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RESUMO 

O presente trabalho é um estudo histórico-descritivo sobre as diferentes formas de 

financiamento da agricultura e de suas relações com as políticas macroeconômicas adotadas no 

Brasil no período 1965-97. Buscaram-se mostrar as mudanças que ocorreram no padrão de 

financiamento da agricultura e se as diferentes formas de financiamento agrícola foram coerentes 

com os objetivos das políticas macroeconômicas. O padrão de financiamento da agricultura 

brasileira evoluiu e adaptou-se ao contexto econômico do país em cada fase da sua história. As 

diferentes formas de financiar a agricultura estão associadas aos interesses políticos e 

econômicos de cada etapa do desenvolvimento brasileiro, havendo coerência entre as políticas 

macroeconômicas e as políticas agrícolas durante todo o período. O processo de modernização e 

industrialização da agricultura teve o seu desenvolvimento sustentado no crédito agrícola, por 

intermédio do financiamento de máquinas, implementos e insumos que foram produzidos pelo 

setor industrial. Com a crise fiscal presente no país desde os anos 80, os recursos oriundos do 

Governo Federal passaram a ser substituídos por recursos dos Governos Estaduais e Municipais 

e pela iniciativa privada. 



ABSTRACT 

The present work is a historical-descriptive study about the different forms of financing 

the agriculture and its relationships with macroeconomic policies adopted in Brazil in the period 

1965-97. It was searched for the changes that happened in the pattern of financing the agriculture 

and whether the different forms of financing the agriculture were coherent with the objectives of the 

macroeconomic policies. The pattern of financing the Brazilian agriculture developed and adapted 

to the economic context of the country in each phase of its history. The different forms to finance 

the agriculture are associated to the political and economic interests of each stage of the Brazilian 

development, having coherence between macroeconomic policies and the agricultural policies 

during the whole period. The process of modernization and industrialization of the agriculture had 

its development sustained by agricultural credit, through the financing of machines, implements 

and inputs produced by the industrial sector. With the fiscal crisis in the country since the eighties, 

the resources originating from the Federal Government became substituted by resources from the 

State and Municipal Governments and from the private initiative.  



1.  INTRODUÇÃO 

O processo de financiamento da agricultura brasileira seguiu diferentes padrões1 ao 

longo da história. No início da formação econômica brasileira, com o surgimento do ciclo do 

açúcar, os recursos necessários à produção desta cultura vinham de Portugal. Com a passagem 

da Economia Colonial para a Economia Mercantil Escravista Cafeeira, com a queda do “exclusivo 

metropolitano” e a formação do Estado-Nação, estava sendo formada uma nova fase da economia 

brasileira. No período da economia cafeeira, o financiamento da produção era realizado pelos 

comissários até que, com a abolição da escravatura e a necessidade de um maior volume de 

recursos para o setor agrícola, o Governo passou a atuar no setor com a utilização de recursos 

captados no exterior. No período da República, já na fase da Economia Primário Exportadora, o 

Governo teve uma maior atuação através das políticas de valorização do café. 

 

O modelo de desenvolvimento existente até os anos 30, o modelo agrário-exportador, 

caracterizava a economia como dependente do exterior. O setor agrário-exportador era o setor 

dinâmico da economia. A produção agrícola voltada para o mercado interno não possuía nenhuma 

política de financiamento, apenas beneficiava-se em momentos de crise do setor exportador, 

quando a mão-de-obra utilizada nas propriedades e os recursos disponíveis para a atividade 

agrícola eram direcionados para esta produção. Até o final deste período, a política cambial e o 

crédito rural esporádico e limitado eram os mecanismos utilizados no financiamento da agricultura 

destinada à exportação. 

 

A partir dos anos 30, quando houve a passagem do dinamismo da economia do setor 

agrário exportador para o setor urbano-industrial, a agricultura de mercado interno passou a 

receber amparo oficial com a criação da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 

Brasil (CREAI), em 1937; com a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), em 1943; e 
                                                           
1 Entende-se por padrão de financiamento a forma como os recursos destinados à agricultura são captados e 
despendidos. 
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através do Regime de Ágios e Bonificações, em 1953, que atuava no processo de modernização 

da agricultura brasileira.  

 

Um marco na história do financiamento rural no Brasil foi a criação, em 1965, do 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). A institucionalização do crédito rural tinha o objetivo 

de integrar a agricultura ao processo de modernização da economia nacional. Para atender a este 

objetivo, o crédito era oferecido para incentivar a utilização dos chamados “insumos modernos” 

(máquinas, equipamentos, defensivos, fertilizantes, etc.) e aumentar a produção e a produtividade, 

tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, além de fornecer, ao 

setor agrícola, melhores condições que no mercado financeiro, como facilidade de acesso ao 

crédito, taxas de juros favorecidas e prazos maiores. As principais fontes de financiamento do 

crédito rural eram a aplicação compulsória dos bancos comerciais e os recursos provenientes das 

Autoridades Monetárias. Este foi o padrão de financiamento agrícola característico de meados dos 

anos 60 até o final dos anos 70. 

 

Com as altas taxas de inflação a partir do final da década de 70, o crédito, 

caracterizado por subsídios implícitos, passou a representar um gasto excessivo ao Governo. Em 

função da política de estabilização econômica, que procurava conter o déficit público e a inflação, 

o crédito subsidiado passou a ser combatido, ocorrendo, em 1984, a sua extinção através da 

aplicação da correção monetária integral sobre os saldos devedores, acrescida de juros reais 

variáveis. 

 

Com a diminuição do volume de recursos e com as altas taxas de juros, observou-se 

uma redução no número de produtores rurais que utilizavam a política de crédito rural, restando 

apenas os grandes produtores que tinham condições de arcar com os custos elevados, havendo, 

nesse período, uma maior participação de recursos próprios dos agricultores no financiamento da 

produção. Mesmo com o fim de uma assistência creditícia barata e abundante, a agricultura 
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conseguiu manter e até aumentar a produção, já que estavam sendo colhidos os frutos dos 

investimentos em tecnologia e na infra-estrutura, realizados durante o processo de intensificação 

da modernização agrícola brasileira a partir de 1965. 

 

Uma nova fase do padrão de financiamento surgiu no início dos anos 80, com a Política 

de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) passando a ter um caráter mais ativo desde a sua 

criação na década de 40, atuando de forma a garantir o nível de preços recebidos pelos 

produtores e o crédito para a comercialização dos produtos. A opção do Governo, em ter uma 

atuação por produto e não mais sobre o setor agrícola como um todo, ocorreu em função da 

redução dos recursos disponíveis para o financiamento da atividade do setor agrícola e por 

permitir uma administração mais específica por produto, por produtor e por região. 

 

Por fim, a partir da segunda metade dos anos 80 e principalmente nos anos 90, com a 

crise fiscal existente no país, instaurou-se um novo padrão de financiamento menos dependente 

das antigas fontes de recursos baseadas no Tesouro Nacional e nas exigibilidades bancárias, e 

mais apoiado em novas fontes oriundas do setor privado e em iniciativas dos governos estaduais 

e municipais.  

 

O que se pode compreender é que houve uma mudança no padrão de financiamento 

da agricultura. As formas de financiamento evoluíram e se adaptaram de acordo com o contexto 

econômico do país, em cada período. Assim, observa-se que a modernização das formas de 

financiamento rural acompanha a própria modernização dos segmentos econômicos. Como há 

uma integração do setor agrícola aos demais setores, principalmente o financeiro e o industrial, a 

agricultura tem uma relação de dependência com a conjuntura econômica, tornado-se influenciada 

pela mesma. Esta dependência entre a agricultura e a conjuntura econômica demonstra a 

importância da caracterização de cada período específico do financiamento agrícola, 
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relacionando-o com as circunstâncias concernentes a sua gênese para, desta forma, 

compreender as suas peculiaridades. 

 

Com base no que foi exposto, cabe indagar-se: ocorreram mudanças no padrão de 

financiamento da agricultura brasileira desde meados dos anos 60 até 1997, quanto às formas de 

captação e aplicação dos recursos para o financiamento da atividade agrícola? A forma de 

intervenção do Governo no financiamento do setor agrícola no período 1965-97 mostrou-se 

coerente com os objetivos das políticas macroeconômicas adotadas no país neste mesmo 

período? 

 

O objetivo geral do presente trabalho é mostrar a mudança no padrão de financiamento 

da agricultura brasileira, no período 1965-97.  

 

Como objetivos específicos a pesquisa visou: 

1) Apresentar o surgimento do financiamento da atividade agrícola no Brasil;  

2) Caracterizar as fontes tradicionais de financiamento do setor agrícola, por intermédio 

do estudo do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR); 

3) Identificar e caracterizar as novas fontes de financiamento da agricultura surgidas a 

partir de meados da década de 80; e 

4) Verificar a coerência entre alternativas de financiamento agrícola, com os objetivos 

das políticas macroeconômicas adotadas pelo país nos diversos momentos. 

 



2.  METODOLOGIA 

Em virtude da natureza do trabalho proposto, realizou-se um estudo histórico-descritivo 

sobre as diferentes formas de financiamento da agricultura brasileira e as suas relações com as 

políticas macroeconômicas adotadas pelo país no período 1965-97. O método utilizado constituiu-

se de uma ampla análise da bibliografia relacionada ao objeto de estudo. 

 

O encaminhamento dado aos aspectos relevantes para o desenvolvimento deste 

estudo seguiu a hipótese de que existe uma coerência entre as formas de financiamento agrícola 

e os objetivos das políticas macroeconômicas adotadas na economia brasileira no período 1965-

97. 

 

Sendo assim, os procedimentos utilizados foram: 

 

1)  O desenvolvimento de um estudo sobre os objetivos das políticas macroeconômicas 

adotadas pelo país neste período, por intermédio de pesquisa bibliográfica;  

 

2)  O exame de livros e publicações periódicas de modo a identificar os aspectos 

relevantes nas formas tradicionais de financiamento agrícola, como: objetivos, fonte 

e aplicação de recursos, participantes e encargos financeiros; 

 

3)  A identificação das novas fontes de financiamento da agricultura brasileira a partir de 

meados da década de 80, dos agentes financiadores e dos seus mecanismos de 

atuação, baseando-se na pesquisa bibliográfica; e 
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4)  A verificação da coerência entre as formas de financiamento agrícola e os objetivos 

das políticas macroeconômicas adotadas pelo país, por meio de um estudo 

comparativo entre ambos ao longo do tempo. 
 



3.  O SURGIMENTO DO FINANCIAMENTO AGRÍCOLA 
BRASILEIRO 

3.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

O setor agrícola brasileiro, ao longo de sua transformação, teve, através da presença 

do Estado, o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Este apoio realizou-se por meio de 

políticas de financiamento e incentivos ao processo de modernização. Ao longo da formação 

econômica do Brasil, o Estado conduziu o setor agrícola de acordo com os interesses 

econômicos, políticos e sociais vigentes não apenas no país, mas também na economia mundial. 

A forma como foi conduzida a agricultura e os instrumentos utilizados no período que compreende 

a economia colonial até a década de 60, deste século, discutem-se no decorrer deste capítulo. 

 

 

3.1.1.  O Período entre a Economia Colonial e a Década de 30 do Século XX 

 

O setor rural brasileiro surgiu baseado no latifúndio monocultural escravista. A produção 

mercantil e o trabalho escravo eram características de uma economia que tinha como objetivo 

servir de instrumento de acumulação primitiva de capital para Portugal. Um dos traços do setor 

agrícola, no período colonial, era a sua divisão em dois setores: o setor exportador, dinâmico e 

relacionado à produção de alguns poucos produtos agrícolas destinados ao comércio 

internacional, e o setor produtor de alimentos, marginal e subordinado ao primeiro. Tanto a 

agricultura de exportação, quanto a agricultura de mercado interno eram amparadas através da 

renda obtida com as exportações (MELLO, 1988). 
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A primeira experiência com o financiamento da agricultura, segundo NÓBREGA (1985), 

ocorreu na fase colonial e estava relacionada ao açúcar. Os atos de Portugal favoreciam apenas 

as atividades que influenciavam diretamente a sua economia, sendo assim, os beneficiados eram 

os senhores de engenho, valendo-se de financiamento de máquinas, ferramentas e compra de 

escravos. PINTO (1980, p.24-5) salientou que 
 
“durante todo o período colonial, com exceção dos últimos 14 anos (1808-1822), a 
coroa portuguesa manteve um estrito controle sobre as atividades produtivas 
desenvolvidas no Brasil, bem como sobre o comércio exterior da colônia. 
Inicialmente cabe destacar o exclusivo metropolitano, ou monopólio, através do 
qual todas as importações e exportações estavam sujeitas a um sem número de 
regulamentações que incentivavam, concediam favores ou proibiam a produção 
destes ou daqueles bens, de acordo com os interesses do governo central. 
Apenas para exemplificar, quando torna-se interessante aumentar a produção de 
açúcar, são concedidos uma série de favores, como isenção de impostos por 
longos períodos e outras regalias, a todos aqueles que se dispusessem a investir 
na plantação de açúcar e/ou construção de engenhos. A tal ponto chegaram os 
privilégios concedidos aos senhores de engenho, que se criaram 
regulamentações através das quais não se permitia a execução dos engenhos 
para pagamento das dívidas contraídas pelos senhores”. 

 

Na fase inicial da economia cafeeira, a comercialização do produto era feita pelos 

exportadores e comissários. Estes desempenharam um importante papel no financiamento de 

novas plantações e na modernização dos equipamentos. Tal serviço foi desenvolvido até o final 

do século XIX, quando houve uma maior necessidade de crédito após a abolição da escravatura 

e, por conseqüência, os comissários tiveram que recorrer às casas comerciais e aos bancos 

estrangeiros em busca de recursos, como percebe-se na seguinte passagem: “O principal 

banqueiro do cafeicultor era o comissário. Os recursos dessa classe de comerciantes, apesar de 

serem muito ponderáveis, foram insuficientes para sustentar, sem aperturas, as novas 

necessidades monetárias da economia. Esta circunstância transformou também o comissário 

numa classe dependente de financiamentos” (DELFIM NETTO, 1981, p.23). Como essas 

instituições não apoiaram os comissários, por intermédio do fornecimento de crédito, e como não 

existia um banco oficial que prestasse tal serviço, houve a necessidade do surgimento de uma 

rede bancária nacional que assumisse o papel de financiador da atividade agrícola. 
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Mesmo o Governo não tendo uma política de crédito agrícola, a sua atuação foi 

importante, já que, após a abolição da escravatura, as necessidades de recursos financeiros 

tornaram-se altas devido ao aumento da especialização do café e aos gastos com salários. O 

Governo conseguiu empréstimos no exterior (Inglaterra) e repassou tais recursos aos 

cafeicultores, utilizando-se de bancos de auxílio à lavoura. Esse negócio tornou-se rentável para 

tais bancos, uma vez que recebiam os recursos sem juros e os repassavam aos produtores, a 

taxas de mercado. Essa foi uma fase de grande expansão para o café. 

 

O surgimento da República ocorreu num período de grande prosperidade econômica. A 

economia cafeeira continuou no seu processo de expansão até 1894, quando sofreu os efeitos da 

crise nos Estados Unidos e da superprodução de café no estado de São Paulo, acarretando a 

redução dos seus preços. Houve uma recuperação em 1903 e, novamente, uma crise três anos 

mais tarde, devido à superprodução e a conseqüente queda nos preços internacionais. A única 

solução encontrada, na época, foi a política de valorização do café, visto que não havia créditos 

disponíveis e eram impossíveis novas desvalorizações cambiais2. 

 

A política de defesa do café, ou valorização, teve seu início com a reunião, na cidade de 

Taubaté, em 26 de fevereiro de 1906, dos governadores dos três maiores estados produtores de 

café do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo CALDEIRA; CARVALHO; 

MARCONDES & PAULA (1997, p.246-7), estes governadores  
 
“aceitaram a proposta de tomar um empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas 
para comprar café no Brasil, e de só exportarem a partir de um preço de 32 mil-
réis por saca. Na prática, o convênio de Taubaté significou o investimento direto 
de dinheiro público para sustentar o preço do café por meio de uma aposta 
especulativa. Os efeitos imediatos foram benéficos, pois a renda dos produtores 
ficou garantida. Mas, a longo prazo, os riscos eram evidentes: os governos 
estaduais só poderiam pagar a dívida se vendessem o estoque a um preço 
superior ao que haviam pago. 
Para os fazendeiros, pouco importava o futuro. Ampliaram a produção, que logo 
tomou o caminho dos estoques do governo - os quais passaram a depender de 

 
2 O fato de não haver mais a possibilidade de desvalorização cambial era em função da política 
contencionista adotada por Murtinho, Ministro da Fazenda na Administração Campos Sales (1898/1902). A 
desvalorização cambial solucionava os problemas quando ocorria queda nos preços internacionais e garantia 
a renda das lavouras, em moeda nacional. 
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um mercado que absorvesse o produto a preço compensador. O governo tornou-
se um excelente sócio dos cafeicultores: os fazendeiros ficavam com os lucros, e 
toda a população pagaria os possíveis prejuízos”.3

 

Segundo FURTADO (1971), os objetivos da política de valorização do café eram:  

a) a compra pelo Governo, dos excedentes de café, financiada com recursos externos;  

b) o pagamento dos serviços dos empréstimos com novo imposto, em ouro, por saco de 

café exportado; e  

c) o desestímulo à expansão do café no longo prazo, por parte dos governos estaduais. 

 

Alguns acontecimentos, como a superprodução esperada para o período 1917/18, as 

dificuldades de escoamento do produto devido à guerra naval e a incapacidade do sistema 

bancário de financiar novas aquisições, influenciaram na ocorrência da segunda valorização do 

café em 1917. O governo do estado de São Paulo foi o responsável pela compra e estocagem dos 

excedentes, conforme decisão do Governo Federal. Os recursos foram repassados para este 

estado através do Banco do Brasil. O fim da guerra e a geada de 1918 propiciaram o equilíbrio e 

os estoques foram vendidos com bons lucros. 

 

A terceira valorização do café surgiu com a crise mundial em 1921 e com a 

superprodução de café. Houve a compra do produto por intermédio de financiamentos do 

Governo, obtidos com as emissões e os empréstimos externos. O financiamento foi liquidado 

graças à recuperação do preço e à venda dos estoques. 

 

A defesa permanente do café foi implantada após a terceira valorização. Todos os 

desequilíbrios de preços foram sustentados até o final da década de 20, quando não foram mais 

suportados com a crise de 1929. A única solução encontrada para superar a crise, como foi 

apresentado por SILVA, J. (1989), seria desvalorizar a nossa moeda e, com isso, aumentar o 

 
3 Através desta citação, percebe-se a influência dos produtores de café nas ações do Governo e na própria 
economia nacional, afinal a produção de café no Brasil representava três quartos de toda a produção mundial, 
neste período. 
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volume de exportações e, a partir daí, obter novos empréstimos com o intuito de destruir os 

estoques acumulados, caso contrário, uma nova crise seria inevitável pela queda do nível de 

preços. 

 

Até a década de 30, o dinamismo da economia brasileira era dado pelo setor agrário-

exportador. Desta forma, as poucas políticas relacionadas ao setor rural beneficiavam apenas os 

produtos destinados à exportação e eram baseadas apenas na política cambial e no crédito rural 

esporádico e limitado. A agricultura de mercado interno teve sempre um caráter secundário, não 

possuía nenhum amparo oficial e se beneficiava apenas quando havia crises no setor exportador. 

Com o episódio da depressão dos anos 30 e o conseqüente enfraquecimento das oligarquias 

rurais, houve uma pressão sobre o Governo para que fossem criadas medidas de apoio aos 

demais setores. 

 

MUELLER (1983) e SILVA, J. (1989) afirmaram que a agricultura de mercado interno 

começou a ser tratada de outra forma quando o dinamismo da economia passou da exportação de 

produtos primários para a expansão do setor urbano-industrial. As políticas ligadas ao setor 

cafeeiro passaram gradativamente para o Governo Federal e, só a partir da década de 30, iniciou-

se um envolvimento maior do Governo nos setores açucareiro-canavieiro e algodoeiro. Foram 

criados o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e o Instituto Brasileiro do Café (IBC) com o intuito 

de desenvolver, basicamente, políticas de controle da oferta e dos preços destes produtos. As 

iniciativas de assistência ao setor rural foram um tanto tímidas no início dos anos 30. Através do 

Decreto-Lei 22.626, de 07.05.33, que fixava a taxa de juros do crédito rural em 6% ao ano, houve 

um início de assistência. 
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3.1.2.  O Governo Getúlio Vargas e a Expansão do Setor Agrícola 

 

Com a instituição do Estado Novo por Getúlio Vargas, em 1937, houve uma mudança 

na condução da política econômica em relação ao setor agrícola, como pode ser constatado nesta 

citação de MUELLER (1983, p.308-9): 
 
“a política adotada pelo Estado Novo, de restringir importações conforme escala 
de prioridade, favorecia a importação de máquinas, equipamentos e matérias-
primas básicas e restringia a de bens de consumo, dentre os quais se incluíam 
alimentos e matérias-primas de origem agrícola. Para reduzir a importação desses 
artigos – que já tinha chegado a ser apreciável – passou-se a acenar aos 
agricultores com uma ampliação na assistência governamental visando levar à 
agricultura, também, a substituição de importações. 
Para atingir o objetivo de ampliar a oferta de produtos para o mercado interno 
foram adotados dois conjuntos de políticas – um positivo, de estímulo à produção, 
e outro negativo4, de intervenção na distribuição e de tabelamento. As principais 
medidas positivas do período, todas em estágios ainda preliminares, incluíram 
uma política de crédito à agricultura e a criação de organização para administrar 
uma política de preços mínimos”. 

 

 

3.1.2.1.  A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil 

(CREAI) 

 

Iniciou-se uma nova fase de assistência financeira à agricultura, por intermédio da 

criação da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI) em 1937. A Lei 

454, de 09.07.37, que deu origem à CREAI, determinava o fornecimento de recursos para a 

compra de sementes e adubos; compra de gado para criação e melhoramento de rebanhos, 

reprodutores e animais de serviço para os trabalhadores rurais; e custeio de entressafra. Esses 

 
4 Segundo MUELLER (1983, p.313), as chamadas políticas negativas, que visavam, por intermédio do 
tabelamento dos preços e da coerção, garantir uma oferta de produtos agrícolas nos centros de consumo a 
baixos preços,  

“é negativa, pois quando muito, produz impacto a curto prazo. A médio prazo, tende a 
desencorajar a produção e a restringir a oferta. A falta de produtos e a ação especulativa, 
levando à alta de seus preços, produzem inquietação nas cidades e pressões sobre salários 
e preços, que acabam forçando o governo a combater o fenômeno mediante ataques aos 
seus efeitos. Com isso os produtores são desencorajados, reduz-se a oferta e as pressões 
altistas se intensificam, ao invés de se abaterem”. 
 

Para maiores informações ver MUELLER (1983). 
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recursos eram obtidos por meio da emissão de bônus, pelo Banco do Brasil. NÓBREGA (1985) 

ressaltou que o Brasil possuía um mercado de capitais inexpressivo e, assim, os recursos eram 

supridos, principalmente, por meio das operações na Carteira de Redesconto, que fazia parte da 

estrutura do Banco do Brasil. 

 

Mesmo existindo a CREAI, KAGEYAMA (1990, p.158) salientou que não houve uma 

fonte específica de financiamento para a agricultura até os anos 50 e “os recursos e número de 

contratos efetuados durante a década de 40 não foram significativos”, se comparados às décadas 

posteriores, como pode ser visto na Tabela 01. É possível observar, ainda, a expansão dos 

recursos destinados ao financiamento agrícola ao longo do período 1938-76. 

 

 
TABELA 01 - NÚMERO DE CONTRATOS E VALOR (1) DOS FINANCIAMENTOS À 

AGROPECUÁRIA - BRASIL - 1938, 1948, 1958, 1968 E 1976 
 

 CONTRATOS FINANCIAMENTOS 
ANO Número ∆% Valor  ∆% 
1938 1.021 - 297 - 
1948 9.482 828,6 1.936 551,8 
1958 93.859 889,8 6.676 244,8 
1968 540.283 475,6 12.437 86,2 

1976 (2) 1.832.207 339,1 130.226 947,0 
FONTE: PINTO (1980, p.117) 
NOTAS:  (1) Em milhões de Cr$ constantes de 1976. 
       (2) Neste ano o Banco do Brasil financiou 1.088.625 contratos. 

 

 

Na Tabela 02, pode-se observar o crescimento dos empréstimos agrícolas no período 

1938-45, e a significativa expansão da participação da CREAI no total de créditos concedidos à 

agricultura a partir de 1941. 
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TABELA 02 - EMPRÉSTIMOS REAIS DO BANCO DO BRASIL À AGRICULTURA, À 
INDÚSTRIA E A OUTROS SETORES, E EMPRÉSTIMOS REAIS DA CREAI -  

BRASIL - 1938-45 
 

(EM MILHÕES DE CR$ VELHOS, A PREÇOS DE 1939) 
ANOS ÍNDICE DE 

PREÇOS 
(1939=100) 

EMPRÉSTIMOS 
À 

AGRICULTURA 

EMPRÉSTIMOS À 
INDÚSTRIA 

MANUFATUREIRA

EMPRÉSTIMOS 
A OUTROS 

SETORES (1) 

EMPRÉSTIMOS 
TOTAIS 

EMPRÉSTIMOS 
DA CREAI 

% DA 
CREAI 
SOBRE 

O 
TOTAL 

1938 102,3 187 148 541 876 45 5,1 
1939 100,0 278 242 712 1.232 198 16,1 
1940 105,2 458 278 874 1.610 413 25,7 
1941 118,2 638 307 1.060 2.005 690 34,4 
1942 131,2 902 323 974 2.199 1.012 46,0 
1943 161,1 832 420 796 2.048 1.043 50,9 
1944 183,2 1.636 719 995 3.350 1.912 57,1 
1945 229,0 2.259 601 996 3.856 2.397 62,2 

FONTE: MUELLER (1983, p.311) 
NOTA: (1) O item “Outros” inclui, principalmente, comércio, transportes e indústria da construção. 

 

 

A CREAI, em 1952, passou por transformações, como pode ser visto em MUNHOZ 

(1982, p.21): 
“a reforma de 1952 foi ampla: criou linhas de financiamento visando à 
conservação, transporte e armazenamento da produção, a fim de proteger o 
produtor da ação do intermediário por ocasião das colheitas; ampliou prazos de 
financiamento para a formação de culturas perenes; criou linhas de financiamento 
para a construção de escolas em propriedades rurais; introduziu empréstimos 
para investimentos; criou condições especiais para os pequenos produtores; 
estabeleceu diferentes linhas de financiamento a cooperativas para, dentre outros 
objetivos, conceder adiantamentos a seus associados por conta de produtos 
colhidos e entregues à venda, e para a compra de insumos agrícolas; e, dentre 
outros pontos ligados inclusive ao financiamento industrial, criou empréstimos 
fundiários com vistas à formação de pequenas propriedades”. 

 

Além disto, MUNHOZ (1982) também destacou as fontes de recursos utilizadas pela 

CREAI: o encaixe do Banco do Brasil; os recursos obtidos através do redesconto dos contratos de 

financiamento, de letras hipotecárias e bônus emitidos pelo Banco do Brasil; depósitos previstos 

em lei; garantia para execução de contratos firmados; recursos dos Institutos de Previdência; 

tributos e contribuições destinados ao financiamento do setor rural e outros. 
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3.1.2.2.  A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) 

 

Outra política de apoio à produção, criada no Estado Novo, foi a política de preços 

mínimos. A Comissão de Financiamento da Produção (CFP), subordinada ao Ministério da 

Fazenda, foi o primeiro órgão governamental criado com o propósito de definir e dirigir a política 

de preços mínimos para a agricultura (Decreto-Lei 5.212, de 23.01.43). 

 

Segundo MUELLER (1983, p.312), “como muitas outras organizações criadas pelo 

Estado Novo, a CFP foi totalmente inoperante na prática. No período, ela não produziu impacto 

algum sobre a produção agropecuária, tendo sido virtualmente desativada depois que Getulio 

Vargas foi deposto. Ressurgiu novamente apenas em 1951, agora no âmbito no Ministério da 

Fazenda, quando iniciou-se a fase experimental da política de preços mínimos”. 

 

Em 1945 foram definidos, pela primeira vez, os preços mínimos para o arroz, feijão, 

amendoim, soja, milho e girassol, relativos à safra de 1945/46 (Decreto-Lei 7.774, de 24.07.45). 

Porém, segundo DELGADO (1978), esse decreto não foi executado, uma vez que não existem 

registros na CFP sobre qualquer transação, tanto de compra, quanto de financiamento, neste 

período. Apenas em 1951 é que se estabeleceu uma política efetiva de preços mínimos, em que 

os produtores e as cooperativas eram os que, preferencialmente, usufruíam deste benefício. Os 

preços mínimos deveriam ser fixados pelo menos três meses antes do plantio, fato que não 

ocorreu na década de 50, pois foi observado que os preços eram fixados após o plantio (Decreto-

Lei 1.506, de 19.12.51). Outro aspecto é que “os preços mínimos eram fixados incluindo impostos, 

taxas, fretes, etc., que eram descontados após a aquisição pelo Governo” (DURAN, 1978, p.141), 

e era financiado apenas 80% do preço mínimo para a comercialização. 

 

A CFP era responsável pelo financiamento ou aquisição de gêneros, bem como pelo 

seu armazenamento, conservação e identificação das mercadorias. O Banco do Brasil era 
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encarregado de executar, no âmbito financeiro, esta política. Todos os gêneros adquiridos pelo 

Governo Federal deveriam ser destinados ao mercado interno, como reguladores ou estoque de 

reservas, ou ao mercado externo, pela exportação dos excedentes. Os recursos para execução 

dessa lei eram oriundos de um fundo formado através das operações realizadas pela própria 

Comissão. 

 

Foi constatado que, entre os anos de 1951 e 1961, os principais beneficiados com a 

política de preços mínimos estavam sendo os beneficiadores, exportadores, comerciantes e 

industriais. Procurou-se, dessa forma, tentar impedir a participação desses segmentos nos 

benefícios da PGPM, facilitando, assim, a participação dos agricultores e cooperativas. A Lei 

Delegada 2, de 26.09.62, estabeleceu que a política de preços mínimos destinava-se somente aos 

agricultores e cooperativas. Entretanto os exportadores e maquinistas poderiam usufruir desse 

benefício até 31.12.63. O prazo foi estendido pela Lei 4.303, de 23.12.63, até 31.12.65, contanto 

que fosse pago aos produtores o preço mínimo dos produtos adquiridos pelo segmento de não-

produtores rurais, e que parte de suas instalações de beneficiamento e pré-beneficiamento 

ficassem à disposição dos agricultores. Essa Lei ainda transformou a CFP em Autarquia Federal. 

 

As Leis 6 e 7, também assinadas em 26.09.62, criaram a Companhia Brasileira de 

Alimentos (COBAL) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM). A COBAL e a 

CIBRAZEM, juntamente com a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), que era 

encarregada do controle dos preços, faziam parte do Sistema Nacional de Abastecimento. Nesse 

período, verificaram-se outras modificações da PGPM, como a introdução de indexação dos 

preços mínimos em virtude da inflação e a introdução da pecuária na política. 

 

A Lei 4.504, de 30.11.64, que criou o Estatuto da Terra, definiu a fixação de preços 

mínimos dos gêneros destinados ao mercado interno e externo. A fixação deveria ser feita 60 dias 

antes do plantio e os preços seriam reajustados, na época da venda, pelo Conselho Nacional de 
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Economia, valendo-se de índices de correção, fixados pelo mesmo. A definição do preço mínimo 

de um determinado gênero dava-se pelo custo da produção mais as despesas de transporte até o 

mercado mais próximo e uma margem de lucro que não poderia ser inferior a 30%. Outro ponto 

abordado diz respeito aos custos de armazenamento, expurgo, conservação e embalagem que 

eram exclusivos do órgão que executava a política de garantia de preços mínimos. Essa lei 

também atribuiu ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) em colaboração com outros 

órgãos a responsabilidade de criação de medidas legais para a institucionalização do crédito rural. 

A Coordenação Nacional de Crédito Rural ficou responsável pela definição das normas dos 

contratos de financiamento rural, assegurando ao agricultor toda a assistência, desde o preparo 

da terra até a comercialização. Também era responsável pelo desconto de títulos ligados a 

operações de financiamento, venda de produtos e tudo que estivesse ligado diretamente à 

produção, como máquinas, equipamentos, benfeitorias e melhoramentos fundiários.  

 

Também em 1964, a Lei 4.595, de 31.12.64, que tratava da política e instituições 

monetárias, bancárias, creditícias e que criou o Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que o 

Banco do Brasil seria o executor da política de preços mínimos dos produtos agropastoris, além 

de financiar a aquisição e instalação da pequena e média propriedade. A partir do Decreto-Lei 

57.391, de 07.12.65, os beneficiadores, exportadores, comerciantes, industriais, voltaram a 

integrar efetivamente a política de preços mínimos. 

 

 

3.1.2.3.  O Regime de Ágios e Bonificações 

 

Uma nova fonte de recursos para o financiamento do setor rural surgiu em 1953, com a 

instituição do Regime de Ágios e Bonificações, que baseava-se num sistema de taxas múltiplas de 

câmbio. Segundo VEIGA (1977) e MUNHOZ (1982), o funcionamento de tal mecanismo dava-se 

por intermédio da aquisição, por parte dos importadores, de Promessas de Venda de Câmbio em 
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leilões e o valor pago a tais cambiais era chamado de ‘ágio’. Os ágios serviam para o pagamento 

de ‘prêmios’ aos exportadores e o restante do valor era recolhido ao Fundo de Ágios e repassado 

para a agricultura através do “financiamento, a longo prazo e juros baixos, da modernização dos 

métodos da produção agrícola e recuperação da lavoura nacional, e ainda à compra de produtos 

agropecuários, de sementes, adubos, inseticidas, máquinas e utensílios para emprego na lavoura” 

(MUNHOZ, 1982, p.22). Um aspecto importante a se destacar é que a importação dos chamados 

insumos modernos realizava-se a taxas subsidiadas. 

