar as transformações que teriam

ocorrrido no financiamento agrícola a partir dos anos 80, tomando-se como

fundamental o pressuposto de que o agravamento da crise fiscal brasileira a partir da

década passada contribuiu, não apenas para diminuir o montante dos recursos para os

financiamentos agrícolas, como também para estimular a criação de um novo modelo

de crédito rural.

Este trabalho busca ainda, contribuir para a caracterização e o dimensionamento

desse novo padrão de financiamento, avaliando o desempenho dos bancos no Sistema

Nacional de Crédito Rural (SNCR) e identificando os mecanismos e instrumentos de

crédito alternativos em gestação na economia agrícola brasileira.

A abordagem da importância do esgotamento da capacidade de intervenção do

Estado na agricultura em decorrência da crise fiscal terá como proposta os

mecanismos e instrumentos de mercado criados para dar suporte financeiro ao setor

rural, principalmente no que diz respeito às fontes de recursos para os empréstimos.

É releventa a necessidade de se rever o papel do Estado na agricultura e, nesse

sentido, a pesquisa poderá contribuir para o melhor entendimento das relações sociais

na agricultura brasileira contemporânea, evidenciando as suas "particularidades" e

definindo os limites da intervenção estatal.

Acredita-se que as referências às fontes alternativas de financiamento agrícola e

à participação dos bancos no crédito rural poderão contribuir para as discussões

relativas a temas relevantes para a sociedade brasileira, como a reestruturação do
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Sistema Financeiro Nacional (SFN) e o papel a ser desempenhado pelas instituições

oficiais de crédito, conforme prevêem os artigos 192 e 163 da Constituição Federal,

respectivamente. 1

Esta pesquisa envolve a formulação e implementação de políticas públicas,

particularmente a agrícola, numa economia onde a crise fiscal inviabiliza qualquer tipo

de subsídio ao setor privado.

Inicialmente, no que diz respeito à delimitação geográfica, esse estudo iria

abranger apenas a Divisão Regional Agrícola (DIRA) de Ribeirão Preto, no Estado de

São Pau102. Entendia-se que a relação entre a crise fiscal, o crédito agrícola e o

aperfeiçoamento de instrumentos alternativos de financiamento pudesse ser facilmente

identificada onde alguns complexos agroindustriais já estivessem consolidados, a

exemplo do canavieiro e do citrícola daquela região.

Entretanto, diante da impossibilidade de se agregar os dados dos empréstimos

destinados às lavouras de cana e laranja locais, por tipo de instituição financeira,

optamos por trabalhar com os dados do Banco Central do Brasil (Bacen).

Os relatórios do Bacen, por sua vez, agregam informações macroeconômicas,

com pouca disponibilidade de dados sobre agricultura nos municípios, tais como o

número de contratos e o valor global das operações de crédito rural, por finalidade e

atividade. Isso decorre do entendimento do sistema bancário de que maiores detalhes

sobre seus empréstimos ativos possam infringir o sigilo bancário ou mesmo revelar

suas estratégias de aplicação de recursos.ê

lConforme o artigo 163 da Constituição Federal, "lei complementar disporá sobre: (...) VII -
compatibilização das funções das instituições de crédito da União (...)". O Sistema Financeiro Nacional
também será regulamentado da mesma forma, segundo o artigo 192 daquela Lei.
2A DIRA de Ribeirão Preto tem uma das agriculturas mais tecnificadas do estado paulista, conforme
encontramos em Carvalho (1986), pago45.
30e acordo com o artigo 38 da Lei 4.595, de 31.12.64, as instituições financeiras devem conservar em
sigilo suas operações ativas, passivas e os serviços prestados (v. também Covello, 1991).
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Fica evidente a dificuldade de se identificar a participação dos bancos

particulares, oficiais federais e estaduais e cooperativas no crédito rural nas diferentes

cidades de uma região específica.

Uma forma de se transpor essa limitação seria através do pedido de dados do

crédito rural diretamente aos bancos, mas isso tornaria a pesquisa inviável. Pelas

razões já citadas, os bancos dificilmente forneceriam detalhes sobre suas operações

de crédito rural, por município e por atividadelfinalidade. Isso ficou comprovado nas

entrevistas preliminares realizadas. Os gerentes das agências bancárias da região

alegaram que não poderiam detalhar suas operações de crédito, repassando os

pedidos às administrações superiores e ao Banco Central - não havia disponibilidade

desses dados.

Os balanços patrimoniais dos bancos poderiam ser uma fonte de consulta

alternativa, mas, em apenas alguns deles encontrou-se, nos "Relatórios de

Administração", comentários sobre os "ativos, empréstimos e provisões", visto que os

bancos não estão obrigados a publicar dados análiticos sobre suas operações.

Outra forma de se contornar o problema da falta de dados seria através de uma

pesquisa nos cartórios de registro de imóveis e anexos. As cédulas registradas são

documentos públicos, podendo ser consultadas por qualquer cidadão e os cartórios da

região as mantêm encadernadas, desde 1967.

Contudo, as Notas de Crédito Rural (NCR), apenas com garantia pessoal, não

têm registro obrigatório e nem sempre são encontradas nos cartórios, diferentemente

das Cédulas de Crédito Rural (CCR). Diante dessas limitações, considerou-se que a

pesquisa de campo seria inviável e que não se conseguiria identificar a evolução da

participação dos bancos no financiamento de uma das regiões agrícolas mais

desenvolvidas do país. Resolveu-se que o estudo teria como abrangência todo o

território nacional.
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Quanto ao período de análise, selecionou-se para este estudo os anos

compreendidos entre 1980 e 1992. Acredita-se ser esse período o que reúne as

principais mudanças ocorridas no mecanismo de financiamento da agricultura

brasileira. Entretanto, para facilitar o entendimento desse período contemporâneo do

crédito' rural, enfocou-se resumidamente algumas fases anteriores do financiamento

agropecuário no Brasil.

Esta pesquisa é bibliográfica. Foi realizada através de consulta aos Anuários

Estatísticos do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, Mensários Estatísticos do

Banco do Brasil, livros e revistas especializadas. Parte das informações sobre o

funcionamento dos sistemas alternativos de financiamento agrícola, principalmente da

equivalência em produto, foi conseguida com as Secretarias de Agricultura dos estados

que adotam a sistemática.

No tocante às informações relativas ao crédito rural internacional, os relatórios

enviados pelas agências do Banco do Brasil localizadas no exterior também se

constituíram em importante fonte.

Os dados do crédito rural no Brasil, taxas de juros, fontes dos recursos e

participação das instituições financeiras no SNCR foram coletados e armazenados em

microcomputador, a partir da utilização do aplicativo Quattro-Pro. Os valores nominais

de cada ano foram corrigidos para preços de dezembro de 1992 pelo critério de média

para ponta a partir da seguinte equação: VRt = VNt x (IGP-DI dez-92/IGP-DI médio do

ano t); onde VRt é o valor real correspondente ao ano t, a preços de 1992; VNt é o

valor nominal do ano t; IGP-DI dez/92 é o índice Geral de Preços-Disponibilidade

Interna do mês de dezembro de 1992 e IGP- DI médio ano t é o índice Geral de

Preços-Disponibilidade Interna, médio do ano.

O que se pretende testar é que a crise fiscal do Estado, a deterioração das

fontes de recursos do crédito rural e o avanço do discurso neoliberal para a agricultura

estariam contribuindo para a "privatização" do financiamento rural, da seguinte forma:
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(1) novos instrumentos e mecanismos estariam sendo regulamentados para captar

recursos no mercado e financiar a agricultura; (2) as taxas de juros reais dos

financiamentos estariam sendo cada vez mais elevadas, tomando atrativa a atividade;

(3) as negociações de mercadorias nas bolsas estariam sendo incrementadas; (4) o

financiamento direto dos produtores rurais pelas agroindústrias estaria sendo

ampliado, com a disseminação dos contratos de venda antecipada.

Especificamente com relação aos bancos oficiais federais, supõe-se que a sua

participação no crédito rural estaria diminuindo. Inversamente, os bancos particulares,

poderiam estar desenvolvendo uma estratégia mais ofensiva na conquista do setor

agropecuário. Tal hipótese baseia-se na elevação dos juros cobrados nos

financiamentos rurais, no bom desempenho que o setor tem apresentado. nos últimos

anos, na consolidação dos complexos agroindustriais e na perspectiva de aplicação

dos recursos dos fundos de "commodities" na comercialização de produtos agrícolas.

Para melhor entendimento desse estudo, são definidos a seguir, alguns termos e

abreviações.

ADI - Agência para o Desenvolvimento Internacional

Bacen - Banco Central da República do Brasil

BANESPA - Banco do Estado de São Paulo

BASA - Banco da Amazônia

BB - Banco do Brasil

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BNA - Banco da Argentina (Banco de la Nación Argentina)

BNB·- Banco do Nordeste do Brasil

BNCC - Banco Nacional de Crédito Cooperativo

BNH - Banco Nacional da Habitação

CCC - Companhia de Financiamento de Produtos Agrícolas (Gommoditiy Gredit

Gorporation)
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CCR - Cédula de Crédito Rural

CDB - Certificado de Depósito Bancário

CDI - Certificado de Depósito Interbancário

CEE - Comunidade Econômica Européia

ClB - "Commoditie Linked Bond"

CMD-G - Certificado de Mercadoria com Entrega Física Disponível Garantida

CMF-G - Certificado de Mercadoria com Entrega Futura Garantida

CMG - Certificado de Mercadoria com Entrega Garantida

CMN - Conselho Monetário Nacional

Commoditiy - produto agrícola de grande importância no comércio internacional.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

CPR - Cédula de Produto Rural

CREAI - Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil

Crédito Rural - Financiamentos para custeio, investimento e comercialização agrícola

DER - Depósito Especial Remunerado

DIR - Depósito Interfinanceiro Rural

DIRA - Delegacia Regional Agrícola

EEP - Programa de Estímulo às Exportações (Export Enhancemenf Program)

EUA - Estados Unidos da América

FAO. - Organização para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculfure Organizafion)

FAR - Fundo Agroindustrial de Reconversão

FEOGA - Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FmHA - Administração Rural Doméstica (Farm Home Adminisfrafion)

FNRR - Fundo Nacional de Refinanciamento Rural

FUNAGRI - Fundo Geral para a Agricultura e Indústria

FUNDAG - Fundo Especial para o Desenvolvimento da Agricultura
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FUNFERTIL - Fundo de Estímulo ao Produtor Rural

IGP/DI - indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

IVA -Imposto sobre o Valor Agregado

LDO - Lei das Diretrizes Orçamentárias

LTN - Letra do Tesouro Nacional

MCR - Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil

MERCOSUL - Mercado Comum do Sul, constituído em março de 1991 na assinatura do

Tratado de Assunção por: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

NCR - Nota de Crédito Rural

NPR - Nota Promissória Rural

OGU - Orçamento Geral da União

OOC - Operações Oficiais de Crédito

ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional

OTN - Obrigações do Tesouro Nacional

PAC - Política Agrícola Comum

PAEG - Plano de Ação Econômica do Governo

PASEP - Fundo Único do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PED - Programa Estratégico de Desenvolvimento

PIS - Produto Interno Bruto

PIS - Fundo de Participação do Programa de Integração Social

Plano de Safra - documento que resume os principais parâmetros relacionados com o

custeio da safra, tais como o preço mínimo de garantia, o valor básico de custeio

(VSC), as fontes dos recursos e as condições de financiamento (prazos, taxas, limites

de adiantamento, e outras).

SSA - Assistência às Pequenas Empresas (Small Business Adminisfrafion)

SFH - Sistema Financeiro da Habitação

SFN - Sistema Financeiro Nacional
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SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural

STN - Secretaria do Tesouro Nacional

TR - Taxa Referencial de Juros

USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

Warrant - título de garantia emitido por armazéns gerais que indica as características

da mercadoria depositada.

Além desta introdução, este estudo conta com quatro capítulos. No primeiro é

feita uma retrospectiva da história do financiamento agrícola no Brasil. Ainda nesse

capítulo são destacados os aspectos relativos à institucionalização do crédito rural, às

fontes dos recursos, aos encargos financeiros, ao montante aplicado pelo SNCR na

agricultura e à participação das instituições financeiras no Sistema até o final dos anos

70.

A crise fiscal, as medidas implementadas para dar maior transparência aos

gastos públicos e a consolidaçcão da ruptura do padrão tradicional de financiamento

agrícOla brasileiro são tratadas no segundo capítulo.

No terceiro capítulo aborda-se as características do novo padrão de

financiamento da agricultura. Nele estão discutidas a insensante busca de fontes

alternativas de recursos para o setor,. a elevação dos juros do crédito agrícola, o

desempenho da agricultura e os instrumentos e mecanismos de financiamento criados

no período recente.

Finalmente, no capítulo que precede a conclusão trata-se do financiamento da

agricultura nos principais países produtores de alimentos do ocidente.
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CAPiTULO I

O CRÉDITO RURAL NO BRASil

1. Evolução histórica

A história do crédito rural no Brasil tem sido dividida em etapas segundo os mais

diferentes enfoques. Pinto (1981), dividiu-a em três grandes períodos, dentro de uma

análise retrospectiva:

um primeiro, que vai desde a descoberta, atravessando o perfodo colonial,
imperial e a chamada Primeira República, prolongando-se até 1937; um
segundo perfodo que se estende de 1937 até 1965 e finalmente, um terceiro
que se inicia em 1965 e se estende até os dias de hoje (p. 1).

Durante o primeiro período não existia uma estrutura voltada para o

financiamento da agricultura e predominava a escassez de recursos na economia.

Quando as casas comerciais financiavam os produtores, cobravam juros elevados,

suportáveis apenas pelos produtos de exportação.

A operacionalização dos empréstimos era complexa e tão difícil quanto a

execução das dívidas contraídas pelo setor. O primeiro Banco do Brasil, criado em

outubro de 1808 por D. João VI ( liquidado em 1829), embora relacionasse entre seus

serviços as operações de redesconto de letras de câmbio e de hipoteca, foi mais

utilizado para financiar as despesas reais do que para desenvolver as atividades

econômicas do país (Peláez e Suzigan, 1976, p. 43).
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No final do século XIX, o "sistema bancário" ainda encontrava dificuldades para

funcionar plenamente. Segundo Franco (1989), as pessoas não tinham costume de

manter depósitos bancários e com isso a capacidade de alavancagem dos bancos era

praticamente nula, havia falta de liquidez até para o pagamento das despesas com a

colheita da lavoura+.

Peláez e Suzigan (1976) contam a dificuldade que o Banco do Brasil teve para

cumprir a Lei N°. 1.349, de 12 de setembro de 1866, determinando que o banco

passasse a se dedicar mais ao financiamento da agricultura do que às atividades

comerciais:

o fornecimento de crédito iniciou-se em agosto de 1867 com as novas
opemções sobre hipotecas e penhor ag-/cola. O prazo era comumente de 6
anos e a taxa de juros de 8% ao ano. Essas hipotecas eram consideradas muito
onerosas. Além disso, somente 35.000 contos de réis foram entregues ao
Banco para tais opereções (p.116).

Convém evidenciar que entre 1864 e 1870 foram gastos 614 mil contos de réis

com a Guerra do Paraguai, sendo 171 mil financiados com emissões de títulos do

govemo.

Delfim Netto (1979), também nos dá uma referência sobre a pequena

capacidade de alavancagem do sistema bancário nacional no início do século :XX. O

exemplo clássico da intervenção do Estado na comercialização agrícola, durante a 18
.

fase do programa de valorização do café, deu-se basicamente através de emissões

monetárias lastreadas em recursos extemos.5

4No período 1940/1950, segundo Souza Franco, citado em Peláez e Suzigan (1976), a cidade do Rio de
Janeiro, com cerca de 200.000 mil habitantes, dispunha de apenas um banco. No final do século XIX,
segundo Franco (1989) existia 0,043 agência bancária para cada 10 mil habitantes no país. O problema
da liquidez foi agravado com a Abolição da Escravatura, em 1888.
5Segundo Delfim Netto .(1979) a primeira política de valorização do café vigorou de 1906 a 1918 e os
recursos para financiar o programa foram obtidos: no Brazilian Bank Fur Deustchland; com o
comerciante Hennan Sielcken; com um grupo de comerciantes de Nova Iorque; na J.H. Schroeder &
Co., de Londres; no National City Bank, de Nova Iorque e na Casa Schoeder.
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A falta de apoio do governo federal e dos banqueiros da Casa Rothschild

também impulsionou os estados produtores de café (São Paulo, Minas Gerais e Rio de

Janeiro) a contratarem empréstimos externos para financiar o programa de valorização

do preço, assinado no Convênio de Taubaté, em 1906 (Furtado, 1982). A criação, em

1909, do Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo, que em

1926 passaria a se chamar Banco do Estado de São Paulo S.A., também foi um

esforço para aumentar a disponibilidade de recursos para a agricultura cafeeira.6

Pressionado pelos credores internacionais a não aumentar seu endividamento

no exterior, o governo federal adiou ao máximo sua participação no programa de

defesa do café, que ficou limitada à aquisição dos tipos inferiores de café, aqueles que

a Casa Theodor Wille & Cia. não estava obrigada a comprar. Apenas em 1921, através

do Banco do Brasil, o governo federal liberou empréstimos que possibilitaram a retirada

de 4,5 milhões de'sacas de café do mercado.

Para Nóbrega (1992), a limitada participação do setor pública no apoio à

agricultura nesse primeiro período era decorrência do ideário liberal que predominou

no país até os anos 30. Segundo o autor, foi com a Revolução de 30 que se

desencadeou o processo de intervenção do Estado na agricultura. Em 1931, o Banco

do Brasil passou a atuar diretamente no financiamento da compra do café. Em 1933 foi

criado o Instituto do Açúcar e do Álcool e em 1937 instituída a Carteira de Crédito

Agrícola e Industrial (CREAI) do Banco do Brasil (Nóbrega, 1992).

Note-se que até 1937 os escassos recursos aplicados na agricultura provinham

basicamente das receitas obtidas com as exportações de produtos agrícolas, dos

empréstimos externos e das emissões feitas pelo sistema bancário, Em razão disso, os

comerciantes locais, importadores e exportadores eram os principais emprestadores de

6Em novembro de 1.924, através da Lei N,4.868, o govemo federal transferiu para São Paulo a
responsabilidade pelo programa de defesa permanente e criou o Banco Paulista de Crédito Agrícola que
não chegou a funcionar. Entretanto, em 1.926, o capital do Banco Hipotecário e Agrícola de São Paulo,
criado em 1.909 é aumentado, dando origem ao BANESPA - vide Delfim Netto (1979) e o Anexo 1.
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recursos aos agricultores. Os bancos estrangeiros, os bancos oficiais e privados

financiavam principalmente o comércio, através de operações de desconto e de

câmbio.

Com a instalação da CREAI do Banco do Brasil, o financiamento agrícola deixa

de ser executado da forma tímida e descentralizada, característica do sistema formado

pelas casas comerciais, bancos públicos e os inúmeros bancos privados criados na

primeira metade do século XIX, os quais, na época, tinham o poder de emissão e de

estabelecer as condições dos empréstimos.

Quando o governo instituiu a CREAI e normatizou o crédito rural ( Lei N°. 454,

de 09 de julho de 1937), o Banco do Brasil passou a centralizar essas operações,

denotando o caráter intervencionista do Govemo Vargas.

O segundo período do crédito rural, iniciado com a Carteira do Banco do Brasil,

o número de contratos de crédito rural passou de 1.021, realizados em 1938, para

9.482, em 1948 e 93.859, em 1958. A partir daí, o Banco passou a desempenhar o

papel de principal instituição de fomento agrícola do País, gerenciando ~ quase

totalidade dos recursos do crédito rural, segundo Pinto (1981).

Paralelamente, o Tesouro Nacional assumiu a liderança na provisão dos

recursos para o crédito rural, subscrevendo ações do Banco do Brasil e emitindo bônus

para o financiamento da agricultura, segundo Santos (citado por Afonso, Perters &

Furoni, 1993).

O tecerio período é um dos mais ricos em termos de financiamento agrícola no

Brasil. Kageyama (1990), estudando a formação de um novo padrão agrícola brasileiro,

subdividiu-o em dois momentos: o primeiro iniciando em 1965, com a integração capital

financeiro/agricultura e terminando em 1979. Esse subperíodo caracterizou-se pela

consolidação da estrutura de financiamento agrícola e pela existência de linhas de

crédito subsidiado, que contribuíram para sustentar a modernização da agricultura; o

segundo momento, ainda em curso, teria começado em 1980, quando os créditos ao
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setor agrícola passaram a ser enquadrados nas condições de financiamento

estipuladas para os demais segmentos da economia.

Em 1965, quando foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)7

através da Lei N°. 4.829, também se desencadeava a industrialização da agricultura

brasileira, inserida no programa de substituição de importações. A própria Lei retrata o

contexto histórico em que o Sistema foi criado, ao resumir seus objetivos nos seguintes

itens:

1. estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para annazenamento,
beneficiamento e industrializaçao dos produtos agopecuários, quando efetuado por
cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; 2. favorecer o custeio oportuno e
adequado da produçao e a comercia/izaçao dos produtos agropecuários; 3. possibilftar o
fortalecimento econõmco dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios; 4.
incentivar a introduÇao de métodos racionais de produçao, visando ao aumento da
produtividade e à melhoria do padrao de vida das populações rurais e à adequada defesa do
so108.

Na realidade, o SNCR foi parte das diversas reformas implementadas pelo

PAEG - Plano de Ação Econômica do Governo (1964/66) para combater o processo

inflacionário e viabilizar a retomada do crescimento econômico, uma vez que ao setor

rural cabia produzir alimentos e incrementar a demanda por bens industrializados.9

A partir do momento em que o Governo Castelo Branco relacionou entre as

causas do processo inflacionário o crescimento da demanda e indicou políticas

monetárias, creditícias e fiscais contracionistas para a estabilização econômica do

país, a criação do SNCR tornou-se imprescindível para reduzir os gastos públicos.

Com isso, esperava-se 'que o setor privado dividisse com o setor público o

financiamento da agricultura brasileira.

70 Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) é formado pelas seguintes instituições: Banco Central do
Brasil, Banco do Brasil, bancos regionais de desenvolvimento, bancos estaduais, bancos privados,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, cooperativas e 6rgAos de
assistência técnica e extensão rural.
8lei N°. 4.829, de 05.11.65, artigo 3°.
9para Rezende (1989) essas reformas atingiram: o sistema financeiro (Lei 4.595); a política tributária
(Emenda Constitucional 18/65); a política de comércio exterior e a política salarial.
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Enquanto isso, o Governo pretendia que os seus gastos fossem financiados,

prioritariamente, através da emissão de títulos e de moeda, que deveria ficar atrelada

ao incremento da produção. O objetivo era diminuir a expansão. dos meios de

pagamento, uma vez que, segundo Rezende (1989), a expansão monetária em 1965

atingiu 83,5%.

A conta-movimento do Banco do Brasil já era apontada como uma barreira à

execução plena da política monetária oficial. Segundo Rezende (1989), o aperto

monetário implementado nos dois últimos trimestres de 1966 teria reduzido ainda mais

o crédito total ao setor privado, caso a instituição não tivesse expandido seus

empréstimos, principalmente, à agricultura.

Como a falta de recursos para o financiamento agrícola, a defesa e a crítica às

emissões monetárias para financiar o setor rural permanecem até hoje, não é difícil

relacionar a implementação de um controle monetário mais efetivo que preservasse o

fluxo de recursos para o crédito rural com a decisão do governo de regulamentar a

participação dos bancos privados no crédito rural, através do SNCR10.

Explica-se, dessa forma, Simonsen (1979) acreditar que os efeitos da política

monetária e da política fiscal no combate à inflação, no reequilíbrio do balanço de

pagamentos e na criação das bases para o desenvolvimento de longo prazo, poderiam

ter sido menores sem as reformas institucionais pós-64, as quais denomina "reformas

institucionais em prol do desenvolvimento" assim especificada:

de natureza econ6mica, como as fiscais, o Novo Código Tributário, a Jei de
mercado de capitais, a revisl10 da Jegislaçl10sobre o comércio exterior, a
revisl10 do Código de Minas e sobre eletricidade; as de caráter econõmtco-
social, aieçêo do FGTS e do PIS, a fundaçl10do BNH, a refonna do ensino e a
refonna a{Tária; as refonnas institucionais, como a criaçl10do Banco Central e
do Ministério do Planejamento e a reforma administrativa; as reformas pollticas,
como o reforço da autoridade do Poder Executivo, eleiçl10 indireta para a

10Confonne o artigo 21 da Lei 4.829, de 05.11.65, as instituições financeiras deveriam aplicar no crédito
rural, parte dos recursos com que viessem a operar, sujeitas à multa e às penalidades previstas no
Capítulo V da Lei 4.595, de 31.12.64, que inclui desde a advertência até a cassação da autorização de
funcionamento, passando pela detenção e reclusão dos administradores da instituição.
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Presidência da República, instituiçao do regme bipartidário e da reformulaçao
das funçOese poderes do Legislatnlo (Simonsen, 1976, p.46).

Ressalte-se que grande parte dessas reformas já estava sendo estudada desde

que foi formulado o diagnóstico sobre a economia brasileira no início dos anos

sessenta, onde se constatara como pontos de estrangulamento do crescimento

econômico:

primeiro a desordem tributária; segundo, as deficiências de um mercado
financeiro subdesenvolvido e a inexistência de um mercado de capitais; e, por
último, as ineficiências e as restrições ligadas ao comércio exterior (Rezende,
1989, p.228).

Para corrigir essas distorções, o governo militar reformulou o sistema financeiro

(Lei 4.595/64); criou a correção monetária e o Sistema Financeiro da Habitação (Lei

4.380/64), integrado pelo Banco Nacional da Habitação e sustentado com recursos do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do seguro social, PIS e PASEP e de

letras imobiliárias colocadas no mercado financeiro, instituindo um modelo de

poupança privada obrigatória.

Nesse contexto de reformas institucionais, ocorreu a criação do SNCR que,

segundo Pinto (1981) elevou o número de contratos de 1.145.209 em 1965 para

2.373.485 em 1979.