 

Segundo SILVA, J. (1989), na década de 50 as taxas múltiplas de câmbio foram 

fundamentais para a modernização da agricultura, por meio do favorecimento à importação de 

máquinas, equipamentos e insumos químicos. Porém, com a internalização do Departamento I 

(produção de bens de capital) para a agricultura, na década de 60, não havia mais interesse em 

favorecer as importações desses itens, mas reprimi-las com o objetivo de criar uma demanda 

interna para as indústrias instaladas no Brasil. Por isso, através da Instrução 204 da SUMOC, 

foram eliminadas as taxas múltiplas de câmbio em 1961, reduzindo-se os recursos para o 

financiamento rural. A explosão inflacionária ocorrida com essa medida - eliminação das taxas 

múltiplas - provocou uma acentuada diferença entre a taxa de juros do financiamento rural e a 

taxa de inflação. Assim, como foi exposto por MUNHOZ (1982, p.26), ocorreu “uma crescente 

deterioração real dos retornos das operações de crédito rural antes contratadas”. A necessidade 

de novos recursos para o financiamento rural tornou-se fundamental. Com o intuito de controlar a 

inflação e com a criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, em 1964, as 

políticas do Governo relacionadas à agricultura visavam, segundo MUNHOZ (1982, p.26), “reduzir 

os créditos rurais do Banco do Brasil, pois só assim se poderia deixar de alocar reforços 

monetários para recomposição do ‘fundo agrícola’, ou, mais verdadeiro, se alcançaria a redução 

da demanda de novos recursos oficiais”. 
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3.1.3.  O Plano de Metas (1956-61) e o Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1963-5): a Agricultura Brasileira nesses Planos 

 

O Plano de Metas5 (1956-61) foi a primeira experiência efetiva de planejamento 

brasileiro. Ele foi elaborado a partir da constatação de que o Brasil enfrentava uma crise causada 

pelo próprio processo de crescimento econômico e precisava de uma política de industrialização, 

uma vez que o país tinha o seu crescimento apoiado no setor urbano-industrial. Para o Presidente 

Juscelino Kubitschek, a produção agrícola não era uma “vocação hereditária”. O Plano estava 

voltado para cinco setores: energia, transporte, indústrias de base, educação e alimentação.  

 

O setor de alimentos estava inserido nessa estratégia, visto que existia uma demanda 

insatisfeita que provocava um estrangulamento na economia. Os resultados alcançados no setor 

de alimentos foram os seguintes: 
 
“13) trigo – meta revista: 1.500.000 t a serem atingidas na safra de 1960. Em 1960 
a produção de 370.000 t, portanto, muito aquém da meta planejada e da produção 
de 1955. 
14) armazéns e silos – meta inicial: rede com capacidade estática de 530.000 t; 
meta revista, capacidade estática de 800.000 t, sendo 330.000 t para armazéns e 
470.000, silos. Alcançaram-se 569.233 t de capacidade estática, 354.872 t em 
armazéns e 214.361 t em silos, portanto, 7% a mais da meta inicial e 71% da meta 
prevista. 
15) armazéns frigoríficos – meta inicial, capacidade estática de 100.000 t; meta 
revista, 45.000 t de capacidade estática. Ampliou-se em apenas 8.014 t a 
capacidade estática, durante o período, apesar dos estímulos governamentais. 
16) matadouros industriais – meta inicial: construção de matadouros industriais 
com capacidade de abate diário de 3.550 bovinos e 1.300 suínos. Meta revista: 
capacidade de abate diário de 2.750 bovinos e 1.100 suínos. Alcançou-se 
capacidade para abate diário de 2.100 bovinos e 700 suínos, portanto, 80% da 
meta revista. 
17) mecanização da agricultura – meta inicial: ampliar o número de tratores. Meta 
revista: aumentar o número de tratores para 72.000. Em 1957 o número de 
tratores em uso na agricultura era de 49.000. Em 1960 estimou-se a existência de 
77.362 tratores; portanto, superou-se a meta revista. 
18) fertilizantes – meta revista: atendimento ao consumo  - 40.000 t de nitrogênio, 
120.000 t de anidrido fosfórico, 60.000 t de óxido de potássio e a produção de 
adubos químicos básicos – 120.000 t de conteúdo de nitrogênio e anidrido 
fosfórico. Resultados para atendimento ao consumo: 40.200 t de nitrogênio, 
102.000 t de anidrido fosfórico e 65.000 t de óxido de potássio; portanto, 100,5%, 
95% e 108% da meta fixada. Para produção: 290.000 t, portanto, 2,5 vezes a 
quantidade fixada pela meta. 

 
5 Para maiores informações ver LAFER (1975). 
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O setor de alimentação representava, no contexto inicial do Plano de Metas, 
apenas 3,2% do investimento planejado. Entretanto, não se pode dizer que essa 
pequena porcentagem tenha dificultado o desenvolvimento da agricultura 
brasileira. Independentemente do problema da justiça social no campo, que não 
cabe analisar neste artigo, cumpre observar que a taxa de crescimento da 
produção agrícola brasileira no período 1955-1960 foi de 7,2% ao ano, o que 
contrasta favoravelmente com a taxa de 3,3% do quinquênio anterior” (LAFER, 
1975, p.44-5). 

 

Entre as principais características do ciclo expansivo impulsionado pelo Plano de 

Metas, de acordo com SERRA (1983), encontra-se um setor agrícola relativamente marginalizado 

em relação ao processo de desenvolvimento urbano-industrial proposto pelo Plano. O 

desempenho da agricultura brasileira, nesse período, foi considerado “insatisfatório por amplos 

setores técnicos e políticos, reforçando, no início dos anos 60, as pressões em favor de uma 

reforma agrária” (SERRA, 1983, p.78). 

 

O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-5) tinha o objetivo de 

retomar o desenvolvimento econômico brasileiro que havia perdido o impulso no início dos anos 

60. Este Plano foi criado por uma equipe liderada pelo Ministro do Planejamento Celso Furtado, no 

Governo João Goulart. Segundo MACEDO (1975), os objetivos do Plano Trienal eram retomar o 

crescimento econômico; conter o processo inflacionário; corrigir a distribuição de renda; realizar 

reformas de base (fiscal, administrativa, bancária e agrária); e reescalonar a dívida externa. O 

Plano, entretanto, não obteve sucesso em seus objetivos de retomar o desenvolvimento e 

solucionar o problema da inflação6. 

 
“Cumpria ao governo, em virtude da reorientação do papel do Estado como 
agente propulsor da economia, procurar formas de reativar as taxas positivas de 
crescimento econômico, controlar a inflação, intensificar investimentos no campo 
social, resolver o problema da dívida externa, reduzir as disparidades econômicas 
do país, etc., além de procurar levantar os obstáculos que estavam colocados no 
caminho desse processo, em que é ressaltada particularmente a estrutura agrária 
brasileira que, não assimilando modernas técnicas, acabava por atrasar o 
conjunto da economia, e que precisava ser modificada com rapidez e eficiência, 
sem o que colocava-se em jogo a possibilidade de sucesso do conjunto das 
propostas do Plano Trienal” (GONÇALVES NETO, 1997, p.123). 

 

 
6 Para maiores informações ver MACEDO (1975). 
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Em relação ao setor agrícola, os estudos desenvolvidos a respeito das atividades 

agrícolas e de abastecimento concluíram que a deficiente estrutura agrária brasileira era a 

responsável pelo atraso do setor rural em relação aos demais setores, pela baixa produtividade e 

pela pobreza da população do meio rural. Como conseqüências dessa deficiente estrutura agrária, 

GONÇALVES NETO (1997, p.124-25) destacou: 
 
“cerca de 75% das propriedades agrícolas não dispõem de terras suficientes para 
uma exploração racional de cultivo e conservação do solo, o que só pode ser 
alterado pela modificação na referida estrutura agrária; a população rural tende a 
se concentrar nessa pequenas propriedades; por outro lado, o tamanho excessivo 
das grandes propriedades promove a ociosidade de metade das terras 
formalmente incorporadas à economia de mercado; esta mesma estrutura 
dificulta, também, a introdução de novas técnicas e relações de trabalho, 
comprometendo o desenvolvimento futuro da agricultura; o custo do aluguel de 
terras (para arrendatários e meeiros) consome boa parte do incremento da renda, 
auferida sobretudo por diferencial de preços agrícolas/industriais, não permitindo 
que as massas rurais se beneficiem; a rigidez da oferta agrícola, resultante em 
boa parte desta estrutura agrária, promove a ascensão dos preços agrícolas de 
forma mais rápida que a dos produtos industriais. O que levará, igualmente, ao 
final do Plano Trienal, dentro do conjunto das reformas de base necessárias ao 
prosseguimento do processo de desenvolvimento econômico, à proposta de 
reforma agrária”. 

 

Desta forma, a ação do Governo foi orientada para atender aos objetivos determinados 

para o desenvolvimento do setor agrícola, que eram o estímulo à expansão da produção de 

alimentos e matérias-primas para o mercado interno e a correção de distorções e/ou deficiências 

na produção de produtos primários destinados à exportação. Os mecanismos utilizados pelo 

Governo - a pesquisa e o fomento, o crédito agrícola e a política de preços mínimos - estavam 

direcionados para o processo de modernização da agricultura, como foi constatado por 

GONÇALVES NETO (1997, p.126): 
 
“coerente com o objetivo de modernização do processo produtivo, necessário para 
garantir o aumento da produção e da produtividade em níveis compatíveis com a 
demanda de um país que se industrializava rapidamente, o plano estende-se 
sobre os bens de produção para a agricultura, em que a preocupação está 
centrada, em primeiro lugar, nos equipamentos agrícolas, dando-se especial 
importância à produção de tratores que ora iniciava sua arrancada no Brasil. 
Dedica-se, também, às questões não menos importantes dos fertilizantes, dos 
produtos de defesa agropecuária (defensivos), e dos armazéns e silos”. 
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3.2.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Até os anos 30, a economia brasileira estava desenvolvendo-se dentro do modelo 

agrário-exportador. A agricultura estava voltada para o mercado externo e a renda obtida com as 

exportações dava a sustentação para o seu desenvolvimento. O papel do Governo era limitado e 

atendia principalmente às culturas de exportação através da política cambial e do crédito rural 

esporádico e limitado. A partir da década de 30, o setor urbano-industrial tornou-se o centro da 

economia. Começou a surgir uma atuação um pouco mais ativa do Governo em relação às 

culturas de mercado interno, uma vez que era preciso produzir alimentos para os trabalhadores 

urbanos e matérias-primas para as indústrias. Além disso, os produtores rurais tornaram-se um 

mercado consumidor para muitos produtos industriais. Era um período de avanço da 

modernização da economia e a agricultura precisava integrar esse processo. 



4.  O NOVO PADRÃO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA 
BRASILEIRA: 1965-79 

4.1.  OS IMPACTOS DO PROGRAMA DE AÇÃO ECONÔMICA DO GOVERNO - 

PAEG (1964-6), DO “MILAGRE BRASILEIRO” (1967-73) E DA 

DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA (1974-9) SOBRE O SETOR RURAL 

BRASILEIRO 

 

 

A economia brasileira no início dos anos 60 atravessou um processo de relativa 

estagnação econômica; houve uma queda no crescimento econômico, no período 1962-4 a taxa 

de crescimento do PIB foi de aproximadamente 3,4% a.a., bem inferior ao período de 1957-61 que 

foi em torno de 6,9% a.a., e uma impossibilidade de substituição de importações de forma maciça. 

MARTONE (1975) afirmou que se esperava que a própria economia conseguisse reencontrar, no 

seu nível de industrialização, novas fontes de dinamismo para estimular a continuidade no 

processo de desenvolvimento. Entretanto, a economia não conseguiu responder a esta 

expectativa, pois 
 
“durante o processo de desenvolvimento da etapa anterior, acumularam-se 
distorções e inflexibilidades que fecharam ao mercado a possibilidade de, por si 
só, corrigi-las. Entre essas distorções, sem dúvida as mais importantes foram: a) o 
processo inflacionário crescente que acompanhou todo o esforço de 
industrialização; b) o próprio sentido da industrialização, que se fez mediante 
técnicas intensivas de capital e a baixo índice de absorção de mão-de-obra; c) 
aumento vertiginoso da participação do setor público da economia; d) a relativa 
estagnação do setor agrícola do ponto de vista da produtividade” (MARTONE, 
1975, p.70). 

 

Durante os primeiros anos da década de 60, a agricultura manteve os mesmos índices 

de produtividade, relativamente estagnada, descapitalizando-se através da transferência de um 

percentual dos seus excedentes para financiar os investimentos no setor industrial, provocando 

um atraso na sua própria modernização.  



 37

 

A economia brasileira seguiu um novo rumo com o golpe em 1964, estabelecendo-se 

uma fase de maior preocupação com a modernização do país. As forças “reacionário-

conservadoras”, aliadas aos interesses estrangeiros, buscavam através de um regime autoritário e 

burocrático lograr êxito no estabelecimento das condições para um crescimento econômico 

acelerado, na consolidação do sistema capitalista no Brasil, no aprofundamento da integração 

econômica brasileira ao sistema capitalista internacional, e na integração do Brasil ao Primeiro 

Mundo (BRUM, 1991). Os processos de destituição do Governo João Goulart e de ascensão à 

Presidência da República do Marechal Castelo Branco ocorreram com o golpe militar em março 

de 1964. 

 

No campo econômico, a ação governamental por meio do Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), criado em novembro de 1964, visava formular uma estratégia de 

desenvolvimento para o período de 1964-6, em que seriam estabelecidas as bases para um 

planejamento de longo prazo. Pretendia-se formular uma política que eliminasse os problemas 

que freiavam o crescimento econômico. Na Figura 01, pode-se visualizar, sinteticamente, os 

objetivos e os instrumentos que compreendiam o PAEG. No Anexo 01, apresentam-se, 

minuciosamente, os componentes dessa figura. Com este programa, buscava-se a manutenção, 

ou mesmo, a recuperação do crescimento econômico. Segundo RESENDE (1990, p.215),  
 
“o combate à inflação estava sempre qualificado no sentido de não ameaçar o 
ritmo da atividade produtiva. A restrição do balanço de pagamentos era 
diagnosticada como séria limitação ao crescimento. Para superá-la, o PAEG 
propunha uma política de incentivos à exportação, uma opção pela 
internacionalização da economia, abrindo-a ao capital estrangeiro, promovendo a 
integração com os centros financeiros internacionais e o explícito alinhamento 
com o sistema norte-americano da Aliança para o Progresso. A manutenção, ou a 
promoção, da capacidade de poupança da economia é associada em todos os 
níveis ao sucesso na luta contra a inflação, deixando transparecer um diagnóstico 
heterodoxo que associa a inflação à poupança forçada. Tal diagnóstico fica mais 
explícito na descrição das bases do programa desinflacionário. A inflação 
brasileira era diagnosticada como ‘resultado da inconsistência da política 
distributiva, concentrada em dois pontos principais: (i) no dispêndio governamental 
superior à retirada de poder de compra do setor privado, sob a forma de impostos 
ou de empréstimos públicos; (ii) na incompatibilidade entre a propensão a 
consumir, decorrente da política salarial, e a propensão a investir, associada à 
política de expansão de crédito às empresas’”. 



FIGURA 01 - OBJETIVOS E INTRUMENTOS DE AÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO 
ECONÔMICA DO GOVERNO: 1964-6 
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O setor agrícola era considerado um setor retardatário, segundo um diagnóstico 

apresentado no PAEG, visto que as políticas voltadas ao crescimento industrial não eram 

acompanhadas por políticas de expansão da agricultura, por meio de incentivos ao uso de 

tecnologias modernas. O descaso das políticas de desenvolvimento ocasionou crises de 

abastecimento, em virtude da insuficiência do crescimento agrícola. O crescimento da produção, 

neste período, dava-se em função de um crescimento extensivo do uso da terra. Os principais 

problemas da agricultura, na passagem dos anos 50 para os anos 60, estavam relacionados aos 

seguintes pontos: 
 
“a) em termos da dinâmica do crescimento, o ritmo, historicamente observado, de 
expansão da oferta de produtos agrícolas orientados para o mercado interno, está 
abaixo da taxa de expansão da demanda determinada pelos aumentos da renda e 
da população. Essa insuficiência é particularmente grave para a produção animal 
e seus derivados; 
b) a agricultura brasileira tem como principal característica a distensão 
permanente da sua fronteira geográfica. Tal deslocamento, associado com as 
deficiências de infra-estrutura dos setores de transporte e abastecimento, 
representa uma pressão constante sobre o preço pago pelo consumidor urbano; 
c) aparentemente, a contínua ocupação de frentes pioneiras de alta fertilidade 
natural apenas compensa o declínio de produtividade das áreas de agricultura 
mais antiga. Há, assim, um dinamismo no setor agrícola que é fruto da própria 
capacidade produtiva do solo e não conseqüência da aplicação de níveis 
diferentes de tecnologia; 
d) a agricultura orientada para o setor de exportação tem manifestado, em grande 
parte como conseqüência da política cambial e da situação até agora prevalecente 
no mercado mundial de produtos primários, incapacidade para expandir-se e 
diversificar-se; 
e) ao nível regional, a estrutura fundiária da agricultura brasileira é, em certos 
casos, obstáculo ao emprego da máquina (minifúndio) e ao uso mais eficiente da 
terra e da mão-de-obra (latifúndio); 
f) o baixo nível cultural de grande número de empresários rurais e da totalidade da 
mão-de-obra agrícola é o obstáculo mais forte que se antepõe à difusão da 
tecnologia capaz de modernizar o setor agrícola; 
g) a agricultura brasileira ressente-se da falta de definição clara dos objetivos de 
política econômica que lhe compete cumprir, dada a inexistência de liderança 
efetiva no que se refere aos órgãos da administração federal voltados para o meio 
rural” (BRASIL, 1964, p.108). 

 

Sobre a questão da baixa produtividade, pode-se dizer que as políticas de combate à 

inflação, baseadas no controle de preços, causavam distorções no longo prazo, já que o controle 

dos preços desencorajava os investimentos na agricultura e ocasionava um aumento da produção 

inferior ao crescimento da demanda, provocando uma pressão de alta sobre os preços. 
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A orientação do Governo para a correção dos problemas enfrentados pelo setor 

agrícola e para o seu desenvolvimento estava fixada em diversas metas que compreendiam a 

produção de alimentos, a produção de matérias-primas, o aumento das exportações, a 

substituição de importações, a redistribuição geográfica das populações rurais e o treinamento de 

mão-de-obra. As medidas de curto prazo, que objetivavam atuar diretamente na oferta de 

produtos agrícolas incluíam:  
 
“a) intensificação do uso de fertilizantes, através de programa de divulgação, em 
que se conjugam recursos dos laboratórios do Ministério da Agricultura, das 
Secretarias de Agricultura dos Estados e de entidades privadas; 
b) efetivação de amplo programa de expansão de aviários junto aos grandes 
centros urbanos, de maneira que, a curto prazo, se possam conter os aumentos 
de preços de produtos alimentícios no tocante a proteínas de origem animal; 
c) estabelecimento de padrões de emergência em relação aos atualmente 
utilizados para certificação de sementes; 
d) ampliação da frota de navios pesqueiros; mobilização da infraestrutura de frio 
na costa marítima do país; organização dos meios de transporte marítimos para 
melhor aproveitamento das facilidades de estocagem e aperfeiçoamento da 
redistribuição do pescado; 
e) localização dos estoques existentes de arroz, feijão, milho nas respectivas 
áreas produtoras e embarque para os locais em que se verifica escassez; 
unidades militares serão utilizadas para manter as estradas livres e, quando 
necessário, transportar cereais; 
f) os controles de preços serão mantidos temporariamente para produtos em 
poder principalmente de especuladores, mas serão removidos gradualmente, 
sempre que os produtores possam beneficiar-se imediatamente de tal medida” 
(BRASIL, 1964, p.151-52). 

 

Por outro lado, as medidas de longo prazo atuavam sobre os incentivos à produção; 

crédito agrícola; preços mínimos; ampliação da capacidade de armazenamento; treinamento dos 

agricultores na construção de silos; incentivos na utilização de tratores, equipamentos, adubos, 

corretivos e sementes melhoradas; incentivos no desenvolvimento de pesquisa, aperfeiçoamento 

de métodos de produção, treinamento de técnicos, conservação do solo, irrigação e drenagem, 

eletrificação rural; e programa de reflorestamento.  

 

Nesta fase do desenvolvimento brasileiro, era importante que o setor agrícola 

cumprisse as funções de fornecedor de alimentos e matérias-primas aos centros urbanos 

industrializados, de gerador de divisas para o financiamento de importações de matérias-primas, 



 41

produtos intermediários e bens de capital e de realocador de parte da mão-de-obra oriunda do 

setor secundário, liberada em razão da redução do emprego (BRASIL, 1964).  

 

Modernizar a agricultura, através da utilização dos “insumos modernos”, e aumentar a 

produção agrícola era necessário para estimular o aumento das exportações dos produtos 

primários e, conseqüentemente, gerar divisas para as vultosas importações que viabilizariam o 

desenvolvimento econômico brasileiro. Dessa forma, a modernização da agricultura e os 

incentivos ao aumento da produção estavam inseridos dentro do próprio processo de 

modernização da economia, contudo deveria ser criado um mecanismo que desse condições para 

que o setor rural tivesse acesso a esses “insumos modernos”. O mecanismo criado foi o crédito 

rural, com a sua institucionalização através do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965.  

 

A crise econômica brasileira, ocorrida no início dos anos 60, e provocada 

principalmente pelo aumento da taxa de inflação, foi contida pelo PAEG, cuja orientação era 

reduzir os gastos públicos, elevar a carga tributária, conter o crédito e conter os aumentos 

salariais, como pode-se perceber nesta passagem de MELLO & BELLUZZO (1983, p.144-5): 
 
“o ciclo de expansão do período JK desembocou numa crise de superacumulação 
acompanhada de fortes pressões inflacionárias. A crise iniciada em 1962 atingiu 
seu ápice nos primeiros meses de 1964. O governo que emerge do movimento 
político-militar tratou de enfrentá-la. O Plano de Ação Econômica do Governo 
(PAEG) indicava como problema central a aceleração da taxa de inflação, que, 
mantida a tendência, atingiria 144% no final do ano. O diagnóstico elaborado pela 
equipe Campos-Bulhões atribuía a exacerbação das pressões inflacionárias ao 
excesso de demanda e aos demagógicos aumentos salariais. 
A terapia recomendada implicou a mobilização dos instrumentos clássicos de 
estabilização: corte no gasto público, aumento da carga tributária, contenção de 
crédito e arrocho salarial”. 

 

Buscava-se, com a estabilização da economia, estimular a poupança privada e atrair os 

investimentos externos para agirem diretamente sobre o crescimento econômico. Para isso, era 

necessária uma reorganização do sistema financeiro através da  
 
“criação de novos instrumentos de mobilização e de instituições especializadas no 
provimento de vários tipos dos crédito. Caberia às financeiras suprir recursos para 
o consumo de bens duráveis, aos bancos comerciais o financiamento do capital 
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de giro das empresas e a um novo personagem - banco de investimento - 
incumbiria o financiamento de longo prazo. Ao mesmo tempo, o mercado 
acionário deveria passar a cumprir com dinamismo a tarefa de tornar líquidos os 
ativos, concentrar e canalizar recursos para capitalização das empresas. Para 
impulsioná-lo, imaginou-se a criação de Fundos de Investimento formados com 
recursos deduzidos do Imposto sobre a Renda. No bojo desta reforma de mercado 
de capitais foi criada uma instituição oficial - BNH - que amparada por recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), destinava-se a estimular o setor 
de construção civil, garantindo, em última instância, as agências privadas de 
crédito imobiliário. 
Simultaneamente, foi reformada a Lei de Remessa de Lucros, concedendo ao 
capital externo generosas condições de expatriação de rendimentos. 
Por outro lado, foi criada uma sistemática de incentivos às exportações. Buscava-
se não só abrir uma nova fonte de crescimento, como também solucionar a longo 
prazo o problema do estrangulamento externo” (MELLO & BELLUZZO, 1983, 
p.145-6). 

 

Após o aprofundamento da crise, ocasionado pela política de estabilização adotada, 

instaurou-se no país uma fase de grande expansão econômica, conhecida como o “milagre 

brasileiro”. Houve a retomada dos investimentos do Governo e da construção civil residencial. A 

indústria de bens de consumo duráveis foi a principal responsável pela recuperação da economia, 

estimulando também a expansão dos setores de bens de consumo não-duráveis e de bens de 

produção. A sustentação do aumento na demanda por bens de consumo duráveis estava apoiada 

na concentração da renda e no aumento do endividamento das famílias, como foi citado por 

SERRA (1983, p.89):  
 
“o crescimento da demanda de bens duráveis já em 1966-1967 foi de 13,4 por 
cento em média, refletindo: (i) a maior concentração pessoal da renda, que, no 
contexto da fase de semi-estagnação da economia, permitiu preservar e aumentar 
o poder de compra dos grupos médios-altos; (ii) a elevação das margens de 
endividamento das famílias, facilitada pelo desenvolvimento da intermediação 
financeira na compra de bens de consumo”. 

 

SERRA (1983) salientou que o desempenho favorável da economia no período 1967-73 

foi impulsionado pela capacidade ociosa do setor industrial, que foi herdada do período do Plano 

de Metas (1956-61) e do período de semi-estagnação no início dos anos 60; pela disponibilidade 

de divisas, gerada pela expansão nas exportações e facilidades na obtenção de recursos 

externos; e pela expansão do crédito bancário ao setor privado. 
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Neste contexto de crescimento econômico, a produção de produtos agrícolas destinada 

ao mercado interno sofreu um atraso, mesmo com a elevação do crescimento industrial e das 

massas salariais. A justificativa de SERRA (1983, p.93) quanto a este atraso não estava 

relacionada a um declínio de todo o setor agrícola, mas “ao já mencionado crescimento mais que 

proporcional das exportações, cujo peso na produção agrícola total passou de 12,0 para 18,6 por 

cento entre 1966/67 e 1973. Ou seja, na prática, não obstante a decantada oferta ‘infininitamente 

elástica’ de terras e mão-de-obra, a produção de ‘exportáveis’ substitui produção de alimentos 

para o consumo doméstico”. 

 

Quanto ao aspecto da modernização do setor agrícola neste período, SERRA (1983, 

p.93-4) chamou a atenção para os seguintes aspectos: 
 
“afora as condições relativamente favoráveis da demanda externa e a política de 
minidesvalorizações (que incentivou as exportações agrícolas), outros fatores de 
peso contribuíram para explicar a evolução indicada, começando pelas 
características do processo de relativa ‘modernização’ que envolveu a agricultura 
brasileira desde os anos 50. Essa modernização, a nível tecnológico, beneficiou 
fundamentalmente as culturas do café, algodão, cana-de-açúcar, soja, laranja, 
batata e trigo, os cinco primeiros produtos de exportação. E foram estas culturas 
que puderam então desfrutar dos subsídios concedidos aos insumos químicos e 
que sofreram um processo de mecanização mais acentuado. Contribuiu no 
mesmo sentido a concentração do crédito rural especialmente em torno dos 
produtos citados e para os grandes proprietários, em função das maiores 
garantias que podem oferecer. 

 

Houve uma pressão sobre a inflação em razão da falta de apoio à produção de 

alimentos para o mercado interno, ocasionando um aumento do custo na produção em virtude da 

baixa produtividade e aos reduzidos subsídios ao setor. Outros fatores que também provocaram a 

elevação dos custos de produção foram o aumento do preço real da terra e a produção em 

regiões mais afastadas dos centros urbanos (SERRA, 1983). 

 

MELLO & BELLUZZO (1983, p.149) também abordaram a questão da modernização 

agrícola brasileira durante o período do “milagre brasileiro” e o favorecimento à produção dos 
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produtos exportáveis em detrimento da produção dos produtos destinados ao mercado interno, 

como pode-se observar nesta passagem: 
 
“as transformações da agricultura brasileira, do mesmo modo, foram bastante 
afetadas pela necessidade de um bom desempenho do setor externo. Tratava-se 
de estimular a todo o custo a diversificação das exportações agrícolas, o que foi 
feito através de fixação de preços mínimos sistematicamente favoráveis aos 
artigos com cotação no mercado internacional, concessão de crédito fortemente 
subsidiado etc. A produção rentável dos bens exportáveis, especialmente a soja, 
exige mecanização em larga escala, uso de herbicidas e adubos, em suma, uma 
elevação do investimento e do nível de gastos correntes, o que certamente 
acelera a destruição de formas de produção pré-capitalistas ou capitalistas 
atrasadas (colonato). É claro que as transformações viriam de qualquer modo, 
desde que o prosseguimento do desenvolvimento capitalista implicaria 
necessariamente ‘industrializar o campo’ e unificar o mercado de trabalho, e já 
eram entrevistas claramente no período anterior, a partir da promulgação do 
Estatuto do Trabalhador Rural. Mas é indiscutível que a violência e a rapidez com 
que se processaram, patentes hoje pela existência de milhares de bóias-frias, se 
deveu a uma orientação deliberada da política econômica”. 

 

A inflexão no crescimento econômico, a partir de 1974, foi causada, principalmente, 

pela queda no ritmo de expansão da economia e pelo recrudescimento do processo inflacionário. 

A aceleração da inflação teve efeitos sobre o crédito e os salários, provocando uma redução na 

demanda por bens de consumo duráveis e bens de consumo não-duráveis (SERRA, 1983). A 

solução para essa desaceleração econômica poderia estar apoiada num ajustamento estrutural ou 

numa estratégia de crescimento como resposta à crise. O Governo Geisel optou pela segunda 

alternativa e implantou, em 1974, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). O II PND foi 

desenvolvido como uma resposta aos estrangulamentos internos e externos e conseguiu concluir 

o parque industrial brasileiro, entretanto provocou o aumento da dívida interna, o aumento da 

dívida externa e o aumento da inflação. A estratégia adotada para a superação da crise, ou seja, o 

crescimento econômico, foi utilizada no Brasil até o final da década de 70, quando o ajustamento 

estrutural foi a opção para a solução da crise nos anos 80.  

 

Durante os períodos do “milagre brasileiro” e da desaceleração da economia a partir de 

meados da década de 70, vários planos econômicos foram propostos pelo Governo: a) Plano 

Estratégico de Desenvolvimento (1968-70); b) Metas e Bases para a Ação de Governo (1970-3); 
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c) I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-4); e d) II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(1975-9). Através do Quadro 01, identificam-se os principais objetivos gerais e específicos 

(relativos ao setor agrícola) determinados por esses planos econômicos. 

 

A continuidade do processo de desenvolvimento econômico estava inserido entre os 

objetivos de todos esses planos de governo. Pretendia-se romper com os estrangulamentos desse 

processo e criar mecanismos capazes de apoiar o crescimento da economia. Em relação ao setor 

agrícola, destaca-se o seu papel secundário nesses planos, visto que o setor urbano-industrial 

passou a ser o responsável pelo desenvolvimento da economia, cabendo à agricultura, o 

cumprimento de algumas tarefas importantes para a continuidade do desenvolvimento: garantir o 

abastecimento do mercado interno, com alimentos e matérias-primas, sem elevação dos preços; 

gerar, através da produção de produtos exportáveis, divisas para o país; e gerar empregos. 

 

O setor agrícola foi considerado atrasado, em relação ao setor urbano-industrial, até a 

implantação do Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-70). A partir do Programa Metas 

e Bases para a Ação de Governo (1970-3) a agricultura passou a não ser mais considerada um 

obstáculo ao crescimento da economia. Quanto à reforma agrária, GONÇALVES NETO (1997, 

p.139-40) enfatizou que 
 
“enquanto estamos no período populista, buscando-se apoio das massas, a 
reforma agrária aparece no Plano Trienal como fundamental para a alteração da 
estrutura agrária e conseqüente modernização da agricultura, setor que peia as 
possibilidades de desenvolvimento. Com o advento dos governos militares, 
sustentados por novas alianças, esta preocupação irá para o limbo, mas não de 
imediato. Como vimos, o Paeg assume grande parte do diagnóstico do Plano 
Trienal e a reforma agrária permanecerá como um dos instrumentos de ação. E 
não podemos nos esquecer que é no governo Castelo Branco que é editado o 
Estatuto da Terra, com propostas bastante abrangentes de reforma agrária. 
Contudo, a força das novas alianças e o argumento dos técnicos que vão 
chegando aos ministérios econômicos, acabam por modificar esta postura, 
colocando a reforma agrária no rol das realizações secundárias, até chegar-se ao 
ponto de o governo Médici aboli-la do linguajar no plano mais significativo do seu 
período, o I PND. No governo Costa e Silva previa-se, já, uma reforma agrária 
‘integrada’, em que se percebe o progressivo esvaziamento que lhe ocorreria. 
Com o governo Geisel a expressão retorna no II PND, mas já em outra situação, 
quando os próprios movimento reivindicatórios da reforma agrária haviam 
diminuído o seu ímpeto”. 
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A questão da modernização da agricultura foi abordada em todos esses planos, sendo 

enfatizados os mecanismos de intervenção do Governo no desenvolvimento desse processo: o 

crédito rural, os preços mínimos, a pesquisa e a extensão, etc.. O crédito rural e os preços 

mínimos serão abordados na próxima seção. 



 47

QUADRO 01 - PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS PLANOS ECONÔMICOS ELABORADOS NO 

PERÍODO 1968-79 
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QUADRO 01 - PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS PLANOS ECONÔMICOS ELABORADOS NO 

PERÍODO 1968-79 



 49

                                                          

4.2.  OS INSTRUMENTOS DO FINANCIAMENTO AGRÍCOLA BRASILEIRO NO 

PERÍODO 1965-79 

 

 

4.2.1.  O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 

 

No Brasil, o crédito rural foi institucionalizado por meio da criação do Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR) 7 em 1965. O objetivo em criar-se uma fonte de crédito específica para o 

setor agrícola, por intermédio do SNCR, 
 
“visava a dar o suporte a um importante processo de modernização da atividade 
agrícola que implicaria a crescente absorção, pelo setor, de máquinas e insumos 
modernos. Tais transformações correspondiam, de um lado, aos interesses da 
indústria nacional produtora desses bens - que precisava ampliar o mercado para 
sua produção em crescimento - e de outro, à necessidade de geração de 
excedentes agrícolas exportáveis - que produzidos a um custo mais reduzido se 
tornariam competitivos no mercado internacional” (FÜRSTENAU,1987, p.139). 

 

De acordo com a Lei 4.829, o crédito seria oferecido aos produtores rurais e 

cooperativas para ser aplicado nos investimentos em armazenamento, beneficiamento e 

industrialização dos produtos agropecuários; no custeio da produção e comercialização; no 

fortalecimento econômico dos pequenos e médios produtores rurais; no incentivo ao uso de 

métodos que visassem aumentar os níveis de produtividade e bem-estar das populações rurais; e 

na defesa do solo. Além disso, o setor agrícola passaria a ser amparado por um crédito fornecido 

em melhores condições do que no mercado financeiro livre, já que haveria facilidade de acesso ao 

crédito e taxas de juros e prazos mais condizentes com a realidade do setor. Segundo CARNOS 

(s.d., p.1), não era função do crédito rural “subsidiar atividades deficitárias e/ou antieconômicas; 

financiar o pagamento de dívidas; possibilitar a recuperação de capital investido; favorecer a 

retenção especulativa de bens; amparar atividades sem caráter produtivo ou aplicações 

desnecessárias”. 

 

 
7 Lei 4.829, de 05.11.65, sendo regulamentada pelo Decreto-Lei 58.380, de 10.05.66. 
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Diversas fontes de recursos eram utilizadas na execução da política de crédito rural, 

como fundos ligados ao setor rural; valores relativos às isenções de recolhimentos; recursos 

próprios dos integrantes do sistema de crédito rural; valores recolhidos ao Banco Central (BACEN) 

pelo sistema bancário; bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos semelhantes, emitidos por 

integrantes governamentais do sistema; produto de multas; resultado de operações de 

financiamento do setor e recursos de origem externa. As aplicações compulsórias dos bancos 

comerciais e os recursos provenientes das Autoridades Monetárias eram as principais fontes que 

sustentavam o crédito rural, segundo OLIVEIRA & MONTEZANO (1982).  

 

Os bancos comerciais começaram a atuar mais efetivamente no financiamento rural a 

partir da Resolução 69, de 22.07.67. Esta Resolução estabelecia que os bancos comerciais 

deveriam aplicar 10% dos depósitos líquidos em operações de crédito rural. Segundo KAGEYAMA 

(1990), os bancos deveriam repassar esses recursos ao Banco Central, com uma remuneração 

equivalente a 6% a.a., se não fosse possível conceder esses empréstimos ao setor agrícola. 

Houve modificações no percentual de exigibilidade dos depósitos à vista líquidos aplicados em 

financiamento rural, ao longo desse período, em razão da perda de importância desses recursos 

frente ao crédito rural total, como pode ser visto no Quadro 02  

 

 
QUADRO 02 - MODIFICAÇÕES NO PERCENTUAL DE EXIGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS À 

VISTA LÍQUIDOS APLICADOS EM FINANCIAMENTO RURAL - 1973-818

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE MODIFICAÇÕES 

Resolução 260, de 19.07.73  a) Aumento do percentual de exigibilidade dos depósitos à vista líquidos para 
15% 

Resolução 556, de 12.06.79 a) Aumento do percentual de exigibilidade dos depósitos à vista líquidos para 
17%, entre setembro e dezembro de 1979. A partir de janeiro o percentual 
voltou a ser de 15%  

Resolução 671, de 17.12. 80 a) Aumento do percentual de exigibilidade dos depósitos à vista líquidos para 
20% 

Resolução 698, de 17.06. 81 a) Aumentos graduais do percentual de exigibilidade dos depósitos à vista 
líquidos até atingir o valor de 25% 

FONTE: MASSUQUETTI (1994) 

 

                                                           
8 Para maiores informações ver OLIVEIRA & MONTEZANO (1982). 
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Segundo OLIVEIRA & MONTEZANO (1982, p.150-1), “cada choque provocado pela 

mudança nos percentuais de exigibilidade corresponde a um efeito cada vez menor sobre a 

participação dos bancos comerciais no crédito rural, relativamente ao choque anterior”, além de 

existir “uma inexorável tendência declinante, ano após ano, das participações logo após cada 

choque provocado pelas referidas alterações nas exigibilidades”. Essas afirmações podem ser 

constatadas na Tabela 03. Tomando-se por base os dados apresentados, na Tabela 03, sobre o 

coeficiente da capacidade de financiamento dos depósitos à vista líquidos dos bancos comerciais, 

percebe-se que, a partir de 1976, o volume destes depósitos não era mais suficiente para cobrir 

as necessidades de recursos do crédito rural. 

 

A falta de interesse dos bancos privados no financiamento rural era em função do alto 

risco e baixa rentabilidade do setor, além das taxas de juros serem mais baixas. Em virtude disso, 

os recursos provenientes dos depósitos à vista, dos bancos comerciais, passaram a ter uma 

participação cada vez menor no financiamento do setor, havendo a necessidade do Banco do 

Brasil garantir o suprimento de crédito por meio de uma crescente participação no financiamento 

rural. A crescente participação do Banco do Brasil no financiamento agrícola, no período 1960-81, 

bem como a tendência declinante da participação dos bancos comerciais podem ser observadas 

na Tabela 04. 



TABELA 03 - CRÉDITO AGRÍCOLA TOTAL: EXIGIBILIDADES LEGAIS E CAPACIDADE DE 
FINANCIAMENTO DOS DEPÓSITOS À VISTA LÍQUIDOS DOS BANCOS COMERCIAIS - 

BRASIL - 1965-81 
 

 SALDOS DEZEMBRO, EM MILHÕES DE CONTRIBUIÇÕES DAS DEPÓSITOS À COEFICIENTE DA 

 CRUZEIROS CORRENTES APLICAÇÕES COM- VISTA LÍQUI- CAPACIDADE DE 

 Exigibilidades (E) Crédito PULSÓRIAS NO CRÉDITO DOS NOS BAN- FINANCIAMENTO 

 Resolução Resoluções Agrícola AGRÍCOLA TOTAL COS COMER- DOS DEPÓSITOS 

ANO 69 69 a 698 Total Resolução Resoluções CIAIS - (EM À VISTA LÍQUI- 

   69 69 a 698 MILHÕES DE DOS DOS BANCOS 

   (1)/(3) (2)/(3) CRUZEIROS COMERCIAIS 

   CORRENTES) (6)/(3) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1965   1327   4670 3,52 

1966   1980   5041 2,55 

1967 711 711 3127 22,7 22,7 7810 2,50 

1968 1000 1000 5913 16,9 16,9 10861 1,84 

1969 1316 1316 8273 15,9 15,9 14830 1,79 

1970 1739 1739 12253 14,2 14,2 19614 1,60 

1971 2516 2516 17619 14,3 14,3 25782 1,46 

1972 3184 3184 24519 13,0 13,0 37128 1,51 

1973 4892 7100 36849 13,3 19,3 54133 1,47 

1974 6322 9233 63135 10,0 14,6 75148 1,19 

1975 9306 13658 105392 8,8 13,0 110198 1,05 

1976 11952 17579 159011 7,5 11,1 137366 0,86 

1977 15179 22172 227286 6,7 10,0 175926 0,77 

1978 20302 29743 270009 7,5 11,0 241665 0,90 

1979 30379 49768 461313 6,6 11,0 414881 0,90 

1980 54321 78401 791822 6,9 10,0 714996 0,90 

1981 98449 202226 1421776 6,9 14,2 1276305 0,90 

FONTE: OLIVEIRA & MONTEZANO (1982, p.150) 
NOTAS:  Coluna (1) = resulta da aplicação do critério de cálculo das exigibilidades imposto apenas pela resolução 
69. Isto é, E D Ct t t= −− −( , ) . ( )0 1 0

C−

2 2 , onde Et são as exigibilidades para o mês t, Dt é o saldo dos depósitos à 
vista nos bancos comerciais no mês t e Ct é o saldo dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais no Banco 
Central no mês t.  
 Coluna (2) = resulta da aplicação do critério de cálculo das exigibilidades imposto pelas Resoluções 69, 
260, 556, 671 e 698. Assim, até julho de 1973 o critério é o mesmo do aplicado na coluna (1). A partir daí, o critério é 
o seguinte: E , onde t é o mês corrente e i é o número de meses, anteriores ao 

mês corrente. D e C são, respectivamente, os depósitos à vista e compulsórios dos bancos comerciais. bt é o 
percentual de exigibilidade. De agosto de 1973 até a posição de balancete de agosto de 1979 bt = 15%. Conforme 
Resolução 556, bt = 17% é o percentual de exigibilidade que incide sobre as posições dos balancetes de setembro 
a dezembro de 1979. A partir da posição dos balancetes de janeiro de 1980 a  abril de 1981 bt volta a ser 15%. A 
partir daí bt sobe, mensalmente, 1 ponto de percentagem até atingir 25%. As diferenças regionais das taxas foram 
desprezadas. Usaram-se apenas as taxas do Centro-Sul. 

Dt t t i
i

t i= −
=

−∑( / ) . . ( )1 3
2

4

β
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TABELA 04 - PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL E DOS BANCOS COMERCIAIS NO 
FORNECIMENTO DO CRÉDITO AGRÍCOLA TOTAL - BRASIL - 1960-81 

 
(SALDOS EM MILHÕES DE CR$ EM VALORES CORRENTES) 

ANOS BANCO DO BRASIL BANCOS COMERCIAIS TOTAL 
 Valores Participação (%) Valores Participação (%)  

1960 64 64,00 36 36,00 100 
1961 115 71,43 46 28,57 161 
1962 190 72,24 73 27,76 263 
1963 321 69,93 138 30,07 459 
1964 627 66,00 323 34,00 950 
1965 721 54,33 606 45,67 1327 
1966 1210 61,11 770 38,89 1980 
1967 1741 55,68 1386 44,32 3127 
1968 2948 49,86 2965 50,14 5913 
1969 4403 53,22 3870 46,78 8273 
1970 7669 (1) 62,59 4584 37,41 12253 
1971 11148 63,27 6471 36,73 17619 
1972 15617 63,69 8902 36,31 24519 
1973 23203 62,97 13646 37,03 36849 
1974 42341 67,06 20794 32,94 63135 
1975 71948 68,27 33444 31,73 105332 
1976 114753 72,17 44258 27,83 159011 
1977 169637 74,64 57649 25,36 227286 
1978 208123 77,08 61886 (1) 22,92 270509 
1979 357914 77,59 103399 22,41 461313 
1980 627043 79,19 164779 20,81 791822 
1981 1053576 74,10 368200 25,90 1421776 

FONTE: FÜRSTENAU (1987, p 148) 
NOTA:  A partir de 1978, os dados do Banco Central referem-se ao novo sistema COBAN. Em 1978, os dados 
dessa nova série superaram os da série antiga em 8%. 

(1) Valor estimado. Ver OLIVEIRA & MONTEZANO (1982, p.148). 

 

 

O financiamento do setor rural era garantido pelo Banco do Brasil, através dos seus 

depósitos à vista. Quando havia carência de recursos para o financiamento, o Banco Central do 

Brasil repassava os recursos por meio da Conta Movimento9. Não é possível determinar o 

percentual da Conta Movimento que era destinado especificamente ao crédito rural, visto que os 

depósitos à vista do Banco do Brasil não eram destinados exclusivamente ao setor rural, mas 

também aos empréstimos à exportação e aos empréstimos normais, entre outros. SAYAD (1984, 

p.107) argumentou em seu trabalho que a Conta Movimento era financiada pelo Banco Central do 

Brasil mediante expansão da base monetária ou da colocação de títulos da dívida pública, como 

eram também financiadas outras aplicações com essas fontes, seria impossível precisar “qual a 

parcela da dívida pública que foi vendida ao público e qual a parcela da base monetária que foi 

                                                           
9 A Conta Movimento foi criada em 1965 e representava uma fonte ilimitada de recursos, oriunda do Banco 
Central, para as aplicações do Banco do Brasil, sempre que este tivesse a necessidade de um maior volume 
de recursos. A Conta Movimento foi eliminada em 1986. 10 Para maiores informações ver ARMANI (1993). 
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expandida, por causa da Conta Movimento, e qual a parcela que foi expandida por causa de 

outras contas, como o déficit do Tesouro Nacional, compra de reservas em dólares, etc.”.  

 

O SNCR era constituído pelo Banco Central do Brasil (BACEN), Banco do Brasil S/A 

(BB), Banco de Crédito da Amazônia S/A (BASA), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco 

Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE). Os Bancos Estaduais, Caixas Econômicas, Bancos Privados, Sociedades de Crédito, 

Financiamentos e Investimentos e Cooperativas de Crédito poderiam participar das operações de 

crédito rural de forma auxiliar. A definição dos prazos, termos, juros, avaliação da origem e 

aplicação dos recursos relacionados ao crédito e o seu controle, a criação de critérios de seleção 

e prioridade na distribuição dos recursos e a fixação e ampliação dos programas de crédito rural 

eram de competência do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 

Os encargos financeiros do crédito rural foram especificados no Artigo 14 da Lei 4.595, 

sendo que as taxas incidentes sobre todas as modalidades de crédito rural deveriam ser inferiores 

em pelo menos ¼ das taxas praticadas nas operações bancárias de crédito mercantil. O 

Presidente Castelo Branco tentou vetar o dispositivo com o argumento de que  
 
“a matéria já está devidamente regulada na Lei 4.595, de 31.12.64, conforme, 
aliás, reafirma o ‘caput’ do próprio artigo que atribuiu ao CMN a faculdade, 
privativa, de estabelecer as condições básicas do mercado de crédito, inclusive 
quanto ao favorecimento previsto para as operações rurais. As disposições do 
parágrafo, tornando rígido um aspecto isolado do problema creditício, representam 
verdadeira mutilação do princípio em que fundamenta a própria existência do 
Conselho, podendo vir até mesmo, a prejudicar significativamente a eficiência 
global de sua atuação” (NÓBREGA, 1985, p.49-50). 

 

Contudo o veto do Presidente Castelo Branco foi derrubado pelo Congresso Nacional. 

Através do Decreto-Lei 784, de 25.08.69, o Artigo 14 foi revogado pelo Executivo, não sendo 

alterados, de forma imediata, os subsídios implícitos nas taxas de juros. O Conselho Monetário 

Nacional poderia assegurar taxas de juros favorecidas para os financiamentos destinados ao setor 
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rural, já que possuía competência para limitar os juros, de acordo com a Lei 4.595 que, além de 

ter criado o CMN, também criou o BACEN. É possível observar no Quadro 03 a mudança nos 

encargos financeiros do crédito rural durante o período de 1965-79. 

 

 
QUADRO 03 - MODIFICAÇÕES NOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CRÉDITO RURAL - 

1965-7910

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE MODIFICAÇÕES 

Resolução 5, de 26.08.65  a) Taxa de juros do crédito rural: 12% a.a.  
b) Comissão de 3% sobre o valor do crédito 
c) Liberação das parcelas do depósito compulsório em valores equivalentes aos 

que foram aplicados em operações ligadas ao financiamento rural  
Resolução 59, de 21.07.67 a) Taxa de juros do crédito rural: 6% a.a. 

b) Correção monetária: 12% a.a. 
c) Extinção da cobrança da comissão de 3%  

Resolução 69, de 22.09.67 a) Taxa de juros do crédito rural: 12% a.a. 
b) Taxa de juros para empréstimos às cooperativas: 10% a.a. 
c) Comissão de fiscalização de 2% ou 6% a.a., caso o empréstimo excedesse a 

50 MSM (Maior Salário Mínimo) 
Resolução 140, de 23.03.70 Financiamentos com prazo de até 01 ano

a) Taxa de juros do crédito rural: 17% a.a. 
b) Taxa de juros para empréstimos às cooperativas: 15% a.a. 
c) Taxa de juros para financiamentos até 50 MSM: 13% a.a. 
Financiamentos com prazo superior a 01 ano
a) Taxa de juros do crédito rural: 7% a.a. 
b) Taxa de juros para empréstimos às cooperativas: 5% a.a. 
c) Taxa de juros para financiamentos até 50 MSM: 3% a.a. 
d) Acréscimo da correção monetária: 10 % a.a. 
Aquisição de insumos modernos 
a) Taxa de juros do crédito rural: 7% a.a., havendo, por parte da instituição 

financeira, um suplemento de 10% a.a., com recursos oriundos do Fundo 
Especial de Desenvolvimento Agrícola (FUNDAG) e do FUNFERTIL 

Resolução 209, de 02.02.72 
Carta Circular 56, de 11.02.71 

Financiamentos com prazo de até 01 ano
a) Taxa de juros do crédito rural: 15% a.a. 
b) Taxa de juros para empréstimos às cooperativas: 13% a.a. 
Financiamentos com prazo superior a 01 ano
a) Taxa de juros para financiamentos até 50 MSM: 5% a.a. 
b) Correção monetária: 8% a.a. 
Aquisição de insumos modernos 
a) Suplemento por parte da instituição financeira de 8% 

Resolução 311, de 11.11.74 
Circular 236, de 18.11.74 

a) Isenção dos encargos bancários para as operações relacionadas a compra de 
insumos modernos para uso exclusivo na atividade agropecuária, realizadas 
no período de 01.07.74 a 31.12.74 

b) Esses encargos seriam pagos pelo FUNDAG, a uma taxa de 15% a.a. 
Circular 249, de 14.04.75 a) Reembolso de 40% do valor pago por fertilizantes e extinção dos subsídios 

dos encargos sobre fertilizantes, passando o mutuário final a pagar juros de 
13% a 15% a.a. 

Resolução 402, de 22.12.76 a) Extinção de todas facilidades e isenções, estabelecendo taxas normais para 
todas as operações de crédito rural 

(CONTINUA)
 
 
Resolução 416, de 26.01.77 

(CONTINUAÇÃO)
 
a) Introdução do Maior Valor de Referência (MVR), como substituto do MSM 
Taxa de juros de financiamentos para investimentos
a) Até 50 MVR: 13% a.a. 
b) Mais de 50 MVR até 1000 MVR: 15% a.a. 
c) Mais de 1000 MVR até 5000 MVR: 18% a.a. 
d) Mais de 5000 MVR: 21% a.a. 
Taxa de juros de financiamentos para comercialização 
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a) Operações relacionadas à política de preços mínimos, especificamente EGF: 
18% a.a. 

b) Operações de pré-comercialização: 15% a.a. 
Taxa de juros de financiamentos para custeio 
a) Financiamentos até 50 MVR: 13% a.a. 
b) Financiamentos maiores: 15% a.a. 

Resolução 419, de 16.02.77 a) Isenção de juros, a partir de 01.01.77, para as operações destinadas a compra 
de fertilizantes 

Carta Circular 225, de 03.05.77 a) Definiu que tanto os encargos quanto os limites de financiamento deveriam 
ser estipulados em função do valor total de créditos de financiamento de cada 
mutuário 

Resolução 547, de 23.05.79 Taxa de juros nos créditos de investimentos passou a ser calculada segundo o 
valor da operação, sendo fixada uma base de adiantamento para cada caso
a) Operações até 50 MVR: base de adiantamento de 100% e taxa de juros de 13% 

a.a. 
b) Operações de 50 até 200 MVR: base de adiantamento de 100% e taxa de juros 

de 15% a.a. 
c) A partir de 200 MVR: juros definidos segundo o percentual que era financiado, 

podendo chegar a 30% a.a. para as operações acima de 5000 MVR 
d) Empréstimos a cooperativas: nas operações acima de 5000 MVR os juros não 

poderiam exceder a 21% a.a. 
Circular 456, de 05.09.79 a) Liberou o crédito às cooperativas da exigência da Carta Circular 225, ficando 

os juros e os limites fixados em função de cada operação 
Carta Circular 345, de 06.09.79 a) Liberação de todas as operações ligadas ao crédito rural da exigência da 

Carta Circular 225 
Resolução 590, de 07.12.79 Taxas de juros passaram para 2% ou 5% a.a., alterando apenas a correção 

monetária para os diferentes casos 
a) Mini e pequenos produtores: correção equivalente a 40% das ORTNs ou 19% 

a.a., para o custeio; e 50% das ORTNs ou 24% a.a., para investimento 
b) Demais produtores: correção monetária equivalente a 60% das ORTNs ou 28% 

a.a., para o custeio; e 70% das ORTNs ou 33% a.a. para o investimento 
c) Os valores para as cooperativas eram os mesmos e nos casos de pré-

comercialização eram usadas as mesmas taxas de custeio, de acordo com o 
tamanho do produtor 

Resolução 671, de 17.12.80 a) Revogou as decisões da Resolução 419 
FONTE: MASSUQUETTI (1994) 

 

 

Analisando o aspecto da finalidade dos empréstimos ao setor rural, pode-se classificá-

los em crédito de investimento, crédito de custeio e crédito de comercialização. O crédito de 

investimento destina-se àquelas aplicações relacionadas ao uso de inovações que incorrerão no 

aumento de produtividade por vários ciclos produtivos. O crédito de custeio destina-se apenas ao 

uso de insumos que reverterão num aumento da produtividade dentro de um único ciclo produtivo. 

Por fim, o crédito de comercialização destina-se às despesas relativas à pré-comercialização e à 

Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Na Tabela 05, nota-se a distribuição do crédito 

rural, segundo a finalidade, no período 1969-79. Pode-se verificar que a evolução dos crédito de 

investimento, custeio, comercialização e total, neste período, foi de 347,3%, 444,7%, 388,6% e 

403,04%, respectivamente, e o número de contratos do crédito rural aumentou 107,25%. 
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TABELA 05 - DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO RURAL, SEGUNDO A FINALIDADE PRINCIPAL, 

EM VALOR, NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS E VALOR MÉDIO POR CONTRATO - 
BRASIL - 1969-79 

 
 VALOR DOS EMPRÉSTIMOS EM MILHÕES DE CRUZEIROS (1) NÚMERO VALOR MÉDIO 

ANO Custeio Investimento Comercialização Total (A) CONTRATOS Cr$ 

   (B) (A/B) 

     

1969 26.908,00 16.275,80 14.744,00 57.928,70 1.145.209 50.583 
1970 30.735,00 18.707,20 19.474,80 68.917,00 1.190.592 57.885 
1971 34.654,30 23.491,10 21.488,10 79.633,50 1.252.841 63.562 
1972 41.118,50 32.664,90 24.976,30 98.759,70 1.266.151 78.000 
1973 59.524,00 46.121,30 33.744,70 139.390,00 1.399.684 99.587 
1974 77.610,30 52.177,70 42.585,80 172.373,80 1.450.396 118.846 

1975 110.294,70 78.635,40 62.709,20 251.639,30 1.856.131 135.572 

1976 108.773,30 83.555,70 65.416,60 257.745,60 1.832.207 140.675 

1977 108.759,20 55.796,90 65.445,30 230.001,40 1.722.063 133.561 

1978 111.566,10 58.423,80 63.952,50 233.942,40 1.895.523 123.418 

1979 146.566,00 72.801,00 72.039,00 291.406,00 2.373.485 122.775 

FONTE: ARAÚJO (1983, p.324) 
NOTA: (1) Corrigido pelo índice “2” da Fundação Getúlio Vargas, com base em 1978. 

 

 

A representação gráfica da distribuição do crédito rural no Brasil no período 1969-79, de 

acordo com a finalidade principal, pode ser visto no Gráfico 01. É possível constatar que o crédito 

de custeio teve a maior participação durante o período, seguido pelo crédito de investimento até 

aproximadamente 1977, quando o crédito de comercialização assumiu o segundo lugar. 

 



GRÁFICO 01 - DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO RURAL, EM VALOR, 
SEGUNDO A FINALIDADE PRINCIPAL - BRASIL - 1969-79
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FONTE: ARAÚJO (1983) 

 

 

ARAÚJO (1983) apresentou alguns dados que demonstram que, no período de 1969-

78, o crédito de investimento agrícola esteve concentrado no item Maquinaria e Melhoramentos, 

em que os investimentos para aquisição de tratores foi o item que absorveu a maior parte deste 

crédito. Em relação ao investimento pecuário, houve uma maior participação do investimento em 

reprodutores até 1973, porquanto buscava-se atender ao mercado por causa da escassez da 

produção interna de carne bovina. Após este período, houve uma crise de superprodução do 

produto e uma orientação do crédito para o investimento em melhoria e equipamentos, visto que 

estavam sendo desenvolvidos projetos nas áreas de avicultura de corte, produção de leite tipo B, 

produção de feno, silagens e melhoria de pastagens. Tanto as informações do crédito ao 

investimento agrícola, quanto do crédito ao investimento pecuário podem ser vistas nas Tabelas 

06 e 07. 
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TABELA 06 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO CRÉDITO DE INVESTIMENTO AGRÍCOLA, 
SEGUNDO A FINALIDADE PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO, E VALOR TOTAL DOS 

EMPRÉSTIMOS - BRASIL - 1969-78 
 

ANO FUNDAÇÃO DE 
LAVOURAS (1) 

MAQUINARIA E 
MELHORAMENTOS (2) 

FUNDIÁRIO E OUTROS 
(3) 

VALOR TOTAL 
(EM MILHÕES DE 

CRUZEIROS, 1978) 
1969 6,71 83,49 9,80 6.190,0 
1970 15,35 73,74 10,91 8.476,1 
1971 16,03 70,27 13,70 11.206,0 
1972 30,55 58,41 11,04 17.788,0 
1973 13,93 74,81 11,26 22.148,7 
1974 14,34 77,33 8,33 26.771,6 
1975 15,19 76,14 8,67 43.972,9 
1976 18,05 72,64 9,31 42.955,3 
1977 24,17 68,02 7,81 35.815,5 
1978 20,34 69,40 10,26 32.718,9 

FONTE: ARAÚJO (1983, p.329) 
NOTAS: (1) Lavouras de algodão arbóreo, cacau, café, frutas cítricas e outras, com nítido destaque para café, a 
partir de 1974. 
 (2) Máquinas em geral, tratores, veículos, animais de trabalho, irrigação e açudagem, eletrificação etc., 
com expressiva participação de tratores. 
 (3) Empréstimos fundiários e para investimentos não-especificados; fundiários constituindo 0,9% do total 
em 1978. 

 

 
TABELA 07 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO CRÉDITO DE INVESTIMENTO PECUÁRIO, 

SEGUNDO A FINALIDADE PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO, E VALOR TOTAL DOS 
EMPRÉSTIMOS - BRASIL - 1969-78 

 
 BOVINOS E BUBALINOS OVINOS E  EQUÍDEOS, MELHORAMENTOS OUTROS VALOR TOTAL 

ANO Reprodutores Outros SUÍNOS AVES,PESCA E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS (EM MILHÕES 
 (1) E OUTROS (2) (3) DE CRUZEIROS, 
  ANIMAIS  1976) 

1969 26,46 24,65 1,37 2,16 36,63 8,73 10.085,80 

1970 28,87 22,51 1,38 3,06 35,44 8,74 10.231,10 

1971 30,55 14,98 0,81 5,13 41,16 7,37 12.285,10 

1972 28,28 17,32 1,04 2,28 42,08 9,00 14.876,90 

1973 32,30 24,25 1,13 1,84 35,39 5,09 23.972,60 

1974 7,04 39,45 1,37 1,20 47,24 3,70 25.406,10 

1975 4,84 35,34 0,89 0,75 53,93 4,25 34.662,50 

1976 3,64 23,32 0,54 0,74 63,56 6,22 40.600,40 

1977 3,79 41,33 1,58 1,08 45,40 6,82 19.981,40 

1978 3,92 38,64 1,05 1,24 49,63 5,52 25.704,90 

FONTE: ARAÚJO (1983, p.331) 
NOTAS:  (1) Inclui matrizes leite e carne/mista, animais para recria e engorda. 
 (2) Máquinas e equipamentos em geral, animais de trabalho, instalação, eletrificação, irrigação e 
açudagem, melhoramento das explorações, pastagens, tratores, veículos automotores etc. Melhoramento das 
explorações é o item de maior expressão, seguido de pastagens e tratores. 
 (3) Investimentos fundiários e outros, inclusive cooperativas. 
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Em relação ao crédito de custeio agrícola, houve, no período de 1969-78, um 

favorecimento aos produtos agrícolas destinados à exportação e à indústria. Além disso, apenas 

sete produtos recebiam cerca de 75% do total do crédito (algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, 

milho, soja, trigo). No crédito de custeio pecuário, existiu uma concentração da aplicação de 

recursos no item Bovinos e Bubalinos. Isto demonstra a concentração do crédito num conjunto de 

produtos que se enquadravam na proposta de modernização da agricultura e no estreitamento da 

relação entre agricultura e indústria. Estas informações podem ser comprovadas através das 

Tabelas 08 e 09. 

 

 
TABELA 08 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO CRÉDITO DE CUSTEIO AGRÍCOLA, 

SEGUNDO GRUPOS DE PRODUTOS E SEUS MERCADOS PRINCIPAIS, E VALOR TOTAL 
DOS EMPRÉSTIMOS - BRASIL - 1969-78 

 
ANO PRODUTOS PARA 

MERCADO INTERNO (1) 
PRODUTOS DE 

EXPORTAÇÃO E 
MATÉRIAS-PRIMAS 

INDUSTRIAIS (2) 

OUTROS PRODUTOS E 
CUSTEIO (3) 

VALOR TOTAL 
(EM MILHÕES DE 

CRUZEIROS, 1978) 

1969 40,61 39,13 20,26 23.299,7 
1970 35,75 46,54 17,71 26.856,1 
1971 32,44 48,25 19,31 30.115,0 
1972 33,23 45,98 20,79 35.731,6 
1973 30,70 45,74 23,56 51.391,5 
1974 36,73 50,43 12,84 67.215,6 
1975 42,56 44,06 13,38 85.615,8 
1976 39,81 47,43 12,76 93.012,0 
1977 36,88 48,36 14,76 94.593,0 
1978 34,14 47,17 18,79 94.938,2 

FONTE: ARAÚJO (1983, p.326) 
NOTAS:  (1) Arroz, feijão, mandioca, milho e trigo. 
 (2) Algodão, amendoim, cacau, café, cana-de-açúcar e soja. 
 (3) Em outros produtos destacaram-se em 1978: batata-inglesa (1,8%); frutas cítricas (1,8%); fumo (2,2%); 
e hortaliças (1,6%). Em outros custeios incluem-se sementes e mudas com 0,3% do total em 1978. 
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TABELA 09 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO CRÉDITO DE CUSTEIO PECUÁRIO, 
SEGUNDO A FINALIDADE PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO, E VALOR TOTAL DOS 

EMPRÉSTIMOS - BRASIL - 1969-78 
 

ANO BOVINOS E 
BUBALINOS 

OVINOS E SUÍNOS AVES, EQÜÍDEOS, 
PESCA E OUTROS 

ANIMAIS (1) 

OUTROS 
CUSTEIOS E 

COOPERATIVAS 

VALOR TOTAL 
(EM MILHÕES DE 

CRUZEIROS, 1978) 
1969 36,80 7,98 22,99 32,23 3.608,3 
1970 46,90 7,28 21,68 24,14 3.878,9 
1971 50,56 6,96 23,57 18,91 4.539,3 
1972 51,47 8,39 23,14 17,00 5.386,9 
1973 52,69 6,78 21,86 18,67 8.132,5 
1974 51,29 10,05 28,12 10,54 10.394,7 
1975 69,42 6,70 16,81 7,07 24.706,8 
1976 50,91 10,39 26,61 12,09 15.761,3 
1977 37,92 10,74 25,30 26,04 14.166,2 
1978 33,42 11,68 26,00 28,90 16.627,9 

FONTE: ARAÚJO (1983, p.329) 
NOTA: (1) Com expressiva participação de aves: 24% do custeio total em 1978. 

 

 

E, por último, a distribuição do crédito de comercialização tanto para o segmento 

agrícola, quanto para o segmento pecuário podem ser observados na Tabela 10, onde é possível 

perceber uma maior participação do crédito agrícola em relação ao crédito total, durante o período 

analisado. Também pode-se salientar que o crédito de comercialização destinado à agricultura era 

concentrado nos produtos de maior valor comercial. 