A institucionalização do crédito rural, à semelhança da reforma tributária de

196511, dotou o Estado dos instrumentos que foram acionados para promover o

crescimento econômico nos anos 70. Portanto, não se pode separar o SNCR da tecno-

estrutura que auxiliou o Estado na implantação da política econômica do regime militar,

formada por diversos órgãos da administração pública, dentre eles os de planejamento,

controle de preços, relações internacionais e os de segurança nacional. Esses últimos

11A refonna tributária implementada pela Emenda Constitucional 18/65 centralizou as receitas de
impostos na esfera federal, visando diminuir o déficit de caixa da União, incentivar a acumulação de
capital e reduzir as disparidades regionais através dos mecanismos de transferências tributárias,
incentivos fiscais, favores creditícios e outras vantagens.
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caracterizaram a outra face do modelo desenvolvimentista, denominado binômio

crescimento econômico/segurança nacional do governo revolucionário de 196412.

O SNCR, do qual os bancos oficiais são os principais agentes, foi um dos

principais pilares na viabilização do processo de acumulação e de integração de

capitais na agricultura brasileira.

Sayad (1984), considera que o SNCR foi criado "para prover a agricultura de

fontes de financiamento que o setor privado não era capaz de oferecer" e para

viabilizar o modelo de desenvolvimento econômico, através da modernização agrícola.

Talvez não se tratasse de incapacidade do setor privado de alocar recursos para

financiar a agricultura, mas de falta de interesse do capital financeiro em assumir os

riscos decorrentes da aplicação de recursos ao setor.

De qualquer forma, sabe-se que a criação do SNCR incrementou o processo de

acumulação de capital nos setores integrados à atividade agrícola, configurando-se, na

avaliação de Delgado (1982), num instrumento fundamental para a articulação dos

interesses agroindustriais. Destaque-se que a lentidão da capacidade de resposta da

agricultura em relação à demanda das indústrias e dos centros urbanos por matéria-

prima e alimentos era considerada um dos principais pontos de estrangulamento do

modelo desenvolvimentista.

12A relação entre o aparelhamento do Estado, o combate ao processo inflacionário e o crescimento
econômico pode ser encontrada, na análise do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG-1964/66),
no Programa Estratégico de Desenvolvimento (PE0-1967nO), nas Metas e Bases para a Ação do
Governo (1969) e nos Planos Nacionais de Desenvolvimento I (1972n4), 11 (1975n9) e 111 (1980/85).
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2. Fontes de recursos do crédito rural

A importância da agricultura para o crescimento do país com estabilidade fez

com que até o final da década de 70, o SNCR garantisse recursos abundantes e

subsidiados para o setor e que provinham, basicamente, de duas fontes: Tesouro

Nacional e exigibilidades sobre os depósitos à vista. É nesses dois grandes grupos que

se resume a extensa lista das fontes citadas no artigo 15 da Lei n° 4.829/65, assim

discriminadas:

l-Internas:
a)recursos que slJo ou vierem a ser atribufdos ao Fundo Nacional de Refinanciamento
Rural institufdo pelo Decreto N° 54.019, de 14 de julho de 1964;
b)recursos que slJo ou vierem a ser afribufdos ao Fundo Nacional de Refonna Agrária,
institufdo pela Lei N°4.504, de 30 de novembro de 1964;
c)recursos que slJo ou vierem a ser atribufdos ao Fundo Agroindustrial de
Reconversêo, institufdo pela Lei N° 4.504, de 30 de novembro de /964;
d) dotações orçamentárias atribufdas a órglJos que integ-em ou venham a integrar o
sistema de crédito rural, com destinaçlJo especffica;
e) valores que o Conselho Monetário Nacional venha a isentar de recolhimentos, na
fonna prevista na Lei N° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, art. 4~ item XlV, letra
·c·, VETADO;
f) recursos próprios dos órglJos participantes ou que venham a participar do sistema
de crédito rural;
g) importancias recolhidas ao Banco Central da República do Brasil pelo sistema
bancário, na fonna prevista no parágrafo 1° do art. 21; .
h) produto da cotooeçõo de bônus de crédito rural, hipotecário ou tftulos de natureza
semelhante, que forem emitidos por entidades governamentais participantes do
sistema, com caracferfsticas e sob condições que o Conselho Monetário Nacional
autorizar, obedecida a legis/açlJo referente à emisslJo de valores mobiliários;
i)produto de multas recolhidas nos termos do § 3° do artigo 21;
j) resultado das operações de financiamento e refinanciamento;
I) recursos outros de qualquer origem atribufdos exc/uswamente para aplicaçlJo em
crédito rural;
m) VETADO;
n) recursos nunca inferiores a 10% dos depósitos de qualquer natureza dos bancos
privados e das sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
/I - Externas:
a) recursos decorrentes de empréstimos ou acordos, especialmente reservados para
aplicaçlJo em crédito rural;
b) recursos especificamente reservados para aplicaçlJo em programas de assistência
financeira ao setor rural, através do Fundo Nacional de Refonna AfTária, criado pelo
artigo 27 da Lei N° 4.504, de 30 de novembro de 1964;
c) recursos especificamente reservados para aplicaçlJo em financiamentos de projetos
de desenvolvimento agroindustrial, afravés do Fundo Aguindustrial de Reconversêo,
criado pelo artigo 120 da Lei N° 4.504, de 30 de novembro de 1964;
d) produto de acordos ou convênios celebrados com entidades estrangeiras ou
internacionais, confonne nonnas que o Conselho Monetário Nacional traçar, desde
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I .

que nelas sejam especificamente atribuldas parcelas para aplic~o em JX'OfTBmade
desenvoMmento de atividades rurais.

Os recursos do Tesouro Nacional são aplicados no financiamento agrícola

através dos repasses do Banco Central do Brasil às instituições financeiras e do Banco

do Brasil, cuja participação média nas aplicações totais do SNCR foi de 75%, entre

1973 e 1979.

Grande parte desses recursos provêm dos fundos administrados pelo Banco

Central, como Fundo Nacional de Refinanciamento Rural (FNRR), criado em 1964 e

constituído com recursos do confisco cambial, empréstimos externos e dotações

orçamentárias. Em 1964 foi criado o Fundo Agroindustrial de Reconversão (FAR) para

apoiar a integração dos produtores que tivessem suas terras desapropriadas.

No ano seguinte, por força do Decreto n° 56.835/65, de 03 de setembro, surgiu

o Fundo Geral para a Agricultura e Indústria (FUNAGRI), incorporando diversos fundos

de desenvolvimento agroindustrial. Em 1966, foi criado o Fundo de Estímulo ao

Produtor Rural (FUNFERTIL) para pagar os juros dos financiamentos de aquisição de

fertilizantes. Esse fundo, que era constituído com recursos da Agência para o

Desenvolvimento Internacional (AID), logo foi descapitalizado, o que obrigou o governo

a criar um fundo substituto. O Fundo Especial para Desenvolvimento da Agricultura

(FUNDAG) foi instituído em 1970 para subsidiar a aquisição de insumos modernos.

Servilha (1994), analisando o financiamento da expansão da agricultura no

Brasil, concluiu que "quando da sua implementação, da taxa de juros de 15% cobrada

na aquisição de um insumo, o FUNDAG se responsabilizava pelo pagamento de 8%,

ficando ao produtor a responsabilidade pelos 7% restantes". Segundo o autor, de 1974

para 1975 o saldo das aplicações do FUNDAG cresceu cerca de 79% e 327% de 1975

para 1976.

A aplicação dos recursos oficiais foi considerada fundamental para a

industrialização da agricultura brasileira, para o aumento da sua produção e
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produtividade das culturas. Esse processo, no entanto, foi acompanhado de uma

política. de distribuição desigual dos recursos onde se beneficiava os grandes

produtores, as grandes propriedades, as regiões e os produtos considerados mais

dinâmicos, conforme assinalaram Müller (1989) dentre outros autores.

Os recursos obrigatórios são uma das fontes de recursos do crédito rural citadas

no Manual de Crédito "Rural (MCR) do Banco Central, no capítulo 6. Esses recursos

aparecem na seção 2 do MCR e também são conhecidos como exigibilidades ou MCR

6-2. Os financiamentos efetuados com recursos dessa fonte têm os encargos

financeiros fixados pelo Banco Central, normalmente na divulgação de cada Plano-

Safra.

As exigibilidades tiveram origem na Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964,

que estabeleceu que parte dos depósitos bancários aplicados no financiamento.

agrícola a juros favorecidos poderia ser excluída do recolhimento compulsório ao

Banco Central do Brasil.

A Lei deu competência ao Conselho Monetário Nacional para determinar os

percentuais que não seriam recolhidos ao Banco Central, desde que aplicados

naquelas condições. 13

No ano seguinte, a Lei n° 4.829/65, de 05 de novembro, regulamentada pelo

Decreto n° 58.380/66, institucionalizou o crédito rural, reforçando o intervencionismo

estatal no financiamento agrícola, determinando em seu artigo 4°. competência ao

CMN para:

estabelecer, com exclusMdade, normas operativas traduzidas nos seguintes
tópicos:
I) avaliaçao, origem e dotaçao dos recursos a serem aplicados no crédito rural;
./1) diretrizes e instruções relacionadas com a aplicaçao e controle do crédito
rural;
111)critérios seletivos e de prioridade para a distribuiçao do crédito rural;
IV) fixaçao e amp/iaçao dos programas de crédito rural, abrangendo todas as
formas de suplementaçao de recursos, incfusive refinanciamento.

13Lei n° 4.595/64, artigo 4°, inciso XIV, de 31.12.64.
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Baseado na legislação,. o Conselho Monetário Nacional, através da Resolução

n° 69 de 22 de setembro de 1967, fixou' em 10% o percentual dos depósitos à vista

que deveria ser aplicado no crédito rural pelos bancos comerciais.

A aplicação era obrigatória e os bancos que não tinham empréstimos agrícolas

suficientes para cumprir a legislação deveriam recolher a exigibilidade ao FUNAGRI.

Segundo Servi lha (1994) esses depósitos eram remunerados pelo Banco Central à

taxa de apenas 7% ao ano.

Tanto o recolhimento compulsório como a remuneração desses depósitos

estavam previstos no artigo 21 da Lei 4.829/65, da seguinte forma:

WAsinStituiç(5esfinanceiras de crédito e as entidades (...) manterSo aplicada em
opereções tIpicas de crédito rural contratadas diretamente com produtores
rurais .ou suas cooperativas, percentagem, a ser fixada pelo Conselho
Monetário Nacional, dos recursos com que operarem.
§ 1° - os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem cumprir as
obrigaç(5es estabelecidas' no presente artigo, recolherão as somas
correspondentes em depósito no Banco Central da República do Brasil, para
aplicação nos fins previstos (...);
§2° - as quantias recolhidas no Banco Central da República do Brasil, na forma
deste artigo, vencerSojuros à taxa que o ConselhoMonetário Nacional fixar;
§ 3° - a inobservancia ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à mune
variável entre 10% (dez por cento) e 50% (cinquenta por cento) sobre os
valores não aplicados em crédito rural;
§ 4° - o não recolhimento da muNamencionada no parágrafo anterior, no prazo
de 15 (quinze) dias, sujeitará o infrator às penalidades previstas no CapItulo V
da Lei N° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. W

A rigidez da legislação e o dirigismo da política de crédito nunca agradaram aos

bancos comerciais. Apesar disso, eles sempre preferiram aplicar os recursos no crédito

rural a recolher parte dos depósitos ao Banco Central. Acredita-se que o

.descontentamento desses bancos seria muito maior se a alínea "n" do artigo 15 14.

tivesse sido regulamentada. Essa alínea foi vetada pelo Executivo, mas mantida pelo

Congresso Nacional através do Ato do Poder Legislativo publicado no Diário Oficial da

14. A alínea "n" inclui entre as fontes do crédito rural "recursos nunca inferiores a 10% dos depósitos de
qualquer natureza dos bancos privados e das sociedades de crédito, financiamento e investimentos".
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União de 7 de dezembro de 1965, mas até hoje não foi regulamentada, conforme

lembraram Afonso, Peters & Afonso et alli (1993).

Estimava-se que as exigibilidades seriam suficientes para sustentar o fluxo de

recursos para o crédito rural, entretanto, conforme se observa no gráfico 1 (vide

Anexos), a relação entre o volume de recursos provenientes das exigibilidades e o

crédito total caiu dos 23% verificados em 1967 para 11% no final da década de 70.

Houve, em 1973, uma ligeira retomada desse índice, que atingiu 19% favorecida pela

flexibilização da política monetária naquele ano. Contudo, em 1974, com a implantação

de uma política de crédito mais restritiva (a variação da base monetária foi de 32%,

contra 47% do ano anterior) a parcela das exigibilidades foi reduzida para 14% do

crédito agrícola- total. Esse desempenho foi sucessivamente decrescente, tendendo ao

esgotamento.

Na realidade, o SNCR, desde meados dos anos 70, vem sendo sustentado pelos

empréstimos dos bancos oficiais federais, o que tomou o modelo brasileiro totalmente

estatizado. Muitos autores criticam o papel que o Estado desempenhou na

industrialização da agricultura brasileira. Sob o enfoque do sistema de financiamento,

Durán & Lopes (1992) afirmam que essa estatização não garantiu que o Banco do

Brasil se especializasse -ern agricultura, "embora o setor sempre dependesse dele".

Segundo esses autores, a ação do Estado tornou a agricultura dependente do caixa do

Tesouro e inibiu o "surgimento de uma estrutura privada de crédito rural, auto-

suficiente e independente".

A Lei N° 4.829, de 05/11/65, também relacionou entre as fontes de suprimentos

do crédito rural "os recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a

participar do sistema de crédito rural (...)". Esses recursos estão regulamentados no

MCR "6-8 do Bacen. De acordo com o item 10 do MCR 6-8, as operações realizadas

com esses recursos podem ser consideradas para cumprimento da exigibilidade, desde
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que as operações tenham sido contratadas dentro das normas fixadas para os

empréstimos lastreados em recursos obrigatórios.

Entretanto, como são recursos próprios das instituições financeiras, o ajuste dos

encargos é feito entre o devedor e o credor, o que resulta em taxas de mercado. Há o

interesse dos bancos em compatibilizar os encargos financeiros com as taxas de

captação. Isso tem resultado numa participação muito pequena dessa fonte de

recursos no crédito rural. O riscos inerentes à agricultura, inibem a aplicação desses

recursos no financiamento do setor, principalmente quando há possibilidade dos

bancos investirem em negócios mais seguros e rentáveis.
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3. Encargos financeiros do crédito rural até 1979

Até 1979, a estrutura do SNCR e o perfil das fontes delineadas pela lei

4.829/65, basicamente recursos não-remunerados e do Tesouro Nacional, via Banco

do Brasil e Banco Central, garantiram à agricultura recursos abundantes e subsidiados.

Os empréstimos não eram indexados, embora a correção monetária estivesse

computada nos juros expressos nos contratos em forma de taxa percentual. Essa taxa

unificada variou entre 15 e 17% ao ano na maior parte dos recursos destinados ao

financiamento da atividade agrícola no país, refletindo taxas de juro real negativas,

que se aproximaram dos 30% a.a, conforme pode-se observar na tabela 1 e no gráfico

3.

Tabela 1 - Taxas de juros reais máximas do custeio rurallastreado com recursos obrigatórios

(1969/1979) - em %
Anos juros nom. correcão mono taxa inflação· íuros reais"

1969 18,00 0.00 20,10 -1,75

1970 17,00 0.00 ·16,40 0,52

1971 17,00 0.00 20,30 -2,74

1972 15,00 0.00 19,10 -3,44

1973 15,00 0.00 22,70 -6,28

1974 15,00 0.00 34,80 -14,69

1975 15,00 0.00 33,90 -14,12

1976 15,00 0.00 47,60 -22,09

1977 15,00 0.00 46,20 -21,34

1978 15,00 0.00 38,90 -17,21

1979 15,00 0.00 55,80 -26,19

*IGPIDI; •• r = i-tl1 +t, onde r = taxa real de juros. i = taxa nominal e t = taxa de inflaçao

Fonte: Pinto (1981)

O governo tinha pleno conhecimento desse subsídio, tanto que o anexo do Voto

n0466/79, de 07/12/79, do Conselho Monetário Nacional, fazia referência à fórmula de

cálculo para estimativa dos subsídios implícitos no crédito rural, reconhecendo que as

taxas negativas teriam atingido 24,7% a.a em 1978 e 29,2% a.a. em 197915.

15Álvares da Silva (1982). A diferença é decorrente da metodologia utilizada para calcular os subsídios.
Enquanto Pinto (1981) compara a taxa nominal de juros do crédito rural com a taxa de inflação,
chegando à taxa real de juros, o CMN considera subsídio implícito a diferença entre as taxas médias do
crédito e as taxas médias das ORTN e das LTN.
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Entretanto, o subsídio implíCito nos financiamentos agropecuários, entendido

como tal a diferença entre as taxas médias de juros do crédito rural e as taxas de

inflação, era considerado vital para o incremento da atividade do setor agrícola. Na

realidade, o instrumento era peça de um plano de governo que visava promover a

industrialização da agricultura brasileira, um processo que Kageyama (1990) afirma ter

iniciado em 1965, transformando o setor "agrícola numa ''fábrica'', que passou a

demandar insumos e a produzir matérias-primas para outros ramos da produção.

As taxas de juros reais incidentes nos financiamentos agrícolas variaram de

acordo com a linha de crédito e com a inflação anual observada no período 1969/1979.

Até 1973, os juros reais oscilaram entre -1 e - 6% a.a. Em 1970, os subsídios

diminuíram um pouco, já que a inflação anual ficou em 16,40% e os juros médios foram

de 17%.

"Entretanto, na maior parte do período, o crédito foi fortemente subsidiado.

Enquanto os juros ficaram fixos em 15% a.a. de 1972 a 1979, a taxa anual de inflação

saltou de 22% em 1973 para 34% em 1974, 47% em 1976 e 55% em 1979. Com isso,

os juros reais chegaram a atingir - 26% a.a. em 1979.
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4. Créditos concedidos pelo SNCR até 1979

Os recursos aplicados no crédito rural entre 1969 e 1979 não eram apenas

subsidiados, mas também abundantes. Em 1973, eles somaram 2,5 vezes o saldo

existente em 1969. Em 1974 essa relação passou para 3, entre 1975 e 1978 ficou em 4

e em 1979, os saldos representavam 5 vezes o montante aplicado em 1969 (gráfico 1).

No período, apenas em 1977 houve queda de cerca de 10% no montante de

recursos alocados em relação ao ano anterior. Naquele ano a variação percentual

anual do crédito agrícola foi negativa em 10,7%, refletindo o impacto das medidas de

ajuste implementadas por Simonsen16 nos dois últimos anos do' Governo Geisel.

Carneiro (1989) assim retrata aquele período:

promoveu-se em 1977 uma po/ftica monetsne mais restritiva, com
desace/eraç/Jo dos meios de pagamento e dos empréstimos ao setor privado,
além da fixaç/Jo de uma taxa de juros básica positiva em termos reais para o
sistema financeiro pela primeira vez desde 1971 p. 307

O diagnóstico de Simonsen17 sobre a economia brasileira apontava par~ a

necessidade de se reduzir o rítmo de crescimento, incompatível com a crise

econômica mundial, a elevação das taxas de juros internacionais e a alta do preço do

petróleo. Esse discurso recessivo custou-lhe o cargo.

Em seu lugar tomou posse Delfim Netto18, que passou do Ministério da

Agricultura para o Planejamento, discordando do diagnóstico pessimista apresentado

por Simonsen.19

Delfim Netto assumira com um discurso de apoio à agricultura e estimulou o

financiamento agrícola, o que resultou na expansão dos empréstimos ao setor

16Mário Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda entre 15.03.74 e 15.03.79.
17Mário Henrique Simonsen ocupou o Ministro do Planejamento de 15 de março a 15 de agosto de 1979.
18Antonio Delfim Netto assímiu a Pasta do Planejamento em 15 de agosto de 1979. em substituição a
Simonsen, onde permaneceu até 15 de março de 1985.
19Para maiores informações sobre esse período v. Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. 2

. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1988.
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agropecuário em 1978 e 1979, indo ao encontro do discurso oficial de apoiar o setor

agrícola.

Em 1978, o montante aplicado no crédito rural já era cerca de 2% superior ao

observado em 1977 e continuou aumentando em 1979, quando atingiu um crescimento

anual de 25%, registrando o saldo histórico nas aplicações do SNCR na agricultura de

aproximadamente US$ 27,S bilhões (tabela 2, gráfico 3).

Tabela 2 - Crédito Rural- recursos aplicados (1969/1979)

Ano Cr$ vartacão anual % Indice US$ milhões

1969 27.159.650.410 - 100,00 5.455,93
1970 32.403.499.012 19,31 119,32 6.509,34
1971 37.472.458.842 15,64 138,01 7.527,61
1972 46.347.221.002 23,68 170,63 9.310,41
1973 65.541.803.426 41,41 241,27 13.166,29
1974 81.025.685.813 23,62 298,36 16.276,75
1975 118.137.690.073 45,80 435,03 23.731,95
1976 121.040.125.493 2,46 445,69 24.315,01
1977 108.067.610.649 -10,72 397,90 21.709,04
1978 109.872.138.962 1,67 404,56 22.071,54
1979 136.925.963.360 24,62 504,15 27.506,22

Obs.: os valores nominais foram deflacionados pelo IGPIDI, da média para a ponta, a valores
de 1992, e convertidos pelo dólar médio do mesmo ano.
Fonte: BACEN
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5. Participação das instituições financeiras no SNCR

Tomando-se por base os saldos das aplicações do SNCR em 1969, conclui-se

que as aplicações dos bancos oficiais federais aumentaram na medida da variação dos

saldos totais do Sistema. O gráfico 4 mostra que o desempenho do SNCR sempre

esteve vinculado aos empréstimos dos bancos oficiais federais.

Essa estatização do crédito rural não é presumível até 1974, quando os índices

de aplicação de recursos no crédito rural dos bancos federais, estaduais e privados,

principalmente, apresentam uma variação homogenêa. Isso indicava que, a princípio,

os objetivos do govemo estavam sendo atingidos, ou seja, a pressão do financiamento

agrícola estava sendo dividida .entre o setor público e o setor privado.

Entretanto, a partir de 1975, os bancos oficiais federais passam a responder

praticamente sozinhos pelo financiamento agrícola. A participação das aplicações

desses bancos no Sistema saltou dos 53% registrados em 1969, para 65% em 1975 e

chegou a 70% no final da década de 70, um índice que ainda não havia sido registrado

na história contemporânea do crédito rural (gráfico 5).

Os bancos federais, aliás, em nenhum momento do período 1969/1979 alocaram

menos de 50% do montante dos recursos aplicados no crédito rural. Antes,

mantiveram, durante todo o período, uma tendência crescente desse indicador, que

tomou um novo impulso a partir de 1974, quando chegou a 59%. Em 1972, o

desempenho desses bancos já tinha chegado a 60% da alocação dos recursos totais,

masfoi reduzido em 1973 para 56%, conforme mostra a tabela 3.

/
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Tabela 3 - SNCR - Participaçã
Ano Participação %
1969 53,30
1970 51,10
1971 54,75
1972 59,99
1973 56,28
1974 58,94
1975 63,53
1976 64,87
1977 66,62 .
1978 67,25
1979 69,12

o dos bancos federais

Fonte: BACEN

A mudança observada na estrutura dos haveres financeiros foi insuficiente para

alterar o desempenho dos bancos oficiais federais no SNCR até 1979. Note-se que em

1969, os haveres monetários representavam 62,9% dos haveres financeiros totais,

enquanto os não-monetários eram 37,1%. Em 1979, essa distribuição muda para

33,1% e 66,9% respectivamente, conforme mostra a tabela 4. Apesar disso, a

participação dos bancos federais não diminuiu.

Tabela 4 - Estrutura dos haveres financeiros (1969/1979) - em %
Ano Haveres monetários Haveres não monetários

1969 62,9 37,1
1970 56,1 43,9
1971 49,2 50,8
1972 44,8 55,2
1973 43,3 56,7
1974 42,9 57,1
1975 38,5 61,5
1976 36,3 63,7
1977 33,6 66,4
1978 31,3 68,7
1979 33,1 66,9
Fonte: Servi lha, 1994
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Os elevados índices de participação dos bancos federais no SNCR foram

sustentados, basicamente, pela ação do Banco do Brasil, que ainda detinha o acesso

ao mecanismo da conta-movimento. Isso mostra a representatividade do Banco do

Brasil no financiamento da agricultura, mesmo quando, por força da política monetária

contracionista do governo ou do processo inflacionário, o saldo dos depósitos à vista

(segunda maior fonte de recursos do crédito rural) era reduzido. Confirma também a

tese de Servilha· (1994) de que a expansão do crédito rural no período passou a ser

sustentada através da emissão de títulos públicos.

Contudo, o aumento da participação dos bancos federais no sistema não

necessariamente significava mais recursos para o financiamento agrícola.

Comparando os dados globais do crédito rural (tabela 2) com a participação dos

bancos federais no SNCR (tabela 3) nota-se que, em 1977, por exemplo, os créditos

dos bancos federais corresponderam a 67% do total, contra 65% do ano anterior.

Naquele ano, contudo, houve uma redução de 11% no montante do crédito rural do

Sistema e de 8% no valor aplicado pelos bancos federais (tabela 5). Isso indica que as

aplicações dos bancos federais na agricultura não alteravam a tendência da política

monetária, embora funcionassem como uma resistência a restrições maiores de

liquidez (gráfico 4). Note-se que em 1977 as aplicações do SNCR no crédito rural

reduziram em 10,7%.

Tabela 5 - Crédito Rural - variação percentual anual das aplicaçõ
Anos variação % anual
1969 -
1970 14,46
1971 23,82
1972 35,53
1973 32,66
1974 15,49
1975 76,19
1976 4,62
1977 -8,32
1978 2,64
1979 2808

es dos bancos federais (1969/1979)

Fonte: BACEN
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A participação média dos bancos estaduais no SNCR entre 1969 e 1979 ficou

em 10%. Em 1970, esse índice se aproximou dos 14%, caiu para 12% em 1971 e

depois se estabilizou na faixa dos 10 a 11% por cinco anos. Nos três últimos anos do

período a participação desses bancos volta a cair para cerca de 8%, conforme indicam

o gráfico 5 e a tabela 6.

Esse desempenho modesto dos bancos oficiais estaduais no SNCR pode ser

explicado por um fator básico: o financiamento do déficit público dos governos

estaduais por esses bancos. A relação de dependência existente entre os bancos

estaduais e os seus respectivos governos faz com que os recursos sejam direcionados .

principalmente para o financiamento de obras públicas realizadas com fins políticos e

·em período pré-eleitoral, do que financiamento do setor produtivo, conforme mostraram

Vasconcelos & Ogasavara (1992).