 

 
TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO CRÉDITO DE COMERCIALIZAÇÃO, 

SEGUNDO A FINALIDADE PRINCIPAL, E VALOR TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS - BRASIL - 
1969-78 

 
ANO EMPRÉSTIMOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

 Agrícola Pecuária Participação relativa de 
Produtos Agropecuários 

selecionados (1) 

Valor Total 
(em milhões de cruzeiros, 1978) 

1969 70,25 29,75 - 14.744,0 
1970 72,65 27,35 - 19.474,8 
1971 72,89 27,11 - 21.488,1 
1972 70,30 29,70 - 24.976,3 
1973 71,77 28,23 - 33.744,7 
1974 71,14 28,86 77,37 42.585,8 
1975 76,35 23,65 77,81 62.709,2 
1976 73,38 26,62 80,22 65.416,6 
1977 74,49 25,51 76,28 65.445,3 
1978 68,19 31,81 72,69 63.952,5 

FONTE: ARAÚJO (1983, p.332) 
NOTA: (1) As estatísticas por produto são disponíveis somente a partir de 1974 e os produtos selecionados são: 
algodão, arroz, café, milho, soja, aves e bovinos. 
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Segundo MATA (1982), os pequenos produtores e os empréstimos de médio e longo 

prazo eram financiados, principalmente, pelo Banco do Brasil. Por outro lado, os empréstimos de 

curto prazo, de valor médio maior por contrato e de comercialização, eram preferidos pelos 

bancos comerciais. A explicação para esta situação era que “ as taxas de juros pré-fixadas e 

abaixo da inflação fazem preferir prazos mais curtos, assim como contratos maiores representam, 

para empréstimos totais dados, menores custos operacionais e, provavelmente, clientes mais 

promissores para os bancos” (MATA, 1982, p.221). A preferência ao fornecimento de empréstimos 

à pecuária pode ser explicada em função de eles serem requisitados principalmente por médios e 

grandes tomadores, o contrário ocorria nos empréstimos à agricultura, que eram concedidos em 

maior número aos pequenos proprietários. A participação do Banco do Brasil e dos bancos 

comerciais no fornecimento de crédito rural, por modalidades, pode ser vista na Tabela 11. 

 

 
TABELA 11 - PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL E DOS BANCOS COMERCIAIS NA 

DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO RURAL, POR MODALIDADES - BRASIL - 1972-9 
 

(EM PERCENTAGENS (1)) 
ANO 

PERÍODO 
BANCO DO BRASIL BANCOS COMERCIAIS 

 Custeio e 
Investimento 

Agrícola 

Custeio e 
Investimento 

Pecuário 

Comerciali-
zação 

Cooperati- 
vas 

Custeio e 
Investimento 

Agrícola 

Custeio e 
Investimento 

Pecuário 

Comercia- 
lização 

Cooperati- 
vas 

1972 52,1 23,2 20,1 4,6 34,3 32,5 24,2 9,0 
1973 53,9 23,2 16,8 6,1 38,7 34,5 16,2 10,6 
1974 49,1 20,4 24,9 5,6 37,8 33,2 19,1 9,9 
1975 50,2 25,9 17,6 6,3 37,7 34,0 20,5 7,8 
1976 53,4 27,2 13,8 5,6 39,5 37,9 14,8 7,8 
1977 53,6 22,2 17,7 6,5 40,2 35,1 16,6 8,1 
1978 57,4 23,2 12,2 7,2 36,8 34,8 19,4 9,0 

1979 (2) 59,2 22,1 10,4 8,3 37,3 38,2 13,5 11,0 
1972-79 (3) 54,0 23,5 16,0 6,5 38,0 35,1 17,8 9,1 

FONTE: MATA (1982, p.220) 
NOTAS:  (1) As percentagens foram calculadas com base nos saldos de dezembro de cada ano. 
 (2) Saldo em novembro. 
 (3) As médias ponderadas no período foram obtidas com base em preços deflacionados pelo Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade Interna. 

 

 

O crédito mostrou-se concentrado em determinadas regiões, culturas e segmentos de 

produtores. O número de produtores amparados pelo programa era relativamente pequeno. Isso 

provocou uma série de críticas quanto a sua eficácia, sem contar os casos de desvio e 
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substituição de capital. O Governo alocou recursos para setores específicos. Os bancos 

repassavam o crédito para os agricultores por meio de um projeto técnico, em que exigiam 

garantias formais, como hipoteca, penhor do rebanho e/ou da produção, entre outros. 

 

Algumas conclusões a respeito da aplicação do crédito rural foram observadas por 

PINTO (1980, p.182-6): 
“1- Para nenhum produto e em nenhuma região, o aumento da produção 
acompanhou a expansão dos recursos destinados ao financiamento da 
agricultura. 
2- Para nenhum produto e em nenhuma região, o aumento da produtividade 
correspondeu ao crescimento do valor do crédito rural. 
3- A nível nacional,(...) com exceção do arroz em 70/72, nenhum produto 
apresentou acréscimo de produção ou produtividade que se comparasse com o 
incremento dos recursos do crédito para o custeio (...). 
4- Os produtos mais favorecidos pela política de crédito rural, foram aqueles que 
são considerados dinâmicos, no sentido de que se relacionam fortemente com as 
indústrias que se situam a montante e a jusante do processo produtivo(...), entre 
os produtos mais favorecidos temos: algodão, café, cana, soja, trigo e inclusive 
arroz em algumas regiões(...). 
5- Os produtos chamados de ‘mercado interno’, voltados para a alimentação, e 
que são a base da subsistência das populações de menor renda, foram aqueles 
que menos recursos receberam, em termos relativos, através da política de crédito 
rural(...). 
6- A desigual distribuição dos recursos de crédito rural entre as diversas regiões 
do país _ em favor daquelas mais desenvolvidas e em prejuízo daquelas mais 
atrasadas, notadamente o Nordeste _ sem dúvida alguma vem contribuir para o 
aprofundamento das desigualdades regionais(...). 
7- A desigual distribuição do crédito dentro das regiões, tanto entre produtores 
como entre produtos é acentuada, e este é um fato que não se pode 
marginalizar(...). 
8- Na medida em que há uma concentração do crédito rural entre os produtores, 
em favor dos maiores; dos produtos, em favor dos mais dinâmicos; entre regiões, 
em favor das mais desenvolvidas, o que se verifica é uma política de crédito 
comandada por aqueles setores mais integrados ao processo de acumulação do 
capital na economia brasileira. Os financiamentos estão dirigidos, principalmente, 
para aqueles produtores, produtos e regiões que utilizam mais intensamente os 
insumos e equipamentos ditos ‘modernos’ (...)“. 

 

As constatações feitas por PINTO (1980) podem ser comprovadas através de vários 

dados estatísticos. Em relação à participação dos pequenos estabelecimentos rurais no crédito 

total ser inferior à sua participação na produção, e também a reduzida participação do crédito na 

geração do produto deste determinado estrato, são aspectos que podem ser notados na Tabela 

12. 
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Em 1970, os pequenos estabelecimentos (menos de 10 ha) representavam 51,1% do 

número de propriedades, produziam 17,79% da produção em 3,14% da área total e recebiam 

somente 5,48% do total de crédito. Em 1975, os valores eram: 52,1%, 14,76%, 2,77% e 3,18%, 

respectivamente. O estrato de área equivalente às propriedades de 10 a menos de 1.000 ha, na 

qual se concentra a produção agrícola comercial, correspondia, em 1970, a 47,7% do número de 

propriedades, 57,37% da área, produzia 69,35% da produção e recebia 74,81% do crédito total. 

Em 1975, os valores eram: 46,9%, 54,36%, 71,36% e 72,1%, respectivamente. Por fim, as 

propriedades com mais  de 1.000 ha correspondiam, em 1970, a 0,8% do número de 

propriedades, produziam 12,57% da produção em 40,54% da área e recebiam 19,57% do crédito 

total. Os valores em 1975 eram: 0,9%, 13,55%, 42,86% e23,1%, respectivamente. 

 

Outros dados, que comprovam o favorecimento de médios e grandes proprietários 

rurais em detrimento de pequenos proprietários rurais, são vistos na Tabela 13. Em 1970 e 1975, 

os estabelecimentos rurais com menos de 10 ha recebiam financiamentos equivalentes a 5% e 

6% da produção, e 38 e 200 cruzeiros de crédito por ha cultivado, respectivamente. Já os 

estabelecimentos rurais com mais de 10.000 ha recebiam financiamentos de 36% e 75% da 

produção, e 840 e 3.143 cruzeiros pela mesma área cultivada, respectivamente. 
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TABELA 12 - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS, SEGUNDO O TAMANHO 
E SUA PARTICIPAÇÃO NA ÁREA TOTAL, E PERCENTAGEM DA ÁREA APROPRIADA, 

VALOR DA PRODUÇÃO GERADA E CRÉDITO RURAL RECEBIDO EM RELAÇÃO AO TOTAL, 
PELOS DIFERENTES ESTRATOS - BRASIL - 1970 E 1975 
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TABELA 13 - COMPARAÇÕES ENTRE O VALOR DO FINANCIAMENTO COM VALOR DA 
PRODUÇÃO E COM A ÁREA EM DIFERENTES ESTRATOS DE ÁREA - BRASIL - 1970 E 1975 

 
 FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO 

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 
(ha) 

Participação do Financiamento em 
Relação ao Valor da Produção 

(%) 

Volume de Crédito por Área Cultivada 
(cruzeiros/ha) 

 1970 1975 1970 1975 
menos de 10 0,05 0,06 38,00 200,00 
10 a menos de 100 0,13 0,19 87,00 631,00 
100 a menos de 1.000 0,23 0,35 182,00 1.256,00 
1.000 a menos de 10.000 0,24 0,42 255,00 1.654,00, 
10.000 e mais 0,36 0,75 840,00 3.143,00 
FONTE: PINTO (1980, p.145) 

 

 

Segundo dados de ARAÚJO (1983), o número de estabelecimentos rurais que 

participavam do SNCR era de aproximadamente 8,3% dos estabelecimentos totais, em 1970. Em 

1975, este valor subiu para 14,4%. Este é mais um dado que comprova a concentração do crédito 

em poder de um reduzido número de proprietários rurais. Além disso, ARAÚJO (1983) e REGO 

(1980) salientaram que a distribuição de crédito rural era feita de forma desigual pela principal 

instituição que fornecia o crédito, o Banco do Brasil, no momento em que os favorecidos estavam 

sendo os médios e grandes proprietários, como pode-se observar na Tabela 14, durante o período 

de 1969-76. 

 

 
TABELA 14 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DOS FINANCIAMENTOS RURAIS 

DO BANCO DO BRASIL, SEGUNDO O TAMANHO DO EMPRÉSTIMO - BRASIL - 1969-76 (1) 
 

 EMPRÉSTIMOS AGRÍCOLAS EMPRÉSTIMOS PECUÁRIOS 
ANO Pequenos Médios Grandes Pequenos Médios Grandes 
1969 30,95 45,81 23,24 42,54 42,11 15,35 
1970 27,57 47,16 25,27 39,45 45,91 14,64 
1971 24,61 43,99 31,40 30,32 51,26 18,42 
1972 20,69 42,17 37,14 28,92 50,09 20,99 
1973 17,22 38,75 44,03 17,43 47,62 34,95 
1974 15,12 37,43 47,45 17,24 48,41 34,35 
1975 11,77 34,18 54,05 15,06 49.48 35,42 
1976 11,38 35,09 53,53 12,12 40,97 46,91 

FONTE: ARAÚJO (1983, p. 342) 
NOTA: (1) De 1969 a 1973, o pequeno empréstimo tinha valor até 50 vezes o maior salário mínimo do País; o médio 
se situava entre valores acima de 50 salários e até 500 salários; e o grande empréstimo tinha valor superior a 500 
salários. A partir de 1974, passou-se a considerar como parâmetro o valor global da produção anual e o total das 
operações de crédito, expresso Maior Valor de Referência - MVR (Carta Circular do Banco Central do Brasil - 
BACEN n° 109 de 20/02/74). 
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ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.162-3) alertaram para a 
 
“distribuição dos benefícios da política de crédito – que por sua própria natureza, é 
seletiva – foi diferente daquela determinada pelas políticas macroeconômicas que 
discriminaram a agricultura. Os principais beneficiários da política de crédito foram 
os grandes e médios agricultores, não somente por terem aumentado a produção 
e renda, mas também pela valorização do preço da terra. Só uma reduzida 
parcela dos pequenos agricultores foi beneficiada pela política. 
... 
Em outras palavras, isto significa dizer que o acelerado crescimento da economia 
brasileira como um todo e da agricultura em particular, na década de 70, revela 
um êxito apenas parcial da estratégia de políticas econômicas, penalizando a 
agricultura em nível macroeconômico e compensando este setor com o crédito 
fácil e barato. Embora nesse período o uso de crédito tenha revelado uma 
correlação positiva com alguns indicadores de modernização e com crescimento 
da produção, não se podem deixar de lado os aspectos negativos dessa política, 
agravando alguns problemas estruturais sérios, como a concentração da renda, 
em termos pessoais, funcionais e regionais. Além disso, é claro, perdeu-se uma 
excelente oportunidade de aproveitar, para o desenvolvimento social e econômico, 
em toda a sua plenitude, o potencial da formidável dotação dos recursos terra, 
clima e mão-de-obra do País, quando os preços das principais commodities eram 
favoráveis no mercado internacional”. 

 

Havia também o beneficiamento de produtos destinados à exportação em prejuízo aos 

produtos destinados ao mercado interno, quando nos referimos ao crédito de custeio. Esta 

constatação foi observada na Tabela 08. Isto também demonstra o favorecimento às grandes 

propriedades, porquanto já que são elas que se dedicam à produção de produtos destinados à 

exportação. Segundo REGO (1980), em 1976 o café, a cana-de-açúcar e a soja (produtos de 

exportação) somavam sozinhos 40,4% do crédito de custeio total; o trigo recebia cerca de 13,2% 

do crédito de custeio total, em virtude da política de substituição de importação deste produto; e o 

feijão e a mandioca representavam 3% do crédito de custeio total. Existia uma maior concentração 

no caso da soja e do trigo, uma vez que freqüentemente estas culturas são cultivadas num 

mesmo estabelecimento. 

 

Quanto à distribuição do crédito rural nas diferentes regiões do país, percebe-se a sua 

concentração nas regiões Sudeste e Sul, em oposição às regiões Norte e Nordeste que foram as 

mais prejudicadas. Por outro lado, a região Centro-Oeste teve uma grande participação nos anos 

de 1974-76, graças ao financiamento de grandes projetos agropecuários (REGO & WRIGHT, 
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1981). O valor médio por contrato nas diferentes regiões, durante 1971-79, é um outro dado que 

demonstra o favorecimento a algumas regiões. Segundo ARAÚJO (1983, p.334), “São Paulo 

(19,7%), Rio Grande do Sul (18,6%), Paraná (13,9%), Minas Gerais (13%) e Goiás (7,1%) são os 

que mais crédito recebem. No mercado de crédito, esses estados somam 72,3% do total de 

financiamentos institucionais em 1975; para o valor bruto da produção agrícola brasileira eles 

contribuem com cerca de 68%. No censo de 1970 esses mesmos estados absorveram 73,8% da 

oferta de crédito”. As observações sobre a participação das regiões no produto agrícola, no crédito 

agrícola e sobre o valor médio por contrato podem ser constatadas nas Tabelas 15 e 16. 

 

 
TABELA 15 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS REGIÕES BRASILEIRAS NO PRODUTO 

AGRÍCOLA (P) E NO CRÉDITO AGRÍCOLA (C) - 1973-7 
 

 1973 1974 1975 1976 1977 
REGIÕES P C P C P C P C P C 

Norte 1,90 0,99 1,84 0,79 2,30 0,99 2,63 1,16 2,16 1,57 
Nordeste 25,64 9,75 19,41 9,53 22,41 11,28 19,36 11,83 19,42 12,54 
Sudeste 31,54 42,09 32,77 40,01 28,34 33,33 29,06 32,06 30,54 33,57 
Sul 33,33 40,95 39,46 42,94 40,17 46,07 40,48 44,76 39,28 44,13 
Centro-Oeste 7,56 6,22 6,50 6,73 6,76 8,34 8,45 10,19 8,57 8,19 
FONTE: PINTO (1980, p.168) 

 

 
TABELA 16 - VALOR MÉDIO POR CONTRATO, POR REGIÃO, DOS CRÉDITOS 

CONCEDIDOS À ATIVIDADE AGRÍCOLA - BRASIL - 1971-9 
 

(EM CRUZEIROS CORRENTES) 
ANO NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-

OESTE 
BRASIL 

1971 10.619 6.587 10.890 10.515 12.206 10.041 
1972 12.359 9.315 14.777 16.319 18.542 14.579 
1973 16.448 13.954 21.605 21.961 25.069 20.748 
1974 22.916 20.953 33.281 35.760 39.462 32.650 
1975 37.098 39.467 46.948 51.423 73.111 49.207 
1976 59.112 52.714 66.719 72.273 133.464 70.410 
1977 93.836 75.990 96.232 109.390 174.060 101.932 
1978 132.242 100.036 130.032 127.541 231.963 128.604 
1979 180.870 130.723 200.001 205.173 367.085 195.698 

FONTE: PINTO (1980, p.169) 
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Quanto à questão dos subsídios11, SAYAD (1984) salientou que esse não era um 

objetivo do crédito rural quando foi criado, o que aconteceu foi que o aumento na taxa de inflação 

não foi acompanhado pelo aumento na taxa de juros do crédito rural. SAYAD (1984, p.96) chamou 

a atenção que “no período 1968-74, o Sistema Nacional de Crédito Rural foi caracterizado pelo 

rápido crescimento das disponibilidades de recursos, ao mesmo tempo que os subsídios do 

programa se reduziam, em decorrência da redução da taxa de inflação”. A partir deste período, é 

que houve uma elevação dos subsídios em função da elevação da inflação e da manutenção das 

taxas de juros praticadas no setor, havendo, a partir de 1977, um ajustamento das taxas de juros 

e, conseqüentemente, uma redução dos subsídios. 

 

O fato de existir os juros subsidiados seria uma forma de compensar o meio rural12 e 

incentivar a ampliação de investimentos na busca de um aumento de produção e de 

produtividade. Observou-se, porém, um desvio do capital próprio dos produtores para outras 

atividades mais rentáveis. Assim, a agricultura passou a ser financiada praticamente com os 

recursos do crédito rural, não havendo um maior investimento no setor como esperava-se. Houve 

a substituição de capital próprio pelo capital do Governo. 

 

DIAS & SOARES (1979, p.54) observaram que não houve tanta facilidade de 

substituição de capital e de desvio em relação ao crédito de comercialização devido a dois fatores: 
 
“primeiro, porque ele depende da existência prévia da produção para ser 
concedido; portanto, ele é apropriado por quem já produziu, não provocando 
vazamentos de fundos para outros setores. Segundo, porque sua função básica é 
complementar o capital circulante do produtor permitindo a venda da safra depois 
da época da colheita, na entressafra, quando o produtor obtém um maior preço 
médio pelo seu produto. O crédito para comercialização é um substituto muito 
próximo do incentivo via preço, quando este último é apropriado pelo produtor e 
como ele é utilizado na fase final do ciclo de produção, é muito pouco provável 

 
11 Um empréstimo apresenta subsídio implícito quando a taxa de juros praticada é inferior à taxa de inflação, 
isto significa que o retorno do empréstimo será inferior ao valor real do mesmo. Assim, é feita uma 
transferência de recursos para aquela determinada atividade. Segundo FAGUNDES (1986), essa é a forma 
de identificar os subsídios implícitos no financiamento do setor rural. 
 
12 Pressupõe-se que a atividade agrícola possui menor rentabilidade, sofre penalizações nas exportações em 
função das taxas de câmbio sobrevalorizadas e é prejudicada pelo tabelamento dos preços dos alimentos no 
mercado interno. 



 70

que seja um substituto para o capital de giro próprio do produtor como no crédito 
de custeio e investimento”. 

 

As baixas taxas de juros praticadas no crédito rural faziam com que os agentes 

financeiros preferissem financiar aqueles produtores com maiores garantias, liquidez e menor 

risco. Como os grandes produtores apresentavam essas características, tornaram-se os principais 

favorecidos. Isso prova que a concentração do crédito ocorreu nas grandes propriedades e 

principalmente nas culturas de exportação. Uma conseqüência disso é que esses grandes 

produtores possuíam mais conhecimento do mercado financeiro e tinham uma maior possibilidade 

de substituir o capital próprio pelo crédito rural. Outra conseqüência foi o aumento nos preços das 

terras, porquanto uma garantia oferecida no empréstimo era a terra e uma maior quantidade desta 

implicaria a obtenção de mais crédito. Por fim, com o crédito subsidiado não havia a reposição do 

valor total emprestado e o Governo teria que bancar os empréstimos futuros com os seus próprios 

recursos. SAYAD (1984, p.106) afirmou que os empréstimos com juros subsidiados “representa 

gasto distribuído de maneira desigual, visto que se atribuiu em proporção maior para os maiores 

produtores” e pressionam as contas do Governo, a base monetária, a liquidez da economia e, 

conseqüentemente, a inflação. A evolução dos subsídios implícitos no crédito rural, durante o 

período 1969-86, pode ser vista na Tabela 17, onde verificam-se as taxas de juros reais 

praticadas no crédito rural neste período. 
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TABELA 17 - TAXA REAL DE JUROS DO CRÉDITO RURAL –  
BRASIL - 1969-86 

 
 ANO TAXA REAL 

DE JUROS 
 1969 -1,80 
 1970 -1,90 
 1971 -2,30 
 1972 -0,40 
 1973 -0,60 
 1974 -16,00 
 1975 -12,00 
 1976 -22,70 
 1977 -17,80 
 1978 -19,00 
 1979 -36,20 
 1980 -41,80 
 1981 -26,60 
 1982 -25,80 
 1983 -26,30 
 1984 0,90 
 1985 -1,80 
 1986 -36,80 

           FONTE: CAFFAGNI (1995, p.27) 

 

 

Segundo PARES (1990), a partir de meados dos anos 70 houve uma redução do 

financiamento do setor rural por meio das taxas de juros subsidiadas em virtude do aumento da 

taxa de inflação, que acarretou na redução de uma das principais fontes de recursos do crédito 

rural, os empréstimos à vista. A maior necessidade de recursos do Governo para financiar o setor 

foi alcançada através de uma expansão da base monetária. Contudo, este não era o mecanismo 

mais adequado, se for levado em conta que, a partir desse período, as políticas macroeconômicas 

estavam voltadas para a estabilização da economia, diante da pressão inflacionária.  

 

SAYAD apud BARROS & ARAÚJO (1991, p.7) estimou os percentuais do crédito rural e 

seu subsídio, que foram financiados pela dívida pública, pela expansão da base monetária e 

depósitos à vista, partindo de algumas suposições:  
 
“(a) todos os itens do ativo do Banco do Brasil eram financiados 
proporcionalmente segundo as disponibilidades do passivo (Conta Movimento e 
Depósitos à Vista); (b) todos os itens do ativo do Banco Central eram também 
financiados proporcionalmente de acordo cos (sic!) disponibilidades de seu 
passivo (Dívida Pública e Base Monetária). Para determinar o valor do subsídio 
financiado pelos depósitos aplicou-se a taxa real de juros (determinada em função 
da taxa de inflação) sobre os recursos dos depositantes aplicados em crédito rural 
(...). No caso da parcela financiada pela dívida o procedimento foi análogo, porém, 
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a taxa real de juros foi determinada em função da remuneração dos títulos 
públicos federais. A parte financiada pela base foi estimada residualmente”. 

 

Estes dados são vistos na Tabela 18, onde percebe-se a redução da parcela do crédito 

rural financiada pelos depósitos à vista a partir do ano de 1974, e um crescimento da participação 

da expansão da base monetária no financiamento agrícola a partir deste mesmo ano 

 

 
TABELA 18 - PARCELAS DO CRÉDITO RURAL FINANCIADAS PELA DÍVIDA PÚBLICA, 

BASE MONETÁRIA E POR DEPOSITANTES - BRASIL - 1971-81 
 

(EM PERCENTAGEM) 
 CRÉDITO RURAL SUBSÍDIO 

ANO Dívida Base Depósitos Dívida Base Depósitos 
1971 13,9 14,5 71,6 - 16,8 83,2 
1972 11,0 7,6 81,4 31,6 5,9 62,5 
1973 10,1 6,9 82,9 37,2 4,9 58,0 
1974 4,9 3,4 91,7 4,8 3,4 91,8 
1975 11,0 5,2 83,7 15,7 5,0 79,3 
1976 12,9 6,2 80,8 11,0 6,3 82,6 
1977 18,6 9,4 71,9 18,3 9,5 72,2 
1978 21,7 14,7 67,3 21,3 11,0 67,7 
1979 23,3 14,9 61,8 20,1 15,5 64,4 
1980 28,4 18,1 53,4 17,2 21,0 61,8 
1981 36,5 10,6 52,8 25,5 12,5 62,0 

FONTE: BARROS & ARAÚJO (1991, p. 7) 

 

 

A partir de 1979, as distorções ocorridas nos anos anteriores passaram a ser corrigidas. 

Houve a elevação e a diversificação das taxas de juros; o beneficiamento dos pequenos 

proprietários e das regiões mais carentes, como Norte e Nordeste; a exigência na maior 

participação dos recursos próprios dos agricultores; e o favorecimento do crédito de custeio em 

relação ao crédito de investimento, pois procurou-se “o avanço da modernização da produção 

agrícola via insumos - defensivos, fertilizantes - ao invés de mudanças estruturais via máquinas, 

implementos, etc.” (FÜRSTENAU, 1987, p.149 ). Era o declínio do Sistema Nacional de Crédito 

Rural. 

 

Ainda, em relação ao crédito rural, deve-se destacar o papel da Extensão Rural, criada 

em 1948, e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, em 1973. A Extensão Rural 
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sempre preconizou o uso do crédito rural. Esperava-se que a conjugação do crédito com a 

assistência técnica fosse um instrumento de viabilização das tecnologias propostas pelo aparato 

governamental, ou seja, como modernizador da estrutura produtiva. A idéia defendida pela 

Extensão Rural era a do crédito rural educativo, como instrumento de difusão e adoção de 

tecnologias de forma homogênea. A ênfase ao crédito rural levou ao decréscimo na qualidade dos 

serviços de extensão rural do país, visto que os extensionistas estavam mais envolvidos em 

projetos (preocupados com a aprovação e desembolso dos mesmos) e na obtenção de fontes de 

recursos para a própria Instituição. Assim, os objetivos originais de atendimento aos pequenos 

produtores e desenvolvimento social do meio rural foram deslocados para um plano secundário, 

ocorrendo um aumento no número de técnicos agropecuários e uma diminuição de técnicos na 

área social (OLIVEIRA, 1984).  

 

Para garantia de investimento e de manutenção das atividades no setor, foi criado o 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) através da Lei 5.969, de 11.12.73, 

e mais tarde alterado pelas Leis 6.685, de 03.09.79, e 8.171, de 17.01.91, e pelo Decreto 175, de 

10.07.91. Tal programa tinha como fundamento proteger o produtor rural, por meio de seguro, 

contra problemas gerados na atividade, como “chuva excessiva, geada, granizo, seca, tromba 

d’água, vento frio, vento forte, variação expressiva da temperatura, raio, qualquer fenômeno 

natural fortuito e suas conseqüências diretas ou indiretas, doença ou praga sem método difundido 

de combate, controle ou profilaxia, técnica e economicamente exeqüível” (PINTO, 1980, p.266). 

Os recursos para a sua execução eram oriundos da União, do Conselho Monetário Nacional, de 

adicionais pagos pelos produtores beneficiados e do produto de multas pagas pelos agentes. O 

PROAGRO assistia apenas aos produtores atendidos pelo crédito rural, tornando-se 

discriminatório, já que havia uma parcela reduzida dos beneficiários do SNCR. Na Tabela 19 

constata-se o número de processos e indenizações acumuladas desde a sua implantação até 

junho de 1980. A maior parcela de benefícios com o PROAGRO concentrou-se na Região Sul 

durante este período. 
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TABELA 19 - PROAGRO - NÚMERO DE PROCESSOS E VALORES DAS INDENIZAÇÕES 

DESDE A SUA IMPLANTAÇÃO (1) - BRASIL 
 

ESTADOS N° DE PROCESSOS % VALOR DAS INDENIZAÇÕES  
(EM Cr$ 1,00) 

% 

Rio Grande do Sul 95.975 44,6 4.636.996.122 38,2 
Paraná e Santa Catarina 85.964 44,0 4.757.830.426 39,3 
São Paulo e Mato Grosso 17.703 8,2 1.941.632.996 16,0 
Demais Estados 15.650 7,2 787.842.000 6,5 
Total 215.292 100,0 12.124.300.757 100,0 
FONTE: PINTO (1980, p.270) 
NOTA: Dados acumulados desde 1973 até junho de 1980. 

 

 

4.2.2.  A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) 

 

O Programa de Garantia de Preços Mínimos utilizado “no Brasil desde 1951 visa 

minimizar efeitos depressivos de cotações externas, de produtos exportáveis, sobre a produção 

nacional e, no caso de alimentos básicos, estimular o aumento da produção para atender ao 

mercado interno e formar estoques de reserva” (DUARTE, 1987, p.6). Este mecanismo atua 

valendo-se dos Empréstimos do Governo Federal (EGF) e das Aquisições do Governo Federal 

(AGF). Por sua vez, o mecanismo EGF pode ser dividido em Empréstimos do Governo Federal 

com Opção de Venda ao Governo (EGF-COV) e Empréstimos do Governo Federal sem Opção de 

Venda ao Governo (EGF-SOV). Tanto no caso do AGF, quanto do EGF, a demanda por esses 

mecanismos atua de acordo com as expectativas dos preços futuros dos produtos (descontados 

os custos com armazenagem), os preços atuais e os preços mínimos. 

 

Segundo OLIVEIRA (1977, p.6-7), o EGF é um “contrato de crédito cuja garantia exigida 

é o penhor mercantil, visa basicamente gerar a liquidez suficiente para facilitar a formação dos 

estoques, necessários dentro do mesmo ano, pelo próprio mercado”, desta forma, o EGF se 

transformaria num instrumento de financiamento dos ‘Estoques Reguladores’. Já o AGF é um 

mecanismo que garante os preços mínimos aos produtores rurais, além de ser por intermédio dele 

que as compras da CFP são feitas e de financiar a formação dos ‘Estoques de Segurança’, 
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regulando a oferta e a demanda do setor, comprando ou vendendo de acordo com as 

necessidades do mercado. MOLLO (1983, p.39) expôs que, “o instrumento AGF no Brasil é 

prioritariamente um instrumento de garantia de preços. Apenas eventualmente o Governo adquire 

produto e conforme o volume adquirido, pode, em anos de safra curta, ampliar a oferta e influir 

sobre os preços. Os estoques em AGF assim como os efeitos dos mesmos sobre a oferta e os 

preços são, portanto, residuais”. 

 

As formas de praticar o EGF utilizam diferentes classificações do produto: o EGF-COV 

deve ser classificado e armazenado de forma oficial, ou seja, armazenado em armazéns oficiais 

ou autorizados pela própria CFP; o EGF-SOV é classificado pelo Banco do Brasil e o 

armazenamento do produto pode ser feito pelo próprio produtor rural, sendo que apenas 80% do 

preço mínimo é pago no financiamento. Se o Governo adquirir o produto no EGF-COV, ele torna-

se responsável pelo custos envolvidos no armazenamento, classificação, e outros. Quanto ao 

AGF, ele é chamado de Direto quando o produto é vendido diretamente ao Governo, sem ter sido 

feito um financiamento via EGF, já o Indireto ocorre quando este produto está sendo adquirido 

através de um EGF-COV. Segundo MOLLO (1983, p.14), quando ocorre um AGF Indireto, “o 

Governo arca com todas as despesas de juros, armazenagem, etc. Isto faz com que a regra, salvo 

por problemas de dificuldades crônicas de escoamento da safra ou falta de acesso ao EGF, a 

venda ao Governo se dá apenas ao final do prazo deste empréstimos, e não imediatamente no 

início da safra”.  

 

A utilização dos preços mínimos pelos pequenos produtores é reduzida, como afirmou 

PINTO (1980, p.283), visto que “as exigências necessárias para contratar-se um EGF ou AGF, 

tais como transporte, classificação e armazenagem da produção nos pontos designados pelo 

agente financeiro (BB), tornam este tipo de operação inviável para o pequeno produtor e como 

conseqüência, dela se utilizam apenas os intermediários, cooperativas e alguns grandes 

produtores”. Levando-se em conta a dificuldade de acesso dos pequenos produtores ao programa 
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de preços mínimos, foi criado o Pré-EGF em 1977. Os produtos que foram beneficiados com esse 

instrumento foram o algodão, o milho, o arroz e o feijão. Quanto ao funcionamento do Pré-EGF, 

MOLLO (1983, p.32) apresentou que 
 
“o recurso do Pré-EGF é um recurso liberado por ocasião da colheita, ou mesmo 
antes dela, para Cooperativas ou CIDAS - Companhias Integradas de 
Desenvolvimento Agropecuário - que operem com os chamados mini-produtores, 
com o intuito de fornecer a estas recursos necessários para competir com os 
intermediários. As cooperativas, com estes recursos, adiantam pelo menos o 
preço mínimo ao produtor. Isto possibilita, por um lado, que estes absorvam 
depois os ganhos que o mercado vier a proporcionar, quando as cooperativas 
venderem o produto, e/ou o alcance ao EGF normal, quando o Pré-EGF é 
transformado nele. As cooperativas recebem 2% sobre o crédito liberado como 
estímulo para operar com o Pré-EGF”. 

 

DURAN (1978, p.145) identificou algumas modificações importantes ocorridas no 

programa de preços mínimos, no período 1967-71, como pode-se observar: 
 
“o preço mínimo passou a ser fixado por zonas dentro de cada estado; sua fixação 
passou a ser feita excluindo impostos, juros, comissões e custos de estocagem; 
os preços mínimos passaram a ser fixados sistematicamente para as Regiões 
Norte e Nordeste; passaram a ser anunciados pelo menos três meses antes da 
época do plantio. A orientação geral deste período foi dar à política um papel de 
longo prazo, em lugar de contentar-se apenas em influenciar a produção a curto 
prazo, através de um preço mínimo relativamente alto que poderia ser reduzido no 
ano seguinte se a oferta fosse abundante”. 

 

No Quadro 04 observam-se outras modificações no âmbito administrativo e operacional 

da Política de Garantia de Preços Mínimos no período 1962-74: 
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QUADRO 04 - MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS -  
1962-7413

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE MODIFICAÇÕES 

Decreto-Lei 2 e 5, de 26.09.62 a) Os programas de preços mínimos devem ser submetidos à aprovação da 
SUNAB 

Lei 4.595, de 31.12.64 a) Os programas de preços mínimos devem ser submetidos à aprovação do 
Conselho Monetário Nacional 

Decreto 57.660, de 24.01.66 a) Ampliou para 100% do preço mínimo a margem de crédito financiado 
Decreto-Lei 79, de 19.12.66 a) Ratificou o que já havia sido decidido antes: a definição dos preços 

mínimos antes do plantio e a expansão dos benefícios ao segmento 
formado pelos não produtores rurais 

Decreto-Lei 60.900, de 26.06.67 a) Integração da CFP ao Ministério da Agricultura 
Decreto 74.158, de 06.06.74 a) Os programas de preços mínimos devem ser submetidos à aprovação da 

CONAB 
FONTE: MASSUQUETTI (1994) 

 

 

Alguns resultados da aplicação da política de preços mínimos foram observados por 

PINTO (1980): 
a) os intermediários (maquinistas, beneficiadores, industriais e outros) são os 
principais beneficiários da PGPM, no entanto são os que nada arriscam no 
processo produtivo, sendo uma das maiores distorções; 
b) as operações de contratação de EGF ou AGF tornam-se inviáveis para o 
pequeno produtor rural devido às exigências necessárias, tais como transporte, 
classificação e armazenagem da produção nos pontos designados pelo Banco do 
Brasil, desta forma, apenas os intermediários, cooperativas e alguns grandes 
produtores utilizam este instrumento; 
c) existe a concentração por produto: algodão, arroz e soja absorveram, nos 
últimos dez anos (anos 70), entre 70% e 80% do total das aplicações; 
d) a distribuição é concentrada em favor das regiões Centro/Sul e em prejuízo das 
regiões Norte/Nordeste. 

 

A concentração dos empréstimos na região Centro-Sul pode ser explicada pela 

predominância da agricultura comercial e da maior participação da produção desta região na 

produção total, principalmente durante o período 1967-82. A evolução dos empréstimos deu-se de 

forma contínua até 1976 graças ao crescimento dos preços mínimos e ao incentivo às 

exportações. De 1976 a 1979, observou-se uma queda nos empréstimos em virtude da queda nos 

preços mínimos e a queda dos subsídios, que desestimulou a demanda por EGFs. O fim da 

década de 70 e o início da década de 80 representou um novo crescimento aos empréstimos 

devido à recuperação do nível de preços mínimos e a elevação dos subsídios. A existência dos 

                                                           
13 Para maiores informações ver FAUTH (1989), OLIVEIRA (1974) e OLIVEIRA (1977). 
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subsídios sempre foi um fator de grande estímulo à tomada desses empréstimos (MOLLO, 1983). 

A distribuição do crédito relacionado à Política de Garantia de Preços Mínimos, por região, pode 

ser observada na Tabela 20, onde é possível constatar a distribuição desigual entre as regiões do 

país. 

 

 
TABELA 20 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO CRÉDITO SUBORDINADO À POLÍTICA DE 

GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS - BRASIL - 1967-8 ATÉ 1975-6 
 

(EM MILHÕES DE CRUZEIROS CORRENTES) 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

1- Centro- Sul 153 205 343 471 876 765 2.426 6.460 10.129 
Participação 
(1/3) 

0,73 0,79 0,88 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,86 

2- Norte/ 
Nordeste 

56 56 46 60 114 121 423 1.232 1.666 

Participação 
(2/3) 

0,27 0,21 0,12 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,14 

3- Brasil 209 261 389 531 990 886 2.849 7.692 11.795 
FONTE: DURAN (1978, p.146) 

 

 

Na Tabela 21, vê-se a participação dos beneficiários segundo as áreas geográficas. Na 

região Centro-Sul, percebe-se um predomínio dos produtores e cooperativas durante o período 

analisado, com uma maior concentração nas safras 1974/75 e 1975/76. No caso do 

Norte/Nordeste há o predomínio dos maquinistas, exportadores e agroindustriais, observando-se 

uma queda deste predomínio nas safras de 1974/75 e 1975/76. 
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TABELA 21 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO CRÉDITO 
SUBORDINADO À POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS, SEGUNDO REGIÕES - 

BRASIL - 1967-8 ATÉ 1975-6 
 

(EM PERCENTAGEM) 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

1- Centro-Sul          
Produtores e 
Cooperativas 

0,57 0,54 0,64 0,52 0,53 0,56 0,52 0,67 0,68 

Outros (1) 0,43 0,46 0,36 0,48 0,47 0,44 0,48 0,33 0,32 
2- Norte/ 
Nordeste 

         

Produtores e 
Cooperativas 

0,09 0,20 0,20 0,15 0,10 0,13 0,11 0,37 0,32 

Outros (1) 0,91 0,80 0,80 0,85 0,90 0,87 0,89 0,63 0,68 
3- Brasil          
Produtores e 
Cooperativas 

0,44 0,47 0,58 0,48 0,48 0,50 0,46 0,62 0,63 

Outros (1) 0,56 0,53 0,42 0,52 0,52 0,50 0,54 0,38 0,37 
FONTE: DURAN (1978, p.146) 
NOTA: (1) Inclui Maquinistas, Exportadores e Agroindustriais. 

 

 

As dificuldades apresentadas pelo crédito rural no final da década de 70, como a 

redução dos recursos e dos subsídios, em função do processo de aceleração da inflação e a 

conseqüente necessidade de uma política mais restritiva por parte do Governo, fizeram com que a 

Política de Garantia de Preços Mínimos ganhasse importância nos anos 80. A partir da 

necessidade de se administrar os escassos recursos para o financiamento da atividade agrícola, o 

Governo optou por não mais atuar sobre o setor agrícola como um todo, mas partir para uma 

atuação por produto, por meio da Política de Garantia de Preços Mínimos. 
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4.3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O crédito rural, neste período, foi o instrumento utilizado para desenvolver o processo 

de modernização da agricultura brasileira. Era conveniente oferecer um crédito subsidiado, visto 

que assim seria possível incentivar o uso dos chamados “insumos modernos”. A agricultura 

deveria tornar-se um mercado consumidor para a indústria nacional. O crédito mostrou-se 

concentrado em determinadas regiões, culturas e segmentos de produtores, e, por isso, o sistema 

foi criticado por diversos autores. Fizeram-se outras críticas em relação aos casos de desvio, de 

substituição de capital e do gasto excessivo do Governo com as taxas de juros subsidiadas, já que 

as taxas de inflação elevaram-se no final dos anos 70. Com a nova realidade econômica, no final 

da década de 70, houve a necessidade de redução do aporte de recursos do Governo no 

financiamento da agricultura em virtude das políticas de estabilização econômica, que procuravam 

conter o processo inflacionário e o déficit público. A partir deste momento, a Política de Garantia 

de Preços Mínimos começou a se utilizada mais ativamente pelo Governo, buscando garantir a 

rentabilidade dos produtores rurais e o crédito para a comercialização dos produtos, dentro de 

uma nova realidade econômica, de escassez dos recursos do setor público para o financiamento 

da atividade agrícola. 



5.  A MUDANÇA NO PADRÃO DE FINANCIAMENTO DA 
AGRICULTURA BRASILEIRA NO PERÍODO 1980-97 

5.1.  O SETOR RURAL BRASILEIRO NO PERÍODO 1980-97: O 
ESGOTAMENTO DAS FONTES TRADICIONAIS DO FINANCIAMENTO 
AGRÍCOLA 
 
 

Os anos 80 iniciaram em meio a uma reviravolta na economia mundial, ocasionada pelo 

segundo choque do petróleo (1979). Diversas foram as medidas tomadas pelos países capitalistas 

para a superação dessa crise, entre elas estava a recessão provocada pelo aumento das taxas de 

juros. Essa foi uma medida adotada pelos Estados Unidos, Europa e Japão, como exemplo pode-

se citar o caso inglês, em que a taxa de juros real passou de 1,66% a.a. (1978) para 4,15% a.a. 

(1979) e 7,39% a.a. (1980). A repercussão desse tipo de medida para o Brasil foi negativa no 

momento em que houve além de um aumento no valor das importações de 4,1 bilhões de dólares 

em 1978 para 9,5 bilhões em 1982, também o aumento nas taxas de juros. Mesmo com as taxas 

de juros elevadas, o Governo Figueiredo manteve os investimentos mediante utilização de 

recursos externos. A política econômica no período 1979-80, 
 
“permitiu um suspiro de crescimento (9%, em 1980), acompanhado de sinais 
preocupantes, como a alta da inflação (de 40% em 1978 para 110,2% em 1980), 
da dívida externa (de 43 bilhões de dólares em 1978 para 70 bilhões em 1980) e 
dos seus juros (2,6 bilhões de dólares em 1978 e 6,3 bilhões em 1980), além do 
desequilíbrio no comércio externo (déficit de 2,8 bilhões de dólares em 1980 
contra 1 bilhão em 1978)” (CALDEIRA; CARVALHO; MARCONDES & PAULA, 
1997, p.339). 

 

Houve, ainda nos primeiros anos da década de 80, a  
 
“maturação de vários projetos, atingindo a fase de produção, ampliou a infra-
estrutura e deu mais consistência ao parque industrial brasileiro. De um lado, 
possibilitou a redução das importações pela produção no país de novos itens 
antes importados e, por outro lado, favoreceu o aumento e a diversificação das 
exportações brasileiras, inclusive alterando-lhes o perfil histórico: o Brasil passou a 
ser crescente exportador de produtos industrializados. No setor energético, além 
do andamento de grandes projetos hidrelétricos, como Itaipu e Tucuruí, houve 
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avanço expressivo na redução da nossa dependência externa de combustível 
líquido pelo aumento da produção nacional de petróleo, que passou para mais de 
40% do consumo, e pela expansão e consolidação do Programa Nacional do 
Álcool (Proálcool)” (BRUM, 1997, p.385-6). 

 

O Governo Figueiredo desenvolveu sua linha de atuação valendo-se do “Programa 

Emergencial“ (1979), que continha medidas de curto prazo, como: controle da inflação (“pacote 

antiinflacionário”) e estímulo à agricultura (“pacote agrícola”). E por intermédio do III Plano 

Nacional de Desenvolvimento (III PND) (1980-85), que consistia num conjunto de intenções que 

visavam ao crescimento acelerado da economia, da renda e do emprego; à melhoria da 

distribuição de renda; à redução das disparidades regionais; ao equilíbrio do balanço de 

pagamentos; ao controle do endividamento externo; ao desenvolvimento da agropecuária; ao 

desenvolvimento do setor energético; ao controle da inflação; e ao aperfeiçoamento das 

instituições políticas (BRUM, 1997). 

 

Segundo BRUM (1997, p.385), o III Plano Nacional de Desenvolvimento  
 
“era apenas um plano de intenções. Não descia a detalhamentos, nem 
quantificava metas. Sua idéia central era a busca de compatibilização entre um 
crescimento econômico acelerado com aumento expressivo do número de 
empregos e a necessidade de uma política de contenção da inflação, controle do 
desequilíbrio das contas externas e distribuição individual e regional da renda e da 
riqueza. Tarefa muito difícil, se não impossível, naquelas circunstâncias”. 

 

O Governo pretendia continuar mantendo o projeto de desenvolvimento da economia, 

mesmo no cenário adverso provocado pela crise do petróleo. O Ministro do Planejamento, Antônio 

Delfim Netto14, buscava conduzir a economia para a manutenção do crescimento acelerado e com 

um combate gradual da inflação. No entanto, houve o fracasso da sua política econômica por 

causa do contexto econômico desfavorável. Houve desvalorização da moeda nacional, de 30% em 

relação ao dólar, em dezembro de 1979, como forma de estímulo para as exportações e 

 
14 O primeiro ministro da área econômica do Governo Figueiredo foi Mário Henrique Simonsen, também 
ministro do Governo Geisel, porém foi substituído em agosto de 1979, pois “defendia a necessidade de 
controle da inflação através de uma política de contenção dos gastos públicos e ‘desaceleração’ do 
crescimento, para posterior retomada da expansão econômica com segurança” (BRUM, 1997, p.383). A 
condução da economia não agradou a classe empresarial e provocou a sua saída. Antônio Delfim Netto, 
antes Ministro da Agricultura, assumiu o seu lugar. 
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prevenção para uma possível crise cambial. Adotou-se a medida de prefixar a correção monetária 

para 1980, contudo não era esperada uma taxa de inflação de 100,2% que ocorreu neste mesmo 

ano. O resultado disso foi a perda para diversos segmentos que tinham dinheiro a receber, e 

ganho para outros, que conseguiram reduzir os seus débitos. Houve, também, a continuidade no 

processo de importação de petróleo, provocando um aumento na necessidade de recursos 

externos para financiar essas aquisições. Em razão das altas taxas de juros,  
 
“o governo resolveu sacrificar as finanças de suas empresas. As estatais foram 
proibidas de recorrer aos mecanismos internos de financiamento (facilitando aos 
empresários privados a captação de recursos subsidiados pela correção 
monetária fixa) e praticamente obrigadas a tomar dinheiro no exterior. Pior, o 
dinheiro arrecadado pelas estatais não era empregado em seus próprios projetos, 
mas transferido ao governo para que pagasse suas contas externas. Esse 
mecanismo provocou distorção ainda maior nos precários orçamentos do governo” 
(CALDEIRA; CARVALHO; MARCONDES & PAULA, 1997, p.340). 

 

A crise internacional provocou a pressão dos credores externos. Não havia outra saída 

para o Brasil que não fosse reduzir o crescimento da economia. O Governo no final de 1980 

adotou medidas de controle da expansão monetária, cortou investimentos nas estatais, elevou as 

taxas de juros internas e controlou o crédito, provocando a redução dos investimentos privados e a 

recessão (BRUM, 1997). 

 

A partir de 1981, o governo brasileiro seguiu um novo rumo na condução da economia. 

O objetivo agora era buscar uma adaptação à nova realidade mundial, reduzir o volume de 

empréstimos externos, aumentar o volume de exportações e equilibrar as contas nacionais. Como 

conseqüência desse processo houve a recessão, havendo a redução do PIB de 3,4% neste 

mesmo ano. “Sem poder diminuir muito suas despesas, o Governo viu suas receitas se reduzirem, 

devido à queda da atividade econômica, ajudando a aumentar o desequilíbrio que tentava evitar. 

Ao fim de um ano de sacrifícios, o déficit público chegava a 6,2% do PIB - uma situação bastante 

ruim” (CALDEIRA; CARVALHO; MARCONDES & PAULA, 1997, p.340). A única solução seria 

continuar tomando empréstimos externos com juros altos. No entanto, em 1982 houve o 

esgotamento dessa possibilidade com a moratória do México. O Brasil teve que reforçar o seu 
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quadro recessivo para tentar pagar os serviços da dívida que estavam sendo cobrados. Em 1983, 

o PIB brasileiro cresceu a uma taxa negativa de 2,9%. “Sem acesso a recursos internacionais (o 

total de entradas de dinheiro externo passou de 13,4 bilhões de dólares em 1982 para 8,1 bilhões 

em 1983) e pressionado para pagar contas, só restava ao Governo exportar mais mesmo 

produzindo menos, e limitar as importações” (CALDEIRA; CARVALHO; MARCONDES & PAULA, 

1997, p.341). Uma solução para a obtenção de um superávit da balança comercial, para pagar os 

serviços da dívida, foi o estímulo às exportações valendo-se de uma nova desvalorização cambial 

em 30% (fevereiro de 1983). A fragilidade da situação econômica do país propiciou a ingerência 

do Fundo Monetário Internacional (FMI) na direção da economia.  

 

A dívida externa brasileira passou a representar o centro de toda a política econômica a 

partir da crise em 1982, em função dos acordos de refinanciamento da dívida com juros altos, que 

impediam a solução do problema. Segundo BRUM (1997, p.391),  
 
“o plano de estabilização econômica, exigido pelos credores, foi expresso na 
“Carta de Intenções” assinada pelo governo Figueiredo com o FMI, em fevereiro 
de 1983. O Fundo concedia um empréstimo ao Brasil, a ser liberado em parcelas 
(“drawing”) trimestrais. Para fazer jus ao recebimento das parcelas, o Brasil 
comprometia-se a cumprir metas claramente especificadas ou, caso não 
conseguisse alcançá-las, devia formular nova “carta de intenções”, com pedido de 
perdão (“waiver”) e especificação dos novos compromissos, aceitos pelo FMI. Por 
não cumprir satisfatoriamente as metas acordadas com o Fundo, o governo 
Figueiredo acabou encaminhando sete cartas de intenções e seis pedidos de 
perdão ao Fundo, em apenas dois anos (1983 e 1984)”. 

 

O FMI determinou a adoção de uma política ortodoxa de combate à inflação apoiada em 

determinadas medidas: reduzir a expansão monetária; reduzir o crédito; elevar as taxas de juros; 

diminuir o déficit do setor público mediante aumento da arrecadação e do corte de gastos e 

subsídios; atualizar a taxa cambial por meio da desvalorização da moeda; reduzir as importações; 

aumentar as exportações; e restringir os salários. Essa política econômica recessiva provocou a 

queda na produção e nas atividades econômicas, sendo que os setores mais afetados foram as 

indústrias de bens de consumo, bens de capital, construção civil, comunicação e transporte. 

Houve também o aumento do desemprego e redução dos salários (BRUM, 1997). 
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O aumento das exportações estimulou a produção industrial e a economia voltou a 

crescer no ano de 1984, chegando o PIB a crescer 5,4% neste ano. A evolução da dívida externa, 

da inflação e do PIB durante o último governo militar, pode ser verificada na Tabela 22. 

 

 
TABELA 22 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA, DA INFLAÇÃO E DO PRODUTO INTERNO 

BRUTO (PIB) - BRASIL - 1979-84 
 

(VALORES EM BILHÕES DE DÓLARES) 
ANO DÍVIDA EXTERNA 

BRUTA (1) 
RESERVAS DÍVIDA LÍQUIDA INFLAÇÃO 

(%) 
CRESCIMENTO DO PIB 

(%) 
1979 49,9 9,7 40,2 77,3 6,8 
1980 53,8 6,9 46,9 110,2 9,2 
1981 61,4 7,5 53,9 95,2 -4,3 
1982 69,6 4,0 65,6 99,7 0,8 
1983 81,3 4,6 76,7 211,0 -2,9 
1984 91,1 12,0 79,1 223,8 5,4 

FONTE: BRUM (1997, P.372) 
NOTA: (1) Trata-se da dívida de longo prazo (mais de um ano). 
 
 

Em um cenário econômico em crise, a era dos governos militares parecia chegar ao fim. 

O crescimento da economia representava o principal fator que deu legitimidade aos 21 anos de 

governo militar. No último governo militar, Governo Figueiredo, a economia brasileira foi 

severamente afetada por modificações na economia internacional, como: o segundo choque do 

petróleo; a recessão econômica nos países capitalistas altamente industrializados do Primeiro 

Mundo; a elevação das taxas de juros no mercado internacional; e a suspensão de novos 

empréstimos ao Brasil pelo sistema financeiro internacional (BRUM, 1997). O Brasil, que não tinha 

nenhum poder de decisão sobre estas alterações, precisava mudar para superar o colapso 

financeiro e a crise econômica. 

 
“No ano de 1984, mesmo pagando 12 bilhões de dólares de juros e sem receber 
investimentos, o país viu a dívida externa aumentar de 81 bilhões para 91 bilhões 
de dólares - enquanto permanecia com a corda no pescoço. Em menos de cinco 
anos os planos de construir uma potência econômica desembocaram no pior dos 
cenários: um país em crise, precisando se reorganizar e sem vislumbrar qualquer 
alternativa” (CALDEIRA; CARVALHO; MARCONDES & PAULA, 1997, p.342). 
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Em 25 de janeiro de 1984, houve uma manifestação popular que defendia as eleições 

diretas para Presidente da República. Mesmo com a pressão de toda a população, foi vetada, na 

Câmara dos Deputados, a emenda que previa eleições diretas em 25 de abril de 1984. Em 15 de 

janeiro de 1985 houve as eleições no Colégio Eleitoral, em que foi eleito Tancredo Neves15 para 

governar o país, após duas décadas de regime militar. Com a morte de Tancredo Neves, José 

Sarney assumiu a Presidência da República em 1985. O seu Governo buscava implantar um 

Estado de Direito Democrático e alcançar um novo ciclo de crescimento econômico. Os principais 

problemas da economia brasileira em meados da década de 80 eram a recessão econômica, a 

alta taxa de inflação, o déficit do setor público, as elevadas dívidas interna e externa, a má 

distribuição de renda, o desemprego e a defasagem dos preços de bens e tarifas de serviços 

públicos prestados pelas estatais. As diretrizes do novo Governo, definidas pela equipe 

econômica, estavam direcionadas em quatro linhas:  
 
“a) crescimento econômico auto-sustentado, com geração de novos empregos e 
melhoria progressiva dos salários e das condições de vida da população; b) 
rigoroso combate à inflação; c) redução do déficit público e controle da dívida 
interna; e d) equacionamento do problema da dívida externa e da questão dos 
juros, de modo que a transferência de capital para o exterior não prejudicasse os 
investimentos necessários e o crescimento econômico” (BRUM, 1997, p.403). 

 

A área econômica do Governo Sarney foi composta por Francisco Dornelles (Ministro 

da Fazenda) e João Sayad (Ministro do Planejamento). O principal objetivo, no início do Governo, 

era a redução do déficit público e da inflação. Em agosto de 1985, Dílson Funaro assumiu o 

Ministério da Fazenda. Houve um crescimento da economia neste ano (7,8%), principalmente em 

função das exportações e do dinamismo do mercado interno. Entretanto a inflação continuava 

sendo uma realidade e havia a necessidade de um política mais ativa por parte do Governo. Em 

28 de fevereiro de 1986, foi lançado o Programa de Estabilização da Economia Brasileira (Plano 

Cruzado). No Quadro 05, pode-se observar os principais objetivos, medidas e resultados deste 

plano. 

 
15 Tancredo Neves e José Sarney foram os candidatos da chamada Aliança Democrática (PMDB mais a 
Frente Liberal, que mais tarde seria o Partido da Frente Liberal) que derrotaram Paulo Maluf (PDS), no 
Colégio Eleitoral, por 480 votos a 180. 
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QUADRO 05 - OBJETIVOS, MEDIDAS E RESULTADOS DO PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA (PLANO CRUZADO) - 1986 
 

OBJETIVOS MEDIDAS RESULTADOS 
a) Reorientação da economia 
b) Conciliação entre o combate à 

inflação, o crescimento 
econômico e o poder aquisitivo 
salarial 

c) Recomposição da base político-
parlamentar do Governo 

d) Recuperação da credibilidade 
e) Recuperação do respaldo do 

povo 
 

a) Substituição do cruzeiro pelo 
cruzado (proporção de mil por 
um) 

b) Eliminação da correção 
monetária (extinção da 
indexação) 

c) Congelamento de preços por 
prazo indeterminado 

d) Congelamento dos contratos, 
das hipotecas e dos aluguéis por 
um ano 

e) Reajuste salarial baseado no 
valor médio dos últimos seis 
meses 

f) Abono de 15% para o salário 
mínimo e de 8% para os demais 
salários (a partir de 01.03.86) 

g) Reajustes automáticos sempre 
que a inflação chegasse a 20% 

h) Livre negociação nos dissídios 
coletivos 

i) Criação do seguro-desemprego 

Plano Econômico
a) desorganização do sistema 

produtivo  
b) desorganização do sistema de 

preços  
c) deterioração das contas externas
d) redução das exportações (1986)  
e) elevação das importações 

(consumo) 
f) redução das reservas 

internacionais 
g) aumento da dívida pública 

interna 
h) elevação da inflação 
i) incerteza e insegurança nos 

agentes econômicos e na 
sociedade 

 
Plano Político
a) crise de governabilidade 
 
Plano Social
a) descrédito e rejeição ao 

Governo, por parte da população 
 

FONTE: BRUM (1997) 

 

 

O fracasso do Plano Cruzado acabou provocando a estagnação da economia, a 

impossibilidade de controle da inflação, o desequilíbrio nas contas internas e externas e a 

incapacidade de solução para a crise, em razão da falta de credibilidade no Governo. Em 

novembro de 1986, foi implantado o Plano Cruzado II, que pretendia, utilizando-se de um conjunto 

de medidas, corrigir os problemas do plano anterior, porém também fracassou. Com a redução da 

entrada de capital externo no país, neste período, o país obrigou-se a suspender o pagamento dos 

juros da dívida externa (médio e longo prazo) em fevereiro de 1987. Em março/abril desse mesmo 

ano, houve a mudança na condução da política econômica, com a posse do novo Ministro da 

Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. Foi implantado um novo conjunto de medidas que visavam 

à estabilização econômica, o Plano Bresser (junho/julho de 1987), contudo os resultados foram 

muito modestos. Houve novamente a mudança na área econômica, com a substituição de Bresser 

Pereira por Maílson da Nóbrega, que procurou apenas administrar a economia brasileira até o final 

do mandato do Presidente Sarney (15.03.90). Um exemplo disso foi o Plano Verão, lançado em 
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janeiro de 1989, que adotou medidas de curto prazo para conseguir controlar a inflação até o 

próximo Governo tomar posse (BRUM, 1997). 

 

A crise financeira brasileira nos anos 80 implicou uma nova orientação das políticas 

voltadas para o setor rural. A partir deste momento, houve uma escassez de recursos para o 

financiamento do setor e um destaque maior para a participação da política de preços mínimos. 

BARROS & ARAÚJO (1995, p.1) ressaltaram que, na década de 80, a política de crédito rural foi 

“alterada em dois sentidos: primeiro, o montante real de recursos colocados à disposição da 

agricultura vem sendo reduzido quase que continuamente e, segundo, esforços têm sido 

envidados objetivando diminuir o subsídio implícito nas taxas de juros”. Esperava-se que, diante 

deste novo momento da agricultura brasileira, o seu crescimento fosse interrompido. Contudo 

observou-se um crescimento do setor superior ao crescimento do setor industrial, mesmo com a 

redução do seu ritmo de modernização, dentro de um contexto de estagnação da economia, de 

utilização de planos de estabilização que visavam controlar a inflação e de desequilíbrios 

macroeconômicos.  

 

Em relação à importância do controle monetário para a estabilização econômica do país 

nos anos 80, ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.164) destacaram que para 
 
“viabilizar maior controle monetário, foi adotado, em meados da década de 80, um 
conjunto de medidas, visando a unificação do orçamento da União e a 
transferência do monitoramento da dívida pública para a alçada do Congresso 
Nacional. A extinção da conta movimento foi uma dessas medidas. Essa conta 
movimento tinha por objetivo cobrir, diariamente, a diferença entre a captação 
não-monetária e os desembolsos realizados pelo Banco do Brasil e pelo Banco 
Central. Entre os desembolsos estavam os empréstimos do Banco do Brasil aos 
agricultores e os refinanciamentos efetuados pelo Banco Central, cabendo, porém, 
a responsabilidade de execução financeira ao Tesouro nacional”. 

 

DIAS (1995) estudou o comportamento da agricultura brasileira ao longo da década de 

80 e concluiu que este setor teve um desenvolvimento favorável, mesmo considerando a crise 

enfrentada pela economia. A redução do crédito rural provocou impactos de curto prazo sobre a 

produção agrícola, como a redução na utilização de fertilizantes e redução na área plantada. 
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Contudo foi possível recuperar a área plantada e gerar aumentos de produtividade mediante 

utilização de “fontes internas de capitalização ou de crédito alternativo suficientes para este 

processo de ajustamento, com níveis de rentabilidade satisfatórios, quando as relações de troca 

eram favoráveis ao setor agrícola” (DIAS, 1995, p.16). Porém, o processo de instabilidade 

econômica do país, provocado pelo processo hiperinflacionário, tornou complicada a manutenção 

da fase de equilíbrio na produção agrícola. 

 

A redução do ritmo de modernização da agricultura brasileira na década de 80, segundo 

SILVA, J. (1996), ocorreu em função de quatro razões: a recessão econômica brasileira a partir do 

final da década de 70; redução dos incentivos, via crédito, para o processo de modernização; o 

caráter desigual e excludente da modernização agrícola, fazendo com que os produtores mais 

“aptos” à modernização já estivessem inseridos nesse processo; e a mudança no padrão de 

modernização da agricultura, baseado na incorporação de “novas tecnologias” (informática, 

microeletrônica e biotecnologias). Entretanto houve o crescimento da produção agrícola nesta 

década, que baseou-se, porém, em um novo padrão: a produtividade. Até a década de 70, o 

crescimento da agricultura ocorria em função de uma expansão da área cultivada e da mão-de-

obra empregada, agora, o condicionante do crescimento era a produtividade. 

 

O aumento da produtividade nos anos 80, num contexto de preços desfavoráveis para a 

atividade, pode ser explicado valendo-se dos seguintes argumentos de GASQUES & VERDE 

(1990): o papel das pesquisas agronômicas influenciando na produtividade; o aumento na 

utilização de determinados insumos, em função da redução dos seus preços reais; e a mudança 

na composição da produção, ou seja, um deslocamento para a produção de produtos com maior 

valor comercial. O aumento da produção agrícola, mesmo com preços decrescentes, foi explicado 

em virtude da “falta de uso alternativo da terra e natureza do mercado de trabalho rural, onde 

predomina a mão-de-obra familiar” (GASQUES & VERDE, 1990, p.11), e por meio das políticas do 

Governo. Quanto ao aspecto das políticas governamentais como fator de explicação para o 

aumento da produção, GASQUES & VERDE (1990) salientaram os seus principais efeitos: 
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a) o crédito de custeio teve prioridade, mesmo com uma política mais restritiva de 

crédito, em que 70% do total de recursos do crédito rural deveriam ser aplicados 

com esta finalidade;  

b) o PROAGRO agiu com um fator de redução dos riscos; 

c) a PGPM sofreu alterações que a transformaram no principal instrumento de política 

agrícola, atuando como redutor de riscos na comercialização dos produtos; 

d) a unificação dos preços mínimos (1981) estimulou a produção na fronteira; 

e) a relação positiva entre preços mínimos e custos operacionais garantiu o pagamento 

dos custos variáveis e permitiu a obtenção de uma margem de lucro; 

f) a uniformização do preço do óleo diesel (Portaria PD - 18/78 de 23.10.78, do 

Conselho Monetário Nacional) beneficiou os agricultores da fronteira; 

g) a concentração de dispêndios governamentais em determinados produtos, como a 

cana-de-açúcar, o café e o trigo, também contribuiu para explicar o aumento da 

produção num contexto de preços decrescentes; 

h) a expansão da pequena propriedade rural contribuiu para o crescimento da 

produção; e 

i) os programas de desenvolvimento regional e de incentivos fiscais também 

influenciaram na expansão da produção. 

 

Os aumentos dos rendimentos físicos agrícolas verificados nos anos 80, segundo 

SILVA, J. (1996), ocorreram graças a uma combinação de fatores: perdão, por parte do Governo, 

das dívidas dos produtores rurais; redução na incorporação de terras menos férteis; redução dos 

custos com mão-de-obra; melhor utilização dos “insumos modernos”; e inovações de produtos. 

 

Para GASQUES & VERDE (1990, p.14-5), os principais resultados da agricultura 

brasileira nos anos 80 foram: 
 
“1 – (...) que as lavouras de subsistência, que normalmente acompanham a 
abertura de novas áreas, foram sobrepujadas por lavouras comerciais como café, 
cacau, milho e soja. O Sudeste tendeu para a especialização em café e cana-de-
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açúcar, enquanto o Centro-Oeste reforçou-se a produção de grãos. No Sul, a 
produção orientou-se para cana-de-açúcar e grãos, especialmente arroz irrigado e 
trigo. No Norte e Nordeste o caminho foi mais o da diversificação para atividades 
de maior valor comercial como café, cacau, milho, algodão-herbáceo e soja, em 
substituição a produtos tradicionais. 
2 - O crescimento da agricultura deu-se mais em função da substituição do que 
pela incorporação de novas áreas. Algodão arbóreo e produtos alimentares foram 
as lavouras sobre as quais incidiu a quase totalidade do efeito substituição, tendo 
cedido, conjuntamente 3,4 milhões dos 3,9 milhões de hectares substituídos. 
3 - Os produtos alimentares perderam mais área no Sudeste e no Centro-Oeste, 
sendo que a cana-de-açúcar e o café foram os principais responsáveis pela 
substituição. 
4 - Observou-se o enfraquecimento do modelo de crescimento extensivo, baseado 
na expansão de área, em direção a outro, em que o crescimento da produtividade 
agrícola foi a principal responsável pelo aumento da produção. 
(...) 
5 - A mão-de-obra rural foi, também, um importante fator de crescimento da 
agricultura, com a maior especialização constituindo um ponto característico do 
mercado de trabalho. 
6 - A queda dos preços agrícolas marcou o comportamento dos mercados na 
década em apreço, problema esse que praticamente atingiu todos os produtos, 
tanto da agricultura como da pecuária. Isto levou a uma redução de, 
aproximadamente, 28% do valor real da produção dos principais produtos 
agrícolas, com os aumentos de produção sendo mais do que neutralizados pelas 
quedas de preços. 
7 - As características da agricultura, os aumentos de produtividade, as quedas nos 
custos de produção, juntamente com as políticas agrícolas, foram os principais 
fatores que possibilitaram o crescimento da agricultura mesmo com preços reais 
decrescentes”. 

 

Quanto à situação da agricultura brasileira na década de 80, SILVA, J. (1996) destacou 

que, no início deste período, a política econômica estava voltada para a obtenção de superávit 

comercial com o objetivo de conseguir divisas para o pagamento dos serviços da dívida externa. 