T b I 6 SNCR P - o dos bancos estaduaisa ea - - articipaçã
Ano Participação %
1969 11,50
1970 13,70
1971 12,55
1972 11,85
1973 11,57
1974 11,70
1975 10,54
1976 10,27
1977 8,48
1978 8,26
1979 7,19
Fonte: BACEN

Tal como no caso dos bancos federais, essa queda não indica que os estados

tenham aplicado menos recursos na agricultura. Em alguns anos (1974, por exemplo) o

aumento do crédito rural pelos bancos estaduais supera bastante o incremento

observado para as aplicações dos bancos federais e privados. A política de crédito

rural dos bancos estaduais também foi mais agressiva em 1970 e 1974 (tabela 7).
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Tabela 7 - Crédito Rural - variação percentual anual das apücaçõ

Anos variaçAo % anual

1969 -
1970 41,20
1971 6,37
·1972 16,77
1973 38,05
1974 44,41
1975 13,77
1976 -0,19
1977 -26,33
1978 -0,93
1979 8,51

es dos bancos estaduais (1969/1979)

Fonte:Bacen

A participação dos bancos privados nas aplicações totais do SNCR no período

1969-1979. apresenta uma tendência declinante (gráfico 5). Na institucionalização do

Sistema. esses bancos participavam com cerca de 34% do crédito total. mantiveram

esse índice entre 25 e 30% até 1973 e depois iniciaram uma queda anual nessa

participação. que se estabilizou na faixa dos 22% no final da década.

Esse fato está ligado. principalmente. à origem dos recursos aplicados pelos

bancos privados no crédito rural. que. desde a institucionalização do SNCR. são os

depósitos à vista. Portanto. uma das principais razões para a queda dos recursos

alocados pelos bancos particulares está na queda dos depósitos à vista. impulsionada

pela escalada inflacionária e pelo desenvolvimento das aplicações financeiras

remuneradas.

Conforme pode ser observado na tabela 8. em 1970. esses depósitos somavam

12.9% do PIS e em 1979 caíram para 8,4%. Diante disso. as exigibilidades. que em

1970 representavam cerca de 14% do crédito agrícola total, em 1979 foram

reduzidas para 11% (gráfico 1).
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Tabela 8 - Taxas das exigibilidades, relação depósitos à vistaIPlB, exigibilidades/crédito rural e
participação dos bancos privados no SNCR - em %

Ano % exigibilidade O.VistaIPIB Exiaiblcrédito rural Bcos. Privados/SNCR

1969 10 - 15,9 34,36
1970 10 12,9 14,2 34,16
1971 10 12,8 14,3 31,67
1972 10 12,4 13,0 27,12
1973 15 12,,4 19,3 30,91
1974 15 11,9 14,6 28,12
1975 15 11,3 13,0 24,48
1976 15 10,4 11,1 23,19
1977 15 9,4 10,0 23,27
1978 15 9,1 11,0 22,74
1979 17 8,4 11,0 22,53
Fontes: Oliveira, J.C. & Montezano, R.M.S (citado em Servilha, 1994) e Anuários do BACEN

Os sucessivos aumentos do percentual das exigibilidades, que passou dos 10%

fixados em 1969· para 15% em 1973 e 17% em 1979, não foram suficientes para

compensar a queda observada na aplicação dos bancos privados em decorrência da

deterioração dos saldos dos depósítos à vista. Diante disso, o processo de estatizaçâo

do crédito rural já mencionado tomou-se praticamente inevitável. A mesma reforma que

garantiu, num primeiro momento, a alocação de recursos privados para o setor rural,

encarregou-se dê criar mecanismos de indexação que dariam origem às contas-

remuneradas e ao estrangulamento do SNCR, conforme descreveram Oliveira &

Montezano (citados por Servilha, 1994).

Portanto, não se pode dizer que o crédito rural dos bancos privados foi reduzido

exclusivamente em razão dos riscos que a agricultura. representa. Note-se que os

recursos obrigatórios, quando não aplicados no financiamento agrícola, eram

recolhidos ao Banco Central e remunerados a taxas inferiores à do crédito rural. Era

natural que os bancos privados, por força das Resoluções do BACEN20, preferissem

aplicar os recursos na agricultura a recolher o depósito compulsório à autoridade

monetária. Ainda que os juros do financiamento agrícola estivessem abaixo dos de

200estaque-se as Resoluções ns" 69 e 260, do Banco Central do Brasil, que estabeleceram novas
alíquotas para as exibilidades.
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mercado, aplicar no setor representava ganhos adicionais sobre recursos captados a

"custo zero" (sujeitos apenas aos custos operacionais).

Ainda que a participação dos bancos privados no crédito rural tenha sido

considerada pequena por Delgado (1985), ·no período 1969/1976, ela foi importante, na

medida em que os recursos aplicados por eles no crédito rural representaram o dobro

da parcela destinada pelos bancos estaduais, caixas econômicas e cooperativas de

crédito. Em 1973, por exemplo, enquanto 31% das aplicações do crédito rural vinham

dos bancos privados, apenas 11,5% correspondiam aos créditos dos bancos estaduais

e pouco mais de' 1% dos recursos provinham das caixas econômicas e cooperativas de

crédito rural.

As caixas econômicas estaduais e federais são estabelecimentos bancários

oficiais, do tipo autárquico, sem fim lucrativo, criadas com a finalidade de captar e.

administrar as pequenas poupanças populares. São instituições que se dedicam,

principalmente, a programas de empréstimos para aquisição de casa própria, ao apoio

à micro e pequena empresa e ao crédito educativo.21

De acordo com o artigo 24 da Lei n° 4.595/64, as caixas econômicas não estão

sujeitas à aplicação compulsória de parte dos seus depósitos no crédito rural

(exigibilidade). Entretanto, elas temoémfazem parte do SNCR, como órgãos auxiliares,

conforme estabelece o artigo 7 da Lei n° 4.829/65, que institucionalizou o SNCR.

Por se dedicarem ao financiamento de outros setores e não estarem sujeitas às

exigibilidades, as caixas econômicas têm participação muito pequena no SNCR. Desde

que o Sistema foi criado, o montante por elas aplicado no crédito rural não chegou a

representar 1% das aplicações totais (gráfico 5 e tabela 9).

As cooperativas de produtores rurais tanto podem ser beneficiárias do crédito

rural como agentes do Sistema. O primeiro caso ocorre quando elas realizam

empréstimos junto a rede bancária para: a) custeio, investimento ou comercialização,

2105 Economistas, Dicionário de Economia. São Paulo, Nova Cultural, 1985.
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de atividades próprias; b) suprimento de recursos para atendimento aos cooperados; c)

integralização de cotas partes; d) antecipação de recursos de taxa de retenção; e e)

repasse a cooperados. Quando elas repassam os recursos aos seus associados estão

desempenhando a função de órgão auxiliar integrante do SNCR, equiparando-se ao

agente financeiro.

Para tanto, essa função, que é exclusiva das cooperativas agrícolas mistas, só

pode ser desempenhada após prévia aprovação do Banco Central do Brasil, conforme

determina a lei n° 5.764. Essa autorização prévia também é valida para o

funcionamento das cooperativas de crédito rural.

.De acordo com a lei n° 5.764, de 16.12.71, artigo 5°, "as sociedades

cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou

atividade", porém não poderão se utilizar da expressão "banco" (art. 5.§ único).

A legislação não impede às cooperativas prestarem auxílio financeiro aos seus

associados. Veda, no entanto, a utilização da expressão "banco". Daí existirem as

cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas mistas2 2. Ambas

estão sujeitas ao controle e à fiscalização do Banco Central, conforme determina o

artigo 92 da lei 5.764(11, adiante citado:

A fiscalizaçao e o controle das sociedades cooperativas, nos termos
desta Lei e dispositivos legais especlficos, serao exercidos, de acordo .
com o objeto de funcionamento, da seguinte fonna: 1- as de crédito e as
seções de crédito das agrícolas mistas pelo Banco Central do Brasil; (...).

No que concerne às operações dessas sociedades, o art. 84 da mesma lei

explicita que

As cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas
agrlcolas mistas s6 poderao operar com associados, pessoas flsicas que
de fonna efetiva e predominante:

22Cooperativas mistas são aquelas que têm mais de um objeto de artividades (Lei 5764, 16.12.71, art.
10§~
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I - desenvolvam, na área de açSo de cooperaffvas, atMdades ag1colas,
- pecuárias, ou extrativas;
11 - se dediquem a operações de captura e trans~ do pescado.

Este artigo restringe as operações das cooperativas aos seus associados,

impedindo que essas sociedades ampliem seus negócios no mercado financeiro.

No -parágrafo único encontramos uma ressalva que permite às cooperativas de

crédito atenderem às pessoas jurídicas. O requisito principal é que as firmas sejam

associadas e exerçam exclusivamente atividades agrícolas na área de ação da

cooperativa.

O setor cooperativista critica o centralismo excessivo existente na Lei n° 5.764, o

que estaria inibindo o seu desenvolvimento no Brasil. De fato, a participação das

cooperativas de crédito rural no SNCR; a exemplo do que ocorreu com as Caixas no

período 1969/1979, não ultrapassou 1%, conforme se observa no gráfico 5 e na tabela

9.

Tabela 9 - SNCR - Participação das caixas econômicas e

Ano Caixas Econômicas Cooperativas c.rural

1969 0,39 0,42
1970 0,36 0,70
1971 0,24 0,79
1972 0,41 0,63
1973 0,63 - 0,60
1974 0,64 0,60
1975 0,59 0,86
1976 0,84 0,83
1977 0,87 0,76
1978 0,93 0,82
1979 0,66 0,50

das cooperativas de crédito rural - em %

Fonte: BACEN
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CAPiTULO 11

CRISE FISCAL E CRÉDITO AGRICOLA NOS ANOS 80

1. Crise Fiscal

"A causa fundamental da crise econômica brasileira é a crise fiscal, é o

desequilíbrio financeiro estrutural do setor público, o qual, por sua vez, tem como uma

de suas causas fundamentais o tamanho excessivo da dívida externa pública". Essa

análise de Pereira (1992) envolve as principais variáveis da recente crise brasileira .

. Diversos fatores contribuíram para que essa crise se agravasse nos anos 80,

com destaque: a) o segundo choque do petróleo que ocorrera em 1979, quando o

preço do barril foi duplicado, aumentando o custo das nossas importações; b) a

recessão norte-americana, que reduziu nossas exportações; c) a elevação dos juros

internacionais; e d) o esgotamento das fontes externas de financiamento.

Acrescente-se ainda que o impacto desses fatores nas contas públicas

nacionais foi aumentado em razão da insistência na manutenção do modelo brasileiro

de crescimento, num período de recessão mundial. Embora desde o final dos anos 70

houvessem sido detectados sinais .de exaustão do sistema agroexportador, o Brasil

continuou apostando na retomada do crescimento da economia internacional e na

possibilidade de aumento da capacidade de consumo do seu mercado interno. Essa

estratégia, se por um lado resultou num crescimento isolado da economia brasileira,

por outro contribuiu para o agravamento da crise financeira nacional23.

23Tavares & Assis (1985) denominaram o crescimento econômico dos primeiros três quartos de 1980 de
um "mini-milagre", ocorrido num mundo em crise.
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Não se pretende aprofundar as discussões sobre causas da crise fiscal

brasileira ou as solucões propostas, temas que já foram suficientemente debatidos por

Merege (1990), Batista Jr. (1990) e outros. Sabe-se que a crise fiscal desestruturou o

Estado Brasileiro, tomando-o incapaz de implementar qualquer política agrícola que

implicasse em maior alocação de recursos subsidiados à agricultura.

Servilha (1994) explica que o financiamento do déficit do Tesouro a partir de

1981 passou a ser realizado através da emissão de títulos da dívida pública. Enquanto

em 1980 a dívida pública federal representava 19,5% dos haveres financeiros totais,

em 1987 ela chegou a 54,2%. Essa mudança foi acompanhada pela elevação das

taxas de juros o que, considerando-se que os juros no crédito rural eram prefixados,

tenderia a elevar o montante dos subsídios à agricultura caso o crédito não fosse

reduzido.
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2. Crédito Agricola

Em 1980 o volume de recursos aplicados no crédito rural pelas instituições

financeiras já havia iniciado uma trajetória dê queda que foi se agravando anualmente

(gráfico 6).

A política monetária tomou-se mais contracionista em 1981, reduzindo o

montante aplicado pelo SNCR em 13% em relação ao ano anterior. Essa tendência foi

interrompida apenas em 1985 quando o governo corrigiu os VBC (Valor Básico de

Custeio) e elevou os limites de financiamento dos principais produtos de consumo

interno, visando estimular a produção agrícola2 4.

De fato, o saldo das aplicações do SNCR em 1980 foi cerca de 4% inferior ao

observado em 1979, apesar de continuar elevado (em tomo de US$ 31 bilhões).

Contudo, esse ligeiro declínio indicava que o Sistema não seria sustentado nos anos

80, quando se considerava cada vez mais necessário o controle dos gastos públicos,

da política monetária, e, conseqüentemente, da inflação.

A desacelaração do crescimento econômico estava prevista no diagnóstico do

111 Plano Nacional de Desenvolvimento (1980/1985), sinalizando o corte do crédito ao

setor produtivo no decorrer do qüinqüênio. A dívida externa brasileira havia crescido

cerca .de8% de 1979 para 1980 e a inflação estava beirando a casa dos 100% anuais.

Ao mesmo tempo, a crise energética agravava os problemas relacionados com

a balança comercial, com um décifit de US$ 2,8 bilhões em 1980. A saída apontava

para a redução das importações e para o aumento das exportações brasileiras, visando

evitar o agravamento do desequilíbrio. Decidiu-se então que a produção das culturas

exportáveis ( café, cacau, soja, laranja e açúcar, principalmente) deveria ser

estimulada. Conseqüentemente, a pressão sobre o crédito rural aumentou.

Evitando financiar a agricultura através de emissões (de títulos ou de moeda),

. que poderiam pressionar o já elevado déficit público (6,7% do PIB em 1980), o

24segundo Servilha (1994) os mini e pequenos produtores passaram a receber 100% do VBC e os
médios e grandes 80%.
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Governo decidiu aumentar o percentual das exigibilidades sobre os depósitos à vista,

que, em 1980, passou de 17% para 20% (Resolução 671 do Bacen). Esperava-se, com

isso, que a pressão por crédito fosse dividida entre o setor público e o privado.

Entretanto, como o saldo dos depósitos à vista reduziu de 8,4% do PIB em 1979

para 7,4% em 1980 (tabela 10), o aumento do percentual das exigibilidades foi

insuficiente para aumentar a participação das aplicações compulsórias dos bancos no

crédito rural. Diferentemente, segundo Servilha (1994), houve uma redução de 11%

para 10% na relação exigibilidades/crédito agrícola total de 1979 para 1980 o que

resultou na estatização do crédito rural. .

Tabela 10 - RelacAo depósitos à vistalPlB, e dívida pública

Ano Dep. VistaIPIB Dívida Pub./total haveres

1980 7,4 19,5
1981 7,5 28,7
1982 5,9 32,4
1983 3,9 36,7
1984 3,3 37,9
1985 3,7 42,5
1986 9,0 48,3
1987 3,5 54,2
1988 1,8 . 42,5
1989 1,0 53,5
1990 2,0 NO

federallhaveres financeiros totais - em %

Fonte: Servilha (1994)

Diante disso, em 1980 a responsabilidade pelo financiamento da agricultura

ficou com os bancos oficiais federais, conforme se observa Capítulo 111.Contudo, o

vínculo contábil existente entre esses bancos e o Tesouro Nacional fez com que a

pressão decorrente do financiamento agrícola acabasse nas mãos da União, que

continuou o auto-financiamento através de emissões monetárias.

Em 1981, o percentual das exigibilidades é novamente alterado de 20% para

25% dos depósitos à vista, através da Resolução BACEN n° 698 de 17 de junho.

Apesar disso, os recursos aplicados no crédito rural registraram quedas sucessivas
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naquele ano. em 1982; 1983 e em 1984 de -13.27%. -3.17%. -24.52% e -38.92%.

respectivamente. conforme mostra ·atabela 11.

Tabela 11 - Crédito Rural - recursos aplicados (1980/1992)

Ano Cr$ mil* VariaçAo anual % Tndice US$ milhões

1980 130.947.272 -4,37 100 26.305,19

1981 113.577.943 -13,27 86 22.815,97

1982 109.985.769 -3,17 83 22.094,36

1983 83.025.027 -24,52 63 16.678,39

1984 50.712.476 -38,92 38 10.187,32

1985 72.316.544 42,60 55 14.527,22

1986 107.836.696 49,11 82 21.662,65

1987 85.007.886 -21,17 64 17.076,71

1988 59.986.026 -29,44 45 12.050,22

1989 54.777.478 -8,69 41 11.003,91

1990 31.291.700 -42,87 23 6.285,99

1991 32.275.520 3,17 24 6.483,63

1992 35.799.339 10,91 27 7.191,51

Obs.: os valores nominais foram deflacionados pelo IGP/DI, da média para a ponta, a valores
de 1992, e convertidos pelo dólar médio do mesmo ano.
Fonte: BACEN

Em 1984 a relação depósitos à vista/PIB chegou a apenas 3.3%. A deterioração

dos depósitos deveu-se em parte ao avanço da inflação. que saltou dos 110% anuais

em 1980 para 223% em 1984. Para se precaver das perdas inflacionárias. o público

evitava os depósitos à vista. não remunerados. optando por aplicações financeiras

indexadas.

Note-se que. em 1985 e 1986. o crédito rural apresentou sinais de recuperação,

atingindo crescimento real de 39,46% e 54.61%. respectivamente. Parte desse

movimento explica-se pelas medidas implementadas pelo governo para reverter a

queda de 8% da safra 1985/86. como a correção dos preços mínimos e do VBC dos

produtos da cesta básica. A monetização da economia. ocorrida com a queda da

inflação provocada pelo Plano Cruzado, também contribuiu para o crescimento das
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operações de crédito rural. A base monetária registrou um aumento de 293% de 1985

para 1986 e os depósitos à vista, 306%, no mesmo períod02 5.

Entretanto essa tendência do crédito rural não foi sustentada. De 1986 para

1987 a queda no volume aplicado chega a -22,32%; em 1988 registra-se nova baixa de

-29,73%. Esse movimento continua em 1989, com a política monetária ortodoxa

implementada pelo Plano Verão e em 1990, atingido um decréscimo anual de -8,48% e

_-42,86% respectivamente. Com esses resultados o crédito rural perdeu a característica

- de principal instrumento de política agrícola do País. Os recursos alocados pelo SNCR

caem para o patamar do início dos anos 70, quando o Sistema recém-criado alocava

cerca de US$ 6 bilhões.

Existem outros motivos que explicam a redução das aplicações dos bancos no

crédito rural, além da queda dos depósitos à vista. Servi lha (1994) relacionou alguns

deles, dentre os quais:

a)reduçao da participaçao das autoridades monetárias na concessão do crédito rural (...);
b)/imitaçao dos nfveis de adiantamento, com uso mais intensivo de recursos próprios por parte dos
ag1cultores; e,
c)gradual aproximaçao dos custos dos empréstimos - até entao altamente subsidiados - com os
custos vigentes no mercado financeiro (p.166).

A esses, podem-se adicionar outros, de caráter orçamentário e institucional, que

alteraram o relacionamento entre o Tesouro e as autoridades monetárias no decorrer

dos anos 80.

25Abreu, Marcelo P. (1990), P 412.
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2.1. Reforma nas contas públicas

O Orçamento Fiscal, desde 1967, era elaborado pelo Poder Executivo e

submetido à apreciação do Poder Legislativo, que não tinha instrumentos para

emendá-lo ou vetá-lo. O Congresso Nacional era um mero espectador da política do

Governo Federal.

Depois de aprovado o Orçamento Fiscal, o Conselho Monetário Nacional,

presidido pelo Ministro da Fazenda e com maioria representativa do Governo, ditava a

execução da política monetária através das liberações de recursos previstas na

execução dos diversos fundos e programas de fomento aprovados.

Ao Banco Central competia emitir as Resoluções, cumprindo ao Banco do Brasil

liberar os recursos na condição de Caixa do Tesouro Nacional e principal agente do

. Governo.

A simplicidade desse processo, por um lado garantia o fluxo de recursos

abundantes e subsidiados para a agricultura e, por outro, generalizava o descontrole

dos gastos públicos, fragilizando as metas estabelecidas no Orçamento Monetário, que

funcionava mais como uma peça de ajuste do que como instrumento de política

econômica do Governo.

Não existia transparência na execução da política fiscal do governo. Até 1986,

contas típicas do Orçamento Fiscal figuravam no Orçamento Monetário, como os

fundos e programas de fomento agrícola citados no Capítulo I.
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2.2. UnificaçAo orçamentária

A unificação dos orçamentos, implementada a partir de 1986, visava corrigir

esses desvios, dando maior transparência aos gastos públicos. Para isso, "numa

primeira etapa foi transferida do Orçamento Monetário para o Orçamento Fiscal uma

série de contas que, por sua natureza fiscal, deveriam estar sob o controle do

Legislativo e não das autoridades monetárias" (Merege, 1991, p. 65).

Nessa mudança foram incluídas muitas despesas públicas relacionadas com o

setor agrícola, tais como execução da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM),

principalmente aquisição de produtos agrícolas, e programas de desenvolvimento rural

financiados pelo Banco do Brasil através do mecanismo da conta-movimento.

Ainda segundo Merege (1991), em 1987, transferiu-se novamente para o

Orçamento Monetário a aquisição de produtos agrícolas. Dessa forma, as operações

de crédito voltaram a ser incluídas no Orçamento Monetário. Todavia, passaram a ser

da competência do Ministério da Fazenda e não poderiam ser realizadas a custos

inferiores aos dos títulos da dívida pública. Naturalmente, essa disposição veio

encarecer os recursos alocados para o crédito rural pelo Tesouro.
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2.3. Conta-movimento do Banco do Brasil

O fim da conta-movimento do Banco do Brasil, em 30 de janeiro de 1986,

constituiu-se num outro marco da história do crédito rural no Brasil, acelerando o

processo de desestruturação do SNCR. Até então o Banco do Brasil não tinha limites

contábeis para conceder financiamentos ao setor agrícola, o que se configurava no

poder de emissão do Banco, que debitava a conta da execução da política de crédito

agrícola subsidiado ao Banco Central.

A partir de 1986, os programas financiados através do mecanismo da conta-

movimento passaram a ser incluídos no Orçamento Fiscal e a liberação de recursos

para a implementação de políticas de fomento agrícola de interesse do governo federal

passou a ser feita mediante a alocação prévia de recursos.
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2.4. Secretaria do Tesouro Nacional

Como parte das reformas efetuadas nas contas públicas em 1986 também criou-

se a Secretaria do Tesouro' Nacional (STN), em 10 de março. Entre as diversas

funções da Secretaria estava a de "controlar as operações realizadas por conta e

ordem do Tesouro Nacional, através dos diversos agentes financeiros da União" (Voto

CMN 045, art. 1, inciso 1).

A criação da STN resultou na instituição de um "caixa único" do Tesouro

Nacional dotado de um sistema de controle contábil sem precedentes na história

orçamentária do Brasil. Isso garantiu que as diretrizes traçadas no âmbito do Ministério

da Fazenda fossem plenamente cumpridas, principalmente no que diz respeito ao

financiamento rural.
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2.5. Constituição de 88

Em 1988, com a promulgação da Nova Carta, a reforma orçamentária foi

concluída, devolvendo ao Congresso Nacional poderes para examinar, emitir parecer e

emendar o Orçamento Geral da União (OGU).

A Constituição de 88 também proibiu a emissão de títulos da dívida pública para

financiar a iniciativa privada e o remanejamento de verbas orçamentárias sem

indicação das fontes dos recursos que deverão complementar gastos adicionais não

especificados na lei de Diretrizes Orçamentárias (lDO), -criada especificamente para

orientar a elaboração da lei orçamentária anual.

Dentre os avanços relativos às questões orçamentárias tratados na Constituição

atual também se incluiu a necessidade de cada órgão da administração direta e

indireta encaminhar o demonstrativo das receitas previstas e das despesas fixadas

anexo ao Orçamento das Empresas Estatais. Esse Orçamento, junto com o da

Seguridade Social, o Fiscal e o das Operações de Crédito, passou a compor o

Orçamento Geral da União.
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2.6. Fonte-Tesouro

Incluídos no Orçamento Geral da União, mais precisamente no Orçamento das

Operações Oficiais de Crédito (OOC), esses recursos têm sua operacionalização

normatizada na seção 6 do capítulo 6 do Manual de Crédito Rural (MCR 6-6) do Banco

Central do Brasil, sob o título "Programas de Fomento".

Trata-se de programas de interesse da União cujos recursos são repassados a

instituições financeiras com tradição em crédito rural e agroindustrial e agências

estrategicamente distribuídas no país para assegurar a disseminação desses valores.

Os recursos aplicados pelo Tesouro Nacional incluem aqueles provenientes de

acordos firmados com organismos internacionais para o desenvolvimento da

agricultura brasileira.

Os empréstimos lastreados com recursos do Tesouro Nacional foram

abundantes e baratos na década de 70, mas as mudanças de ordem orçamentária e

institucional, conjugadas com as políticas monetárias contracionistas, contribuíram para

a queda gradativa da participação do Tesouro no financiamento agrícola. A partir de

1988, os programas de fomento do Tesouro passaram a constar no Orçamento Geral

da União, com a indicação prévia da origem dos recursos e da finalidade da aplicação.

O conjunto das medidas aumentou o controle sobre a execução da política fiscal,

aproximando os dispêndios com financiamento de safras, crédito à exportação e

outros, das metas orçamentárias fixadas pelo governo e aprovadas pelo Congresso

Nacional, em cumprimento ao artigo 166 da Constituição de 88.

Isso contribuiu para que a participação dos recursos do Tesouro no

financiamento agrícola reduzisse sensivelmente a partir de 1988, conforme pode-se

observar na tabela 12 e no gráfico 7.
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Tabela -12. Crédito Rural- SaJdo das Aplicações do Tesouro Nacional-'1985/199
Ano SALPO TOTAL TESOURO %
1985 36.611,43 23.424,09 63.98
1986 54.594,28 35.414,67 64.87
1987 40.643,72 16.050,83 39.49
1988 30.369,02 7.444,69 24.51
1989 27.732,20 6.645,74 23.96
1990 15.843,42 4.233,18 26.72
1991 16.345,92 3.952,36 24.18
1992 16.758,82 4.150,11 24.76

2 (US$ milhOes)

Obs.: 1) os valores nominais foram corrigidos pelo IGP/DI e convertidos pelo dólar
médio de 1992; 2) os saldos normalmente são superiores às liberações de cada ano.
Fonte: BACEN

Entre 1985 e 1986, o Tesouro alocava 64% dos recursos aplicados pelo SNCR

no financiamento agrícola. Em 1987, os recursos alocados através do Tesouro

Nacional e das fontes obrigatórias têm praticamente a mesma participação no crédito

rural, 39% e 36%, respectivamente. Em 1988 a participação do Tesouro foi reduzida

para 24%, aumentou para 26% em 1990 e voltou ao patamar de 24% em 1992.

O restante dos recursos passou a ser alocado principalmente através da

caderneta de poupança rural, regulamentada através da Resolução n°. 1.188, de

05.09.86, do Banco Central. Com isso, aumentou-se a pressão sobre o Banco do Brasil

para a alocação de recursos privados e de mais alto custo para financiar a agricultura.
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CAPITULO 111

NOVO PADRÃO DE FINANCIAMENTO RURAL

Os anos 80 funcionaram como um divisor de águas na história do financiamento

da agricultura brasileira. A' crise fiscal e os sucessivos planos econômicos,

especificamente as políticas monetária e fiscal, provocaram mudanças significativas no

volume e no custo dos recursos alocados ao setor agrícola.

O padrão particular de financiamento da agropecuária foi rompido e a agricultura

enquadrada nas mesmas condições do crédito destinado aos demais setores da

economia, conforme lembrou Kageyama (1990): Neste capítulo serão analisadas as

principais características desse novo modelo de financiamento da agricultura brasileira.

1. Novas fontes de recursos

. A mudança nas condições do crédito rural, principalmente no que diz respeito

aos juros, não se deu apenas porque os subsídios tomavam-se cada vez mais

elevados com a prefixação dos encargos financeiros e um processo inflacionário

galopante. Esse foi; sem dúvida, um dos principais fatores que levou o Conselho

Monetário Nacional a aumentar sucessivamente as taxas de juros na década de 80,

mas não foi o único.

A alta das taxas de juros também estava associada a outros fatores, dentre os

quais cita-se a mudança ocorrida na estrutura das fontes dos recursos do crédito rural,
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conforme mostra o gráfico 826. Enquanto nas décadas de 60 e 70 a origem dos

recursos aplicados no crédito rural era, basicamente, os depósitos à vista dos bancos

comerciais e o Tesouro Nacional, a partir de meados nos anos 80, são as contas

indexadas que passam a lastrear os financiamentos rurais.

Embora as exigibilidades (ou recursos obrigatórios) não se configurem como

uma nova fonte de recursos, tendo sido constituída em 22 de setembro de 1967

(Resolução 69 do Bacen), sua inclusão deve-se às alterações ocorridas na sua

representatividade em relação às outras fontes e às mudanças que sofreram a base e

o percentual de cálculo das aplicações compulsórias no crédito rural. Em 1980, por

exemplo, os depósitos à vista representavam cerca de 7,4% do PIB; em 1990 essa

relação caiu para 2%, conforme observou-se na tabela 10.

Diante dessa redução dos depósitos à vista, o Governo procurou, num primeiro

momento, aumentar o percentual dos recursos que deveriam ser obrigatoriamente

aplicados no crédito rural pelos bancos. Por força da Resolução n° 671, de 17 de

fevereiro de 1980, esse percentual foi aumentado de 17 para 20%.

Entretanto, esse aumento não foi suficiente para evitar que o financiamento da

agricultura continuasse pressionando os gastos públicos. A relação

exigibilidades/crédito rural continuou decrescente, passando de 11% para 10% em

1980 (Servilha, 1994). Isso porque os saldos dos depósitos à vista dos bancos

comerciais continuavam sendo reduzidos.

Em 1981, o percentual da exigibilidade foi novamente alterado, passando de 20.

para 25% (Resolução Bacen n° 698, de 17/06/81). Apesar disso, os recursos

obrigatórios, que chegaram a representar 36% das fontes do crédito rural em 1987,

mantiveram a tendência de queda e ficaram reduzidos a cerca de 11% em 1993.

Note-se que nem a elevação do percentual, nem a alteração da base de cálculo,

que passou de depósitos à vista para recursos à vista nos bancos comerciais,

2 6Vide também os Anexos 2 e 3.
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englobando depósitos à vista. depósitos sob aviso. recursos em trânsito de terceiros;

cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados; cheques administrativos e

recursos de garantias realizadas foi suficiente para reverter um processo que indicava

a escassez e o encarecimento dos recursos a serem aplicados no financiamento

agrícola.

Na origem desse processo estava a espiral inflacionária .e a indexação das

contas bancárias. Esta última permitia às pessoas aplicarem seus recursos. ao invés

de deixá-los ociosos nos bancos sem receberem remuneração nas contas à vista. que

ainda sofriam a deterioração dos seus saldos. As modalidades de aplicação

disponibilizadas pelos bancos agilizaram a transformação ocorrida na estrutura dos

haveres financeiros nos anos 80. Os haveres monetários. que representavam 32% dos

haveres totais no início da década. foram reduzidos para 8% em 1989. enquanto os

não-monetários passaram de 67 para 92% no mesmo período, conforme mostra a

tabela 13.

Com isso. o Govemo também tomou obrigatória a aplicação de 40% dos

depósitos especiais remunerados no crédito rural. além dos 5% dos Fundos de

Aplicações Financeiras e dos 65% dos recursos captados pelas instituições

autorizadas a operar com poupança rural.

Tabela 13 - Haveres financeiros - 1980-1989 (em % do total dos haveres)

Ano Haveres monetários Haveres não monetários

1980 32,9 67,1
1981 24,9 75,1
1982 18,2 81,8
1983 12,5 87,5
1984 11,6 88,4
1985 _ 11,8 88,2
1986 19,9 80,1
1987 10,1 89,9
1988 9,4 90,6
1989 7,8 92,2

Fonte: Servilha (1994), p. 134.

58



Com a queda dos recursos provenientes do Tesouro Nacional e das

exigibilidades. foi criada. através da Resolução n° 1188. de 5/9/1986. do Conselho

Monetario Nacional (CMN). a cademeta de poupança rural.2 7. Em 12 de fevereiro de

1987 o Banco Central do Brasil (Bacen) autorizou o Banco do Brasil S. A a

operacionalizar a referida cademeta.

Inicialmente. a poupança rural seria captada apenas pelo Banco do Brasil (BB).

Depois. através da Circular n° 1.255, de 17.11.87, o Bacen estendeu a modalidade de

captação de recursos ao Banco da Amazônia (BASA). ao extinto Banco Nacional de

Crédito Cooperativo (BNCC) e ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Os saldos existentes nas contas de poupança rural dos bancos autorizados pelo

Bacen a atuarem neste segmento estão sujeitos ao encaixe obrigatório de 15% e às

exigibilidades de aplicação em crédito rural. equivalentes a no mínimo 65%.

Segundo a Resolução n° 1898 do Bacen, de 29/01/92. os recursos

remanescentes podem ser destinados para:

a)aquisiçOes de tltulos da dIvida pública federal, estadual, municipal e do Banco
Central do Brasil; b) crédito ag-lcola complementar; c) depósitos
interfinanceiros; d) empréstimos em geral, inclusive das carteiras comercial e
industrial, por prazo mlnimo de 180 (cento e oitenta dias); e) opereções de
capital de giro para empresas que industrializem produtos agropecuários e f)
financiamentos para habitaçao rural.

Em 1987. os recursos da poupança rural já respondiam por 24% das fontes do

crédito rural e no ano seguinte tomaram-se mais representativos do que os recursos do

Tesouro Nacional (24.5%) e os obrigatórios (35.8%). tendo atingido 36.2%, conforme

mostra a tabela 14. À medida que as fontes Tesouro e obrigatórias eram exauridas,

aumentavam as pressões sobre a cademeta de poupança rural que, em 1989.

lastreava mais da metade dos recursos do crédito rural. Note-se que em 1988 foi

27 Diario Oficial da união (DOU) de 8 de setembro de 1986.

59



completada a reforma orçamentária, o que aumentou, tanto o controle sobre o

dispêndio, como sobre a remuneração dos recursos alocados pelo Tesouro.

Em 1988 também ocorreu a primeira anistia constitucional aos produtores rurais,

equivalente à correção monetária incidente aos seus financiamentos, o que contribuiu

para aumentar o risco do crédito rural e fazer com que os bancos reavaliassem suas

carteiras agrícolas. Embora não se possa afirmar que foi apenas reflexo da anistia de

88, sabe-se que o episódio também fez com que as aplicações das fontes obrigatórias

e livres caíssem dos 35% que haviam representado em 1988 para 22% em 1989, ano

em que o Plano Verão' implementou uma política monetária bastante ortodoxa,

elevando os juros reais e, conseqüentemente, o risco dos empréstimos agrícolas.

Tabela 14 - Crédito Rural - Saldo das Aplicações da Poupanca Rural - 1987/1992
Ano CRÉDITO TOTAL POUPANCA %

1985 36.611,43 O O
1986 54.594,28 O O
1987 40.643,72 9.706,06 23.88
1988 30.369,02 11.004,00 36.23
1989 27.732,20 14.314,76 51.62
1990 15.843,42 3.170,15 20.01
1991 16.345,92 5.278,90 32.29
1992 16.758,82 8.374,13 49.97..

(US$ milhões)

Obs.: 1) valores nominais foram corriqidos pelo IGPIDI a valores de 1992 e depois
convertidos pelo dólar médio do mesmo ano; 2) os saldos das aplicações normalmente superam as
liberações ocollidas em cada ano.
Fonte: BACEN

o simples fato da caderneta de poupança substituir as fontes tradicionais de

recursos do crédito rural seria suficiente para explicar o aumento do custo dos

empréstimos agrícolas. O Plano de Safra 1994/95, por exemplo, fixou que os recursos

da poupança rural seriam aplicados da seguinte forma: a) a parte compulsória (no

mínimo 65%), aplicada no financiamento a pequenos produtores, seria remunerada por

50% da TR mais juros de 6%; se os empréstimos fossem aos produtores enquadrados

como "demais" os encargos financeiros seriam a TR mais juros de 11% ao ano (11,5%

60



quando o produto financiado fosse cana-de-açúcar): e· b) a parte livre (até 20%)

aplicada a juros de mercado.

A Constituição de 88 determinou que 3% dos 47% relativos ao "produto da

arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre

produtos industrializados" da União seriam aplicados em programas de financiamento

do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 28.

Com a Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, o artigo 159, que criou a

contribuição citada, foi regulamentado, dando origem aos chamados Fundos

Constitucionais do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO). Os dols

primeiros passaram a ser operacionalizados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e

pelo Banco da Amazônia (BASA), respectivamente. O FCO, em razão da inexistência

de um banco de desenvolvimento da Região Centro-Oeste, ficou a cargo do Banco do

Brasil2 9. Segundo Afonso et.alii (1993), em 1993, os recursos oriundos dos Fundos

Constitucionais destinados ao financiamento agrícola somaram US$ 722 mil, cerca de

0,04% dos recursos livres. Entretanto, somando-se todos os recursos aplicados rio

crédito rural através de fundos, chega-se ao percentual de 5,52%, em 1993.

A Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990, que alterou a legislação do Imposto de

Renda sobre o resultado da atividade rural, previu que os contribuintes que

mantivessem depósitos vinculados ao financiamento agrícola poderiam reduzir em até

100%, da base de cálculo do imposto, o saldo médio ajustado desses depósitos.

Coube ao Banco Central regulamentar as condições de captação e de aplicação

desses recursos pelas instituições financeiras, que estão expressas no. Manual de

Crédito Rural (MCR), capítulo 6, seção 3. Os bancos podem receber esses depósitos

desde que seja da seguinte forma: a)sem emissão de certificado; b) modalidade

28Artigo 159, inciso I, alínea "c".
29 Afonso, Perters & Furoni (1993).
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nominativa intransferível; e c) prazo e remuneração livremente ajustados entre as

partes.

Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas com atividade rural estavam sendo

beneficiadas com o incentivo fiscal, com o rendimento da aplicação financeira e com o

retomo do depósito em forma de crédito rural. De acordo com o documento, os

recursos devem ser prioritariamente aplicados em financiamentos que se enquadrem

nas normas fixadas para as exigibilidades (60 % no mínimo), prevendo que os

empréstimos sob condições de aplicação dos recursos livres não podem ultrapassar

40% dos depósitos vinculados.

Com isso, em 1992 e na maior parte das operações financiadas com esses

. recursos os juros não ultrapassavam 12,5%ao ano mais a variação da TR.

Caso a instituição financeira não consiga aplicar os recursos sob essas

condições, resta-lhe duas alternativas: 1) repassar o saldo à outra, através da

utilização do depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural (DIR) ou 2) recolher os

recursos ao Bacen, sem qualquer remuneraçãopor 30 dias.

Entre as fontes de recursos do crédito rural que passaram a figurar no MCR 6-1

a partir de 1990 encontra-se a caderneta de poupança livre. Contudo, resolveu-se

.estancar rapidamente essa fonte, uma vez que mantê-Ia poderia reduzir ainda mais os

recursos necessários ao financiamento habitacional. Além disso, as pressões do setor

rural por crédito e a inexistência de fontes de recursos estáveis para o financiamento

da agricultura provavelmente atingiriam o percentual de exigibilidade fixado sobre a

poupança livre, elevando-o.

Segundo Afonso, Peters & Furoni (1993), inicialmente, a Resolução n° 1.745, de

30.08.90, fixou que as sociedades de crédito imobiliário e os bancos múltiplos que

operassem com carteira imobiliária deveriam aplicar um percentual dos depósitos de

poupança em crédito rural. Entretanto, o índice foi reduzido para zero em 24 de janeiro

de 1992, pela Circular n° 2.126 do Sacen.
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o DIR é uma conta de aplicação dos bancos comerciais particulares no Banco

do Brasil à forma do Certificado de Depóstio lnterbancárío (CDI ), com a diferença de

que o prazo de resgate do DIR é de no mínimo 180 dias, enquanto que o CDI vence em

1 dia.

Como muitos bancos particulares têm dificuldade em aplicar a e)(igibilidade dos

recursos à vista em crédito rural e não querem assumir o custo operacional nem o risco

dessa operação de crédito e não lhes interessa recolher os 'recursos captados ao

Bacen, eles aplicam em DIR e o Banco do Brasil realiza as operações de crédito rural.

O mecanismo permite que os bancos se enquadrem nas exigências do Banco

Central quanto ao cumprimento do compulsório, uma vez que os saldos dessas

aplicações são enquadrados como exigibilidades.

Em decorrência do congelamento dos ativos financeiros promovido pelo Plano

Collor, foi criado em 06 de agosto de 1991, o Depósito Especial Remunerado (DER),

através da Circular n° 2.001 do Banco Central. Esse depósito funcionou como um tipo

de aplicação financeira que procurou evitar que os saldos congelados se

deteriorassem ao longo do tempo. Antes, os depósitos do público mantidos sob esta

rubrica passaram a ser corrigidos por juros de 8% ao ano mais a variação do mesmo

indexador da poupança.

A princípio, no mínimo 10% e no máximo 20% do saldo do DER deveriam ser

aplicados em operações de crédito rural30. A partir de janeiro de 1993, a Circular n°
I

2.369 determinou que as operações estavam sujeitas ao recolhimento do compulsório e

que 40%, no mínimo, dos saldos diários do DER deveriam ser aplicados em:

a) operações de estocagem de produtos arTlcolas e álcool carburante, sujeitas
a encargos financeiros nao superiores a TR, mais juros de 12,5% e.e.;
b) operações de custeio agrlcola, da avicultura, da suinocultura, da pecuária
leiteira e da pesca;
c) investimento para proteçao, oonserveçõo e recupereçêo do solo e para
renoveçêo de lavouras de cana-de-açúcar;

3OAfonso, et. alli (1993).
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outros custeios e investimentos destinados 8mini e pequenos produtores;
d) EGF com prazo mfnimo de 90 dias;
e) desconto de notas promissórias relativas ~ comercializaçlJo de produtos
Bg1colas.

Entretanto, atualmente essa fonte está praticamente exaurida, uma vez que não

foram permitidas aplicações voluntárias sob esta modalidade. Em 1994, estima-se que

.os recursos provenientes do DER não chegaram a representar 0,5% das fontes totais.

Os Fundos de Commodities não estão incluídos no capítulo 6 do MCR, mas

foram criados pelo Conselho Monetário Nacional, através da Resolução n° 1.912, de

11 de março de 1992 para canalizar recursos para a agricultura. Com esse fundo o

Govemo pretendeu dar liquidez ao mercado futuro de produtos agrícolas e incrementar

a participação dos complexos agroindustriais no financiamento da produção. Dos

recursos aplicados nos fundos de commodities, os bancos deveriam direcionar, no

mínimo, ·25% para uma cesta de papéis representativos de negócios do setor

agroindustrial.

Segundo os normativos dos Fundos de Commodities, os 25% dos recursos

seriam distribuídos entre "export notes" (até o máximode 10%); CDS rural (até 15%);

''warrants''; certificados de mercadoria com garantia e direitos creditórios oriundos de

operações de financiamento a cooperados para aquisição de cotas-partes relativas a

aumento de capital de cooperativas agrícolas (máximo de 10%).

Entretanto, diante das exigências impostas para o cumprimento das aplicações

no setor rural e da insuficiência de títulos representativos de produtos agrícolas nas

condições fixadas, a meta mínima de 25% dos saldos dos fundos não foi atingida.

Os bancos direcionaram a maior parte dos recursos desses fundos em títulos da

dívida pública, CDS, "commercial paper" e outros papéis do mercado financeiro, já que

o regulamento fixou em 60%, no máximo, essas aplicações. Estavam previstas também

aplicações em ações (até 20%); ouro (até 10%) e outras.
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Em 30.11.94 o patrimônio líquido desses Fundos somava cerca de R$ 22

bilhões31 e uma estimava bastante otimista apontava que até dezembro daquele ano

R$ 3,2 bilhões seriam aplicados em commodities agrícolas, bem abaixo dos 25%

previstos. 32

31Revista Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro, FGV, V. 49, W 1, janeiro, 1995.
32pOSição em dezembro de 1994, segundo dados da FEBRABAN, coletados no BACEN.

65



2. Novos enéargos financeiros

A mudança na estrutura das origens dos recursos também foi acompanhada

pela alteração dos encargos financeiros do crédito rural, além da queda no volume dos

recursos disponíveis, podendo ser visualizado no gráfico 9.

A partir de 1980 a maioria das operações de crédito rural ficaram sujeitas à taxa

nominal de correção monetária pré-fixada de 24% aJa. e dos juros de 5%, também

anuais. Essa foi a primeira tentativa de se reduzir os subsídios implícitos no crédito

agrícola, diminuir as pressões por recursos públicos e estimular a participação dos

bancos privados no financiamento da agricultura.

Os novos encargos representaram uma sensível mudança, se considerarmos

que a safra anterior (1978/79) havia sido financiada com encargos que ficavam na faixa

dos 15% aJa. para uma inflação anual que superava a casa dos 55%33.

Entretanto, diante da variação de 50% das Obrigações Reajustáveis do-Tesouro

Nacional (ORTN) em 1980, os juros reais do crédito. rural continuaram negativos,

atingindo - 13,79%. Isso mostra que, apesar da elevação dos juros nominais, o setor

continuou sendo beneficiado pela política de financiamento. Caso fosse considerada a

inflação daquele ano (e não a variação das ORTN) para se calcular os juros reais, as

taxas seriam ainda mais negativas, aproximando-se de -32%.

A comparação acima é importante porque nem sempre a correção dos títulos

públicos à qual estava vinculada a correção monetária do crédito rural e de outros

contratos refletiu a variação da inflação. Entre 1986 e 1988, o valor real da OTN caiu

nada menos que 28%, segundo Batista Jr. (1990). A correção monetária negativa em

termos reais ajudava a diminuir o custo efetivo da dívida pública interna, argumenta o

autor.

Procurando reduzir os subsídios, que aumentavam na medida do agravamento

do processo inflacionário, o Governo unificou as taxas da correção monetária e dos

3 3Medida pelo IGPIDI.
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juros, estipulando um único percentual de 45% ala. para os encargos do crédito

agrícola. Apesar desse salto na taxa nominal dos juros o crédito continuou subsidiado,

pois a ORTN teve uma variação de 95% em 1981 e de 98% em 1982, resultando nas

taxas reais de -26% e -27% aia., respectivamente, conforme mostram a tabela 15 e o

gráfico 8.

A partir de 1983 os encargos financeiros do crédito rural passam a ser pós-

fixados. Os juros nominais são reduzidos para 3% ala. e o saldo devedor do

empréstimo passa a ser corrigido parcialmente a uma taxa de 85% da variação das

ORTN. Essa metodologia reduziu bastante o subsídio implícito no crédito rural.

Naquele ano a ORTN acumulou em reajuste de 156% e os juros reais dos

. empréstimos agrícolas continuaram negativos em - 6,46% ala.

Em 1984, o Governo reduziu o rebate existente na correção monetária do crédito

rural. A maior parte da dívida rural ficou sujeita aos juros de 3% ala. e à correção

monetária equivalente a 95% da variação das ORTN. A medida resultou na cobrança

dos juros reais negativos de -0,52% ala. Isso indica que a indexação parcial do crédito

ainda estava garantindo ao setor recursos subsidiados.
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Tabela 15 - Taxas de juros reais máximas do custeio rurallastreado com recursos obrigatórios, variaçAo
acumulada dos indexadores do crédito rural e do IGPIDI - (1980/1993) - em % anuais
Anos juros nom. corro mono ORTNIBTNlTR íuros reais· inflação íuros reais"

1980 5,00 24,00 50,80 -13,79 91,00 -31,93
1981 45,00 0,00 95,60 -25,86 100,70 -27,75
1982 45,00 0,00 97,80 -26,69 96,50 -26,20
1983 3,00 0,85(156,60) 156,60 -6,46 151,30 -5,65
1984 3,00 0,95(215,30) 215,30 -0,52 210,30 0,12
1985 3,00 1,0(219,40) 219,40 3,00 235,00 -2,69
1986 3,00 0,85(50,70) 50,70 -2,26 65,00 -33,33
1987. 9,00 359,00 359,00 9,00 415,80 -3,00
1988 9,00 934,00 934,00 9,00 1.037,60 -0,87
1989 12,00 1.310,00 1.310,00 12,00 1.782,90 -16,13
1990 12,00 864,00 664,00 12,00 1.476,60 -31,51
1991 12,50 424,00 :424,00 12,50 480,20 1,60
1992 12,00 1.156,00 1.156,00 12,00 1.158,00 11,76
1993 12,00 2.474,74 2.474,74 12,00 2.761,12 0,78

-calculados com base no indexador do crédito;

-(calculados com base na inflaçao medida pelo IGP/di) r = i-t/1+t, onde r = taxa real de juros, i = taxa nominal e t = taxa de inflaçao.
Obs.: De 1980 a 1985 a correçAo monetária era calculada com base na variaçao da ORTN; em 1986, 1987 e
em 1988, pela OTN; de 1989 a 1991, pelo BTN e a partir de 1992, o indexador passou a ser a TR.

No ano seguinte, a correção monetária do crédito rural passou a ser calculada

com base na variação plena das ORTN, enquanto os juros nominais continuaram

fixados em 3% ala. Com isso os produtores rurais finalmente começaram a pagar juros

reais positivos no crédito rural. Entretanto, tomando-se a variação do Deflator Implícito

do PIS (e não a da.ORTN) calcula-se que os juros reais do crédito rural continuaram

negativos em cerca de -3% em 1985.

No financiamento do custeio da safra 1986/87, as operações passaram a ter os

saldos devedores corrigidos com base em 85% da variação das Obrigações do

Tesouro Nacional (OTN) e sujeitas aos juros nominais de 3% ala. Nem a volta da

indexação nem o retomo dos subsídios agrícolas estavam previstos na edição do Plano

Cruzado, em 28 de fevereiro de 1986. Entretanto, a OTN foi reajustada em 50% no ano

de 1986 e, conseqüentemente, os juros anuais das operações agrícolas foram de -
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2,26%. Evidentemente que os subsídios implícitos nessa taxa foram muito maiores se .

considerarmos que a correção monetária real das OTN foi de - 5,7%.34

Emoldurada pela euforia do Plano Cruzado essa política de financiamento

estimulou a contratação de empréstimos pelos agricultores que visualizaram a volta

dos subsídios agrícolas. O resultado foi o endividamento excessivo daqueles que

apostaram na estabilização da economia.

A partir de 1987 as taxas de juros reais negativas foram abolidas do crédito

rural. As operações passaram a ser indexadas pela variação plena das OTN, dos

títulos que as substituíram .e, finalmente, pela Taxa Referencial de Juros (TR) a partir

de 1992. As taxas de juros iniciaram uma escalada que chegou a 12,5% ala em 1991

nas aplicações obrigatórias.

Essa mudança de juros reais negativos para positivos não foi tão simples como

está parecendo. Embora não se pretenda discutir aqui o acirramento das' discussões

políticas em tomo dos subsídios agrícolas, julga-se oportuna destacar alguns fatos.

Em 1988 a inflação, medida pelo IGP/DI, acumulou 1.037,60%, enquanto a

variação da OTN ficou em 934%. Com isso, o crédito rural foi corrigido abaixo da

inflação naquele ano e os juros reais continuaram negativos em -0,87%. Entretanto,

isso não foi suficiente para inibir que a bancada ruralista do Congresso Nacional

passasse a exigir o fim da correção monetária do crédito agrícola, no contexto da

elaboração da Carta de 88.

Entra em discussão um outro parâmetro levado em conta quando se analisa o

crédito rural no Brasil que é a variação dos preços dos produtos agrícolas. É possível

que .0 movimento pró-anistia da correção monetária tenha buscado no ano anterior o

argumento para exigir a volta dos subsídios agrícolas. Em 1987 a variação dos preços

recebidos pelos produtores de arroz (226,68%); cacau (311,06%); café (16,09%); feijão

34Batista Jr. (1990, p. 24).
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(266,53%); mandioca (310,36%); milho (303,36%) e trigo (248,73%) ficou abaixo da

correção do crédito (359%).