Estes saldos foram buscados no setor agrícola e nos ramos agroindustriais processadores. Nesta 

passagem de SILVA, J. (1996, p.111-2) é possível perceber esta situação: 
 
“esses elevados saldos revelam a enorme potencialidade de criação de 
excedentes exportáveis por parte do setor agrícola. De um lado, resultam da 
redução das importações de insumos e bens de capital, que impõem uma penosa 
recessão ao setor industrial. De outro, porém, refletem a redução na massa de 
salários, que ‘libera excedentes para exportação, via redução do consumo per 
capita de alimentos básicos’”. 

 

DELGADO apud SILVA, J. (1996, p.112) acrescentou que 
 
“pode-se dizer que se praticou, do lado da produção agrícola, uma política 
agressiva de preços e contencionista de crédito, logrando-se a proteção da 
rentabilidade para determinados segmentos empresariais. Tal política se 
expressou em: 
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a)  duas maxidesvalorizações cambiais (em fins de 1979 e em fevereiro de 1983), 
que elevaram os preços relativos dos chamados exportáveis (...); 

b)  modificações na sistemática de garantia dos preços mínimos, a partir de 1981, 
introduzindo indexação combinada com sua elevação em termos reais; 

c)  concessão de crédito de custeio a taxas reais de juros negativos, mantendo-se 
a oferta de fundos relativamente estável ou ligeiramente declinante entre 1980 
e 1984; 

d)  queda acentuada na concessão de crédito para investimento e elevação das 
taxas nominais de juros”. 

 

Ao longo dos anos 80, em torno de 70% de todos os recursos para a agricultura 

concentraram-se no Programa de Abastecimento, que envolve as contas Trigo, Preços Mínimos, 

Estoques Reguladores, Açúcar e Álcool e Café (GASQUES & VERDE, 1991), que em 1990 

reduziu a sua participação para 30%. No período de vigência do Plano Cruzado, as políticas de 

crédito rural, estoques reguladores, preços mínimos e seguro rural foram relegadas. Houve 

apenas uma orientação dos dispêndios governamentais nos programas do trigo e no Programa de 

Apoio ao Setor Sucro-Alcooleiro (PROASAL). SILVA, J (1996, p.115) destacou que 
 
“as circunstâncias favoráveis criadas pela estabilização alcançada nos primeiros 
meses do Plano Cruzado, bem como a farta disponibilidade de crédito, induziram 
os agricultores a novos investimentos. Mas a retomada do processo inflacionário 
já no final de 1986 fez com que os empréstimos - especialmente os do crédito de 
investimento - que deveriam voltar a ser corrigidos a partir de fevereiro de 1987 
pela inflação acumulada nos últimos seis meses, se tornassem extorsivos. Para 
agravar a situação, a oferta abundante deprimiu os preços recebidos pelos 
agricultores e pecuaristas. O resultado foi um crescimento acentuado do grau de 
endividamento do setor, especialmente dos pequenos produtores, muitos dos 
quais acabaram por perder seus bens, inclusive as terras que possuíam, 
obrigando o governo a um perdão generalizado das dívidas financeiras para 
plantar a grande safra de 1986/87”. 

 

A partir de 1987, houve uma mudança de orientação dos dispêndios governamentais 

para a agricultura, em que o Programa de Administração passou a receber mais recursos. 

GASQUES & VERDE (1991, p.8-9) destacaram o principal motivo para isto ter ocorrido: 
 
“introdução de novas contas, a exemplo dos dispêndios governamentais com 
crédito rural, especialmente de investimento. Estes dispêndios estão vinculados a 
empréstimos realizados com agências internacionais e se destinam a 
determinadas aplicações onde estão incluídas o Programa de Investimento 
Agropecuário (PROINAP), o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 
Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) e o Programa de Financiamento para 
a Aquisição de Equipamentos para Irrigação (PROFIR). Isto fez com que os 
dispêndios em Administração passassem de 667,3 milhões de dólares, em 1988, 
para 2 bilhões em 1989 e 1,7 bilhão em 1990”. 
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A crise do setor agrícola brasileiro no final dos anos 80 foi uma das conseqüências do 

processo inflacionário deste período, como pôde ser observado na citação de SILVA, J. (1996) 

que expôs as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais com o recrudescimento da inflação 

no período posterior ao Plano Cruzado. Aliada ao próprio problema da inflação está a forma como 

o Governo conduziu a política econômica na busca pela estabilização, e os próprios efeitos dessas 

políticas de estabilização sobre o setor agrícola. REZENDE (1990, p.516) analisou este aspecto e 

concluiu que 
 
“o setor agrícola brasileiro foi profunda e adversamente afetado pelo agravamento 
do quadro macroeconômico e, em particular, pelas estratégias - seja via ‘choques’, 
seja via ‘moeda indexada’ - adotadas pelo Governo para controlar a inflação. O 
setor agrícola, que encontrou espaço e recebeu estímulos para crescer na maior 
parte da década de 80, tornou-se, ao término desta, a principal vítima do 
descontrole inflacionário e da incapacidade demonstrada pelo Governo de 
combatê-lo”. 

 

As políticas agrícolas no final da década de 80, mais precisamente no período 1986-9, 

foram orientadas para a equalização dos encargos financeiros nos financiamentos rurais, sendo 

este o motivo do fornecimento de crédito com subsídios implícitos em 1987, como afirmou SILVA, 

J. (1996). Houve ainda uma redução na ação da Política de Garantia de Preços Mínimos, através 

dos estoques reguladores e das Aquisições do Governo Federal. Em relação ao trigo, ao açúcar e 

ao álcool, a redução dos subsídios (dispêndios totais menos as receitas obtidas) ocorreu em 1988 

e 1989, respectivamente. Essas informações podem ser constatadas na Tabela 23. 
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TABELA 23 - ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS (1) COM ALGUMAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS - 
BRASIL - 1986-90 

 
(EM MILHÕES DE US$, 1990) 

POLÍTICA 1986 1987 1988 1989 
Trigo 2.249 2.104 91 108 
Crédito Rural 54 742 261 455 
Estoques Reguladores 473 381 1 22 
Aquisições do Governo Federal (AGF) 162 1.108 139 80 
Açúcar e Álcool 675 1.028 1.256 269 
Total 3.615 5.363 1.803 1.058 
FONTE: SILVA, J. (1996, p.118) 
NOTA: (1) Dispêndios totais menos as receitas obtidas. 

 

 

Até 1989, os recursos do Governo para o financiamento da atividade agrícola eram 

oriundos da emissão de títulos públicos federais. A partir de 1990, os recursos foram substituídos: 

“o governo passou a aplicar recursos, mediante retorno de operações anteriormente realizadas, 

que se convertem em receitas sob a forma de amortização de empréstimos” (GASQUES & 

VERDE, 1991, p.9), e também saiu de algumas atividades. Essas alterações ocorreram da 

seguinte maneira: 
 
“na Conta Trigo, os preços de venda aos moinhos foram reajustadas de modo a 
reduzir os subsídios; no Crédito Rural, a principal mudança foi a de que os 
recursos oriundos do Tesouro fossem aplicados apenas com mini e pequenos 
produtores e suas cooperativas. Esta orientação, regulamentada pelo Decreto n° 
97163, de 06/12/1988, foi posteriormente incorporada pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (Lei n° 7.800, de 10/07/89). Na Política de Garantia de Preços 
Mínimos, a seletividade ocorreu pela exclusão dos grandes produtores e 
beneficiadores, o que fez com que houvesse uma queda elevada no montante de 
dispêndios, com AGF e EGF (Decreto n° 97163, de 06/12/1988). As políticas de 
açúcar e café também sofreram uma redução nos dispêndios em decorrência da 
transferência para a iniciativa privada das operações de aquisição do açúcar para 
beneficiamento e exportação (Dec. N° 98054, de 31/05/89) e no café, pela 
transferência ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, das operações de 
empréstimos para aquisição deste produto” (GASQUES & VERDE, 1991, p.9-10). 

 

A composição das fontes de recursos para o crédito rural no período 1986-9 pode ser 

vista na Tabela 24. Percebe-se que, a partir de 1987, não houve mais a utilização da base 

monetária como fonte de financiamento da atividade agrícola.  
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TABELA 24 - VOLUME DE CRÉDITO RURAL E PARCELAS POR FONTES DE 
FINANCIAMENTO E AGENTE FINANCEIRO - BRASIL - 1986-9 

 
 1986 1987 1988 1989 
VOLUME (1) 
 

1.652 1.303 895 489 

COMPOSIÇÃO:     
1.  Crédito Oficial (2) 82,2% 87,9% 77,7% 73,3% 
     
Fontes     
Depósitos à Vista 39,4% 33,0% 41,8% 21,4% 
Governo     

Base Monetária 10,6% 27,1% 0,0% 0,0% 
Outros 50,0% 29,8% 40,2% 75,1% 

Poupança Rural 0,0% 10,1% 18,0% 3,5% 
     
Agentes     
Banco do Brasil 86,5% 79,9% 83,1% 83,9% 
Outros 13,5% 20,1% 16,9% 16,1% 
     
     
2.  Outros (3) 17,8% 12,1% 22,3% 26,7% 
     
Agentes     
Banco do Brasil - 79,4% 91,2% 87,0% 
Outros - 20,6% 8,8% 13,0% 
FONTE: BARROS & ARAÚJO (1991, p.11-4) 
NOTA:  (1) Valores em bilhões de cruzeiros de junho de 1990. 
 (2) Crédito concedido a taxas controladas. 
 (3) Crédito concedido a taxa de juros de mercado, a partir de recursos de depósitos à vista ou caderneta 
de poupança. 

 

 

BARROS & ARAÚJO (1991, p.27-9), ao analisarem o comportamento da oferta e da 

demanda de crédito rural na década de 80, chegaram a algumas conclusões: 
 
“4.2. Do lado da oferta de crédito rural, pudemos verificar uma associação muito 
estreita entre o montante de recursos colocados à disposição da agricultura e a 
evolução da produção setorial, de um lado, e a taxa de inflação, de outro. Quedas 
de produção em geral motivaram uma expansão do volume de crédito rural. 
Acelerações na taxa de inflação foram ocorrências que com frequência 
conduziram a cortes no montante de crédito. 
4.3. Nossos resultados sugerem também que a extinção da Conta Movimento 
pode ter representado um marco significativo em termos da política de crédito rural 
no Brasil. A partir de então, o volume de crédito rural colocado à disposição dos 
agricultores foi drasticamente reduzido. Além disso, a política deixou de depender 
de forma tão marcante da evolução conjuntural da produção agrícola e da taxa de 
inflação. 
4.4 Na verdade, os responsáveis pela política de crédito rural tiveram que buscar 
fontes de recursos não-inflacionários para a agricultura. Isso fez com que o 
volume de crédito passasse a ser muito mais uma questão de política fiscal do que 
um problema de política monetária (...). 
4.5 Quanto às relações de demanda por crédito rural de custeio, há também 
alguns pontos a destacar. O primeiro deles refere-se à relativa inelasticidade 
dessa demanda em relação à taxa de juros (...). 
4.6 Os agricultores das regiões Sudeste e Sul, onde as unidades produtivas já 
dispõem de estrutura de capital mais ou menos consolidada, possivelmente 
respondem mais a variações na taxa real esperada de juros. Nas regiões mais 
novas do Centro-Oeste, por outro lado, onde a agricultura se expandiu 
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rapidamente nos últimos anos, seria razoável supor que os agricultores sejam 
menos sensíveis a variações no custo real do dinheiro (...). 
4.7 Outro ponto a considerar é que se, de um lado, a taxa de juros talvez não seja 
um instrumento dos mais eficazes para controlar o uso agregado do crédito de 
custeio no Brasil, de outro, o tamanho da unidade de produção parece ser o fator 
decisivo para deslocar positivamente a demanda por este tipo de crédito rural. É 
possível que a forte associação desta variável com o volume de crédito de custeio 
esteja também refletindo a preferência dos bancos, pelo menos por duas razões. 
Uma é que os grandes agricultores têm mais garantias e para os bancos isto 
significa menores riscos. Outra é que o custo bancário de transação é menor nos 
grandes empréstimos”. 

 

A política de crédito rural sofreu alterações na década de 80. Além de haver a redução 

do volume de recursos, existiu um esforço para a redução dos subsídios implícitos nas taxas de 

juros. As mudanças ocorridas no sistema de crédito rural tinham o objetivo de auxiliar no processo 

de estabilização econômica. As alterações ocorridas neste período podem ser visualizadas no 

Quadro 06: 
 
 

QUADRO 06 
MODIFICAÇÕES NO SISTEMA DE CRÉDITO RURAL - 1980-9016  17

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE MODIFICAÇÕES 

Resolução 671, de 17.12.80 a) Fixação das taxas de juros para custeio, investimento e pré-comercialização 
em 35% a.a. (para as áreas da SUDAM e SUDENE) e 45 % a.a. (para as 
demais regiões) 

Observação: as taxas de juros até 1979 eram de 2 e 5% a.a., respectivamente 
(Resolução 590) 
b) Definição dos limites de adiantamento em 100% para os mini e pequenos 

produtores, 80% para os médios produtores e 60% para os grandes 
produtores 

Observação: maior necessidade de utilização de recursos próprios, com 
exceção dos mini e pequenos produtores 
c) Recursos excedentes aos limites fixados seriam financiados com base nas 

taxas de juros vigentes no mercado 
d) Financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos, tratores, 

veículos e bovinos através das taxas de juros vigentes nas operações 
bancárias comuns 

Observação: não havia mais incentivo do governo no financiamento desses 
itens, com exceção para máquinas, equipamentos e matrizes bovinas com  
 

(CONTINUA)
                                                           
 
16 AMARAL (1987) estudou as transformações na política de crédito rural, em relação a taxa de juros 
praticada ao longo dos anos 80, e concluiu que existem três momentos distintos: a fase anterior ao Plano 
Cruzado, a fase do Plano Cruzado e a fase posterior ao Plano Cruzado. A fase anterior ao Plano Cruzado 
pode ser dividida em três períodos: 1965-79, período de taxas nominais constantes; 1979-83, período de 
taxas nominais crescentes; e 1983-85, período de taxas reais. A fase do Plano Cruzado (28.02.86 até 
28.02.87) foi marcada pela utilização de taxas de juros positivas, com o objetivo de eliminar ou reduzir os 
subsídios. E fase posterior ao Plano Cruzado, foram aplicadas taxas de juros reais e correção monetária em 
função da retomada do processo inflacionário. 
 
17 Para maiores informações ver ARMANI (1993), CEZAR (1991), FAGUNDES (1987), FAUTH (1988), 
FÜRSTENAU (1987) e SILVA, P. (1992b).  
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valores até 100 MVR, máquinas de tração animal e de irrigação, equipamentos 
 de irrigação e máquinas que utilizassem combustível nacional, sendo as taxas 
de juros fixadas entre 35 e 45% a.a. 

Resolução 720, de 22.12.81 a) Redução na base de adiantamento para os médios e grandes produtores, 
70% e 50%, respectivamente 

Observação: isso demonstra a redução dos recursos destinados ao setor rural 
b) Encargos financeiros para o crédito de investimento não poderiam ser 

superiores a 5% a.a., mais a correção monetária de 60% (nas regiões da 
SUDAM e SUDENE) e 70% (nas demais regiões) das ORTNs do ano anterior 

Resolução 782, de 16.12.82 a) Indexador passou a ser o INPC 
b) Os encargos financeiro no financiamento rural passaram a ser de 5% a.a. e 

mais 70% do INPC, relativo ao semestre subseqüente, sendo as taxas 
definidas em junho e dezembro pelo CMN 

Resolução 783, de 16.12.82 a) Alteração nas taxas de juros para 60% a.a. (com exceção das regiões da 
SUDAM, SUDENE, Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha, que mantiveram-
se em 35% a.a.) 

b) Alteração na base de adiantamento dos créditos de custeio e pré-
comercialização para  90% para os mini e pequenos produtores, 60% para 
os médios produtores e 40% para os grandes produtores (para o crédito de 
investimento as bases mantiveram-se as mesmas) 

Observação: é possível observar a redução dos recursos destinados ao setor e 
a preocupação com o aumento da taxa de inflação, através do aumento da taxa 
de juros para ocorrer a redução dos subsídios 

Resolução 827, de 09.06.83 a) Definição da taxa de juros em 3% a.a. para o crédito rural e 5% a.a. para o 
agroindustrial, mais a correção monetária equivalente a um percentual das 
ORTNs, que seria para os anos de 1983, 1984 e 1985: para as áreas da 
SUDAM, SUDENE, Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha de 70%, 80% e 
85%, respectivamente; e para as demais regiões, seriam de 85%, 95% e 
100%, respectivamente 

Observação: haveria o fim dos subsídios em 1985 com a correção monetária 
chegando a 100% 

Resolução 876, de 20.12.83 a) Definiu que os juros continuariam sendo os mesmos, entretanto os 
percentuais das ORTNs, referentes à correção monetária, mudariam no 
caso das demais regiões, em que o percentual passaria a ser de 100% para 
o ano de 1984 

b) Observação: eliminação completa dos subsídios em 1984 
Resolução 1.074, de 20.12.85 a) Definição, para 1986, da taxa de juros em 3% a.a. e da correção monetária 

em 50% da variação das ORTNs para os mini e pequenos produtores 
pertencentes às cidades atingidas pela seca nas regiões da SUDAM, 
SUDENE, Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha para o crédito de custeio. 
Os demais produtores, pertencentes às mesmas regiões, teriam a mesma 
taxa de juros, mas a correção monetária passaria para 85% das ORTNs (em 
todos os tipos de financiamento) 

Circular 1.022, de 09.04.86 a) Foram definidas as taxas de juros que vigorariam após a eliminação da 
correção monetária18, sendo definida uma taxa de 6% a.a. para as culturas 
de inverno (cevada trigo, aveia, centeio e triticale) 

Observação: A Resolução 1.131, de 15.08.86, definiu que esta taxa só seria 
utilizada para os contratos assinados até 30.06.86 

Resolução 1.131, de 15.08.86 a) Definiu que os juros aplicados nos contratos de crédito rural passariam a 
ser fixados com base na taxa anual de captação do sistema bancário para 
um período de 180 dias, conforme apurada e divulgada pelo BACEN, com 
rebate de 10 pontos de percentagem 

b) As taxas (custeio e investimento) definidas pela Resolução e que iriam 
vigorar até 28.02.87 eram: 

aa) pequeno produtor: 3% a.a. no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor - 
PAPP (nas regiões da SUDAM, SUDENE, Espírito Santo e Vale do 
Jequitinhonha), 3% a.a. nos demais programas (sendo o Programa de 
Irrigação no Nordeste - PROINE, no caso do crédito de investimento, 7% a.a. 
para todos os produtores), 8% a.a. nas lavouras especiais (cacau, cana, 
café e seringa) e 10% a.a. em todos os programas e lavouras (nas demais 
regiões); 

bb) médio produtor: 6% a.a., 8% a.a. e 10% a.a., respectivamente. Exceto para  o 
PAPP; e 

 
(CONTINUA)

                                                           
18 O Decreto-Lei 2.283, de 28.02.86, que criou o Plano Cruzado, eliminou a correção monetária, passando os 
financiamentos a possuir apenas as taxas de juros. 
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cc) grande produtor: 8% a.a., 8% a.a. e 10% a.a., respectivamente. Exceto para o 

PAPP 
c) A partir desta data, os encargos foram fixados por semestre, e as taxas dos 

mini e pequenos produtores passaram a corresponder a 30% das taxas 
aplicadas nas ‘Demais Regiões’. Isso para o caso do PAPP e dos demais 
programas. Os limites de adiantamento para os créditos de investimento 
seriam nos casos de aquisição e reforma de máquinas, tratores, 
equipamentos, entre outros, de 100% para os mini e pequenos produtores, 
70% para os médios e 50% para os grandes; para drenagem, correção e 
proteção do solo, de 100%, 90% e 80%, respectivamente; e para os demais 
investimentos de 100%, 80% e 60%, respectivamente. Para o crédito de 
custeio, os limites eram de 100% para todos os produtores e produtos 
(mamona, algodão, mandioca, feijão, arroz e milho). Tanto nas regiões da 
SUDAM, SUDENE, Vale do Jequitinhonha e Espírito Santo e no restante do 
País. Exceção era feita para o arroz e o milho (no resto do País), no caso 
dos grandes produtores e cooperativas que pertenciam ao grupo 1 
(formado por no mínimo 70% de mini e pequenos produtores), que era de 
80%. 

Observação: esse método de cálculo baseado na média do semestre anterior 
vigorou até a Resolução 1.847, de 31.07.91, quando as taxas de juros passaram a 
ser definidas através de um acordo entre os tomadores do crédito e as 
entidades financiadoras, e as taxas de juros não poderiam ser inferiores a 3% 
a.a. 

Resolução 1.266, de 27.02.87 a) Manteve a taxa de juros para o custeio (10% a.a.) e reduziu a taxa de juros 
para o investimento para 6% a.a. e instituiu novamente a correção 
monetária da seguinte forma: 

aa) crédito de custeio e de comercialização: atualizados pelo menor dos índices 
(variação das Letras de Câmbio - LBC ou dos Preços Recebidos pelos 
Agricultores - IPR; e 

bb) crédito de investimento: mesmo índice aplicável aos depósitos em 
caderneta de poupança 

Resolução 1.350, de 01.07.87 a) A OTN passou a ser o indexador da correção monetária 
b) Os juros de custeio para os médios e grandes produtores passaram a ser 

7% a.a. e 9% a.a., respectivamente 
Resolução 1.352de 01.07.87 a) Eliminou a correção de todos os financiamentos assinados entre 01.03.86 e 

30.06.87 
Resolução 1.507, de 04.08.88 a) Modificou os limites de cobertura do seguro para cada produtor e as taxas 

de participação do sistema, chamadas de adicional 
Medida Provisória 32, de 15.01.89 a) Plano Verão: definiu para o crédito rural a existência da taxa de juros que 

vigoraria durante o congelamento 
Circular1.428, de 18.01.89 a) Estabeleceu que os contratos de crédito rural vinculados à OTN ou 

atualizados pelo IPR, IPC ou Poupança, sofreriam correção até 15.01.89 e 
deveriam ser convertidos para cruzados novos (Cz$ 1.000,00 = Ncz$ 1,00). 
Os saldos devedores vencidos e liquidados durante o período de 
congelamento incorreriam apenas em juros. Após o período de 
congelamento, o IPC passaria a ser o indexador da atualização monetária, a 
partir de 01.02.89 

Resolução 1.576, de 02.02.89 a) Estabeleceu um patamar máximo para a taxa de juros, que seria de 12% 
a.a., e mais a correção monetária pelo IPC, além de a taxa de juros poder 
ser negociada livremente pelo tomador e o financiador, contanto que se 
observasse o valor máximo 

Circular 1.577, 02.02.89 a) Estabeleceu que os juros seriam fixados a cada semestre nos 
financiamentos de crédito rural e agroindustrial, quando se utilizassem 
recursos do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito (OOOC), 
efetuados a partir de 15.01.89. Os juros definidos no primeiro semestre de 
89 foram de 12% a.a., mais o IPC 

Resolução 1.619, de 26.07.89 a) Fixou os juros para o segundo semestre também em 12% a.a. 
Circular 1.463, de 22.03.89 a) Definiu que todos os saldos devedores das operações agroindustriais e de 

crédito rural iriam ser corrigidas pelo IPC (levando-se em conta a variação a 
partir de fevereiro de 1989) 

Circular 1.518, de 03.08.89 a) Definiu que o novo indexador utilizado para a correção dos saldos seria o 
BTNf, para todos os contratos realizados após esta data 

Resolução 1.641, de 13.09.89 a) Criou a possibilidade de escolha para os produtores que tinham seus 
empréstimos nas condições da Res. 1.131 em optarem pelas condições 
existentes na Res. 1.576, no período de 01.02.89 até 31.10.89 

 
(CONTINUA)



 99

 
 
Resolução 1.738, de 16.08.90 

(CONTINUAÇÃO)
 
a) No contexto do plano ‘Collor I’, estabeleceu-se a livre negociação dos juros 

até 9% a.a., mais correção monetária pela BTN. Operações financiadas pelo 
OOOC teriam juros fixados  a cada semestre, mais a BTN (no segundo 
semestre de 1990 o juro foi fixado em 9% a.a.) 

Observação: O plano ‘Collor II’ estabeleceu que os contratos deveriam ser 
atualizados a partir de 01.02.91, sendo; TR, se antes era indexado pelo IPC ou 
BTN mensal, e TRD, se eram fixadas anteriormente pela BTNf, pelo IPC ou pela 
BTN mensal (no caso do “pro rata”). Os novos contratos teriam juros de até 9% 
a.a., mais a TRD, e os contratos financiados pelo OOOC teriam os mesmos 
valores, porém os juros dos contratos feitos após a Res. 1.577 continuariam 
sendo fixados semestralmente 

FONTE: MASSUQUETTI (1994) 

 

 

Em relação à Política de Garantia de Preços Mínimos, BARROS & ARAÚJO (1995, 

p.33-4) relataram que 
 
“na década de 80, porém, com as mudanças havidas no crédito rural e as 
condições desfavoráveis no mercado externo, procurou-se ativar a política de 
preços, procedendo-se a aperfeiçoamentos na sua sistemática, como forma de 
compensar o setor agrícola e, assim, assegurar a manutenção de seu 
crescimento. Todavia, duas dificuldades levaram as autoridades a reduzir a ênfase 
nessa política. Por um lado, os estoques públicos tenderam a se acumular e seus 
custos passaram a onerar o orçamento além do previsto. Por outro lado, o 
acúmulo de estoques nas mãos do governo passou a aumentar os riscos de 
mercado, tendo se observado um afastamento do setor privado da 
comercialização na safra e das atividades de armazenamento. 
Parte desses problemas poderá ser atenuada com a recente regionalização dos 
preços mínimos. O estabelecimento de regras para a atuação governo nos 
mercados agrícolas e a estrita observância das mesmas são também muito 
importantes para atenuar os riscos mencionados. Entretanto, é fundamental um 
elevado grau de realismo no tocante à definição do grau de estabilidade a ser 
alcançado com a política de estoques. Embora a estabilidade seja altamente 
desejável, seu custo para os cofres públicos deve ser devidamente considerado”. 

 

Com a redução dos recursos oriundos do Tesouro Nacional e dos subsídios para o 

financiamento da atividade agrícola, a Política de Garantia de Preços Mínimos foi o instrumento 

utilizado pelo Governo para a assegurar os preços recebidos pelos produtores rurais e garantir a 

rentabilidade do setor. Para que esse papel mais ativo da PGPM fosse cumprido, várias 

modificações foram introduzidas nesta política, como pode-se observar no Quadro 07: 
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QUADRO 07 - PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS 
MÍNIMOS NA DÉCADA DE OITENTA 
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A criação do Valor Básico de Custeio (VBC) foi uma medida que desvinculou o crédito 

de custeio dos preços mínimos. Antes havia uma contenção do crédito, já que a fixação dos limites 

do crédito para o custeio, por hectare, era calculada em função do preço mínimo multiplicado pelo 

rendimento físico e, com base nesse valor, era determinado um percentual que variava entre 48% 

e 60%. Com o VBC, os preços mínimos passaram a estimular a produção e a não influenciar no 

crédito para o custeio. 

 

O Preço-Base, criado em 1981, foi um método formulado para atenuar a incerteza 

provocada pelas taxas elevadas de inflação, quando os produtores não conseguiam prever se os 

preços mínimos determinados conseguiriam expressar o valor real do produto na época da safra. 

Em relação ao Preço-Base, REZENDE (1988, p.113) enfatizou que 
 
“duas mudanças importantes foram adotadas em julho de 1984, quanto aos 
preços mínimos relativos à safra de verão de 1985. A primeira foi a extensão, por 
mais dois meses (março e abril), do período de indexação dos preços-base. A 
segunda foi uma elevação geral desses preços-base. O governo não apenas havia 
introduzido, no final de 1983, a indexação plena do crédito de custeio a ser 
concedido em 1984, mas também estava contraindo sua oferta; procurava, em 
compensação, oferecer um incentivo de preço à agricultura”. 

 

Estas medidas repercutiram, segundo REZENDE (1988), em uma elevação dos preços 

mínimos reais médios nos meses de safra, em 1985. A tendência de paridade entre os preços 

mínimos e os preços de mercado e uma elevação nas negociações através da AGF e do EGF foi 

observada nos primeiros anos da década de 80. A elevação dos preços mínimos fez com que o 

Governo determinasse a redução do Preço-Base em agosto de 1985. Isto ocorreu porque houve 

uma elevada demanda por recursos do Governo para a comercialização da safra de 1985. Na 

safra de 1986, houve o parcelamento dos pagamentos das AGFs, já que havia uma expectativa de 

demanda por novos recursos do Governo. 

 

O Preço de Intervenção, criado em 1988, pretendia “reduzir a interferência deste 

[Governo] no mercado, pois a maciça atuação dele estava sendo contrária à necessidade de 

controle de déficit, além de as taxas de inflação continuarem elevadas. Dessa forma, o objetivo era 
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de tornar o mercado mais livre para a atuação da iniciativa privada” (MASSUQUETTI, 1994, p.63-

4). Contudo, houve uma expectativa de elevação dos preços, provocada pela fixação do preço de 

intervenção num nível superior ao preço no atacado e, agregado a isso, o fato dos preços mínimos 

e de intervenção passarem a ser corrigidos pela OTN. Sendo assim, o Governo decidiu reduzir o 

nível do preço de intervenção na safra 1988/89, porém continuou havendo a expectativa de 

elevação dos preços para a safra seguinte (1989/90).  

 

Na safra 1989/90 houve, segundo CEZAR (1990), uma redução dos recursos 

destinados à comercialização da safra e uma correção dos preços mínimos insatisfatória, segundo 

os produtores rurais. O Governo procurava manter-se longe das aquisições dos produtos, com o 

intuito de reduzir o seu déficit. Isso pode ser comprovado utilizando-se os dados da Tabela 25, 

onde observa-se a redução das transações com AGF e EGF devido à diminuição dos recursos. 

Ainda segundo CEZAR (1990, p.43), foram extintos “o pré-EGF, o EGF para preparo de produtos 

e o EGF de produtos para ração”, e os preços de intervenção mantiveram-se os mesmos cálculos. 

 

 
TABELA 25 - EVOLUÇÃO DOS EGF E DAS AGF PARA TODOS OS PRODUTOS - BRASIL - 

1984-90 
 

 EGF AGF 
Safras Peso Evolução Peso Evolução 

 (t) (%) (t) (%) 
1984/85 7.606.194 - 1.286.301 - 
1985/86 7.753.909 1,94 8.766.619 581,54 
1986/87 10.381.214 33,88 7.681.558 -12,38 

1987/88 (1) 10.334.801 -0,45 12.870.827 67,55 
1988/89 12.548.849 21,42 4.183.270 -67,50 
1980/90 7.181.148 -42,77 1.918.437 -54,14 

FONTE: CEZAR (1990, p.42) 
NOTA: (1) Os dados em toneladas para EGF, no ano de 1987, são dos cinco principais produtos (algodão, arroz, 
feijão, milho e soja). 

 

 

Ainda em relação a safra 1989/90, RAÍCES (1990) salientou a insatisfação dos 

produtores rurais quanto ao montante de recursos destinados ao setor agrícola nos últimos anos e 

especialmente nesta safra, em que foi destinado o menor volume de recursos para o setor. 
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“Cálculos feitos pelo próprio governo apontam para uma redução de 86,25%. No dinheiro 

destinado para as Aquisições do Governo Federal (AGF) (NCz$ 680,7 milhões, a preço de 

dezembro), quando comparado com o ano anterior e 81,15% se colocado diante do ano de 1984, 

que até então era tido como o pior período da década” (RAÍCES, 1990, p.B-20). 

 

Os recursos destinados para as operações de AGF foram suficientes para a aquisição 

de apenas 1,7 milhões de toneladas de grãos, aproximadamente, bem inferior a média de mais de 

4 milhões de toneladas anuais (RAÍCES, 1990). Em relação aos Empréstimos do Governo 

Federal, RAÍCES (1990, p.B-20) enfatizou que 
 
“se os estoques oficiais não têm garantia total de reposição, menos garantia terá a 
comercialização da safra de cereais e oleaginosas. Com NCz$ 9,2 bilhões 
disponíveis (incluídas as aplicações compulsórias dos bancos privados), apenas 
4,6 milhões de toneladas de grãos poderão receber financiamento para 
comercialização que se inicia em março. Marca inferior a esta só em 1974, quando 
a União garantiu Empréstimos do Governo Federal (EGF) para 3,2 milhões de 
toneladas de grãos”. 

 

Nos anos 90, buscou-se uma menor intervenção do Governo no financiamento da 

agricultura, como fica claro na seguinte passagem 
 
“como se não bastasse a falta de recursos a taxas do crédito rural (12% mais 
IPC), o Banco do Brasil deverá oferecer dinheiro da caderneta ouro a juros de 
36% anuais mais correção monetária, o que afastará os produtores do banco e 
obrigará o governo a limitar os empréstimos para alguns grupos de agricultores 
(...) Esta atitude fará com que o governo se afaste mais da comercialização, 
levando os agropecuaristas a buscarem as alternativas de mercado para escoar 
sua safra, o que significa menor intervenção estatal” (RAÍCES, 1990, p.B-20). 