Pelo lado das instituições financeiras também houveram momentos de crise. Em

1989, a Resolução 1573 do Bacen determinou que os empréstimos realizados com

recursos das exigibilidades e do Tesouro Nacional fossem corrigidos pelo lndice de

Preços ao Consumidor (IPC) mais juros de 12% ala. O setor rural, pressionando o

governo com inadimplência generalizada, exigiu que a metodologia fosse aplicada nas

operações realizadas com recursos de outras fontes, inclusive da poupança rural.

Diante disso, o Banco do Brasil, principal captador desses depósitos foi obrigado a

suspender seus empréstimos pela ameaça de descasamento entre a correção do seu

ativo e passivo. A situação apenas voltou à normalidade no segundo semestre de

1991, quando o governo ressarciu o Banco com Letras Financeiras do Tesouro (LFT)

de 5 anos e indexou o crédito rural à variação do BTN.

Contrair empréstimos bancários para financiar a produção também se tornou

uma verdadeira agonia para os produtores, aí englobados aqueles que recorrem a

novos créditos para saldar dívidas antigas.

A par da política monetária contracionista, que visava manter os juros do crédito

rural em patamares reais, isto é, superiores à inflação e próximos aos cobrados nas

demais linhas de crédito dó sistema financeiro desenvolveu-se um sistema alternativo

de suprimento de recursos para essas operações. Esses créditos passaram a ser

lastreados principalmente com recursos da caderneta de poupança-rural do Banco do

Brasil, conforme se observou no gráfico 8.

Portanto, houve uma mudança no enfoque dos juros reais do crédito rural. Pode-

se dizer que até 1987, os elevados encargos baseavam-se, exclusivamente, na

condução de uma política monetária contracionista. Entretanto, a partir daquele ano, a

participação dos recursos aplicados no crédito rural através da poupança rural já era



significativa, superando 23% do total. Trata-se da consolidação da reforma da estrutura

das origens dos recursos e da pós-fixação dos encargos do crédito rural.
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3. Participação das Instituições Financeiras no SNCR a partir de 1980

Durante os anos 60 e 70 os bancos oficiais federais aplicaram a maior parte dos

recursos disponibilizados pelo Tesouro Nacional para o financiamento agrícola. O

Banco do Brasil, utilizando-se da conta-movimento, era o principal supridor de recursos

para a agricultura, o que viabilizou o processo de industrialização do setor.

O fim da· conta-movimento não tirou do Banco do Brasil a característica de

principal agente financeiro federal. Segundo Longo (1990), os empréstimos concedidos

pelo Banco do Brasil em nome do Tesouro Nacional atingiram, em 31 de Junho de

1989, 48% do ativo total do banco.

Especificamente no que diz respeito às operações do crédito rural, sabe-se que

desde a primeira metade dos anos 70 desencadeou-se um processo de estatização

desses financiamentos. Num primeiro momento, ao recuo da participação dos agentes

privados nos créditos do SNCR correspondeu um aumento das operações dos bancos

oficiais federais, principalmente do Banco do Brasil. Esse aumento da participação dos

bancos oficiais no crédito agrícola desembocou nas contas do Tesouro, que, na

medida em que se financiava através da emissão de títulos públicos, reduzia a

disponibilidade de recursos na economia e elevava as taxas de juros, inclusive do

crédito rural.

A partir de 1986, com o congelamento da conta-movimento, os recursos públicos

no Banco do Brasil ficaram representados principalmente pelo Fundo de

Desenvolvimento Rural (FOR) composto pelos reembolsos das operações realizadas

pelo banco em nome do Tesouro, até 27 de fevereiro daquele ano.

A necessidade de aprovisionamento prévio de recursos para a implementação

dos programas de fomento rural, a criação da STN e do caixa-único da União, bem

como a conclusão da unificação orçamentária, ocorrida com a promulgação da

Constituição de 88, aumentaram o controle sobre os dispêndios públicos e,
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conseqüentemente, sobre as operações ativas dos bancos oficiais federais lastreadas

com recursos do governo.

. Todavia, como principais agentes do SNCR, os bancos oficiais não podiam

deixar de financiar a agricultura. As pressões políticas, o compromisso desses bancos

com o setor produtivo e a ameaça do desencadeamento de um processo de falência

generalizada do setor que sempre se manteve às custas dos subsídios públicos

impediam que os bancos oficiais se desvinculassem do setor..

Nesse cenário, o Banco do Brasil, como principal agente financeiro do Tesouro,

amparado pela captação dos recursos da poupança (e não mais da conta-movimento)

manteve, mesmo com a orientação contracionista e com a elevação dos custos de

captação, sua parcela dos financiamentos rurais na média de 71% durante a década

de 80.

Os recursos captados através da caderneta de poupança rural, somados às

aplicações compulsórias, impediram que a participação dos bancos oficiais federais

caísse drasticamente a partir de 1987. A queda seria certa se dependesse do Tesouro

Nacional, que em 1986 alocou 64% dos recursos e apenas 24,18% em 1991.

Os recursos' obrigatórios, que em 1988 representavam a origem de 32,4% dos

créditos, também foram reduzidos para 22,38% em 1991. Enquanto isso, a poupança

rural aumentou sua contribuição de 8,9% em 1987 (ano da sua criação) para 32,29%

em 1991, constitulndo-se na principal fonte de recursos do crédito rural e impedindo

que o volume do crédito rural se deteriorasse a ponto de ficar aquém dos níveis

verificados em 196635 .

A poupança rural garantiu que os bancos oficiais aumentassem sua participação

no SNCR de 65% em 1986 para 81% em 1987 e 84% em 1988. Isso ocorreu porque os

35em 1990 o crédito rural atingiu Cr$ 7.477,01 (a preços de 1961), apenas 15% acima do valor
observado no início das operações do SNCR, Cr$ 6.489,09.
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I.

bancos oficiais aumentaram sua carteira rural no período. Em 1985 o valor das

operações rurais desses bancos aumentou 49%; em 1986, 37% e em 1987,2,6%.

Os bancos privados, conforme se observará, também aumentaram suas

aplicações em 1985 e 1986. Entretanto, em 1987 houve uma drástica redução no saldo

das suas carteiras rurais (-68%).

Em 1989 a participação dos bancos federais foi reduzida para 79%, porém

continuou bastante elevada. A política monetária restritiva, implementada pelo Plano

Verão, elevou as taxas de juros e o risco das operações de crédito rural. Os bancos

oficiais sabiam que a renda agrícola dificilmente suportaria os custos financeiros

estimados para 1989. Apesar disso, eles continuaram financiando o setor,

diferentemente dos bancos privados que se tomaram mais rigorosos na seleção dos

clientes, tendo diminuído em apenas 13% o valor dos empréstimos realizados naquele

ano.

Por um lado, a restrição do crédito contribuiu para que a safra 1989/90 caísse

22% em relação à safra 1988/89, por outro, provocou um descasamento entre a

remuneração dos passivos e a correção dos ativos dos bancos,' principalmente dos

oficiais, que foram obrigados a corrigir os saldos das cadernetas de poupança pelas

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e os empréstimos, pelo índice de Preços ao

Consumidor (IPC).

Temendo novos prejuízos, esses bancos reduziram em 50% seus créditos para o

financiamento da safra 1990/91, conforme mostra o gráfico 10.

O impacto da redução das apHcações dos bancos oficiais federais foi brutal,

deixando o setor agrícola em' estado de falência. Essa situação foi revertida em 1991,

quando esses bancos voltaram a responder por 70% das aplicações do SNCR,

elevando em cerca de 20% seus créditos.

Apesar da indexação do crédito rural aos índices oficiais de inflação, a

participação dos bancos particulares se manteve abaixo daquela observada no final
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dos anos 70, quando respondiam por 34% das operações. Isso indica que as

mudanças ocorridas nas condições do financiamento agrícola (correção monetária

mais juros), isoladamente, não são suficientes para fazer com que os bancos

comerciais aumentem suas aplicações no crédito rural (gráfico 11).

Esses bancos alocaram, em média, 20% dos recursos do crédito rural na década

de 80. O ligeiro incremento dessa participação foi observado em 1982, quando o

montante dos empréstimos atingiu uma alta de 19% sobre o valor aplicado no ano

anterior.

Em 1983 e 1984 a variação das aplicações dos bancos privados no crédito rural

foi negativa em - 9,5% e - 49%, respectivamente. Contudo, esse péssimo desempenho

foi praticamente revertido nos dois anos seguintes. Em 1985 e 1986, as aplicações

anuais desses bancos na agricultura cresceram 27% e 67%, respectivamente. Esse

desempenho foi influenciado pela monetização da economia decorrente da

implantação do Plano Cruzado e pela mudança introduzida pela Circular n° 1.030 do

Banco Central, de 16.05.86, que fixou em 10%, 20% e 30% os percentuais sobre os

recursos à vista dos pequenos, médios e grandes bancos, respectivamente.

Acrescente-se ainda a contrapartida exigida no repasse de recursos para programas

. sob o amparo do FUNAGRI, pela qual os bancos deveriam alocar 35% do crédito a

aplicar: 36

Foi o último grande salto das aplicações particulares no crédito rural, no ano

seguinte todo esse incremento foi anulado pelo decréscimo de 69% nas aplicações

rurais. Em 1988 a tendência de queda se mantém e o crédito rural privado reduz em

mais 37% os empréstimos rurais.

Diante disso, a participação dos bancos privados no SNCR, que chegou a 34%

em 1969, foi reduzida para 10% em 1987. Não caiu mais porque o incremento das

aplicações dos bancos federais também foi praticamente nulo em 1987 e negativo em

36v. Servilha (1994).
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1988, 1989 e 1990, enquanto os empréstimos dos bancos privados mantiveram-se

estáveis entre 1989 e 1992. Em 1991 e 1992, a participação .dos bancos privados no

SNCR ficou em cerca de 15%, conforme mostra o gráfico 5.

A participação dos bancos privados no SNCR foi determinada principalmente

pelos níveis dos depósitos à vista e do processo inflacionário, além da política

monetária. À medida que a inflação se eleva, o público evita deixar dinheiro à vista nas

contas bàncárias, preferindo aplicá-lo em ativos financeiros indexados para se

protegerem do processo inflacionário. Portanto, com a.inflação, os haveres financeiros

monetários diminuem, enquanto os não-monetários aumentam.

Este movimento contribuiu para a deterioração de uma das principais fontes de

recursos do crédito rural que são as exigibilidades.

Conforme se observou no capítulo li, no início dos anos 70, quando a inflação

.medida pelo IGP/DI estava no patamar dos 20% anuais, a participação dos bancos

privados na intermediação do crédito rural girava em tomo de 34%; quando o processo

inflacionário atinge a casa dos 100% anuais, em 1980, o percentual de participação

daqueles bancos cai para 20% ~ no final da década de 80, quando a inflação

ultrapassa os 1.000% anuais, os bancos privados reduzem sua participação para 10%.

Tabela 16 - Taxas das exigibilidades, relação depósitos à vistaIPlB, participação no SNCR e
. t I d édl I d b . d %mcremen o anua ocr Ito rura os ancos pnva os - em

Ano % exigibilidade D.Vista/PIB Bcos. Privados/SNCR Varo anual % (privados)
1980 20 7.4 20.10 -14.67
1981 25 7.5 20.75 -10.47
1982 25 5.9 25.65 19.69
1983 25 3.9 30.73 -9.54
1984 25 3.3 25.54 -49.23
1985 25 3.7 22.83 27.46
1986 25 9.0 26.85 66.98
1987 25 3.5 10.07 -68.97
1988 25 1.8 9.08 -36.34
1989 25 1.0 10.94 10.08
1990 25 2.0 21.18 10.61
1991 25 ·1.6 15.90 -22.57
1992 25 15.63 9.00
Fontes: servííha (1994) e Anuários do Crédito Rural do BACEN.
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Em 1990, os bancos privados praticamente dobram sua participação do Sistema.

No entanto, isso ocorreu, em parte, pela queda de 53% nas aplicações dos bancos

oficiais federais do que do aumento de 10% dos empréstimos dos "bancos particulares.

Além disso, como o crédito total foi reduzido em cerca de 43%, a participação relativa

dos bancos privados aumentou para 21% naquele ano. A criação do Depósito Especial

Remunerado (DER) e do Depósito Vinculado Rural em 1990, assim como a

possibilidade do cumprimento das exigibilidades através do Depósito Interfinanceiro

Rural (DIR), também contribuíram para sustentar as aplicações desses bancos.

Argumenta-se ainda que aumentaram os recursos à vista nos bancos também foram

maiores, o que incrementou as aplicações obrigatórias naquele ano.

Há que se considerar ainda que, com a queda de 21% da safra 1989/90 (56

milhões de toneladas), o Governo reajustou os preços minimos e os VBC dos produtos

de consumo interno, visando aumentar a produção dos alimentos.37

No ano seguinte, a carteira rural dos bancos privados é reduzida em 22% sobre

o montante aplicado em 1990, rebaixando os créditos totais do SNCR ao nível do inicio

dos anos 70. Em 1991, o País ainda estava sob os efeitos da reforma monetária

promovida pelo Plano Collor, que em março de 1990 bloqueou parte dos depósitos à

vista e em caderneta de poupanca.

"Com a aceleração da inflação, que acumulou uma variação de 1.158%

(IGP/DI) em 1992, o público passou a evitar os depósitos à vista, preferindo as

aplicações remuneradas oferecidas pelos bancos. Com isso, a base de

cálculos das aplicações obrigatórias dos bancos comerciais em crédito rural

voltou a ser deteriorada, o que manteve a participação desses bancos em 15% do

SNCR.

Note-se que em raros momentos (como na Fase I do Plano Collor que extinguiu

o "ovemight") o setor bancário privado mostrou interesse em aumentar o crédito ao

37Servilha (1994).
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setor primário. A aplicação de recursos próprios na agricultura é descartada por

diversos fatores. O principal deles é o risco de liquidez das operações de

financiamento agrícola: pode ocorrer perda da safra (risco de produção/climático); o

Governo pode decidir pela prorrogação do vencimento dos financiamentos (risco legai):

os preços dos produtos podem cair na época da comercialização caso haja excesso de

oferta (risco de mercado) e os bancos estarão sujeitos a problemas de inadimplência

dos produtores.

Além do risco, os custos operacionais dos financiamentos agrícolas são

elevados. O Governo exige o direcionamento de recursos para os pequenos e médios

produtores rurais e costuma incentivar a produção de alimentos básicos com limites,

prazos e taxas de juros privilegiadas. O cumprimento das diretrizes do Governo implica

a manutenção de um número elevado de contas de financiamento, o que aumenta os

custos operacionais dos bancos, em razão da necessidade de pulverização de

recursos entre os tomadores. Cada operação de crédito exige cadastramento, abertura

de conta de depósito, registro das garantias pessoais e reais, enfim, custos nem

sempre cobertos pelas receitas do crédito aberto.

-Outra particularidade do financiamento agrícola que desestimula os bancos

privados a implementarem uma política mais ofensiva para o setor rural- é o custo

financeiro. No processo inflacionário, conforme já se disse, as fontes de recursos livres

do crédito rural diminuem e o custo de captação do dinheiro no mercado aumenta. Para

aplicarem recursos no financiamento da agricultura os bancos teriam que diminuir seus

investimentos em títulos da dívida pública, financiamentos indústriais, comerciais, de

serviços e de exportação, considerados mais rentáveis.

Uma mudança dessa ordem não interessa aos bancos, até porque as taxas de

juros dos financiamentos rurais são controladas pelo Governo, principalmente quando
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se trata de pequenos produtores, enquanto as aplicações em títulos públicos são mais

atraentes em termos de rentabilidade e de liquidez.3 8.

Todas essas desvantagens que a agricultura representa para os bancos fazem

com que a participação do setor privado no financiamento agrícola seja muito pequena.

Daí preferirem aplicar em DIR e fazerem publicar nos relatórios da administração que

ultrapassaram as aplicações obrigatórias em crédito rural fixadas pelo BACEN 39.

Os bancos estaduais são entidades da administração indireta ou

descentralizada e também estão sujeitos à fiscalização do Banco Central do Brasil, de

acordo com a Lei 4.595, de dezembro de 1964, art. 18. Diante disso, os bancos

estaduais comerciais também devem cumprir a exigibilidade mínima fixada pelo Banco

Central para aplicação em crédito agrícola.

Entretanto, de acordo com o § 6 da Circular n° 2280 do Bacen, "as instituições

financeiras públicas federais e estaduais podem deduzir os depósitos à vista e sob

aviso: à disposição da justiça; dos respectivos Govemos e de autarquias e de

sociedades de economia mista de cujos .capitais participem majoritariamente os

respectivos Govemos". Isso contribui para explicar a reduzida participação dos bancos

estaduais no crédito rural, já que as contas sujeitas ao recolhimento compulsório são a

base de cálculo das exigibilidades. Reduzida essa base, as exigibilidades também

diminuem.

O parágrafo 7 da mesma Circular determina que "as instituições financeiras

públicas estaduais podem reduzir, também, os depósitos titulados por entidades

públicas municipais da respectiva unidade federativa". Como os Govemos municipais e

estaduais são os principais clientes dessas instituições, bem como as empresas por

eles controladas, pode-se concluir que os financiamentos rurais desses bancos têm

38para uma comparação entre o percentual do ativo dos bancos privados e públicos aplicado em títulos
do governo, vide Fernando N. A reforma e a realidade do mercado financeiro. Campinas,
FECAMPIUNICAMP, 1989 mimeografado.
39de acordo com os balanços de 1991, o Banco Itaú S.A. excedeu as exigibilidade em 13%; o Bradesco
em 11%.
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expressividade apenas quando enquadrados dentro de determinados programas de

desenvolvimento setorial.

O Banco do Estado de São Paulo (Banespa) implementou uma série de

programas para aumentar a produtividade agrícola no Estado de São Paulo. Eles foram

elaborados de acordo com as metas traçadas no âmbito do Fórum Paulista de

Desenvolvimento que decidiu que o Tesouro de São Paulo financiaria a agricultura a

juros subsidiados e implementaria o sistema de equivalência produto no Estado. Diante

dessa decisão, o Banespa reduziu os juros dos financiamentos aos pequenos

agricultores de 9% ala. para 6% ala., quando lastreados com recursos de fontes

obrigatórias. Os médios e grandes produtores contratavam a 12,5% ala. os

financiamentos com recursos da poupança imobiliária, dos depósitos especiais·

remunerados e dos 400Al restantes das exigibilidades40.

Entretanto, esses casos isolados pouco contribuem para reverter a participação

desses bancos no financiamento rural que ficou, em média, em 6% na década de 80.

Em 1971 esses bancos respondiam por 12,55% do valor contratado; em 1991, por

6,27% e em 1992, por 8,13% (vide gráfico 5).

O agravamento das necessidades de caixa desses bancos deverá contribuir

para que esse desempenho piore ainda mais nos próximos anos. Isso deve-se ao uso

político desses bancos, que impede que eles aumentem o financiamento ao setor

produtivo. Além disso, a estabilização econômica e a conseqüente queda das receitas

decorrentes do processo inflacionário tende a reduzir as receitas de ''tIoat'', frente à

elevação dos custos operacionais das agências (na maioria informatizadas), até então

suportáveis apenas numa economia com inflação crescente.

As caixas econômicas continuam tendo uma participação modesta no

financiamento rural. Durante toda a existência do SNCR elas ultrapassaram o

percentual de 1% em apenas dois anos: 1983 (1,58%) e 1984 (1,92%). A razão da

.40lnformaçôes Econômicas. IEAlSAA, 21.
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insignificante participação no valor dos financiamentos rurais dessas instituições reside

no fato de se dedicarem a outros segmentos do mercado, entre os quais o imobiliário,

desobrigando-se de financiar a agricultura. Isso exclui a Caixa Econômica Federal, por

exemplo, de cumprir a exigibilidade fixada pelo Banco Central para o crédito rural.

Já a Nossa Caixa/Nosso Banco, antiga Caixa Econômica do Estado de São

Paulo, tem procurado incentivar os pequenos e médios produtores de leite e de feijão"

do Estado. Contudo, seus financiamentos resumem-se a aquisição de rações, vacinas

e medicamentos para os produtores de leite e na liberação de recursos para a compra

antecipada de insumos e no custeio tradicional+l.

A reforma do Sistema Financeiro de que trata o artigo 192, inciso VIII, prevê que

as cooperativas de crédito deverão ter "condições de operacionalidade e estruturação
I

próprias das instituições financeiras". Ressalte-se que a participação das cooperativas

e"seções de crédito rural no financiamento à agricultura tem sido muito pequena, fato

explicado, em parte, pela. sua exclusão do cumprimento da exigibilidade, tal como as

caixas econômicas, os bancos de investimento e desenvolvimento e o BNDES.

A participação das cooperativas no SNCR, que em 1969, respondiam por

apenas 0,42% do valor dos contratos do crédito rural, continua muito pequena. Este

percentual se manteve abaixo de 1,00% até 1983, quando subiu para 1,34%. Desde

então, as cooperativas têm aumentado sua participação no crédito rural

sucessivamente. Em 1990 atingiram a marca dos 3,94%, ultrapassando as caixas

econômicas, que ficaram no patamar dos 0,60%.

Diversos autores criticam essa reduzida participação das cooperativas no crédito

rural. Para Cardoso (1985) o sistema cooperativista apresenta diversas vantagens no

repasse do crédito rural, dentre elas: contribui para beneficiar um número maior de

produtores rurais, principalmente os pequenos e com eficiência elevada nos resultados

dos programas de crédito; (2) descentraliza, facilitando "a adaptação do programa de

411nformaçôes Econômicas. IEAlSAA , 21.
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crédito às condições específicas de cada local"; (3) permite" uma redução no tempo

necessário para análise das demandas de financiamento"; (4) possibilita "um maior

conhecimento do ambiente, permitindo a escolha dos investimentos mais adequados";

(5) minimiza os "riscos dos empréstimos, o que adicionado à natural responsabilidade

de grupo para o reembolso e a participação no capital da cooperativa, contribui para a

redução do número dos inadimplentes"; (6) agrupa os agricultores, aumentando o

montante dos financiamentos e reduzindo os custos administrativos.4 2

Delgado (1985) procura explicar as barreiras que as grandes cooperativas

encontram para expandir as suas atividades nos negócios agrícolas. Segundo o autor,

as principais se concentram na questão do financiamento e na autonomia para a

gestão financeira delas próprias. O problema do financiamento da expansão das

cooperativas liga-se à necessidade de elas terem autonomia para operar em um

sistema de crédito rural.

Pelo lado do financiamento propriamente dito, isto é, sobre o poder de

alavancagem de recursos para a constituição do sistema de crédito, o autor considera

que as cooperativas enfrentam barreiras que dizem respeito às características do

mercado. O mercado em que elas atuam é competitivo e concentra grandes oligopólios

do complexo industrial e grandes grupos privados que estão envolvidos na agricultura,

inclusive bancos.

Portanto, para conseguir fundos financeiros para a expansão das suas

atividades, as cooperativas teriam que disputá-los com outros grupos. A saída

apontada por Delgado (1985) é o estabelecimento de um consenso entre os

cooperados para permitir a acumulação e a reinversão das sobras (do exercício) na

atividade de produtividade.

Outra saída, colocada pelo referido autor para a redefinição entre o papel dos

bancos estatais e o das cooperativas seria a expansão das atividades das

420 autor cita estudos da FAO (1975), do BANQUE MONDIALE (1976) e de CARDOSO (1980
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cooperativas. Para Delgado (1985), até agora, o Estado tem sido o principal supridor

de fundos financeiros para as cooperativas, através de aparato financeiro público.

Segundo o mesmo autor, a entrada das cooperativas no mercado financeiro,

com autonomia para gerir recursos para os financiamentos agrícolas, seria

problemática pelos seguintes motivos: precisaria haver coesão entre o segmento

cooperativo, o que é muito difícil numa economia capitalista; segundo. a agricultura já

conta com a máquina financeira do Estado; terceiro, o conglomerado enfrentaria

interesses do grande capital privado, interessado em competir; quarto; a atuação mais

ousada das cooperativas exigiria um pacto social, entre cooperativas e cooperados que

incluísse os pequenos produtores e trabalhadores rurais para não fugir dos "princípios

ideológicos do cooperativismo" .

Apesar dessas dificuldades, a Constituição de 88 determinou que a lei que

regulamentar o artigo 192 deverá dispor sobre o ''funcionamento das cooperativas de

crédito e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e

estruturação próprias das instituições financeiras" (inciso VIII).

Esse artigo ainda não foi regulamentado, mas as barreiras apontadas acima

tendem a aumentar. Caso a economia brasileira se estabilize, com taxas de inflação

reduzidas, a competitividade no sistema bancário tenderá a aumentar, levando os

bancos a expandirem seus empréstimos, limitando ainda mais a possibilidade de as

cooperativas gerenciarem carteiras de captação e aplicação próprias.
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4. Produçlo brasileira de grãos

Apesar da queda do crédito rural, a produção agrícola não despencou, conforme

se esperava. Na safra 1980/81, por exemplo, foram aplicados no crédito rural cerca de

.. US$ 31 bilhões e o país produziu 51,7 milhões de toneladas de grãos. Em 1990, foram

aplicados apenas US$ 6,4 bilhões e a safra de grãos 1990/91 atingiu 56,6 milhões de

toneladas (tabela 17 é gráfico 12).

Para Carvalho (1992), a agricultura soube responder à necessidade de produzir

sem o auxílio do Governo. Embora em duas safras seguidas houvesse quedas na

produção, no período recente a safra tem sido boa, apesar da redução no volume do

crédito rural. Com a indexação dos financiamentos, as taxas de juros elevadas e a

descapitalização dos produtores, aumentou a racionalidade na tomada dos

empréstimos, segundo a autora.

Para Belik (1990), especificamente na safra 1988/89, o aumento da produção

para 71 milhões de toneladas no Governo Sarney deu-se, apenas, em função das

condições climáticas favoráveis. Segundo o autor, as culturas que exigiam mais tratos

culturais e/ou mais insumos (defensivos e fertilizantes) apresentaram queda na

produção, enquanto aquelas que não exigiam aplicação de insumos e gastos elevados

com tratos culturais tiveram a produção aumentada.

Esta substituição de culturas ocorreu, segundo o autor, porque faltou

financiamento que permitisse aos produtores comprar insumos modernos,

diferentemente do que teria ocorrido nos anos setenta, quando o crédito era abundante

e barato e havia incentivo para a utilização de insumos modernos e para investimentos

em máquinas e implementos agrícolas.
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Tabela 17. Produção brasileira de grAos (1979/80 a 1991192)
Safras Produção (t milhões) VariacAo % anual lndice

1979/80 52.754 - 100
1980/81 51.727 -1.94 98
1981/82 51.971 0.47 98
1982/83 47.379 .a.83 89
1983/84 53.479 12.87 ·101
1984/85 60.422 12.98 114
1985/86 55.618 -7.95 105
1986/87 65.021 16.90 123
1987/88 66.542 2.33 126
1988/89 72.421 8.83 137
1989/90 56.678 -21.73 107
1990/91 56.788 0.19 107
1991/92 69.013 21.52 130
Fonte: IBGE

Além dos fatores levantados por Carvalho (1992) e Belik (1990), relacionam-se

outros que poderiam explicar o aumento da produção, apesar da retração do crédito: 1)

o aumento da área colhida; 2) o aumento recente da produtividade; 2) o auto-

financiamento (sustentado pelo aumento dos preços dos produtos agrícolas, redução

dos preços dos insumos e resgate de aplicações financeiras) e a racionalidade na

aplicação dos recursos próprios; e, principalmente, 4) o acesso dos produtores a

sistemas alternativos de financiamento, em decorrência da integração aos complexos

agroindustriais.

Tomando-se por base o desempenho, nas safras 1979/80 e 1991/92, dos

principais grãos produzidos no Brasil (arroz, feijão, milho e soja)4 3, chega-se às

seguintes variações da área colhida: arroz ( -24,73%); feijão ( 11,84%); milho (17,59%)

e soja ( 7,35%). Isso indica que, à exceção do arroz, todos os demais produtos

analisados tiveram aumento de área colhida, explicando, em parte, o aumento da

produção agrícola nacional.

43Vide Anexo 4.
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Tabela 18- rea colhida dos principais grãos (1979/80a 1992/93 -em mil ha
Safras Arroz Indice FeijAo Indice Milho Indice Soja Indice
1979/80 6.243 100 4.643 100 11.451 100 8.774 100
1980/81 6.102 97 5.027 108 11.520 100 8.501 96
1981/82 6.025 96 5.926 127 12.620 110 8.203 93
1982/83 5.108 8~ 4.064 87 10.706 93 8.137 92
1983/84 5.351 85 5.320 114 12.018 104 9.421 107
1984/85 4.755 76 5.616 120 11.798 103 10.153 115
1985/86 5.585 89 5.478 117 12.466 108 9.182 104
1986/87 5.980 95 5.202 112 13.503 117 9.134 104
1987/88 5.961 95 5.905 127 13.182 115 10.524 119
1988/89 5.269 84 5.207 112 12.936 112 12.210 139
1989/90 3.944 63 4.654 100 11.386 99 11.481 130
1990/91 4.127 66 5.443 117 13.110 114 9.618 109
1991/92 4.699 75 5.193 111 13.466 117 9.419 107

Á

Fonte: IBGE

Quando se considera a área colhida total do Brasil, nota-se a tendência

declinante do cultivo a partir de 1989. Naquele ano, chegou-se a colher cerca de 44

milhões de hectares, enquanto em 1990, 1991 e 1992 foram colhidos em torno de 37

milhões de hectares e em 1993, 34 milhões, conforme mostra o gráfico 13.

Com relação à produtividade, nota-se que, entre 1980 e 1992, os principais

produtos agrícolas tiveram um aumento significativo de rendimento médio (tabela 19 e

gráfico 14). Comparando-se os rendimentos médios obtidos na safra 1979/80 com os

da safra 1991/92, notam-se as seguintes variações: arroz (35%); feijão (29%); milho

(28%) e soja (18%). Esse aumento na produtividade, somado ao aumento da área

plantada contribui para explicar o aumento da produção e reforçar a tese de que os

produtores estariam capitalizados e inVestindorecursos na atividade.
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Tabela 19 - Produtividade média dos principais grãos (1979/80 a 1992/93) - e
Safras Arroz Feijão Milho Soja
1979/80 1.566 424 1.779 1.727
1980/81 1.349 466 1.833 1.765
1981/82 1.616 490 1.731 1.565 I

1982/83 1.516 389 1.750 1.792
1983/84 1.687 494 1.761 1.650
1984/85 1.898 454 1.866 1.800
1985/86 1.863 405 1.648 1.452
1986/87 1.743 388 1.984 1.841
1987/88 1.981 491 1.878 1.712
1988/89 2.104 448 2.059 1.973
1989/90 1.881 475 1.874 1.732
1990/91 2.301 505 1.811 1.553
1991/92 2.123 547 2.275 2.036

m kglha

Fonte: IBGE

o aumento da produtividade está ligado à eficiência na alocação dos recursos,

que, por sua vez, está ligada à disponibilidade de crédito. Entretanto, como se

observou no decorrer dos capítulos anteriores, o volume de recursos aplicados pelo

SNCR é declinante. Note-se que a produtividade do arroz aumentou 35% de 1979/80

para 1991/92; a do feijão 29%; a do milho 28% e a da soja 18%. No mesmo período, as

aplicações dos bancos no crédito rural caíram 73%.

As vendas de máquinas agrícolas caíram, em 1992, 75% em relação a 1980.

Isso pode indicar que os produtores compravam máquinas demais até 1980, que

aquelas máquinas ainda estão sendo utilizadas na produção, que houve um processo

de concentração ou ainda que o sistema de aluguel de máquinas e parcerias tenham

se desenvolvido nos últimos anos.

A queda no rítmo das vendas de máquinas agrícolas e na produção' de

fertilizantes reforça a tese de que os investimentos estariam sendo realizados com

recursos próprios, até porque os dados mostram que o crédito destinado pelo SNCR ao

produtores para aquisição de máquinas e insumos agrícolas reduziu na década de 80

(tabela 20).
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Tabela 20. Vendas de máqulnas agrfcolas ao mercado interno (1980 a 1992) - em unida
Anos Cultiv. mot. TraI. Rodas Trat. Esteiras Colheitadeiras Total
1980 6.225 50.994 3.753 5.410 66.382
1981 4.724 28.104 2.393 4.522 39.743
1982 5.157 24.662 1.503 3.285 34.607
1983 2.996 22.546 877 3.512 29.931
1984 2.566 41.952 1.198 5.469 5L185
1985 3.139 41.243 1.600 5.775 51.757
1986 6.558 46.388 2.245 6.544 61.735
1987 3.593 39.802 2.010 5.747 51.152
1988 1.854 30.604 1.360 4.753 38.571
1989 2.617 26.955 1.493 3.942 35.007
1990 1.911 22.012 1.140 2.350 27.413
1991 1.983 13.896 589 1.718 18,186
1992 1.570 12.054 532 2.004 16.160
1993 1.096 21.885 908 2.735 26.624

des

Fonte: ANFAVEA. Anuário Estatístico, diversos anos ..

A comparação entre as variações anuais acumuladas dos indices de Preços

Recebidos pelos Produtores (IPR), do IGP/DI e dos diferentes indexadores do crédito

rural indica que no período 1987/1993 a situação foi favorável para os produtores de

arroz, feijão, milho e soja. Esse desempenho, somado ao aumento da produtividade,

são suficlentes para explicar o aumento da produção agrícola brasileira, apesar da

crise do crédito rural.

A análise da tabela 21 mostra que em 1987 dos quatro produtos relacionados,

apenas a soja (478,38%) teve variação acumulada de preço acima do IGP/DI

(415,80%) e do indexador do crédito rural (359%) - o IPR do algodão em caroço e da

laranja, embora não estejam incluídos na tabela, também superaram o IGP/DI, com

445,92% e 525%, respectivamente44.

Tabela 21. Vartacao acumulada do IPR do IGPIDI e dos indexadores do crédito rural - DrOdutos seIecioIl8dos - (1987/1993)

Anos Arroz Feijao Milho Soia IGP/DI OTNIBTNITR

1987 226,68 266,53 303,66 478,38 415,80 359,00
1988 1246,61 1.172,53 1.208,91 1.199,45 1.037,60 934,00
1989 1.072,97 1.118,16 875,11 799,01 1.782,90 1.310,00
1990 2.440,n 1.589,71 2.422,35 1.520,00 1.476,60 864,00
1991 378,23 304,48 386,19 476,79 480,20 424,00
1992 1.153,48 1.853,38 1.227,71 1.354,05 1.158,00 1.156,00
1993 2.683,84 3.256 71 2.700,58 2.62179 2.76112 2.474,74

1987/93 2.187.823.634 2.546.234.178 2.349.306.039 2.498.652.253 3.637.593.169 1.093.159.762

Fonte: Banco do Brasil. Dados primários: FGV

44consulte O Anexo 5.
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Em 1988, à exeção do trigo e do algodão em caroço, todos os produtos tiveram

variação de preço superior ao indexador oficial do crédito, principalmente os quatro

referidos na tabela acima. Essa situação se inverte no ano seguinte. Embora o crédito

rural tenha sido corrigido abaixo da inflação, apenas o IPR do algodão em caroço

(1.538%) superou o indexador da dívida agrícola (1.310%), mas não o IGPIDI

(1.782%).

Os produtores voltaram a ter renda superior à inflação em 1990. O IPR dos

quatro produtos selecionados foi maior do que o IGPIDI e do que a correção monetária

do crédito rural. Os IPR do arroz em casca e do milho foram quase duas vezes superior

à variação do índice de correção do crédito rural, o do cacau e o da mandioca, 1,3

vezes maior.

Em 1991, dos quatro produtos selecionados, apenas o IPR da soja acumulou

variação (476%) acima da correção monetária do financiamento agrícola. Entretanto,

aumento-se o universo dos produtos agrícolas, nota-se que o preço do cacau (672%) e

da laranja (677%) variaram não apenas acima do indexador do crédito (424%), mas

também da inflação (480%).

A renda agrícola, medida pelo IPR, também superou a inflação em 1992, com

destaque para aquela obtida pelos produtores de feijão. Em 1993, os preços do arroz e

da soja acumularam uma variação que ficou um pouco aquém da inflação (IGP/DI),

mas, o feijão e o milho mantiveramo bom desempenho de 1992.

Com isso pode-se afirmar parte do crescimento da produção agrícola vem sendo

financiado com recursos próprios dos produtores, que foram sido beneficiados pelos

bons níveis de preço verificados a partir da segunda metade da década de 80.

Mas o desempenho de mercado desses produtos agrícolas não são suficientes

para explicar totalmente o aumento da produção agrícola nos últimos anos.
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Acrescente-se que o aumento da produtividade não pode ser explicado pela oferta de

crédito para investimento e a consequênte aquisição de .méqulnas e insumos

modernos. As aplicações do SNCR para essas finalidades foram decrescentes .nos

anos 80. Portanto, alem dos fatores alencados por Carvalho (1992) e Belik (1990),

deve-se acrescentar os instrumentos e mecanismos de financiamento desenvolvidos no

interior dos complexos agroindustriais como formas de alavancagem de recursos pelos

produtores o que, estaria se traduzindo no incremento da produção.

5. Novos instrumentos e mecanismos

Diante da escassez de recursos governamentais para financiamento da

produção, da elevação das taxas de juros, das indefinições do Governo quanto a

política agrícola e da situação de inadimplência junto aos bancos, parte dos produtores

rurais têm procurado formas alternativas de financiamento da produção que serão

comentadas neste ítem.

Deve-se ressalvar que essa fuga dos produtores aos financiamentos bancários

não é explicada apenas pelos fatores enunciados, mas está ligada também à

recuperação dos preços de alguns produtos agrícolas, dentre os quais se destacam os

exportáveis. O aumento dos preços desses produtos, por sua vez. vem contribuindo

para a capitalização dos segmentos que têm se dedicado à exportação e, investido em

aumento da produtividade. O resultado tem sido o aumento da capacidade de

autofinanciamento desses produtores, conforme provou estudo recente da Companhia

Nacional de Abastecimento (CONAS).

Entretanto, a informalidade própria dos sistemas alternativos impossibilita

mensurar a porcentagem da produção financiada pelos mecanismos que estão

complementando o crédito rural tradicional. As poucas estimativas existentes sobre o

montante aplicado e as taxas de juros cobradas pelas agroindústrias (normalmente

superiores à taxas cobradas pelo sistema bancário) nesses sistemas limitam-se ao
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caso da soja e são feitas por empresas nêo-oficiais, ou especialistas que analisam

casos isolados.

Recentemente, algumas empresas privadas ligadas à comercialização de

produtos agrícolas criaram títulos mercantis que visam, principalmente, dar

transparência a esse mercado informal de venda antecipada de produtos agrícolas. A

inciativa foi seguida pelo Govemo que criou a Cédula de Produto Rural (CPR) através

de projeto de lei.

As vendas antecipadas podem ser classificadas em três modalidades:

pagamento antecipado com compromisso de entrega futura; pagamento e entrega no

futuro e o sistema ''troca x troca".

Na modalidade pagamento antecipado com entrega futura, a indústria paga ao

produtor, integral ou parcialmente, pela aquisição da quantidade de produto que lhe

será entregue na safra. Esse pagamento normalmente é feito em dinheiro ou através

de títulos de crédito, principalmente Notas Promissórias Rurais (NPR) emitidas com

base em contratos de compra e venda.

Assim, o produtor recebe antecipadamente os recursos necessários para o

custeio da produção e em contrapartida, assume o compromisso de entregar, numa

determinada data, uma quantidade de produção, com a qualidade pré-determinada e a

um preço previamente acordado.

A forma de pagamento e entrega no futuro difere da anterior porque o

pagamento e a entrega da mercadoria ocorrem no futuro. A segurança do produtor está

em definir previamente um comprador para a sua produção, o que também é bom para

a indústria, que pode planejar o fluxo da matéria-prima. A indústria normalmente

cadastra os seus fomecedores, o que lhe possibilita acompanhar o desempenho de

cada um deles.

Como nesse caso o produtor arca com os custos de produção, dispõe de

liberdade para negociar melhor os preços do seu produto. Entretanto, sabe-se que
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essa estratégia de comercializaçâo tem resultados cujas limitações variam conforme a

estrutura de mercado de cada produto.

No processo" troca x troca" os produtores adquirem máquinas, equipamentos e

insumos agrícolas, dando em pagamento produtos agrícolas. Assim funciona essa

sistemática que lembra o "escambo" e evoluiu para o sistema de equivalência em

produto, na sua forma plena. A modalidade foi adotada primeiramente em Minas

Gerais, pelo Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE), através do Programa de

Assistência Integrada à Melhoria de Produtividade da Bovinocultura de Leite

(PRODULEITE). No programa todos os agentes envolvidos firmam compromissos

relacionados com a produção e a comercialização do leite, desde os produtores até as

cooperativas.

Santa Catarina, através do BESC, também implementou o modelo para

incentivar a atividade dos pequenos produtores através do Fundo de Estímulo ao

Produtor Rural (FUNDEPROR). O Espírito Santo criou o Programa Estadula de Crédito

Rural Diferenciado, adotando o produto agrícola como moeda. Rio de Janeiro, Paraná

e outros estados fizeram o mesmo através dos seus bancos estaduais.

São diversos os programas de crédito com equivalência em produto. A diferença

fundamental entre eles surge na reposição do crédito.

Na equivalência-plena, o devedor quita a dívida com a receita obtida na venda, a

preços de mercado, do produto vinculado ao financiamento ou estipulado como

referência no instrumento de crédito (que passa a ser a moeda do produtor). Esse

modelo foi adotado em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Paraná e no Espírito

Santo, através dos .programasacima citados.

Na equivalência com subvenção, o Governo divide a responsabilidade pelo

pagamento da diferença entre o preço obtido pela venda do produto (ou a variação do

produto-moeda) e o valor do empréstimo, corrigido pelos encargos normais. Nem todos
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os estados antes mencionados adotam essa sistemática. O Paraná foi um dos que

implementou essa equivalência, porém com restrições.

Há, ainda, a equivalência com resíduo, na qual os eventuais resíduos (entre a

variação' do preço do produto-moeda e dos encargos financeiros) são prorrogados

automaticamente, com base na capacidade de pagamento do produtor. Esse modelo foi

adotado pelo BANESPA em São Paulo e, posteriormente, para todo o país em

decorrência da edição do Plano de Safra 1991/92.

Os CMG - Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida foram criados pela

Bolsa de Cereais de São Paulo em 1993, em conjunto com a Central de Registros S.A.,

com o objetivo de estimular as vendas diretas dos produtos agrícolas às indústrias, as

vendas antecipadas e a comercialização transparente e segura através das Bolsas de

Mercadorias, entre outros. Trata-se de um avanço das modalidades de crédito

delineadas anteriormente.

Em razão disso, foram colocados à venda dois tipos de CMG: os com entrega

física disponível (CMO-G) e os com entrega futura garantida (CMF-G). A diferença

.principal entre eles é que o primeiro vincula uma mercadoria que já está classificada e

armazenada, enquanto o segundo destina-se a alavancar recursos para custear a

atividade que ainda está sendo planejada.

Entre 26.07.93 e 30.09.94 haviam sido negociados US$ 69,912 milhões através

de 398 contratos assinados sob a modalidade, segundo dados da Central de Registros

S.A. O principal produto comercializado no período foi a soja, com 56 contratos

assinados, envolvendo 1 milhão de sacas no valor de US$ 13 milhões. Em seguinda

aparecem a borracha natural com 14,5% do montante total; o álcool hidratado, com

12,57%; a madeira em pé-pínus representando 10,86% e o milho, com 9,65% das

operações.
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Na relação dos demais produtos, o algodão em pluma, o café arábica para

consumo interno e o boi gordo aparecem com representatividade que varia entre 5 e

4% do volume dos negócios.

A CPR - Cédula de Produto Rural foi criada pela Lei n. 8.929, de 22.08.94, com

a finalidade de alocar recursos privados para o financiamento da comercialização de

produtos agropecuários. Surgiu, portanto, como instrumento altemativo para viabilizar o

enquadramento legal dos recursos dos fundos de commodities e alocá-los para a

atividade produtiva. Todos os bancos públicos e privados podem avalizar as operações

comerciais formalizadas através do título ou adquiri-lo através dos seus Fundos.

Resumidamente, pode-se dizer que os procedimentos que envolvem o novo

título, quando existe um interesse de compra doproduto, resumem-se nos seguintes: 1)

o produtor emite a CPR, representando o compromisso de entrega de produto em

quantidade, com qualidade e no local especificados no título; 2) o comprador adquire o

título e os direitos nele expressos; 3) o produtor recebe os recursos e os aplica na

atividade.

. Nesse caso, o comprador do título pode vendê-lo a um fundo de commoditites,

assumindo o compromisso de recompra numa data pré-fixada. O fundo cobrará do

vendedor do título, neste caso a "trading", os juros vigentes no mercado que

normalmente a "tranding" já repassou (total ou parcialmente) ao produtor rural no

momento da compra antecipada da produção.

Essa é considerada uma "operação fechada", porque todos os agentes são

conhecidos e participantes de um ciclo que envolve desde a produção até a

comercialização do bem.

Quando o comprador final não está definido tem-se uma "operação aberta", na

qual o detentor do título (que pode ser o Fundo de Commodities) assume integralmente

os riscos de preço do produto representado pela CPR. Nesse caso, o investidor deve

desfazer-se desse ativo financeiro antes do seu vencimento, já que depois desse a
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CPR passa a ser considerada um título mercantil. Até hoje, nenhuma operação foi

realizada sob essa modalidade.

O ClB - " Commodity Linked Bond"45 lançado em outubro de 1994 é o mais

recente título na relação daqueles criados para captar recursos privados para o

financiamento da agricultura. Esse novo título pode ser liquidado de 3 formas: a)

através da entrega do produto negociado; 2) transferência dos direitos nele expressos;

e 3) pela liquidação financeira. Neste caso, será acrescida a correção monetária e os

juros de 6% ao ano.

No final de 1994 esperava-se que esse título alavancasse US$ 70 milhões para

a comercialização de produtos agrícolas a partir de uma estimativa que dimensionava

em US$ 150 bilhões os negócios do complexo agroindustrial brasileiro. Entretanto, não

se tem uma posição atualizada das operações amparadas por esse título, presume-se

que a meta não foi atingida.

45refere-se à "commodity" vinculada a um bônus.
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CAPiTULO IV

o FINANCIAMENTO AGRiCOLA EM OUTROS PAfsES

Diante da falência do SNCR, refletida na falta de fontes de recursos estáveis

que viabilizem a concessão de financiamentos a juros compatíveis com a atividade·

agrícola aumenta a necessidade de se conhecer como os países desenvolvidos e com

economia establizada financiam o setor. Embora não se pretenda esgotar o assunto,

aborda-se neste capítulo alguns modelos de financiamento da agricultura mundial.

Ainda que a Argentina não seja considerada um país desenvolvido, resolveu-se

incluí-Ia neste estudo porque integra o Mercosul e é importante exportadora de

produtos agrícolas. Outros países relacionados no Anexo 6, apesar da importância no

comércio internacional de produtos agrícolas, foram excluídos porque não guardam

relação com a economia brasileira ou porque o material disponível não foi suficiente

para se caracterizar suas políticas agrícolas.
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1. Estados Unidos

Os Estados Unidos são líderes no mercado internacional de commodities

agrícolas. Os produtos alimentares aparecem em segundo lugar na estrutura das

exportações norte-americanas, tendo representado 11,4% do valor total, atrás das

manufaturas que somaram 79,6%, em 1992. Suas exportações de sorgo representam

73% dos negócios mundiais, as de milho e soja, outros 57% e as de trigo 33%,

conforme mostra o Anexo 6.

A dívida dos produtores agrícolas dos Estados Unidos chegou, no final de 1981,

a US$ 195 bilhões46. Deste total, US$ 34 bilhões vieram de fontes públicas (17,4 %) e

US$ 161 bilhões (82,6 %) de fontes privadas. Dos recursos provenientes das fontes

privadas, US$ 78 bilhões (48,4 %) foram alocados pelo Sistema de Crédito Rural

("Federal Credit System"), US$ 42 bilhões (26,1%) de particulares e outras fontes e

US$ 41 bilhões (25,5%) dos bancos comerciais.

.Além da expressiva participação das fontes privadas no financiamento agrícola

dos Estados Unidos, nota-se que o sistema de crédito rural norte-americano constitui-

se de um tripé, composto pelo "Farm Credit System", pelos bancos privados e pelas

agências "públicas", conforme se observa na figura 1.47

46Dados apresentados no Seminário Internacional de Crédito Rural realizado de 23 a 27 de agosto de
1982. Citado diversas vezes em entrevista concedida por Mailson da Nóbrega à Revista Agroanalysis de
nov/94. Depois desse Seminário foram realizados outros dois aqui no Brasil: um internacional (Brasília.
21/09 a 02110/92) e outro nacional (Belo Horizonte. 09 e 10/09/92).
47 Agências que já foram fortemente subsidiadas pelo Tesouro. que contuam recebendo diretamente
recursos oficiais e que executam programas de interesse do governo.
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Figura 1: Sistema de Crédito Rural dos EUA

II Sistema de Crédito Rural dos EUA II
II Fontes Privadas II Fontes Públicas II-Farm Credit System·

I
I I

Bancos Federais da Terra I I Bancos Comerciais I
I I

Associaçao dos Bancos I Vendedores Particulares I Companhia de Financiamento
Federais da Terra de Produtos Agrlcolas

CCC·

I
I I

Bancos Federais de Crédito Comerciantes e Operadores I
Intermediário

I
I IAssociaçOes de Crédito à

ProduçAo

I
I IBancos das Cooperativas

1.1.Fontes privadas

Enquadram-se nesse grupo as instituições cujas operações estão lastreadas

principalmente em recursos privados, dentre elas: 1) as agências que compõem o

"Farm Credit System" e 2) os bancos comerciais e 3) particulares. Juntas, elas

representam cerca 82% do crédito destinado ao financiamento da produção agrícola

dos Estados Unidos.

Já o "Farm Credit System" é um sistema composto pelos Bancos Federais da

Terra e sua associação, pelos Bancos Federais de Crédito Intermediário, pelas

Associações de Crédito à Produção e pelos Bancos das Cooperativas.

As linhas de financiamento das ínstituíções do Sistema abrangem desde a

aquisição da terra até o desconto de títulos representativos das dívidas rurais,

passando pelas linhas tradicionais do crédito agropecuário, como aquisição de

máquinas e financiamento de construções. Os prazos são compatíveis com as linhas

de crédito, variando de 5 a 40 anos.

Desde o início do século até meados dos anos 20, os recursos que lastreiam

essas operações provinham, em sua maioria, das transferências diretas

98



governamentais. Contudo, foram tomadas diversas medidas para privatizar o sistema

que atualmente capta os recursos no mercado de capitais e outras fontes, públicas e

privadas, através de: a) emissões de debêntures, "commercial papers" e outros títulos;

b) integralização de cotas-partes de cooperados; c) desconto de títulos; d) redesconto

de títulos; e) poupança líquida dos Bancos Federais; f) depósitos e empréstimos do

Governo; g) retornos de créditos e receita de serviços prestados.

Não existem subsídios nas linhas de crédito desse sistema nos EUA, porém, os

juros são inferiores aos estipulados para a indústria. Também são flutuantes, variando

conforme o custo de captação, normalmente está atrelado aos juros pagos pelo

Tesouro norte-americano. Esse custo é acrescentado de uma margem para o

ressarcimento das despesas operacionais ,ede um "spread", resultando numa taxa que

pode variar de devedor para devedor. Em 1981, enquanto a taxa comercial girava em

tomo de 20% ala., os juros do crédito rural variavam entre 12 a 15% ala.. Na mesma

época, a inflação norte-americana ficava entre 18 a 19% anuais.

Em 1982, existiam perto de 14.700 bancos comerciais fornecendo uma parcela

significativa de recursos para o financiamento da agricultura dos EUA.

As operações realizadas por esses bancos abrangem todo tipo de empréstimo

rural, que são concedidos a juros ligeiramente abaixo do mercado. Eles financiam

clientes internos e externos, operam com "Ieasing" de máquinas e equipamentos,

cartão-de-crédito, serviços de custódia, garantias baseadas em hipoteca e outras.

Ainda, controlam cerca de dois terços de todos os depósitos à vista e a prazo das

pessoas físicas, jurídicas e de autoridades públicas existentes nos Estados Unidos,

suas principais fontes de recursos.

No grupo Particulares se enquadram os vendedores particulares de imóveis

rurais e os comerciantes de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Esses

últimos desempenham um papel semelhante àquele que as agroindústrias vêm
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implementando no Brasil nos últimos anos, fornecendo crédito, lastreado em seus

próprios recursos, aos produtores e cooperativas.