 

A Tabela 26 ilustra a redução dos dispêndios governamentais com as políticas agrícolas 

no período 1989-90, prevendo os objetivos do novo Governo com a utilização de políticas liberais, 

que eram reduzir a sua intervenção e transferir para o mercado a regulação do setor. Segundo 

STADUTO (1995, p.17), “no ano das reformas do Governo Collor, em 1990 em relação ao ano de 

1989, os gastos do setor público da União cresceram 3,2%, enquanto os gastos com a agricultura 

reduziram-se em 50%”. 
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TABELA 26 - DISPÊNDIOS TOTAIS EFETIVOS COM POLÍTICAS AGRÍCOLAS - BRASIL - 
1989-90 

 
(EM MILHÕES DE US$ DE 1990) 

POLÍTICA 1989  1990  Redução 
(%) 

 

 Total (1) Efetivo (2) Total Efetivo Total Efetivo 
Trigo 2.104 796 1.016 (113) 52 114 
Crédito Rural 3.037 1.437 921 303 70 79 
- Custeio 1.274 33 777 94 40 - 
- Investimento 1.764 1.404 144 209 92 85 
Estoques Reguladores 134 58 37 23 72 60 
Preços Mínimos 1.235 61 775 37 63 39 
- AGF 461 193 330 22 28 83 
- EGF 775 (132) 444 15 43 - 
Açúcar 504 408 46 (19) 91 - 
Café 17 2 12 (67) 29 - 
PROAGRO 215 215 318 318 - - 
Total 7.246 2.978 3.126 483 57 84 
FONTE: SILVA, J. (1996, p.143) 
NOTA:  (1) Representam o valor bruto das operações do Governo. 

(2) Correspondem aos gastos do Governo menos as receitas das operações realizadas. 

 

 

Em 15 de março de 1990, assumiu como Presidente da República Fernando Collor de 

Mello e um novo plano de estabilização econômica foi implantado, o Plano Collor, cujos objetivos 

eram “o controle da inflação, o equacionamento da dívida externa e a formulação de uma política 

econômica factível” (BRUM, 1997, p.475). O plano de ação do Governo Collor estava dividido em 

4 conjuntos de medidas: a) Plano Brasil Novo ou Plano Collor, cujo objetivo era combater a 

inflação (16.03.90); b) “Nova Política Agrícola” (agosto/90); c) Plano Collor II (31.01.91); e d) 

Projeto de Reconstrução Nacional (14.03.91). 

 

O Governo Collor tinha uma orientação neoliberal, defendendo o desenvolvimento 

econômico apoiado na eficiência e na competitividade do setor privado. Segundo BRUM (1997, 

p.476), as principais medidas da política econômica adotadas tinham por objetivo: 
 
“desregulamentar a economia, através da redução do excesso de exigências 
burocráticas que dificultavam a ação das empresas e inibiam os negócios; 
promover o processo de abertura da economia brasileira, através da redução das 
tarifas de importação, expondo as empresas instaladas no país à concorrência 
internacional (...) e forçando a sua modernização; tornar o país atrativo aos 
investimentos externos; reduzir o tamanho e a presença direta do Estado na 
economia, através da privatização de empresas estatais; tornar mais competitivas 
as exportações brasileiras, através da reforma (privatização) dos portos e da 
redução dos custos de embarque e desembarque; promover o equilíbrio das 
contas públicas, através de uma reforma tributária e do reajuste fiscal”. 
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Uma das medidas utilizadas neste novo Governo, o confisco dos ativos financeiros, teve 

um efeito negativo imediato sobre a maioria dos produtores rurais, visto que ficaram sem recursos 

para desenvolver a colheita dos produtos. Outra medida que prejudicou os produtores foi a 

correção dos financiamentos rurais pela variação do IPC de março (84%), sensivelmente superior 

à correção dos preços mínimos pela variação do BTN de março (42%), causando a 

impossibilidade para muitos produtores de pagamento das dívidas.  

 

A redução da participação do Governo no financiamento da agricultura foi a estratégia 

utilizada, a partir de 1990, no Governo Collor. O processo de liberalização do mercado agrícola 

tinha o objetivo, segundo a política do Governo, de reduzir o seu papel e, conseqüentemente, os 

recursos do Tesouro no financiamento da atividade, e tornar a agricultura brasileira mais 

competitiva no mercado mundial. Imaginava-se que os problemas da agricultura seriam resolvidos 

por intermédio de uma política liberal de comércio. A deficiência estatal na infra-estrutura de 

armazenamento e de escoamento era motivo de sustentação para que a iniciativa privada 

passasse a ocupar esse espaço. O Governo pretendia atuar apenas no sentido de não prejudicar 

o abastecimento interno (BLECHER, 1990). 

 

O Governo Collor definiu por meio da Circular 1.696, de 25.04.90, que todas as 

instituições financeiras deveriam manter um  
 
“saldo médio diário de aplicações em crédito rural não inferior a 25% do saldo 
médio diário dos depósitos à vista e sob aviso das instituições financeiras, ao 
mesmo tempo em que ampliou a base do compulsório. 
O aumento do percentual das exigibilidades e a alteração da base de cálculo, que 
passou de depósitos à vista para recursos à vista nos bancos comerciais, 
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 não foram suficientes para 
conter um processo que indicava a escassez e o encarecimento dos recursos a 
serem aplicados no financiamento agrícola” (OLIVEIRA, 1996, p.42). 
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A política agrícola do novo Governo foi definida servindo-se das “Diretrizes de Política 

Econômica para a Agricultura”, cuja linha de atuação estava baseada em quatro projetos: política 

de investimentos, política de preços, programa de competitividade agrícola e programa de 

regionalização da produção. No entanto apenas o crédito rural e a política de garantia de preços 

mínimos tiveram alterações nas suas regras, como afirmou SILVA, J. (1996, p.138): 
 
“em relação ao crédito rural, manteve-se basicamente a mesma sistemática 
anterior de corrigir os empréstimos pela inflação passada e de fixar os limites de 
recursos emprestados em função do tamanho do produtor. Apenas aumentou-se a 
parte do financiamento contratado livremente às taxas de mercado. Na verdade, 
isso facilitou ao sistema bancário praticar uma ‘taxa média de juros’ para os 
empréstimos rurais bastante mais elevada que nos anos anteriores. 
No que tange aos preços mínimos as alterações foram mais profundas: houve 
uma regionalização, de modo a descontar o valor do frete entre os locais de 
produção e de consumo. O objetivo básico dessa regionalização era evitar 
aquisições significativas por parte do governo e simultaneamente estimular a 
transferência das agroindústrias para as proximidades das áreas produtoras. 
Também foi eliminada a correção mensal dos valores fixados, mantendo-se 
apenas a correção com base na variação da inflação passada na época da 
aquisição. A não indexação dos preços mínimos contribuiu para derrubar ainda 
mais os preços pagos aos produtores ao longo do ano de 1990, levando a uma 
situação paradoxal: queda na produção e queda nos preços recebidos”. 

 

Outras medidas foram adotadas, cujos objetivos eram a redução da participação do 

Governo no setor agrícola, como a criação da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)20 

a partir da união da Comissão de Financiamento da Produção (CFP), da Companhia Brasileira de 

Armazenamento (CIBRAZEM) e da Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL); extinção do 

 
20 A CONAB é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Abastecimento que foi criada por 
Decreto Presidencial e autorizada pela Lei n° 8.029, de 12.04.90, iniciando a sua atividade em 01.01.91. 
 

“A CONAB tem por finalidade executar a Política Agrícola no segmento do abastecimento 
alimentar e a Política de Garantia de Preços Mínimos, fornecer subsídios ao Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento na formulação e acompanhamento das referidas políticas, 
bem assim na fixação dos volumes mínimos dos estoques reguladores e estratégicos. A 
CONAB tem por objetivos básicos:  
I. - garantir ao pequeno e médio produtor os preços mínimos e a armazenagem para guarda 
e conservação de seus produtos;  
II. - suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou não suficientemente atendidas 
pela iniciativa privada;  
III. - fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à dieta alimentar das 
populações carentes;  
IV. - formar estoques reguladores e estratégicos, objetivando absorver excedentes e corrigir 
desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;  
V. - participar da formulação da Política Agrícola;  
VI. - fomentar, por meio de intercâmbio com universidades, centros de pesquisas e 
organismos internacionais, a formação e o aperfeiçoamento de pessoal especializado em 
atividades relativas ao setor de abastecimento” (CONAB, 1998c). 
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Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), Instituto Brasileiro do Café (IBC), Empresa Brasileira de 

Extensão Rural (EMBRATER) e Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC).  

 

A política adotada pelo Governo Collor provocou uma série de conseqüências 

desastrosas para o setor agrícola na safra 1989/90, entre elas destacam-se a queda na taxa real 

de crescimento do PIB agropecuário (-4,4%); queda no rendimento físico de importantes produtos, 

como o arroz, o feijão, a laranja, a soja, o milho e o trigo; e a redução do comércio de 

determinados insumos e máquinas (tratores, fertilizantes e calcário). Como resultado dessa 

política de redução da intervenção do Governo na agricultura e de desmonte do aparelho estatal 

voltado para a condução das políticas agrícolas, houve uma redução na quantidade colhida na 

safra de 1990/91. Essa redução só não provocou maiores impactos sobre o mercado porque havia 

estoques de safras anteriores e das importações feitas durante o Plano Cruzado, e ainda provocou 

outros problemas, como desemprego e achatamento salarial (SILVA, J., 1996). 

 

Segundo TEIXEIRA (1992, p.202-3), os dois Pacotes Agrícolas de 1991 e as Leis 

Agrícolas 8.171, de 17.01.91, e 8.174, de 30.01.91, “contribuem com instrumentos de política 

econômica e recursos capazes de gerar uma agricultura maior e mais rica que a atual” e as 

medidas utilizadas “contribuem para menor descapitalização da atividade agrícola, garantem maior 

competitividade para a produção nacional e reduzem a incerteza de intervenções governamentais 

no mercado agrícola”. O conteúdo dessas Leis Agrícolas diz respeito aos seguintes aspectos: 
 
“a) objetivos e instrumentos da política agrícola; b) criação do Conselho Nacional 
de Política Agrícola; c) definição do sistema de planejamento agrícola; d) 
estruturação dos sistemas de pesquisa e assistência técnica; e) medidas de 
proteção ao meio ambiente e defesa agropecuária; f) propostas de abastecimento 
e da armazenagem; g) outras medidas ligadas ao desenvolvimento rural como 
associativismo, investimentos públicos, crédito rural e garantia da atividade 
agropecuária” (CONTINI & GONTIJO, 1993, p.134). 

 

Entre as principais medidas determinadas nas Leis Agrícolas 8.171 e 8.174 e nos 

Pacotes Agrícolas de 1991, TEIXEIRA (1992) destacou as seguintes: a) empréstimos aos 

pequenos e aos médios e grandes produtores rurais, que utilizam a equivalência-produto, com 
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taxas de juros de 9% e 12,5% a.a., respectivamente; b) equalização dos preços mínimos do 

Centro-Oeste com os preços mínimos do Sul e Sudeste; c) indexação desses preços mínimos pela 

Taxa Referencial de Juros (TR); d) avaliação, por comissões, da possibilidade de redução de 

tarifas para a importação de máquinas, implementos e insumos agrícolas e redução da carga 

tributária do complexo agropecuário; e) aplicação da tarifa compensatória sobre a exportação de 

produtos que são subsidiados no país de origem e a liberação das exportações de produtos 

agrícolas brasileiros; e f) definição, para diversos produtos, dos preços de liberação de estoques. 

 

TEIXEIRA (1992, p.204-5) concluiu a sua análise sobre os Pacotes Agrícolas de 1991 

afirmando que estes 
 
“reduzem substancialmente o risco de desabastecimento ou de importações 
exageradas e de perda de divisas internacionais no próximo ano. Contudo, não 
conseguem promover o mesmo crescimento da agropecuária do fim da década 
passada. Não há dúvida de que o efeito mais positivo dos pacotes agrícolas está 
na redução de riscos para a renda do produtor, apesar de se desconfiar de que 
pode não haver recursos suficientes para garantir a Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM) indexada e com os financiamentos agrícolas com equivalência 
de produto para médios e grandes produtores. 
(...) Um dos princípios fundamentais da Lei Agrícola é o de que a agricultura deve 
proporcionar aos que a ela se dedicam rentabilidade compatível com a de outros 
setores da economia. Pode-se esperar, portanto, que alguma medida será 
tomada, futuramente, para eliminar o atual diferencial entre a renda agrícola e a 
não-agrícola”. 

 

Quanto à Lei 8.173, de 30.01.91, CONTINI & GONTIJO (1993, p.134) destacaram que a 

mesma  
“aprovou o Plano Plurianual (PPA), para o qüinqüênio 1991/95, para a agricultura. 
Segundo o PPA, as principais diretrizes para o setor são: a) descentralização e 
desregulamentação da política agrícola; b) assentamento de agricultores em 
colaboração com estados, municípios e cooperativas; c) apoio à pesquisa e à 
experimentação agropecuária; d) recuperação e emancipação de projetos públicos 
de irrigação; e) privatização de unidades armazenadoras; f) programa de 
abastecimento governamental para populações carentes; e g) aprimoramento da 
defesa e vigilância agropecuária”. 

 

As expectativas de problemas para a safra seguinte eram baseadas nos baixos preços 

recebidos pelos produtores rurais, provocando um desestímulo para o plantio. Com a possibilidade 

de existir uma queda na produção e, conseqüentemente, uma crise de abastecimento, houve 
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pressão de segmentos do meio político, levando o Governo a decidir modificar a política agrícola 

adotada, como destacou SILVA, J. (1996, p.140): 
 
“os preços mínimos do Centro-Oeste voltaram a ser unificados com os do Sul e 
Sudeste e a ter reajustes mensais pela inflação passada, os juros do crédito rural 
passaram a ter um teto de 12,5% a.a. e introduziu-se a equivalência em produto 
para os empréstimos a pequenos agricultores para o plantio da cesta básica. Para 
ajudar a recuperação dos preços agrícolas, o governo comprometeu-se a adotar 
tarifas compensatórias para reduzir o efeito das importações e a definir um preço 
não subsidiado para liberação dos seus estoques reguladores”. 

 

A redução da interferência do Governo nos mercados de comercialização também pode 

ser constatada através da Portaria Interministerial 657/91 que determinava “que as regras de 

vendas dos estoques públicos e as interferências de manipulação de estoques para controles de 

preços seriam enquadradas e restritas. (...) O setor privado passa a atuar neste setor, à medida 

que as regras fixadas fossem sendo respeitadas” (STADUTO, 1995, p.14). 

 

O Governo não pretendia esperar a safra de 1991/92 para constatar os problemas no 

abastecimento do mercado doméstico, para então desenvolver uma nova política de ajuste para o 

setor rural. Por isso, ele optou por voltar a intervir mediante fornecimento de recursos e da 

sustentação de preços, mas sem contar com uma atuação efetiva como aquela no período de 

auge do financiamento agrícola.  

 

As medidas de política agrícola, adotadas na safra 1991/92, relativas ao Plano Agrícola 

(julho/91), Plano Nacional Agrícola (outubro/91) e Plano de Reconstrução da Agricultura 

(março/92) encontram-se no Quadro 08. Essas medidas tinham por objetivo a recuperação da 

produção agrícola, compatível com o consumo no mercado interno e o volume histórico de 

exportação. 
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QUADRO 08 - MEDIDAS DE POLÍTICA AGRÍCOLA, ADOTADAS NA SAFRA 1991/92, 
RELATIVAS AO PLANO AGRÍCOLA (JULHO/91), AO PLANO NACIONAL AGRÍCOLA 
(OUTUBRO/91) E AO PLANO DE RECONSTRUÇÃO DA AGRICULTURA (MARÇO/92) 

 
PLANO AGRÍCOLA (JULHO/91) PLANO NACIONAL AGRÍCOLA 

(OUTUBRO/91) 
PLANO DE RECONSTRUÇÃO DA 

AGRICULTURA (MARÇO/92) 
a) Reestruturação do crédito rural e 

redefinição do papel do Governo 
na comercialização e 
abastecimento 

b) Consolidação da redução de 
taxas e mecanismos de 
acompanhamento e 
gerenciamento dos recursos 

c) Definição de novas 
competências de organismos 
governamentais em relação a 
produtos de grande relevância 
como café, cacau e trigo 

d) Reformulação e ampliação do 
PROAGRO, incluindo amparo ao 
empreendimento não financeiro 

e) Regulamentação da tributação 
compensatória sobre produtos 
agropecuários importados,  
subsidiados na origem 

f) Estabelecimento e atualização 
do VBC 

g) Correção periódica e sistemática 
dos preços mínimos 

h) Implantação do crédito-
equivalência 

i) Redução da carga tributária 
sobre máquinas e equipamentos 
agrícolas 

j) Recursos para calcário e gesso 
k) Regras para a formação e 

liberação de estoques públicos 
l) Criação do EGF especial, 

possibilitando a formação de 
estoques nas mãos da iniciativa 
privada 

a) Redução de taxas de juro 
b) Alteração no critério de 

aplicação de exigibilidades 
c) Regulamentação dos 

instrumentos (equivalência de 
produtos, PROAGRO, 
classificação de produtores) 

d) Redução da carga tributária 
sobre produtos agropecuários 
(alíquotas de importação, 
tributação compensatória) 

e) Atualização dos preços mínimos 
e dos VBC’s 

a) Apoio à agricultura, 
particularmente nos campos da 
comercialização da safra de 
verão 1991/92 (recursos e taxas 
de juros), armazenagem, 
tributação, mercado agrícola, 
crédito cooperativo, transporte, 
financiamento de insumos, 
máquinas e equipamentos, 
tarifas públicas, agroindústria 

FONTE: CONTINI & GONTIJO (1993, p.135-37) 

 

 

Houve uma superprodução agrícola na safra 1991/92 em virtude das medidas adotadas 

para esta safra e o clima favorável no período, ocasionando uma queda nos preços recebidos 

pelos produtores e o aumento de reivindicações ao Governo, quanto à necessidade de criação de 

medidas de auxílio ao setor, como 
 
“mais facilidades à obtenção do crédito de comercialização (principalmente o EGF 
COV) e a retirada dos excedentes pelo preço mínimo. Sendo assim, o Governo 
decidiu que os recursos destinados ao custeio ficariam à disposição do EGF, os 
empréstimos seriam corrigidos pela TR mensal, e não mais a diária, igualando à 
correção dos preços mínimos, seriam financiados os produtos que utilizaram 
recursos próprios. Os preços mínimos passaram a ser corrigidos até outubro [os 
preços mínimos eram corrigidos até julho], o prazo de vencimento dos EGFs foi 
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ampliado e viabilizou a criação de estoques reguladores, através do EGF especial, 
pela iniciativa privada. Além disso, foi criado o ‘prêmio de liquidação’, onde os 
produtos que não conseguissem ser vendidos pelo menos pelo preço mínimo até 
o dia do vencimento do EGF, seriam leiloados, e o Governo se responsabilizava 
em pagar o diferencial entre o preço mínimo e o preço pago no leilão, aos 
produtores. 
O que se observou é que estas medidas não foram capazes de [elevar] os preços 
de mercado (nem ao mesmo patamar dos preços mínimos). O Governo não queria 
adquirir os produtos em função do valor elevado que seria necessário para a 
aquisição dos excedentes. Nesta situação, os produtores passaram a exigir o EGF 
COV para, pelo menos, garantir os preços futuros, tendo o EGF COV sido liberado 
em maio para todos os produtores” (MASSUQUETTI, 1994, p.66). 

 

O Governo estendeu o vencimento do EGF por mais 180 dias em junho de 1992, uma 

vez que esperava-se que os produtores rurais conseguissem vender seus produtos com preços 

melhores e não obrigassem o Governo a adquirir estes produtos. Porém, como os agricultores não 

venderam seus produtos, aguardando melhores preços, houve uma pressão inflacionária (SILVA, 

P., 1992b, p.29). 

 

CONTINI & GONTIJO (1993) apresentaram e avaliaram, em seu estudo, os objetivos e 

os instrumentos de política agrícola durante o Governo Collor sob o enfoque de uma abertura de 

mercado que estava sendo proposta pelo novo Governo. Após uma análise dos objetivos da 

política agrícola brasileira, os autores concluíram que  
 
“não se constata uma orientação para uma política voltada para a abertura de 
mercado. As preocupações se concentram em questões voltadas para o mercado 
interno, como o planejamento do setor, a descentralização de atividades para 
esferas do governo estadual e municipal e questões sociais. 
Essa postura dos legisladores pode ser explicada pelo momento histórico por 
ocasião da discussão da lei, em que a abertura da economia ainda não se 
encontrava suficientemente delineada. Assim, as questões de natureza 
eminentemente internas predominam nas propostas da lei agrícola, inclusive em 
seus objetivos gerais” (CONTINI & GONTIJO, 1993, p.133). 

 

Quanto aos instrumentos de política agrícola utilizados nesse período, destacam-se: a) 

Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), onde têm-se, como principais medidas, o Valor 

Básico de Custeio para o financiamento do custeio (VBC), o Preço Mínimo como garantia contra 

incertezas de preços, a definição de limite de Preço para a Liberação de Estoques públicos 
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(PLE)21, os Empréstimos do Governo Federal para a comercialização (EGF) e EGF Especial, a 

Aquisição do Governo Federal (AGF), o Prêmio de Liquidação e a Equivalência Produto; b) 

PROAGRO, que busca reduzir o risco na atividade rural; c) financiamento para investimentos, cujo 

objetivo é melhorar a qualidade dos produtos agrícolas e aumentar a produtividade; e d) apoio 

tecnológico. Segundo CONTINI & GONTIJO (1993, p.133), os instrumentos VBC, EGF e Preços 

Mínimos combinam “com uma política de economia aberta, mas também podem conter subsídios 

e outras formas de intervenção governamental” e o Prêmio de Liquidação e o EGF Especial “visam 

transferir para a iniciativa privada ou pelo menos retardar a intervenção do Governo na 

comercialização de produtos garantidos pelos preços mínimos. Portanto, estão mais com uma 

política de abertura de economia”. Em relação à Equivalência Produto, os autores salientaram que 

este mecanismo “atende a uma demanda social por parte dos pequenos produtores. Caracteriza-

se, porém, como de intervenção do Governo no mercado, embutindo potenciais subsídios não 

explícitos. Por isso, deveria ser uma medida temporária enquanto durar a crise econômica que 

castiga mais duramente os pequenos produtores” (CONTINI & GONTIJO, 1993, p.133). Por fim, 

segundo os autores, os outros instrumentos (PROAGRO, Financiamento a Investimentos e Apoio 

Tecnológico) se aproximavam mais da proposta de abertura de mercado. 

 

CONTINI & GONTIJO (1993) também analisaram os impactos desses instrumentos 

sobre as safras agrícolas de 1990/91, 1991/92 e 1992/93, em relação ao direcionamento da 

política agrícola rumo à abertura de mercado. Os resultados podem ser vistos abaixo: 

a) Safra Agrícola 1990/91: existe uma discussão em relação ao combate aos subsídios 

para o setor agrícola e a necessidade de modernizar este setor, que demonstraria uma certa 

orientação para uma maior liberdade do mercado. No entanto o Governo intervém diretamente no 

mercado através do congelamento de preços e do confisco dos ativos financeiros; a Lei Agrícola 

de 1991 “não tem orientação clara para o estabelecimento de uma política agrícola de regras de 

mercado numa economia aberta ao comércio internacional” (CONTINI & GONTIJO, 1993, p.134); 

 
21 O PLE é “um preço-teto que, uma vez atingido pelo mercado, automaticamente libera a venda dos 
estoques do produto em questão. Esse preço de referência é calculado com base em séries históricas dos 
preços reais de cada produto” (BRASIL, 1995, p.16). 



 113

as diretrizes de descentralização e desregulamentação da política agrícola e a privatização de 

armazéns (estabelecidas no Plano Plurianual para o qüinqüênio 1991/95 (PPA), aprovado pela Lei 

8.173, de 30.01.91), são condizentes com a política de abertura econômica; e as medidas 

adotadas no Plano Collor que tiveram maior impacto sobre a agricultura (desindexação 

econômica, congelamento de salários e preços e bloqueio de orçamentos) mostraram-se 

intervencionistas e contrárias a uma política de abertura de mercado; 

b) Safra Agrícola 1991/92: as medidas econômicas, administrativas e políticas do Plano 

Agrícola de julho de 1991 mostraram uma tendência à maior liberdade dos mercados e uma 

redução das interferências do Governo. O Plano Nacional Agrícola de outubro de 1991 foi criado 

para estimular a produção dos alimentos básicos, sendo definidos novos recursos e a 

desburocratização, e o Plano de Reconstrução da Agricultura de março de 1992 determinou um 

conjunto de medidas de apoio ao setor agrícola; e  

c) Safra Agrícola 1992/93: orientação para uma agricultura voltada para o mercado 

aberto, em que não haveria o controle dos preços e restrições para as importações e exportações. 

 

O Vice-Presidente Itamar Franco assumiu a Presidência da República ao final de 1992, 

após a renúncia de Fernando Collor de Mello. O novo Governo buscou “resgatar a ética na 

administração pública (e na política) e preparar o país para a implantação de um plano de 

estabilização econômica” (BRUM, 1997, p.479). Em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso 

assumiu o Ministério da Fazenda e implantou em junho, deste mesmo ano, o Programa de Ação 

Imediata (PAI). As linhas de orientação deste novo Governo e as medidas adotadas podem ser 

vistas no Quadro 09: 
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QUADRO 09 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO E MEDIDAS PARA O COMBATE À INFLAÇÃO E 
ESTABILIZAÇÃO DA MOEDA DO GOVERNO ITAMAR FRANCO 

 
LINHAS DE ORIENTAÇÃO MEDIDAS PARA O COMBATE À INFLAÇÃO E 

ESTABILIZAÇÃO DA MOEDA 
a) Combater e controlar a inflação 
b) Ampliar a abertura econômica 
c) Inserir competitivamente o país na economia 

mundial 
d) Capacitar o país para a sua participação na 

globalização econômica 
e) Retomar o crescimento econômico 
f) Atuar na questão da pobreza e miséria da 

população (superação) 
g) Manter a estabilidade política 
h) Garantir  a liberdade 

a) Abandonar a política recessiva do Governo anterior
b) Reduzir o déficit público 
c) Aumentar as reservas cambiais do país 
d) Concluir o processo de renegociação da dívida 

externa 

  
FONTE: BRUM (1997) 

 

 

O Plano de Safra 1992/93 buscava dar continuidade às medidas implantadas na safra 

anterior e reformular ou criar novas medidas. As medidas de política agrícola anunciadas para a 

safra 1992/93 abrangiam não apenas as medidas tradicionais (VBC’s, preços mínimos e recursos 

para o crédito rural), mas também buscavam fortalecer novos mecanismos para a atividade 

agrícola, como 
 
“mercados físicos e de futuros, privatização da classificação, atualização da lei de 
armazenagem para permitir maior participação da iniciativa privada, prêmio de 
liquidação para estimular a formação de estoques nas mãos da iniciativa privada e 
programas de incentivo à exportação. Além disso, estão sendo mantidas gestões 
junto ao CONFAZ, para a redução do ICMS sobre a comercialização de produtos 
agrícolas, e junto ao Congresso Nacional, para a modernização dos portos, dois 
problemas graves que em muito prejudicam a agricultura" (CONTINI & GONTIJO, 
1993, p.136). 

 

Além disso, segundo CONTINI & GONTIJO (1993), foi criada a Unidade de Referência 

Rural e Agroindustrial para atualizar os VBC’s, os preços mínimos e outros valores relativos ao 

setor agrícola; foi definida uma nova classificação para os produtores rurais baseada na renda 

média histórica anual auferida, para efeito de fornecimento de crédito rural; foi utilizado pela 

primeira vez o Zoneamento Macroagroecológico elaborado pela EMBRAPA como orientação para 

o plantio; foi retomado o fornecimento de crédito de investimentos para “correção de acidez, 

elevação da fertilidade e conservação do solo; reforma, substituição e ampliação do parque de 
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máquinas agrícolas; irrigação, drenagem e armazenamento em nível de propriedade rural; e 

instalação ou ampliação de agroindústrias” (CONTINI & GONTIJO, 1993, p.137). 

 

Em relação aos recursos para o investimento na agricultura na safra 1992/93, 

MATSUDA (1992, p.27) apontou as seguintes ações já tomadas pelo Governo: 
 
“- destinação de recursos para financiamento da aquisição, transporte e aplicação 
de calcário, através do Banco do Brasil; 
- os recursos dos fundos constitucionais, aplicados através do BNB, BASA e 
Banco do Brasil, respectivamente; 
- o FINAME Rural, que prevê a aplicação de US$ 500 milhões, através do sistema 
BNDES, para financiamento da aquisição de máquinas e equipamentos, e 
construção de armazéns ao nível de fazenda; 
- o financiamento do complexo agroindustrial, através do sistema BNDES, que 
prevê a aplicação de US$ 2 bilhões, nos próximos quatro anos; 
- o financiamento de investimentos no corredor de exportação norte, através do 
Banco do Brasil, com recursos iniciais de Cr$ 200 bilhões”. 

 

MATSUDA (1992, p.27) destacou que as medidas da safra 1992/93 buscavam conduzir 

a agricultura para uma economia de mercado, sem controle sobre os preços e sobre as relações 

comerciais com o exterior, sendo assim “estão sendo fortalecidos mecanismos como os mercados 

físicos e de futuros, a privatização da classificação, a atualização da lei de armazenagem para 

permitir maior participação da iniciativa privada, prêmio de liquidação para estimular a formação de 

estoques nas mãos da iniciativa privada e programas de incentivo à exportação”.  

 

Em 7 de dezembro de 1993, foi anunciado um novo plano de estabilização, o Plano 

Real, após serem alcançadas as condições mínimas para o seu sucesso. Partia-se do 

pressuposto que a crise na economia brasileira era provocada pelo processo inflacionário e o 

objetivo era a estabilização da moeda. A execução deste plano deu-se em três fases: a) ajuste 

fiscal; b) implantação da URV (01.03.94 até 30.06.94); e c) implantação do Real (01.07.94). Nas 

eleições de 3 de outubro de 1994, Fernando Henrique Cardoso tornou-se o novo Presidente da 

República, assumindo em 1 de janeiro de 1995.  

 



 116

Segundo BRUM (1997, p.485), os produtores rurais foram penalizados com o Plano 

Real, como pode ser constatado nesta passagem: “os produtores rurais, sobretudo os 

endividados, cujo preço dos produtos ficou praticamente estável (abaixo da inflação), enquanto os 

custos de produção (máquinas, implementos, insumos e juros) tiveram altas relativamente 

expressivas”. 

 

VIANNA (1996, p.5-6) procurou, valendo-se do estudo de normativas federais, 

identificar qual seria o rumo que o Governo Federal tentaria seguir quanto à alocação de recursos 

para o setor agrícola, destacando algumas medidas específicas sobre o crédito rural: 
 
“1) Descongelamento do percentual da exigibilidade de aplicação dos depósitos à 
vista em crédito rural, para o sistema financeiro, de 17% para 25%, retornando ao 
patamar adotado em anos anteriores; 
2) Redução da taxa de juros efetiva de 16% ao ano para 12% ao ano nas 
operações de crédito com recursos controlados (exigibilidades); 
3) Redução progressiva da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 26,01% ao 
ano para os atuais 11,02% ao ano nas operações com recursos das Operações 
Oficiais de Crédito, regulamentadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); 
4) Redução do endividamento individual pela limitação, por ciclo, do volume de 
crédito por cultura e atividade, controlada pelo sistema de registro Comum de 
Operações Rurais (RECOR) do Banco Central do Brasil (BACEN), com eliminação 
da classificação do produtor, nos créditos com recursos controlados; 
5) Priorização de créditos de custeio para atividades voltadas à manutenção de 
disponibilidades para o mercado interno e redução de custos de importação – 
algodão, arroz, feijão, mandioca, milho e trigo; 
6) Incremento de recursos para a agricultura familiar e programas de reforma 
agrária; 
7) Transferência da gestão dos recursos destinados a investimentos para BNDES, 
em todos os níveis de empréstimos; 
8) Redução progressiva de recursos para programas envolvendo a Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e condicionamento da definição dos preços 
mínimos internos dos produtos aos preços vigentes no mercado externo; 
9) Estímulo à formalização de fontes alternativas de recursos tanto externas – de 
fundos ou entidades internacionais, como internas – através da Cédula de Produto 
Rural (CPR), do Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida (CM-G) nas 
modalidades entrega futura (CMFG) ou entrega física (CMDG), cooperativas de 
crédito, etc., procurando minimizar a liberação de recursos pelo Tesouro; 
10) Redução das taxas do seguro rural oficial – Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (PROAGRO), para coberturas restritas a geada, granizo, 
tromba d’água e vendaval e com introdução do zoneamento agrícola para 
viabilidade contratual, objetivando revitalizá-lo”. 

 

Os gastos governamentais com a agricultura representaram, no ano de 1993, 1,9% do 

dispêndio total do Governo (Balanço Geral da União). Os percentuais de 1990, 1991 e 1992 foram 
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1,9%, 4,4% e 2,5%, respectivamente. Foram aplicados, em 1993, aproximadamente 4,3 bilhões de 

dólares na agricultura, sendo que 3,6 bilhões foram destinados aos programas de Administração, 

Organização Agrária, Abastecimento e Recursos Hídricos (GASQUES & VERDE, 1995b). 

 

Quanto aos subsídios, o valor deles em 1993 correspondeu a 492,9 milhões de dólares 

ou cerca de 1,5% do produto real da agricultura neste mesmo ano. Houve uma queda acentuada 

deste valor, se for comparada com o período 1988-9, em que os subsídios chegaram a quase 2 

bilhões de dólares, concentrando-se no Crédito Rural e no Açúcar. Em 1995, o Crédito Rural 

recebeu menos de 10% do que recebia em anos anteriores (GASQUES & VERDE, 1995b). 