Os vendedores particulares possibilitam a compra de imóveis por novos

agricultores mediante formalização de contratos de venda à prestação e hipotecas.

Diferentemente da hipoteca, os contratos de venda permitem ao vendedor manter o

título da propriedade até que o comprador liquide a dívida.

Os comerciantes ou representantes já chegaram a conceder 35% do crédito

rural no final da década de 60, mas reduziram sua participação no crédito para apenas

16% em 1978 . Essa tendência deverá continuar, uma vez que os juros cobrados

nesses adiantamentos são mais elevados do que aqueles do sistema de crédito

institucionalizado.

1.2. Fontes públicas

Dentre os empréstimos lastreados com recursos públicos, equivalentes a

aproximadamente 17% do crédito rural, destacam-se aqueles realizados pelas

seguintes agências: 1) Commodity Credit Corporation (CCC); 2) Farmers Home

Administration (FmHA) e 3) Small Business Administration (SBA).

A "CCC", criada em 1948, executa a política de garantia de preços, adota

medidas para estabilização da renda dos produtores com recursos do Tesouro e

promove as exportações, seja através de créditos subsidiados, sob o Programa de

Estímulo às Exportações (EEP)4 8, através do Programa CCC de Vendas de

Exportações a Crédito, ou do Programa de Alimentos para a Paz (PL 480).

A agência financeira federal "FmHA", subordinada ao USDA, concede

empréstimos para adquirir, melhorar ou refinanciar a propriedade rural. Financia

48Até10 de maio de 1990, as vendas de trigo correspondiam a 78% das vendas totais processadas sob o
programa EEP e a maior quantidade do produto comercializado havia sido destinada para a Unlâo
Soviética (28%), cabendo à América Latina apenas 2,6% (langley, Suchada. A Política Agrícola Norte-
Americana, in Fagundes, M. H. (org.). Políticas Agrícolas e o Comércio Mundial. Brasília (DF): IPEA,
1994.
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também proprietários de terra descapitalizados e iniciantes. Fornece créditos

emergenciais exigidos em situação de adversidades climáticas ou de descasamento

generalizado entre as receitas e os custos das lavouras. A FmHa implementada

programas para melhoramento da terra, recursos hídricos e outros, desempenhando

um papel que se assemelha às linhas básicas dos projetos amparados pelo FEOGA da

Comunidade Européia.

A SBA não tem na agricultura seu público alvo, embora financie o setor em

situações emergenciais.

Essas instituições não têm o propósito de competir com as agências privadas,

antes, visam garantir a estabilidade dos preços agrícolas no mercado norte-americano

e implementar programas com a finalidade de preservar a renda dos produtores. Em

1993, os pagamentos da cec para cobrir perdas decorrentes de sinistros chegou a

US$ 1,137 bilhão, enquanto os empréstimos para suporte de preços atingiram US$

2,183 bilhões e os pagamentos diretos outros US$ 9,4 bilhões. O total alocado pela

CCC em 1993 superou US$ 17 bilhões, dos quais US$ 14 bilhões foram destinados

aos programas internos e US$ 3 bilhões para a promoção das exportações.

Dentre outros programas governamentais implementados no âmbito da cee,
destaca-se o PL 480 que se baseia na venda de produtos agrícolas norte-americanos

(normalmente excedentes dos estoques públicos) em condições privilegiadas e nas

doações a nações necessitadas. Em 1993, esse Programa consumiu cerca de US$ 1,7

bilhão.

As agências que trabalham comfundos públicos também utilizam seus recursos

para implementação de programas de treinamento dos produtores, visando aumentar a

produtividade das lavouras, estabilizar a renda e desenvolver técnicas alternativas de

gerenciamento da propriedade pelas famílias e comunidades rurais.
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Com esse enfoque, é comum os empréstimos beneficiarem, além dos

produtores, indústrias e Governos, estaduais e municipais, em programas que

normalmente não seriam liderados pelo sistema financeiro privado.

As principais fontes de recursos dessas agências são os Fundos do Tesouro

aprovados pelo Congresso, venda de títulos, ações e debêntures com liquidez

garantida pelo Governo.

As taxas de juros cobradas nos financiamentos desses programas são

preferenciais (ora subsidiadas), mas fixadas sempre acima dos custos de captação dos

títulos do Tesouro norte-americano.

,-_. _. _. - - - -
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2. Comunidade Econômica Européia - CEE

Desde 1962 a CEE vem procurando convergir as ações dos seus Estados-

membros para os objetivos da Política Agrícola Comum (PAC), que podem ser

resumidos na garantia do abastecimento, na estabilização da renda dos produtores, na

oferta de alimentos a preços acessíveis aos consumidores, na preservação do meio

ambiente e na melhoria das condições de vida no setor rural.

Mesmo depois da reforma de 1992, que procurou corrigir algumas distorções

provocadas por excessiva intervenção no mercado, que provocava acúmulo crescente

de excedentes agrícolas e concentrava mais de 80% dos recursos liberados em

apenas 20% dos produtores (mais ricos e eficazes), a PAC continua sendo o principal

instrumento de apoio ao desenvolvimento agrícola europeu.

Antes de se analisar a PAC, seus 'objetivos e os programas para estabilização

dos preços e da renda agrícola, convém fazer uma breve referência ao orçamento da

CEE, identificando as principais receitas e despesas da Comunidade.

O quadro 1 mostra que a principal receita da CEE está na rubrica dos recursos

próprios oriundos da aplicação da taxa de 1,4% do montante do Imposto sobre o Valor

Agregado arrecadado pelos Estados-membros. Essa fonte representa mais da metade

dos recursos da CEE.

Ainda entre as receitas, merecem destaque os recursos próprios decorrentes do

Produto Nacional Bruto dos Estados-membros. Em 1993, esses recursos

representaram 21% das receitas totais, a segunda principal fonte. Em seguida,

aparecem os Direitos Aduaneiros, responsáveis por 20% dos recursos da CEE. As

demais fontes, que incluem os direitos niveladores e as receitas diversas, são menos

expressivas, somando 4,12% do montante dos recursos.

Em relação às despesas, a conta que mais se destaca é a da Política Agrícola

Comum (PAC). Em 1993, os recursos aplicados naquela política representaram cerca

de 50% dos dispêndios totais da CEE. Para fins de comparação, as Ações Estruturais,
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segundo grupo das despesas em montante de recursos somaram 32,12% dos gastos

orçamentários em 1993, conforme mostra o quadro 1.

Quadro 1 - ORCAMENTOS DA CEE - 1992 e 1993, em %
DOTAÇOES 1992 1993 RECEITAS 1992 1993
DotaçOes pera autorizaçOes I - Direitos Niveladores Agrlcolas 3,30 3,42

1- PAC 50,70 49,31 - Direitos Aduaneiros 18,90 20,02

2 - AçOes Estruturais 29,04 32,12 -IVA 58,00 54,45

2 -1 - Fundos Estruturais -4° Recurso 13,90 21,41

2 - 2 - Fundo de Coesao - Diversos 5,80 0,70

3 - PoIlticas Internas 6,10 5,95

4 - AçOes Externas 6,18 5,95

5 - Administraçao 5,02 4,92

( reembolso e desarmazenagem) 1,40

6-Reservas 1,56 1,75

Reserva monetária

AçOes externas:

- garantia

- ajudas de •••,••••yo::I"";"

TOTAL DOTAÇÕES 10000 10000 TOTAL RECEITAS 100,00 10000

Fonte: comíssão das Comunidades Européias. SEC (94) 800-PT, maio 1994.

2.1.Principais fontes de recursos do orçamento da CEE

O tratado de Roma, de 25 de março de 1957, que instituiu a CEE, definiu em seu

artigo 199, que as contribuições financeiras dos Estados membros comporiam as

receitas do orçamento comunitário. Entretanto, como o mesmo Tratado, em seu artigo

201, facultava a substituição dessas contribuições por recursos próprios, quando da

entrada em vigor da Pauta Aduaneira Comum, em 21 de abril de 1970, a Comunidade

passou a contar com um sistema de recursos próprios.

Considerada a reforma ocorrida em 1988, que ampliou as receitas da CEE,

pode-se resumir as fontes de recursos próprios da Comunidade nas rubricas a seguir.

a) Direitos niveladores agrícolas e cotizações sobre o açúcar e a isoglicose: os

primeiros são imposições variáveis, aplicáveis às importações de produtos agrícolas

abrangidos por uma organização comum de. mercado e provenientes de países
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terceiros, a fim de compensar a diferença entre os preços mundiais e os níveis dos

preços fixados para a Comunidade (princípio da preferência comunitária).

As cotizaçôes, previstas no âmbito da organização comum de mercados no setor

do açúcar, abrangem: as cotizações na produção que, obrigam os produtores a

participar nas despesas de apoio aos mercados; as cotizações de armazenagem, que

servem para financiar o sistema de rateio das despesas de armazenagem que

garantem o escoamento regular do açúcar; a cotização de reabsorção para cobrir,

num período qüinqüenal ( como em 1987-1991), as despesas efetivas relativas à

exportação de excedentes ( a exemplo dos programas de 1981/1982 a 1985/1986); a

cotização complementar destinada a absorver perdas verificadas em programas de

comercialização, como em 1988/1989 a 1990/1991;

b) Direitos Aduaneiros: resultam de aplicação da pauta aduaneira comum ao valor

aduaneiro das mercadorias importadas de países terceiros, menos as despesas de

cobrança efetuadas pelos Estados-membros;

c) Recurso IVA: resulta da aplicação de uma taxa sobre a matéria coletável do IVA (

toda entrega de bens e todas as prestações de serviços tributáveis, até o limite de 54%

do PNB) de cada Estado-membro (1,2674%, em 1994);

d) "Quarto Recurso": é um recurso complementar, que resulta da aplicação de uma

taxa sobre a soma dos PNB de todos os Estados-membros (0,3247% em 1994). Essa

taxa é definida a cada orçamento e depois de contabilizadas todas as demais receitas;

e) Receitas Diversas: neste grupo se incluem os impostos e as contribuições sociais

dos funcionários das instituições da CEE, juros de mora, multas e superávit de

exercícios anteriores.
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Quadro 2 - CEE - Receitas Orçamentárias - 1992/1993 (ECU milhões)

RECEITAS 1992 % 1993 %
'. Direitos Niveladores Agrícolas 1.987 3,3 2239 3,4
• Direitos Aduaneiros 11.292 18,9 13118 20,0
-IVA 34.659 58,0 35677 54,5
- 4° Recurso 8.322 13,9 14029 21,4
- Diversos 3.450 5,8 457 0,7

TOTAL 59.711 100,00 65522 100,00

Fonte: Comissão das Comunidades Européias. SEC (94) 800-PT, maio 1994.

2.2. Principais aplicações do orçamento da CEE

As despesas da CEE são divididas em cinco seções que correspondem às cinco

instituições da Comunidade: Parlamento Europeu (I), Conselho dos Ministros, incluindo

o Comitê Econômico e Social (li), Comissão (111),Tribunal de Justiça (IV) e o Tribunal

de Contas M.
As despesas do Parlamento, do Conselho e do Comitê Econômico e Social, dos

Tribunais de Justiça e de Contas restringem-se basicamente aos gastos de

funcionamento.

Já as despesas da Comissão são subdivididas em duas partes: A e B.

A parte A refere-se às despesas administrativas mais gerais, como pagamento

de pensões aos antigos agentes de todas as instituições européias, concessão de

subsídios a diversos organismos de defesa dos direitos humanos e apoio a

manifestações de interesse da Comunidade (feiras e exposições).

A parte B inclui a totalidade das dotações operacionais requeridas para a

execução das várias políticas da Comunidade. Divide-se em oito subseções:

1 - despesas relativas à garantia do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia

Agrícola (FEOGA), que visa incrementar a produtividade agrícola, melhorar o nível de

vida no campo,' estabilizar preços e renda agrícola, assegurar o abastecimento e tomar

acessíveis os preços aos consumidores;
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2 - despesas com ações estruturais, entre as quais figuram as intervenções do Fundo

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE),

FEOGA-Orientação e o Fundo de Coesão. Esses fundos estruturais são acionados

para desenvolver regiões atrasadas, zonas industriais em declínio, zonas rurais com

dificuldades, adaptar estruturas agrícolas, combater o desemprego de longa duração e

facilitar o acesso de jovens trabalhadores ao mercado;

3 - despesas com instrução, juventude, cultura, e outras ações sociais;

4 - despesas com energia, controle de segurança nuclear e proteção ao meio

ambiente;

5 - despesas com a proteção do consumidor, promoção do mercado interno, da

indústria e com redes transeuropéias, estímulo das trocas comerciais e do turismo;

6 - despesas com pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas áreas de tecnologia de

informação, telecomunicações, biotecnologia e fusão termonuclear controlada;

7 - despesas em favor de países terceiros, ajuda humanitária, alimentar e

emergenciais;

8 - reservas e garantias, provisões para cumprimento de dívidas de Estado-membro e

para execução de despesas que serão regulamentadas no decorrer do exercício.

Quadro 3 - CEE - Despesas Autorizadas para 1992 e 1993 (ECU milhões)

DESPESAS 1992 1993

Dotações para autorizações
1- PAC 32.404 34.052

2 - Ações Estruturais 18.557 22.178

2 - 1 - Fundos Estruturais 18.557 20.163

2 - 2 - Fundo de Coesão 1.565

3 - Políticas Internas 3.897 4.109

4 - Ações Externas 3.950 4.110

5 - Administração 3.206 3.401

( reembolso e desannazenagem) 893

6 - Reservas 1.000 1.209

Reserva monetária 1.000 1.000

Ações externas:
- garantia
- ajudas de emergência 209

TOTAL DOTAÇÕES PARA AUTORIZAÇÕES 63.907 69.058

Fonte: comissão das Comunidades Européias. SEC (94) 800-PT, maio 1994.
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Em 1993, as despesas da Comunidade com a agropecuária européia, medidas

através do FEOGA-Garantia, representaram cerca de 50% das dotações para

autorizações, equivalentes a 35.052 milhões de ecus, mais de US$ 40 bilhões. Esse

percentual já foi maior, chegando a atingir 63,2% em 1988. Entretanto, em razão das

críticas que o modelo vinha sofrendo pelo seu elevado custo principalmente e que

resultaram na Reforma da PAC em 1992, os dispêndios diminuíram.

Além da diminuição dos gastos, a Reforma aumentou a participação dos

produtores no financiamento dos gastos com armazenagem, imputando-lhes os custos

para retirada de excedentes provocados por desrespeito às cotas de produção fixadas.

Mudaram também os sistemas de intervenção e de ajuda ao produtor. Até 1992

existiam, basicamente, quatro políticas de apoio ao produtor e aos consumidores: 1)

proteção em relação ao exterior e intervenção: - preços mínimos acima dos

internacionais, com aquisição (70% da produção agrícola); 2) proteção em relação ao

exterior, sem intervenção: - direitos aduaneiros e sobretaxas (25% da produção); 3)

ajudas complementares aos preços: - subsídio à indústria para compras de produtos

comunitários não competitivos e não protegidos da concorrência externa; 4) ajudas

fixas aos produtores: - preços mínimos, proteção e ajudas diversas (bicho da seda,

sementes).

Depois da Reforma da PAC, os recursos vêm sendo direcionados principalmente

para: 1) compensação aos produtores em razão da redução dos preços (29% de

1993/94) até próximo dos preços internacionais, com margem de 40%; 2)

compensações pelas perdas decorrentes de retirada de terra (15% de terra arável em

1992, exceto propriedades com menos de 20 hectares); 3) compensação, em forma de

prêmios e de ração mais barata, para criadores que utilizam regime de estabulação,

pela redução do rebanho bovino (15% entre 1993/1994).
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Já em 1993 os produtos agrícolas receberam cerca de 57% dos recursos do

FEOGA-Garantia. sensível redução. se comparados com os até 70% que recebiam

antes da Reforma de junho de 1992.

Essas despesas se concentraram principalmente nos cereais e arroz (20.3%) e

nas matérias gordas (13.8%). Na pecuária. por outro lado. concentraram-se 33% dos

recursos (bem acima dos 25% observados antes da Reforma). divididos principalmente

entre o setor produtor de leite (15,2%), o produtor de came bovina (10,9%) e o de

came de ovino e caprino (5,2%).

Quadro 4 - CEE - Orçamento da PAC para 1993 - FEOGA-Garantia - ECU MIL

APLlCACÕES VALOR %

81-1 - Produtos Agrícolas 19.984, 57,0

- cereais 7.104, 20,3
- açúcar 2.031, 5,8
- matérias gordas 4.833, 13,8
- proteaginosas 728, 2,1
- plantas têxteis e bichos-da-seda 717, 2,0
- frutas e produtos hortícolas 1-:483, 4,2
- setor vitivinícola 1.535, 4,4
-tabaco 1.274, 3,6
- outros setores ou produtos agrícolas 279, 0,8

81-2 - Produtos Pecuários 11.655, 33,3
- leite e produtos lácteos 5.337, 15,2
- carne de bovino 3.811, 10,9
- carne de ovino e caprino 1.833, 5,2
- carne de suíno 256, 0,7
- ovos e aves 241, 0,7
- outros 150, 0,4
- Fundo Europeu Garantia da Pesca 27, 0,4

81-3 - Despesas anexas 1.683, 4,8
81-4 - Retirada de terras/ajudas rendimento 548, 1,6
81-5 - Medidas de acompanhamento 182, 0,5
81-6 - Reserva Monetária 1.000, 2,9

TOTAL 35.052, 100

HÕES

Fonte: Comissão das Comunidades Européias. SEC (94) 800-PT, maio 1994.

Mas os gastos da CEE em benefício do setor agropecuário não se limitam ao

FEOGA-Garantia. O FEOGA-Orientação também direciona recursos para a agricultura.

uma vez que visa, principalmente, promover áreas desfavorecidas. ajudar as

organizações de produtores, melhorar as condições de transformação e
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comercialização dos produtos agrícolas e apoiar investimentos nas propriedades

rurais. Em 1993 essa seção do FEOGA concentrou mais de 14% das dotações

operacionais, 3.138 milhões de ecus, equivalentes a US$ 3,8 bilhões.

Somados os recursos das duas seções, o FEOGA representou de 58% do

Orçamento de 1993, montante equivalente a US$ 46 bilhões de dólares.

Além disso, devem ser considerados os recursos dispendidos nos demais

programas do FEDER,· do Fundo Social Europeu e outras ações estruturais que,

indiretamente, também promovem o desenvolvimento rural. Excluídas as despesas do

FEOGA-Orientação, a rubrica "Ações Estruturais e Pesca" representou 29,4% das

dotações operacionais ou 19,3 bilhões de ecus, perto de US$ 23 bilhões (quadro 5).

Quadro 5 - CEE - Orçamento para 1993 - Ações Estruturais lECU mil

APLlCACÕES VALOR %

82-1 FUNDOS ESTRUTURAIS 20.193,0 89,94

- FEOGA-ORIENTAÇÃO - - 3.138,0 13,98
-FEDER 9.808,0 43,69
- FUNDO SOCIAL EUROPEU 6.049,0 26,94
- OUTROS 1.198,0 5,34

82-2 OUTRAS ACÕES ESTRUTURAIS 420,0 1,87

82-3 FUNDO DE COESÃO 1.565,0 6,97

82-4 MEDIDAS ACOMPANHAMENTO
82-5 OUTRAS ACÕES AGRiCOLAS 205,8 0,92

82-6 OUTRAS ACÕES REGIONAIS 30,0 0,13

82-7 TRANSPORTES 12,8 0,06

82-8 ACÕES PESCA E MAR 25,0 0,11

TOTAL 22.451,5 100

hões)

Fonte: Comissão das Comunidades Européias. SEC (94) 800-PT, maio 1994

Além disso, existem os recursos aplicados na agricultura pelos respectivos

Estados-membros.

A determinação dos montantes aplicados pelos países da Comunidade, bem

como as particularidades de cada programa no que diz respeito a limites de

financiamento, taxas de juros e prazos são problemas que ultrapassam os objetivos
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desse estudo, mas de grande importância para o posicionamento do Banco do Brasil

frente às propostas hoje existentes para a reforma do crédito rural no país.

3. França

A França é o principal país agrícola da Europa Ocidental. Embora a participação

da agricultura no PIB seja de apenas 2,81 %, o setor absorve cerca de 7% da

População Economicamente Ativa (PEA), conforme mostram os anexos 7. O País

produz 30 milhões de toneladas de trigo a cada safra, 37% do total produzido na CEE.

A produção francesa de milho atinge 15 milhões de toneladas por ano (51% da CEE) e

a de cevada fica em 9 milhões, 21% do total produzido nos 12 estados-membros. A

experiência da França no crédito rural até meados dos anos 60 também retrata um

pouco o caso brasileiro, principalmente no que diz respeito às fontes de recursos e às

taxas de juros cobradas nos financiamentos.

O financiamento da agricultura francesa se resume, basicamente, na história do

"Credit Agricole", um banco de produtores cooperados fundado por volta de 1894.

Atualmente, a política agrícola da França, como a dos demais Estados-membros, vem

sofrendo reformas para se enquadrar nas diretrizes da Política Agrícola Comum (PAC)

da CEE49.

Até meados dos anos 60, os principais clientes do "Credit Agricole" eram

produtores rurais cooperados, que recebiam recursos para custeio agrícola e

empréstimos de médio e longo prazos, com taxas de juros subsidiadas.

A partir da segunda metade dos anos 60, o banco deixou de ser estritamente

rural para ser também comercial, passando a cobrar, na maioria dos seus

financiamentos, juros de mercado. O perfil da carteira do banco se modificou. Os

repasses do Tesouro Francês deram lugar aos créditos para habitação, transformação,

49Caso da Espanha, da Itália, do Reino Unido e da Alemanha.
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transporte, industrialização, estocagem e comercialização de produtos agropecuários.

O banco passou a direcionar mais crédito para o segmento exportador, para as

pequenas empresas, para financiar infra-estrutura e investimentos agrícolas, além de

aquisição de terra.

As mudanças no perfil das aplicações do banco e no patamar das taxas de juros

cobradas nos financiamentos toram precedidas por uma modificação na estrutura das

suas contas passivas.

Até os anos 20, os recursos. para apücações na agricultura vinham

principalmente do Tesouro, a fundo perdido. O banco também contava com uma

legislação a seu favor, por exemplo: suas operações estavam isentas de impostos;
..

tinha o monopólio dos postos avançados e da aplicação de créditos subsidiados; os

depósitos à vista dos associados de cooperativas rurais e os recursos orçamentários

oficiais transitavam necessariamente pelo banco.

Essa situação começou a mudar nos anos 40. quando o banco é autorizado a

captar recursos de poupança junto ao público e a emitir bônus de 5 anos. Entretanto, a

mudança mais radical ocorreria em meados dos anos 60. quando os subsídios ao

crédito. atingiram uma taxa média de 7.6% ao ano. Nessa época. o "Credit Agricole"

deixou de contar com os recursos orçamentários abundantes e foi obrigado a aumentar

sua captação no mercado de capitais para lastrear suas operações. O montante dos

subsídios cai de 66% do valor dos empréstimos concedidos em 1973. para cerca de

30% em 19835 O. A fonte orçamentária foi gradualmente estancada. assim como as

isenções tributárias.

Atualmente. todas as linhas de crédito do "Credit Agricole" destinadas ao

complexo agroindustrial francês estão sujeitas aos juros do mercado. à exceção dos

SOLOpes, Mauro. As difíceis opcões do financiamento rural. Belo Horizonte (MG): Confederaçao Nacional
de Agricultura e Federaçao da Agricultura de Minas Gerais, 1992.
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programas especiais do Governo, que ainda contam com algum subsídio sob a fonna

de equalizaçâo de taxas pelo Tesouros 1.

Figura 2: Sistema de Crédito Rural da França até 1966 (controle da aplicaçAo dos recursos)

I
,

IMinistério da AgricuRln

II CREDIT AGRICOLE II
I Icaixa Nacional de Crédito AgrIcoIa

I I Icaixas R!Sionais

I I ICaixas Locais

Figura 3: Sistema de Crédito Rural da França após 1966 (liberdade na aplicaçAo dos recursos)

IEqualizações do Tescuro

CREDIT AGRICOLE 11

I caixa Nacional de Crédito Agrlcola I ~
U

"hoIding" com 20 emp esas Caixas Regionais

I Caixas Locais

4. Argentina

A Argentina, parceira do Brasil no Mercosul, é importante exportadora de

produtos agrícolas. Sua participação no mercado internacional do sorgo atinge 16%,

12% no de soja e 9% na quantidade de milho negociada no exterior. Além do

MERCOSUL, da instabilidade econômica e das experiências com planos de

estabilização, a Argentina tem na CEE seu principal cliente externo, tal como o Brasil.

Os Estados Unidos também são importantes para a pauta de exportações da

Argentina, representando 10% do valor das transações internacionais do país.

SlExiste um enfoque comum no que diz respeito ao subsídio ao crédito à produção e ao investimento,
tanto nos Estados Unidos, como na França, na Alemanha, no Reino Unido e na Argentina. Esse
instrumento aparece vinculado a linhas especiais, com fins específicos e recursos bastante limitados.
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Entretanto, a experiência argentina no incentivo à produção agricola é bastante

diferente do modelo brasileiro.

Com o processo de desregulamentação implementado recentemente pela

Argentina, tem havido uma menor intervenção do estado na economia, inclusive no

setor primário. Os sistemas de apoio creditício e sustentação de preços vêm sendo

paulatinamente desmontados. Entretanto, implicitamente, ainda permanecem

mecanismos de subsidios à agricultura. Diante de situações conjunturais que ameaçam

a.estabilidade da renda do setor, o Governo subsidia parte dos juros, prorroga prazos

de dividas e se utiliza de outras diversas formas que terminam beneficiando o setor

agrícola.

De uma forma geral, todos os bancos argentinos têm linhas de crédito para o

setor agropecuário, tanto os bancos oficiais provinciais como os bancos particulares.

Todavia, o Banco de la Nación Argentina (BNA) é o principal agente financeiro do

setor, tal como o Banco do Brasil.

Os empréstimos gerais do BNA destinam-se, basicamente, às pequenas e

médias empresas, via PYMES. Estima-seque, dos créditos totais para capital de giro e

investimentos dessas empresas, 60% correspondem a empréstimos destinados ao

setor agropecuário, cerca de US$ 300 milhões até julho de 1994.52 Esses recursos

são aplicados no financiamento de aquisições de máquinas novas, despesas de

custeio, de investimentos, comercialização, integralização de quotas-partes e

prorrogação de dívidas.

Os financiamentos aos produtores associados às cooperativas predominam na

carteira rural do BNA. São créditos para recomposição de capital de giro, investimentos

e integralização de ações das cooperativas. Entretanto, os financiamentos às

exportações de produtos agropecuários, como pré-pagamentos, também são

S2Para o custeio da safra "de verão" brasileira 1994/95, o Tesouro Nacional destinou cerca de US$ 450
milhões.
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expressivos. Ness.a modalidade os bancos privados também atuam fortemente,

inclusive com ''funding'' externo. São recursos destinados ao complexo produtor de

grãos exportáveis, vinhos finos e açúcar.

Os . produtores instalados em áreas atingidas por enchentes e outras

calamidades também dispõem de linha de crédito especial, destinada a financiar

gastos com renovações das lavouras e prorrogação de dívidas. Os recursos são

alocados para essa finalidade através do BNA (US$ 45 milhões), outros bancos (US$

45 milhões) e pelo BID (US$ 210milhões). São empréstimos vencíveis 180 dias após a

ocorrência do desastre e sujeitos a taxas de juros anuais de até 16%.
-' .

Os bancos particulares participam com cerca de 50% dos créditos totais ao setor

agropecuário. Essa expressiva participação, se considerarmos que no Brasil esse

percentual fica em 30%, pode ser explicada pelo fato de o Governo utilizar um

mecanismo semelhante à equalização de taxas adotada no Brasil. Em alguns casos, o

Estado chega a subsidiar 4% da taxa de juros efetiva anual cobrada nos

financiamentos.

Existem ainda os empréstimos feitos pelo BNA via hipoteca de imóveis. São

linhas de crédito de longo prazo, para investimentos e repactuações de dívidas das

pessoas físicas e jurídicas do setor agropecuário.

Os prazos das principais linhas de crédito rural do BNA concentram-se na faixa

dos 3 aos 5 anos. Esse é o caso dos créditos destinados aos produtores cooperados,

uma das operações mais realizadas pelo BNA. Existem também os financiamentos de

longo prazo, como os investimentos financiados em convênio com o BID e as Cédulas

emitidas pelo BNA a favor dos fruticultores. Já' os créditos de curto prazo são

contratados na colheita e pagos na época da comercializaçáo da safra.

Os juros também são bastante homogêneos, variando entre 11 e 16% ao ano.

Estão previstas bonificações de até 4% em algumas linhas de crédito como os

investimentos das empresas de pesca e dos produtores de lã da Patagônia. Alguns
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·financiamentos estão sujeitos à variação' da Libor ou da Prime Rate mais "spread" e

comissão, conforme mostra o quadro 6.

O financiamento agrícola não se caracteriza como o principal instrumento

utilizado pela Argentina para estabilizar estimular a produção ou estabilizar a renda do

setor. Analisando as políticas agrícolas de 18 países em desenvolvimento, Schiff &

Valdes53 concluíram que a Argentina se utiliza principalmente da política tributária

para promover a produção e conseqüentemente as exportações de produtos agrícolas.

d 6 créd á 93Qua ro 6 - Banco de la Naci n Argentina - Principais linhas de ito ao setor aaropecu rio - 19

Unhas de Crédito prazos Juros

1- Aquisiçao de bens de capital pI pequenos e médias empresas agropec. até 48 meses 11% efetivos anuais
2- Capital de giro pI pequenas e médias empresas agropecuárias 24136 meses 11% efetivos anuais
3- Capital de giro pI produtores de la da patagOnia 24136 meses 11%, bonit. &In" ovinos

+ Projetos de investimentos até 7 anos 70% da Prime + 6 ptos
5- Capital de giro e investimentos pI produtores associados a cooperativas 3e5anos 16% ala.
s- Capital de giro e investimentos de empresas pesqueiras 3e5anos 16% ala. bonif. em 4%
7- Desconto de "warrants", ACC, export notes 180 lias 10% ala.
S- Empréstimos para colheita de graos finos comercializ. 1,6% efetivos ao mês
9- Gastos com estocagem até 360 dias 1,6% efetivos ao mês
10- Convênio BIO para investimentos 10 anos 16% ala.
11- Regiões afetadas por desastres, pragas e doenças 180 dias 16% ala.
12- Produtores com dificuldades financeiras transitórias 360 dias 16% ala.
13- Microempreendimentos produtivos - convênios diversos 4,112 anos 14% ala.
14- Cédulas Hipotecárias Rurais emitidas pelo BNA para pagamento de 7 anos, em 6 2 anos a 7,9% ala.
dividas em atraso ou novos investimentos. parcelas com depois, UBOR + 2,9%

2 carência ala (+ 2% comissao)
15- Cédulas Hipotecárias Especiais emitidas pelo BNA para financiamento de 10 anos, em 6 2 anos a 7,9% ala.
projetos de investimento na fruticultura. parcelas com depois, UBOR + 2,9%

4 de carência ala (+ 2% comissao)

Fonte: Banco de La Naclon Argentina (malo/1993)

53Schiff, Maurice & Valdés, Alberto. The Political Economy of Agricultural Pricing Policy. Washington,

D.C. USA: The Intemational Bank, 1992.
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CONCLusAo

Esse estudo mostrou como a exaustão da capacidade de intervenção do Estado

na agricultura através do crédito subsidiado, o agravamento da inflação e as medidas

implementadas para combatê-Ia desestruturou o arcabouço das fontes de recursos

criadas para financiar o aumento da produção e a modernização rural incrementada

desde meados dos anos 60. A deterioração das contas de suporte do crédito rural por

sua vez colocou em discussão o papel do SNCR, principalmente o das instituições

financeiras oficiais que têm a missão de alocar recursos para o setor produtivo.

O esgotamento dos saldos das contas não remuneradas num primeiro momento

resultou na estatização do crédito rural, decorrente, em parte, da estreita relação

existente entre os saldos dos depósitos à vista e as aplicações compulsórias dos

bancos privados. Os bancos públicos federais ditaram a política de crédito rural já a

partir da segunda metade dos anos 70. Porém, as aplicações desses bancos não foram

suficientes para reverter a tendência de esgotamento de recursos para o financiamento

agrícola. Essa situação foi agravada com o fim da conta-movimento do Banco do Brasil

e com as restrições dos créditos do Tesouro, idealizadas no bojo das reformas

orçamentárias que seriam concluídas na elaboração da Constituição de 88. Nos anos

seguintes a essas mudanças os recursos aplicados no crédito rural atingiram os níveis

mais baixos em vinte anos e o debate em torno da falência do SNCR e da intervenção

do Estado na agricultura foram acirrados.

As saídas apontadas para a crise criada no sistema de financiamento rural

brasileiro resultaram na criação de fontes alternativas de recursos para o crédito rural

indexadas e com custos incompatíveis com a renda agrícola. A caderneta de poupança
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foi a primeira delas, depois surgiram outras, as principais, com correção monetária e

juros reais positivos.

Desde então, constatou-se o aumento expressivo do risco do financiamento

agrícola que resultou num ponto de estrangulamento. Alguns produtores evitavam

contratar operações, outros resistiam em saldá-Ias e os bancos reduziam ao máximo

suas aplicações no setor. Enquanto os bancos temiam o aumento da inadimplência e o

congelamento dos recursos em prorrogações sucessivas de dívidas e prejuízos com

anistias, as lideranças rurais pressionavam o Congresso Nacional pelos

descasamentos ocorridos entre a variação dos preços dos produtos financiados e a

dos indexadores do crédito.

Apesar disso, a produção agrícola continuou aumentando, sustentada

principalmente por aumentos de produtividade. Entre os produtores que fugiram dos

empréstimos bancários estavam aqueles que passaram a aplicar mais recursos

próprios na atividade, já que algumas culturas tiveram variação de preço superior aos

indexadores do crédito e até mesmo dos índices de inflação. Existiam ainda aqueles

que recorreram aos adiantamentos provenientes da venda antecipada da produção e

dos seus derivativos resumidos no pagamento da dívida pela entrega do produto.

Esses últimos, apesar de pagarem juros acima daqueles cobrados pelos bancos,

optaram pela redução do risco de mercado do produto negociado. As sucessivas

anistias e prorrogações das dívidas bancárias também contribuíram para aumentar a

capacidade de endividamento dos produtores, e, conseqüentemente, a produção

agrícola.

Em razão desses artifícios, ainda é cedo para se afirmar que a safra agrícola

pode ser financiada sem a intervenção do Estado, o que não significa que a política

agrícola atual tem contribuído para reduzir os riscos do setor. A prioridade das metas

orçamentárias e do equilíbrio fiscal tem colocado em dúvida a capacidade do Estado

honrar os compromissos assumidos com equivalência de preços, taxas e com a
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aquisição de produtos agrícolas. Essa incerteza é bastante reduzida nos países

desenvolvidos, onde a estrutura institucional e a execução orçamentária são mais

consistentes na implementação das políticas de sustentação da renda agrícola, o que

diminui o risco da atividade e contribui para estimular as aplicações do setor privado.

No Brasil, a origem dos recursos para o financiamento agrícola tende a continuar

sendo uma incógnita que se apresenta a cada ano. As soluções propostas continuarão

efêmeras porque baseadas em fontes que se esgotam no curto prazo, e onerosas,

quando analisada a heterogeneidade do universo representado pelos produtores

rurais.

Até que as limitações implícitas nos novos instrumentos e mecanismos

recentemente criados sejam ultrapassadas a sociedade continuará sendo levada a

acreditar que de um ano para outrosurja uma alternativa que contemple tanto o

interesse do Governo como o dos produtores e dos bancos.

.É possível que a próxima safra brasileira seja financiada com a flexibilização do

compulsório, o que também poderá aumentar a participação dos bancos privados na

agricultura se os juros do crédito rural forem mantidos acima da inflação e a

abrangência do sistema de equivalência reduzida, para não falar na sua extinção. Até

mesmo os incentivos fiscais poderão ser acionados para aumentar o fluxo de recursos

para o setor agrícola. Entretanto, é utópico pensar que, no curto prazo, a produção

brasileira será financiada com recursos dos Fundos de Commodities.

O mercado ainda não se dispôs a trabalhar com futuros agrícolas no Brasil,

segmento que está intrinsecamente ligado à liquidez dos papéis; à transparência do

processo de formação de preços; à uma reforma tributária que desonere a

comercialização dos produtos agrícolas; aos investimentos em infra-estrutura, que

inclui desde a construção e reforma de armazéns até a recuperação das estradas e

portos; e, principalmente, à estabilização econômica do país.
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Para tanto é fundamental que a agricultura 'seja enfocada dentro de um modelo

de planejamento que considere os fatores alencados acima e outros, como a

liberalização comercial, o processo de reconversão e de globalização. Sem isso será

muito difícil e traumática a redução da intervenção do Estado na produção e na

comercialização agrícola, pois trata-se em nível de igualdade os produtores tutelados

pela União e os expropriados pelos atacadistas e indústrias existentes no interior dos

complexos agroindustriais, os excluídos eos sem-terra.

Com a falta de planejamento é idealizado um falso modernismo que vem sendo

construído às avessas. Criou-se os fundos de" commodities" para serem aplicados em

títulos prematuros sem atentar para o atraso do processo de comercialização agrícola

ainda existente em grande parte da agricultura brasileira. Não se levou em conta que

parte do setor continua vinculada ao crédito orçamentário, pressionando os gastos

públicos e inviabilizando a alocação eficiente dos recursos oficiais. O aumento da

produção agrícola apesar da redução do crédito, diferentemente do que se pensa, é

um indicador de que esse fenômeno ainda existe, resta, contudo, dimensioná-lo e

segmentá-lo para, com isso, gerenciar melhor a política agrícola no país.
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ANEXO 1

ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO FINANCIAMENTO AGRICOLA NO BRASIL

Evolução histórica e principais instituições do financiamento rura
Períodos Instituições bancárias criação liquidação/

fusão/refor

I -1500 -1937
Colônia
1500-1822
Império
1822-1889
I República
1889-1930

11 - 1937 - 1965
" República
1930-1964
111 - 1965 - 1979
Regime Militar
1964-
IV- 1979 - 1992
Regime Militar

-1985
Nova República
1985-

Casas comerciais
10

• Banco do Brasil
Banco do Ceará (privado)
Banco Comercial do Rio
Banco Comercial da Bahia
Banco do Maranhão
Banco do Pará
Banco do Brasil (Mauá)
Banco Comercial do PE
20

• Banco do Brasil
Mauá-MacGregor & Cia.
Banco Comi e Agrícola
Banco Rural e Hipotecário
Banco do RS
Banco do Brasil
Banco de Campos
Banco do Brasil (rural)
Banco Comi do RJ
Banco Rural e Hipotecário
Banco Comi do Pará
Banco de Crédito Agrícola e
Hipotecário de SP
BANESPA

1.808
1.836
1.838
1.845
1.846
1.847
1.851
1.851
1.853
1.854
nd
rid
1.858
1.862
1.863
1.866
1.866
1.868
1.869

1.909
1.925

1.829
1.839
1.853
1.853

1.853
1.853
1.853
1.862
1.875
1.862
1.862
nd
1.866

1.925

CREAI do Banco do Brasil 1.937

SNCR-Banco do Brasil 1.965

SNCR-Banco do Brasil
BNDES
Complexos agroindustriais
Bolsas de mercadorias
Bancos estaduais
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ANEXO 2

PERIODIZAÇÃO E FONTES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL

Períodos
Fontes dos recursos do crédito rural em diferentes períodos (1500-1992)

Contexto Econômico Origem dos Recursos
1500/1937
Colônia
1500-1822
Império
1822-1889
I República
1'889-1930
1937/1965
11República
1930-1964

1965/1979
Regime Militar
1964-

1979/1992
Regime Militar
(...) - 1985
Nova República
1985 -

1992-

complexo rural:
-modelo primário-
exportador;
-economia natural;
-divisão social do trabalho
incipiente;
- complexo cafeeiro;

- recursos próprios dos comissários;
- recursos das casas de exportação;
- empréstimos externos;
- emissões de moeda;

1994

modelo primário-exportador;
substituição de ímportações:
-1945, início da
modernização agrícola
(mudança na base técnica
de produção)

- emissões de títulos e moeda;
- Tesouro Nacional;
- Carteira de Redescontos (CARED);
- Banco do Brasil;

.-1965, industrialização da - orçamento monetário (conta-
agricultura: trabalho coletivo movimento do BB, Conta-Trigo, fundos e
e qualificado; mecanização programas);
de todo o processo - recursos obrigatórios (Lei 4.829/65, art.
produtivo; intemalização dos 15, letra "n", e art. 21 e Decreto
setores produtores de 58.380/66, art. 20, letra "m" e art. 28, 5°.)
insumos, máquinas e - MCR 6-2 - exigibilidades;
equipamentos. - MCR 6-8 - recursos livres dos bancos;
-1975, formação dos - MCR 6-6 - recursos do Tesouro
complexos agroindustriais Nacional
1979 - 2°. choque do - MCR 6-4 - poupança-rural (Res.
petróleo BACEN 1188, de 05/09/86; Lei 8.023, de
1981 - alta dos juros 12.04.90; Lei 8.171, de 17.01.91;
externos -Orçamento das Operações Oficiais de
1983 - encargos do crédito Crédito do Orçamento Fiscal (1988);
rural são p6s-fixados - FCOIFNE (Constituição de 88);
1984 - juros reais positivos - exigibilidade do DER (Res. 2.001,
no crédito rural; 06/08/91);
1986 - Plano Cruzado; - Poupança do SFH (Res. 1.745, de
1986 - Fim da rJmovimento; 30.08.90);
1987 - Plano Bresser; - Recursos Externos (Res. 1.872, de
1988 - Constituição de 88 25.09.91);
1989 - Plano Verão; - Recursosdo BNDES;
1990 - Plano Collor I; - Programas estaduais;

discurso neoliberal
-tíberalização comercial
-crédito rural privado

- Fundo de Commodities (Res.Bacen
1.912, de 11.03.92;

01.07.94 Plano Real Fundo de Aplicação das Estatais e
Fundo de Amparo ao Trabalhador 123



ANEXO 3

Origem dos Recursos, Participação no SNCR e Variação Percentual Anual das
Aplicações dos Bancos -

SNCR - Fontes de recursos do financiamento lagrícola (1985 a 1992) - em %
Anos Fontes dos recursos

Tesouro Obriaatórias· Poupança Livres Fundos Estados outras Total

1985 63,98 32,36 0,00 0,00 . 0,00 0,00 3,66 100,00
1986 64,87 24,55 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 100,00
1987 39,49 36,36 23,88 0,00 0,00 0,00 0,26 100,00
1988 24,51 35,82 36,23 0,00 0,00 0,00 3,44 .100,00
1989 23,96 14,45 -S1,62 7,80 lr7S---- O~27- - 1~f1 100,00,
1990 26,72 27,38 20,01 19,89 4,47 0,09 1,44 - 100,00
1991 24,18 22,38 32,29 10,32 3,22 0,12 7,47 100,00
1992 24,76 18,11 49,97 7,15 0,00 0,00 0,00 100,00

* de 1985 a 1987, Incluem .recursos livres
Fonte: BACENlRECOR

Crédito Rural, por tipo de ínstítuícão financeira (1969/1979 em %
Anos Federais Estaduais Privados Caixas' cocos. SNCR

1969 53,30 11,50 34,36 0,39 0,42 100,00
1970 51,10 13,70 34,16 0,36 0,70 100,00
1971 54,75 12,55 31,67 0,24 0,79 100,00
1972 59,99 11,85 27,12 0,41 0,63 100,00
1973 56,28 11,57 30,91 0,63 0,60 100,00

1974 58,94 11,70 28,12 0,64 0,60 100,00

. 1975 63,53 10,54 24,48 0,59 0,86 100,00
1976 64,87 10,27 23,19 0,84 0,83 100,00
1977 66,62 8,48 23,27 0,87 0,76 100,00

1978 67,25 8,26 22,74 0,93 0,82 100,00
1979 69,12 7,19 22,53 0,66 0,50 100,00

Fonte: BACEN

Crédito Rural, variação anual percentual por mstltuição financeira (1969/1979) em %

Anos Federais Estaduais Privados Caixas Coops. SNCR

1969 - - - - - -
1970 14,46 41,20 18,59 . 12,18 98,06 19,31
1971 23,82 6,37 7,23 -22,69 29,97 15,64

1972 35,53 16,77 5,93 109,90 -2,07 23,68
1973 32,66 38,05 61,17 118,39 36,81 41,41
1974 15,49 44,41 29,91 42,29 41,51 23,62
1975 76,19 13,77 9,85 16,82 80,88 45,80
1976 4,62 -0,19 -2,93 45,47 -0,93 2,46
1977 -8,32 -26,33 -10,40 -6,58 -18,32 -10,72

1978 2,64 -0,93 -0,64 7,92 8,95 1,67
1979 28,08 8,51 23,44 -11,34 -23,61 24,62 124
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ANEXO 4

Principais produtos agricolas - por quantidade produzida e crédito recebido

Partlclpacão dos 4 principais produtos na safra brasileira de nrãos 1992/93
Produtos Produção (milhões de t) Participa~o %

Arroz 10.142 14,70
Feijão 2.196 3,18
Milho 30.004 43,51
Soja 22.558 32,71
Demais 4.053 5,90

SAFRA TOTAL 68.953 100,00

Fonte: IBGE

Partlclpacão no crédito de custeio agrícola do Banco do Brasil (1992) - em US$
Produtos Crédito por produto Participação %

Arroz 618.157.750 19,75
Feijão 101.003.787 3,22
Milho 454.592.491 14,53
Soja 584.145.230 18,67
Demais 1.370.584.475 43,81

CRÉDITO TOTAL 3.128.483.733 100,00
Fonte: Banco do Brasil
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ANEXO 5

RELAÇAO DE TROCA, VARIAÇAo ACUMULADA DOS INDEXADORES DO CRÉDITO RURAL, DO IPR E DO IGP/DI

Relacllo de troca média anual dos principais produtos - (1987/1993)
Anos Arroz irrigado Feijão Milho SOja

a b a b a b a b

1987 2.370 NO 751 12,84 3.294 55,73 1.589 26,37

1988 3.641 NO 1.152 13,31 4.529 51,71 1.936 20,55

1989 3.485 39,99 852 9,84 4.529 51,96 2.493 28,61

1990 3.477 34,87 1.265 13,15 5.297 53,57 3.555 36,47

1991 1.806 20,95 986 11,42 3.799 43,83 2.425 26,92

1992 3.496 30,38 1.585 13,62 5.618 48,40 3.039 48,40

1993 3.149 25,84 1.189 9,82 4.514 37,26 2.538 37,26..
a) numero de scs por trator de 75 CV e b) numero de scs por t de fertilizante
Fonte: CONAB '

VariacAo do IPR de alguns produtos, do IGP/OI e dos indexadores do crédito rural (1987/1993) - em %

PROOUTO\ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1987/1993

Algodão caroço 445,92 509,10 1.538,00 1.279,19 435,91 1.500,38 2.477,02 1.660.305.250

Arroz em casca 226,68 1.246,61 1.072,97 2.440,77 378,23 1.153,48 ·2.683,84 2.187.823.634

Cacau 311,06 1.046,33 525,83 2.047,16 672,50 771,05 3.418,72 1.499.217.641

Café em coco 16,09 1.391,18 899,27 1-.585,67 427,81 1.672,05 2.624,96 743.157.534

FeijAo 266,53 1.172,53 1.118,16 1.589,71 304,48 1.853,38 3.256,71 2.546.234.178

Laranja 525,60 944,60 . 899,48 1.273,76 677,31 797,16 3.338,,67 2.151.747.540

Mandioca raiz 310,36 1.435,62 633,66 2.062,45 466,81 1.601,68 2.154,41 2.173.895.257

Milho 303,66 1.208,91 875,11 2.422,35 386,19 1.227,71 2.700,58 2.349.306.039

Soja 478,38 1.199,45 799,01 1.520,00 476,79 1.354,05 2.621,79 2.498.652.223

Triao 248,73 802,63 1.019,41 1.410,26 408,15 1,523,79 2.120,16 974.862.768

IGP/OI 415,80 1.037,60 . 1.782,90 1.476,60 480,20 1,158,00 2.761,12 3.637.593.169

ORTN/OTNITR 359,00 934,00 1.310,00 864,00 424,00 1.156,00 2.474,74 1.093.159.762

Fonte: Banco do Brasil. OETERlEstec/Estud
f-'
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ANEXO 6

PRODUÇÃO AGRíCOLA MUNDIAL

Safra Mundial 1993/94 - príncl oals países exportadores ( t milhões)
PaisIBloco/produto Exoortacões Mundo % Total
Estados Unidos
- sorgo 5,100 6,965 73,22
- milho 32,000 55,827 57,31
- soja 16,470 28,840 57,10
-trigo 33,000 98,565 33,48
- arroz 2,600 15,362 16,92
- cevada 1,600 17,305 9,24
Canadá
- cevada 4,250 17,305 24,55
-trigo 18,500 98,565 17,76
Austrália
- cevada 2,750 17,305 15,89
-trigo 12,700 98,565 12,88
CEE
- cevada 6,500 17,305 37,56
-trigo 18,500 98,565 18,76
- milho 2,000 55,827 3,58
Paquistão
- arroz 1,300 15,362 8,46
Tailândia
- arroz 4,100 15,362 26,68
China
- milho 12,000 55,827 21,49
- arroz 1,500 15,362 9,76
- soja 1,200 28,840 4,16
Vietnã
- arroz 2,100 15,362 13,67
África do Sul
- milho 3,000 55,827 5,37
Argentina
- sorgo 1,100 6,965 15,79
- soja 3,400 28,840 11,78
- milho 5,000 55,827 8,95

Brasil
- soja 5,200 28,840 18,03
Fonte: Gram: Wor1d Markets and Trade. USDA, 08/94, exceto soja (04/94)
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ANEXO 7

Agricultura nos estados-membros da CEE e em outros pafses

CEE - Participaçao da aaricultura no PIB - Por Estado-membro
Estados-membros 1973 1990

Bélgica 3,61 1,74
Dinamarca 5,62 3,41
Alemanha 2,51 1,11
Grécia 16,96 11,71
Espanha 8,93 3,99
França - 6,13 2,81
lr1anda 15,76 7,20
Itália 7,24 2,98
Luxemburgo 3,47 1,70
Países Baixos .4,98 4,11
Portugal 7,26 4,07
Reino Unido 2,44 1,16

Média da CEE 4,81 2,43

(1973 e 1990) - em %

Fonte: CECA-CEE-CEEA, Luxemburgo, 1993

CEE - Taxa de ernoreco de acordo com os setores de atividade econõmica 1988)

% Bel Oin Ale Gre Esp rra Irl Ita Lux Pai Por R.U CE

Agricultura 3 6 5 26 15 7 15 10 4 5 22 2 8

Indústria 28 26 40 27 31 30 28 32 32 27 35 30 32

Serviços 69 68 55 48 54 63 57 58 64 69 43 68 60

Fonte: CECA-CEE-CEEA, Luxemburgo, 1991

Participacão da agricultura no PIB total e no emoreoo de outros
Países %PIB I %PEA

Estados Unidos 1,8 2,90
China - 60,80
Canadá 2,0 4,50
Nova Zelândia 9,0 9,70
México 9,0* 26,00*
Argentina 12% 11,80
BRASIL 8,0 25,5

países (em %) - 1988

Fonte: Abreu & Loyo, In Fagundes (org). 1994; • GUimarães, 1994, p. 10
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Gráfico 1 .
EXIGIBILIDADES/CRÉDITO TOTAL
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Gráfico 2
Crédito rural - juros reais (% ao ano)
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Gráfico 3
BRASIL - CRÉDITO RURAL (1969/1979)
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\.:lraTICO q
. Indice do Crédito Rural - por Banco
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Gráfico 6·
BRASIL ~Crédito Rural (1980/1992)
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Gráfico 7-
Participação do Tesouro nas Fontes



Gráfico 8
Origem dos Recursos do Crédito Rural
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Gráfico 9
Crédito Rural - juros reais (% ao ano)
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Crédito Rural-Variação anual, por banco'
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Gráfico 11
Crédito Rural Total e por Instituição
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Gráfico 12
BRASIL - Produção de Grãos
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· Gráfico 13
BRASIL ~Área Colhida
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Gráfico 14
BRASIL - Produtividade média (Kg/ha)
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