 

A política de financiamento da atividade agrícola para a safra 1993/94 continuou 

seguindo as diretrizes impostas pelo Governo, buscando sempre a menor intervenção deste no 

setor agrícola. Entre as principais medidas adotadas, destacam-se (POLÍTICA, 1993): 

a) equivalência-produto: possibilidade de utilização do sistema equivalência-produto no 

sistema de crédito rural até o limite de 960 mil UREFs, para as culturas de arroz, milho, feijão, 

mandioca, trigo e algodão, sendo que o valor do financiamento  
 
“será corrigido mensalmente pelo mesmo índice aplicado ao preço mínimo, e a 
equivalência se dará através da entrega das quantidades equivalentes ao 
financiamento para efeito de transformação da dívida em Empréstimo do Governo 
Federal (EGF) / Com Opção de Venda (COV). Os mini e pequenos produtores 
poderão dispensar a operação de EGF/COV e efetuar a venda direta ao Governo 
(Aquisição do Governo Federal – AGF)” (POLÍTICA, 1993, p.15);  

b) renegociação das dívidas: renegociação das dívidas do crédito rural de safras 

anteriores pelo sistema de equivalência-produto com resíduo; 

c) financiamento: fornecimento de US$ 7 bilhões pelo SNCR, com taxas de juros de 6% 

a.a. aos mini produtores, 9% a.a. para os pequenos produtores e 12,5% a.a. para os demais, e o 

parâmetro para o cálculo de liberação do crédito dado pelo VBC; 

d) política de preços mínimos: garantia dos preços mínimos, desembolso de US$ 1 

bilhão para AGF para viabilizar a equivalência-produto, regionalização dos preços mínimos para o 

arroz e o milho e correção monetária periódica, se for necessário; 
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e) PROAGRO: regularização de débitos; e 

f) comercialização: incentivo na comercialização dos produtos por meio das bolsas de 

mercadorias e futuros. 

 

Dessa forma, a orientação do Governo Fernando Henrique Cardoso era tornar a 

atividade agrícola competitiva no mercado internacional, em termos de qualidade e preço dos 

produtos. Para isso, os produtores rurais “devem tornar-se empresários rurais eficientes, com 

informações e visão abrangente da cadeia produtiva e dos negócios, inseridos num mercado 

competitivo” (BRUM, 1997, p.543). Além disso, buscava-se garantir a oferta de produtos agrícola a 

preços compatíveis, utilizando o recurso de importação desses produtos, se fosse preciso, e 

“continuar a subsidiar a produção, mas de forma moderada e talvez em grau declinante para não 

aumentar o déficit público; lançar mão de importações sempre que a produção nacional não for 

suficiente para atender ao consumo ou para segurar os preços” (BRUM, 1997, p.543). Quanto à 

reforma agrária, a atuação do Governo era no sentido de desenvolver um processo de 

redistribuição e uso da terra. 

 

A proposta do Plano Real era incompatível com um modelo de financiamento agrícola 

que apoiava-se no Governo e através de instrumentos inflacionários, principalmente em função do 

ajuste fiscal necessário para o sucesso do processo de renegociação da dívida externa. Segundo 

BUENO (1997, p.77), durante o Plano Real,  
 
“surpreendidos pelos efeitos concorrentes do câmbio estável, do corte de 
subsídios creditícios, dos altos juros resultantes da política monetária restritiva, da 
acentuada redução de abrangência da política de preços mínimos garantidos e da 
inusitada competição de produtos agrícolas importados (o algodão é o exemplo 
mais veemente), diversos setores do agribusiness defrontaram-se com grave 
crise, caracterizada por margens negativas de retorno e liquidez. Para os 
produtores, tornou-se impossível conviver com os juros de custeio e também com 
os juros relativos a compras de equipamentos e insumos contratadas 
anteriormente ao plano”. 

 

MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.87) avaliaram que a partir do momento 
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“em que a economia passa por grandes transformações estruturais, o governo 
brasileiro tem procurado rever e redimensionar o papel do Estado em face às 
principais atividades econômicas. Nesse sentido, a agricultura é um dos setores 
mais atingidos, visto que, há alguns anos, o governo vem demonstrando clara 
intenção de diminuir a presença na atividade agrícola, deixando de ser o seu único 
financiador, maior regulador do mercado e controlador dos estoques físicos do 
produto, passando a estimular práticas mais modernas de financiamento e 
comercialização”. 

 

Em relação à Política de Garantia de Preços Mínimos, uma das principais 

reformulações que ocorreram entre 1990-4 foi a volta da regionalização dos preços mínimos para 

a safra 1990/91, que havia sido suspensa deste 1979. A regionalização foi interrompida na safra 

1991/92 e reintroduzida na safra 1993/94. Além disso, a própria criação do Prêmio de Liquidação 

do Empréstimo do Governo Federal (EGF especial), através da Portaria Interministerial 657, de 

10.07.91, foi outra reformulação importante na PGPM.  

 

A agricultura brasileira vem cumprindo o seu papel de fornecedora de alimentos para o 

mercado interno e geradora de divisas através da exportação de produtos, ajustando-se à crise 

que vem afetando a economia, no entanto várias dificuldades surgiram nos últimos anos, 

prejudicando a continuidade do seu desenvolvimento: 
 
“a) a queda, até o final de 1995, nos preços dos produtos de origem rural, causada 
pelo aumento da oferta da produção, apesar do aumento significativo do consumo 
de alimentos; 
b) formação de estoques exagerados nas mãos do governo, em função dos 
elevados preços mínimos praticados em 1995. Esse valor elevado foi 
conseqüência da política de correção dos preços mínimos pela Taxa Referencial 
de Juros (TR) desde a safra 91/92. A formação desses estoques provocou maior 
instabilidade no mercado, em função principalmente da retração dos compradores; 
c) para os produtores que fizeram uso do crédito rural, a sucessão de 
‘descasamentos’ entre os índices de correção de sua dívida – geralmente 
vinculado ao índice de correção da caderneta de poupança – e os índices que 
corrigiram os preços mínimos nas datas em que foram implantados os planos 
econômicos” (PORQUE, 1996, p.3). 

 

Em PORQUE (1996, p.3) percebem-se outros aspectos que dificultaram o 

desenvolvimento do setor agrícola no biênio 1994-5: 
 
“O primeiro deles foi o descolamento dos preços recebidos pelos agricultores na 
venda de seus produtos com relação ao valor de suas dívidas. O outro, foram os 
ajustes exigidos dos setores produtivos em geral, onde a agricultura não foi 
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exceção, em decorrência da estabilidade de preços e a conseqüente modificação 
da política cambial, que desatrelou-se da inflação passada. 
(...) 
Vieram ainda a se somar a essas dificuldades, questões de ordem estrutural da 
economia brasileira, como a abertura de mercado e conseqüente importação de 
alimentos com tarifas reduzidas e crédito favorecido. Não bastando isso, há ainda 
a elevada incidência de tributos de origem estadual – ICMS -, que onera as 
exportações de produtos ‘in natura’ ou processados e os insumos utilizados, e 
reduz as condições de competição da agricultura brasileira. A alta carga desse 
tributo retém ainda parte da renda gerada no meio rural”. 

 

Na safra 1994/95, segundo informações da CONAB (1998d),  
 
“foram adquiridas diretamente do produtor (AGF) 1,2 milhão de toneladas. As 
aquisições indiretas, provenientes de produtos vinculados a EGF’s vencidos, 
totalizaram 5,7 milhões de toneladas. Estes estoques, por terem seu 
armazenamento prolongado por vários anos, em razão das sucessivas 
prorrogações desses empréstimos, apresentavam problemas referentes à 
qualidade e relacionados a depósito irregular, ou seja, um armazém 
descredenciado (prática de desvio) ou impedido (por questões técnicas, pendência 
financeira ou contratual)”. 

 

A CONAB reduziu esses problemas por intermédio do aprimoramento de normativos e 

mecanismos envolvidos desde a absorção dos estoques e, como conseqüência, houve uma 

redução do volume de aquisições indiretas em 1996. O volume das aquisições em 1996 foi de 

493,8 mil toneladas, sendo que em 1995 o valor correspondia a 1.477,7 mil toneladas. Em 1997, 

houve uma redução de 20% (CONAB, 1998d). 

 

Segundo CONAB (1998d), o processo de fiscalização dos estoques públicos era 

realizado até 1993 pelo Banco do Brasil sem muita severidade, acarretando problemas à CONAB. 

A partir de 1994, o controle dos estoques adquiridos pelo Governo (AGF) passou a ser fiscalizado 

pela própria CONAB. Em 1996, mediante acordo entre a CONAB e o Banco do Brasil, a CONAB 

passou a fiscalizar os produtos estocados nos armazéns do Banco do Brasil, tanto os produtos em 

EGF quanto em AGF, ocasionando um maior controle dos estoques públicos.  

 

Com a maior fiscalização, observou-se, nos anos de 1995 e 1996, um aumento no 

volume de produtos desviados de 7,3% e 104,1%, respectivamente. Os “resultados já eram 

esperados, pois a fiscalização passou a ser efetuada na totalidade dos produtos, de três a quatro 
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vezes por ano, e, também os fiscais passaram por treinamentos e reuniões de unificação da 

metodologia de trabalho” (CONAB, 1998d). Contudo as “medidas coercitivas adotadas em 1996, 

tais como: agilidade nos processos de cobrança, descredenciamento imediato do armazém, 

remoção de estoques, formalização junto à Procuradoria da República da ‘notitiæ criminis’ e da 

ação orientadora dos fiscais, em 1997 o percentual de desvio apresentou queda de 97,2%” 

(CONAB, 1998d).  

 

Desta forma, foi possível à CONAB, a partir do conhecimento dos estoques públicos 

disponíveis, desenvolver programas de saneamento dos estoques, comercialização e destinação 

dos estoques aos programas sociais de abastecimento alimentar22 “ de produtos de safras antigas, 

sob risco de perda ou perecimento, abaixo-padrão ou desclassificados e das chamadas pontas de 

estoques” (CONAB, 1998d). 

 

As dificuldades do setor agrícola foram agravadas pela ausência de rapidez na 

execução de uma política agrícola. As conseqüências da falta de percepção sobre a crise no setor 

ocasionaram a falência de diversos produtores, o aumento do desemprego no setor rural e a 

redução da área plantada e da produção na safra de 1995/96. As medidas foram tomadas apenas 

no final de 1995, buscando-se retirar o setor da crise, mas sem protegê-lo. As principais medidas 

adotadas foram: 
 
“renegociação das dívidas agrícolas junto aos bancos e sua securitização, 
respaldada em títulos públicos federais, a serem pagos pelo governo, caso os 
produtores não consigam fazê-lo; alongamento dos prazos de pagamento das 
dívidas agrícolas por vários anos; concessão de novos empréstimos agrícolas, 
com subsídio variável de acordo com o tamanho da propriedade; intervenção 
limitada e pontual do governo na comercialização, em casos extremos, para 
garantir mercado e preços aos produtores rurais, como ocorreu em relação ao 
trigo na safra de 1996; apoio especial à propriedade familiar, voltada 
principalmente à produção para o mercado interno, através do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com vistas a atenuar o 
problema social, viabilizar essa faixa de agricultores, buscando aumentar-lhes a 
eficiência, para assegurar a rentabilidade e a oferta de produtos saudáveis e 
baratos à população” (BRUM, 1997, p.542). 

 
22 Entre os principais programas sociais de abastecimento alimentar estão o Programa de Parcerias, criado 
em substituição à Rede Somar, e o Programa de Distribuição de Alimentos (PRODEA). Para maiores 
informações, ver CONAB (1998d). 
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Em virtude das restrições financeiras do Governo, impostas pelo cenário nacional de 

crise financeira, a PGPM passou a selecionar e direcionar a sua atuação de forma mais restrita a 

partir de 1996. Foram criados programas especiais de compras, cujo objetivo era a garantia de 

preços mínimos aos pequenos produtores de regiões mais carentes em relação à infra-estrutura e 

distância dos centros consumidores. No período 1996-7, foi adquirido dos estados de Amazonas, 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Rondônia e Tocantins, um total de 63,7 mil toneladas de grãos (CONAB, 1998d). 

 

A criação, pela CONAB, do Programa de Escoamento da Produção (PEP) no segundo 

semestre de 1996, fazia parte da nova realidade econômica vivida pelo Governo, de redução dos 

recursos para a agricultura. Este instrumento tinha por objetivo auxiliar os produtores de trigo da 

região sul do Brasil na comercialização do produto, sendo que até o final de 1996 haviam sido 

comercializadas 166,3 mil toneladas deste produto. Segundo a CONAB (1998d),  
 
“o PEP consiste em um prêmio oferecido pelo Governo, através de leilões 
públicos, realizados pela CONAB, aos interessados em adquirir o produto ofertado 
diretamente pelo produtor/cooperativa. Este prêmio representa a diferença entre o 
‘valor de referência’ e o preço de mercado, tendo o arrematante a obrigatoriedade 
de utilizar o produto em regiões previamente determinadas pela CONAB”. 

 

As operações do PEP em 1997 concentraram-se nas culturas do trigo e do milho. Em 

relação ao trigo, foram negociadas 1.067,4 mil toneladas, com um valor médio de prêmio 

equivalente a R$ 31,33/t, “ensejando uma equalização de R$ 33,7 milhões, que corresponde a 

aproximadamente 20% do valor, caso o Governo fosse obrigado a fazer AGF desse produto” 

(CONAB, 1998d). 

 

Quanto à cultura do milho, houve intervenção do Governo na garantia do preço mínimo 

em função de dois motivos: supersafra de milho na região de Barreiras (BA) e a falta de armazéns 

para efetuar a estocagem. Desta forma, no período de maio a setembro de 1997, o PEP 

comercializou 354,3 mil toneladas, destinando-as ao abastecimento de regiões que estavam 
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importando este produto da Argentina, como as regiões Norte e Nordeste. Depois do escoamento 

do excedente de milho da região de Barreiras (BA), houve o direcionamento do PEP para outras 

regiões onde o preço do produto estava abaixo do preço mínimo: Goiás, Distrito Federal, Mato 

Grosso e Tocantins. Após outubro de 1997, o PEP passou a abranger o Distrito Federal, Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sendo assim, no ano de 1997 foi comercializado por meio do 

PEP 1,1 milhão de toneladas de milho, com um prêmio médio de R$ 42,81/t, equivalente a R$ 

45,7 milhões (CONAB, 1998d). 

 

FRANCA & FREITAS (1998) discutiram os aspectos positivos e negativos do Plano de 

Safra 1996/97 apresentado em junho de 1996:  

 
“como pontos positivos a redução da taxa de juros de 16% para 12% ao ano nos 
créditos de custeio feitos com recursos controlados de crédito rural, a redução 
significativa das taxas de PROAGRO para lavouras conduzidas em áreas 
consideradas adequadas pelo zoneamento da EMBRAPA e o aumento da 
disponibilidade de recursos para a agricultura familiar através do PRONAF 
(Programa Nacional de Agricultura Familiar).  
No curto prazo, foram aspectos negativos, do ponto de vista do agricultor, uma vez 
que tornam a comercialização mais arriscada, as extinções: (a) da equivalência-
produto nos financiamentos de custeio (atualmente restritos aos contratos via 
PRONAF), (b) dos Empréstimos do Governo Federal Com Opção de Venda (EGF-
COV) e, (c) da transformação automática dos créditos de custeio em Empréstimos 
do Governo Federal Sem Opção de Venda (EGF-SOV) - por ocasião do 
vencimento do prazo de financiamento de custeio. Para reduzir esse grau de risco 
e facilitar a manutenção dos estoques governamentais foram criados os Contratos 
de Opção como instrumento complementar à Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM) para promover a sustentação dos preços agrícolas”. 

 

Quanto à política de financiamento para a safra 1996/97, FRANCA & FREITAS (1998) 

destacaram entre os aspectos positivos: 
 
“(1) a concessão de financiamento com recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até o montante de R$ 300 milhões 
para a aquisição de implementos agrícolas e para manutenção/recuperação de 
máquinas, tratores e equipamentos sob as seguintes condições especiais: 
encargos financeiros de 16% efetivos ao ano; prazo de 18 meses com 
amortização dos encargos financeiros ao final de 12 meses e o saldo devedor ao 
final de 18 meses (Res. BACEN no 2.314, de 17/09/96); (2) a concessão de 
financiamento com recursos do BNDES até o montante de R$ 200 milhões através 
de fabricantes, distribuidores e concessionárias para a aquisição de tratores e 
colheitadeiras agrícolas sob as seguintes condições especiais: prazo de 
contratação até 1/11/97; encargos financeiros de 16% efetivos ao ano; prazo de 
até 5 anos com amortizações anuais ou semestrais (Res. BACEN no 2.339, de 
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5/12/96); (3) extinção da comissão de 1,25% incidente sobre as operações de 
EGF (Res. BACEN no 2.354, de 23/01/97); e, (4) a concessão de EGF-SOV de 
milho para beneficiadores, indústrias e cooperativas de produtores que beneficiem 
ou industrializem o produto sob o amparo dos recursos das exigibilidades 2, com 
encargos financeiros de 12% ao ano, até o limite de 50% da capacidade do 
volume da capacidade instalada (Res. BACEN no 2.359, de 28/02/97)”. 

 

Um aumento na oferta de crédito para o setor agrícola, proveniente dos recursos 

obrigatórios, ocorreu em função da elevação da exigibilidade de aplicação em crédito rural em 

virtude da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Segundo 

FRANCA & FREITAS (1998), este crescimento 
 
“resultou da cobrança da que fez aumentar o volume de depósitos a vista sobre os 
quais são calculadas as exigibilidades. Para melhor administrar esse excedente de 
recursos, foi publicada a Resolução no 2.353 em 23/01/97 que ampliou as 
possibilidades de aplicações dos recursos obrigatórios, mantida a taxa efetiva de 
juros de 12% ao ano, estabelecendo que: o valor que exceder à exigibilidade de 
janeiro de 1997 pode ser aplicado em operações de pré-custeio, custeio, 
comercialização e investimento agropecuário, dispensando-se a observância dos 
limites de financiamento em vigor.   
Esse excedente de recursos adequa-se perfeitamente às operações de 
comercialização. Em primeiro lugar, porque o aumento na oferta de crédito só 
surgiu em março, quando as necessidades de recursos para custeio são 
pequenas. Em segundo, porque devem ser de curto prazo, visto que só poderão 
ser contratadas até 30/06/97 e cumprirão as exigibilidades dos bancos apenas até 
30/11/97. Assim, esta fase do processo produtivo pode contar com um volume de 
crédito maior do que havia sido previsto à época do lançamento do plano de safra, 
junho de 1996. Beneficiaram-se também desse aumento de recursos o plantio do 
milho safrinha e o cultivo do feijão da seca, que ocorrem nesse período”  

 

O saldo das aplicações em crédito rural, excluída a participação do Banco do Brasil, 

ultrapassou o valor de R$ 6,2 bilhões até 31.03.97, segundo informações da FEBRABAN. O 

Governo esperava aplicar apenas o equivalente a R$ 5,2 bilhões em custeio e comercialização na 

safra 1996/97. As principais fontes de financiamento do setor agrícola na safra 1996/97 podem ser 

vistas na Tabela 27. 
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TABELA 27 - RECURSOS DESTINADOS AO CRÉDITO RURAL, POR FONTE, PARA A SAFRA 
DE VERÃO 1996/97 - BRASIL 

 
FONTE DE RECURSOS VOLUME APLICADO (1) 

(EM MILHÕES DE R$) 
PARTICIPAÇÃO 

(%) 
Recursos obrigatórios (exigibilidade 1) (2) 1.846,00 29,80 
Recursos obrigatórios (exigibilidade 2 ) (3) 207,00 3,34 
Poupança Rural 96,00 1,55 
Recursos próprio livres 939,00 15,16 
Recursos externos (4) 2.407,00 38,85 
FINAME agrícola (5) 700,00 11,30 
   
Total 6.195,00 100,00 
FONTE: FRANCA & FREITAS (1998) 
NOTAS: (1) Volume aplicado em crédito rural pelos bancos participantes da Comissão de Crédito Rural da 
FEBRABAN (abrange aproximadamente 90% do sistema financeiro privado mais bancos estaduais).  

(2) Aplicação dos recursos da exigibilidade referente a 25% da média aritmética dos dias úteis dos 
depósitos à vista (exigibilidade 1).   

(3) Aplicação do excedente de exigibilidade em relação à exigibilidade de janeiro de 1997 regulamentado 
pela Resolução BACEN no 2.353, de 23/01/97 (exigibilidade 2).    

(4) Recursos captados no exterior conforme regulamentação da Resolução BACEN no 2.148, de 16/03/95.   
(5) Financiamento de máquinas e equipamentos nacionais novos.   

 

 

Quanto à composição das fontes de recursos, FRANCA & FREITAS (1998) fizeram 

alguns comentários: 
 
“Os recursos obrigatórios e da caderneta de poupança rural, com taxa de juros de 
12% ao ano, somaram, aproximadamente, R$ 2,2 bilhões, valor inferior às 
aplicações com recursos externos, R$ 2,4 bilhões, que mostrou-se uma importante 
alternativa para o setor.   
Os recursos externos foram captados principalmente pela agroindústria, 
destinando-se sobretudo para formação de capital de giro e repasse aos 
produtores. O custo de captação para o tomador inicial, nesta safra, foi de 
aproximadamente 9% ao ano mais variação cambial, resultando num custo total 
de cerca de 14% a 15% ao ano. Estes recursos, quando repassados são 
acrescidos de um spread variável entre 2% e 4% ao ano, implicando num custo 
final ao produtor que girou em torno 19% ao ano.   
Os recursos próprios livres apresentaram saldo de R$ 939 milhões e resultam, 
principalmente, de operações de financiamento em safras anteriores, bem como, 
de operações para composição de dívidas em crédito rural”.  

 

PORTO NETO (1996) chamou a atenção para a forma como o Governo está 

conduzindo a política agrícola, destacando que o Governo está adotando dois tipos de medidas: 

transição e longo prazo. Entre as medidas de transição está a reformulação da PGPM, do crédito 

rural, dos estoques do Governo e do programa de seguro rural. Estas medidas de transição estão 

buscando adaptar os atuais instrumentos de política agrícola à realidade de uma economia menos 

intervencionista e mais voltada para o mercado. Por outro lado, as medidas de longo prazo 
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visavam reduzir o papel do Governo na regulação dos mercados. Entre as medidas de longo prazo 

podem-se citar: “reestruturação e fortalecimento do sistema de pesquisa e difusão de tecnologias, 

expansão, diversificação e modernização da infra-estrutura portuária e de transportes, 

reestruturação e fortalecimento do sistema de defesa agropecuária e a criação de mecanismos 

para facilitar e ampliar a participação do setor privado na comercialização” (PORTO NETO, 1996, 

p.10). No Quadro 10, encontram-se os instrumentos utilizados para dar sustentação à Política de 

Garantia dos Preços Mínimos, fundamentados na lógica de uma menor intervenção estatal. 

 

 
QUADRO 10 - INSTRUMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO 

DOS PREÇOS MÍNIMOS À DISPOSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL 
 

INSTRUMENTO CONDIÇÕES ACESSO 
AGF (Aquisição do Governo 
Federal) 

a) produto posto em armazém 
credenciado pela CONAB 

b) produto limpo, seco e classificado 
 

a) através da CONAB ou da 
agência local do Banco do 
Brasil 

b) disponível para Produtores e 
Cooperativas 

EGF/SOV (Empréstimo do 
Governo Federal) 

a) o produto deve ser colocado em 
armazém credenciado, à ordem do 
banco credor 

b) o valor do empréstimo é calculado de 
acordo com o valor do produto em 
garantia, calculado pelo preço mínimo 

c) os bancos têm adotado a praxe de 
conceder empréstimos no valor de 70% 
do preço mínimo em vigor. 

d) juros anuais: 8,75% 

a) através do agente financeiro 
interessado em operar com a 
PGPM 

b) disponível para Produtores e 
Cooperativas  

EGF - Indústria a) o setor de processamento faz o 
contrato de EGF com o agente 
financeiro de sua preferência  

b) o limite de financiamento é de 50% da 
capacidade de produção 

c) deve comprovar o pagamento de, pelo 
menos, o preço mínimo ao produtor 

d) produtos incluídos: todos os produtos 
amparados pela PGPM, exceto arroz e 
soja. 

e) juros anuais: 8,75% 

a) através de contato direto 
entre o produtor/cooperativa e 
o processador/ industrial 
interessado 

b) se a cooperativa tiver unidade 
de processamento de matéria-
prima também pode operar 
como contratante do EGF 

CPR (Cédula de Produto Rural) a) processadores de produto podem 
contratar CPR com o agente financeiro 
interessado 

b) toda CPR deve estar vinculada a uma 
promessa de entrega de produto do 
produtor/cooperativa 

c) o preço a ser pago ao 
produtor/cooperativa é, pelo menos, o 
preço mínimo 

d) a CPR é feita com a promessa de 
entrega do produto em uma data 
acertada entre as partes 

e) custos: juros anuais de 8,75% mais 
despesas bancárias 

f) produtos: algodão, arroz, milho e trigo 

a) através de contato direto 
entre o produtor/cooperativa e 
o interessado processador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
(CONTINUA)
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Prêmio para Escoamento de 
Produto - PEP 

 
 
a) o Governo Federal através da CONAB, 

faz leilão público de um prêmio para 
compradores do produto 

b) esses compradores devem contatar 
produtores interessados em vender sua 
produção pelo preço mínimo 

c) os compradores devem transportar o 
produto para destinos previamente 
estabelecidos pelo programa 

  

(CONTINUAÇÃO)
 
a) através de programas 

definidos pelo Ministério da 
Agricultura e CONAB 

b) produtos amparados: 
definidos para cada programa 
(até o momento foram 
contemplados – trigo, milho e 
borracha) 

c) o produtor interessado, 
quando houver um programa 
em sua região, deve encontrar 
um comprador que tenha 
arrematado um lote nos 
leilões da CONAB 

Contrato de Opção a) o Governo Federal, através da CONAB, 
oferece um preço futuro - normalmente 
no período da entressafra - de compra 
de produto agrícola 

b) o preço futuro é indicado pela CONAB 
no momento da oferta do contrato e é 
sempre maior que o preço mínimo 

c) o produtor que se interessar deve 
adquirir contratos representativos de 
27 toneladas de produtos no montante 
que achar conveniente  

d) o preço pago pelo produtor interessado 
por cada contrato é um valor muito 
pequeno 

e) os titulares dos contratos passam a ter 
o direito de vender seu produto à 
CONAB, na época prevista no próprio 
contrato adquirido  

 

a) a CONAB lança programas 
específicos por produto nos 
estados onde achar 
conveniente  

b) os produtos autorizados 
atualmente são algodão, 
arroz, milho e trigo 

c) produtores interessados, 
quando o programa estiver 
ativo em sua região, devem 
procurar um corretor de 
bolsas de mercadorias para 
poderem participar dos leilões

d) o arremate somente é 
possível àqueles que 
oferecem os maiores prêmios 
para os contratos 

Equivalência em Produto a) no financiamento do custeio, o 
produtor adquire o direito de pagar sua 
dívida com o produto de sua colheita 

b) o preço de referência para a conversão 
da dívida em quantidade de produto é o 
preço mínimo 

a) financiamentos de custeio 
através do PRONAF 
(Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar).  

b) produtos autorizados 
algodão, arroz, milho, trigo 

FONTE: CONAB (1998b) 
NOTA: Atualizado em agosto de 1998. 

 

 

As mudanças que foram realizadas na política agrícola para a safra 1996/97 - como 

tratamento especial em relação às taxas de juros, redução para zero da alíquota sobre Operações 

Financeiras (IOF) nos recursos externos captados para serem aplicados no setor agroindustrial e 

nas operações de crédito destinadas à comercialização agrícola, mudanças nos encargos 

financeiros do PROAGRO, desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos primários e 

semi-elaborados, sobre a aquisição de bens de capital e sobre a utilização de energia para fins 

produtivos - procuraram “remover distorções e ineficiências que penalizavam os setores produtivos 

e em particular aqueles ligados à agricultura, tornando-os mais competitivos para enfrentar o duplo 
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desafio que consiste em concorrer com produtos importados e ganhar novos mercados no 

exterior” (BARROS, MODENESI & MIRANDA, 1997). 

 

Diante do quadro apresentado a respeito do financiamento agrícola nos últimos anos, 

notam-se as dificuldades enfrentadas pelo setor, principalmente no que se refere ao pagamento 

das dívidas. Por isso, o Governo optou por uma estratégia de renegociação da dívidas, conhecido 

como “securitização da dívida agrícola”. “Essa renegociação também pode ser entendida como 

uma compra antecipada de produtos agrícolas por parte do Governo, na medida em que o 

produtor pode optar pela entrega em produto do valor equivalente ao refinanciamento do débito, 

respeitando as respectivas datas de vencimento” (PORQUE, 1996, p.4). MONTEIRO (1995) 

também destacou que um dos assuntos mais discutidos a respeito do financiamento agrícola, 

atualmente, diz respeito ao endividamento dos produtores, salientando a dificuldade de se 

determinar quanto dos recursos são destinados à produção e quanto deles são destinados à 

rolagem de dívidas, do total relativo ao financiamento agrícola. 
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5.2.  AS NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA 

BRASILEIRA A PARTIR DE 1986 

 

 

A partir de meados dos anos 80, começaram a surgir novas fontes de recursos para o 

financiamento da agricultura, preferencialmente não-inflacionárias, com a função de suprir a 

redução da participação do Governo na oferta total de crédito rural. O interesse do Governo em 

estimular a criação de novas fontes de recursos em substituição as fontes tradicionais dava-se 

pela necessidade de continuidade do processo de estabilização da economia. Em relação a essas 

novas fontes,  
 
"cabe ressaltar o seu caráter eminentemente privado. Apesar da criação dessas 
fontes ter-se dado, na maioria dos casos, por iniciativa do governo federal, os 
recursos não são do Tesouro Nacional, mas captados no mercado. Deste modo, 
são fontes indexadas e com taxas de juros mais elevadas do que as fontes 
tradicionais, como o Tesouro e as exigibilidades, para as quais o governo fixa as 
taxas de juros máximas que podem ser cobradas pelo sistema bancário oficial e 
privado" (GASQUES & VERDE, 1995a, p.10). 

 

BARROS & ARAÚJO (1995) destacaram que o potencial inflacionário da política 

agrícola, baseada no crédito rural, foi reduzido em função das mudanças implementadas desde 

1986. Além disso, a criação da Caderneta de Poupança Rural e a desativação da Conta 

Movimento comprovaram uma nova tendência para o financiamento da atividade agrícola 

mediante utilização de recursos do setor privado e do orçamento fiscal. “Se considerarmos, 

ademais, que a legislação atual, a ser regulamentada, estimula a formação de fundos para o 

financiamento rural através do imposto de renda agrícola19, vemos que a vinculação do crédito 

rural ao orçamento fiscal passará a ser ainda mais significativa” (BARROS & ARAÚJO, 1995, 

p.31). 

 

 
19 Através do sistema de imposto de renda agrícola, seria estimulada a criação de uma poupança na 
agricultura, ou seja, uma poupança própria para o financiamento das atividades do próprio setor, reduzindo a 
dependência dos recursos oficiais. 
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Em um contexto de tendência declinante de recursos oficiais e elevação dos custos dos 

mesmos, restou, para os produtores rurais, a busca de formas alternativas para o financiamento 

da atividade agrícola. As várias fontes surgidas a partir de 1986 representam claramente esta 

nova realidade econômica. No decorrer dos anos 90, houve uma maior participação de outros 

recursos no financiamento da agricultura, como pode ser visto na seguinte passagem de 

MONTEIRO (1995, p.15): “se em 1990 os recursos da exigibilidade e do Tesouro representavam 

64% dos desembolsos com crédito rural, em 1994 os percentuais se inverteram, com apenas 14% 

provenientes da exigibilidade e do Tesouro e 74% dos recursos livres e das novas formas de 

captação (poupança rural, DER e fundos de commodities)”.  

 

STADUTO (1995, p.12) também ressaltou a queda na participação do Governo no 

financiamento da agricultura nos anos 80, como percebe-se nesta passagem: 
 
“Os analistas, os técnicos do governo e as lideranças rurais acreditam que, nos 
anos 80, foram desmontados, quase por completo, os mecanismos de controle do 
Estado sobre o mercado, perdendo, assim, a capacidade de transferir poupança 
subsidiada. A mudança de postura do Estado, em relação à agricultura, no início 
dos anos 80, manifesta-se na redução do subsídio e no volume do Crédito Rural, 
sendo agravada com as pressões do Fundo Monetário Internacional sobre a 
contenção dos gastos públicos. O Banco do Brasil manteve autonomia para definir 
as políticas de Crédito Rural até entre os anos 1983 a 1985. Na gestão dos 
ministros da área econômica, Bresser Pereira e Maílson da Nóbrega, no período 
1986 a 1988, consagra-se a política de redução dos gastos públicos”. 

 

A redução da intervenção do Governo na atividade agrícola também foi destacado por 

VIEIRA (1995, p.6): 
 
“No ano agrícola de 1981, o setor rural absorvia, no Brasil, 74% das aplicações do 
Banco do Brasil. No final da década, contudo, o setor industrial passou a ser o 
maior tomador de recursos daquela instituição, chegando, em 1991, a 50% dos 
financiamentos concedidos. Em 1981, o Banco do Brasil emprestava ao setor rural 
o equivalente a 50% do PIB agrícola. Hoje [1995], o total não passa de 15%. 
O volume de recursos aplicados no crédito rural caiu de 18 bilhões de dólares no 
final da década de 1970 para pouco mais de 8 bilhões de dólares, atualmente 
[1995]. Enquanto naquele período, o Tesouro respondia por 75% dos recursos 
aplicados no campo, hoje [1995] tal participação pouco supera a casa dos 10%”.  

 

A redução do volume de recursos para o financiamento da atividade agrícola também 

pode ser observado na Tabela 28, que mostra a variação anual do volume de recursos para o 
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crédito rural no período 1969-97. Percebe-se uma evolução positiva do volume de recursos até 

1979, quando atinge seu ápice. Após este ano, ocorre uma queda contínua até 1984, e a 

retomada do crescimento a partir do Plano Cruzado. Com o fracasso desse plano, o volume de 

recursos novamente entra numa redução contínua até o final do período. 

 

 
TABELA 28 - EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A 

PRODUTORES E COOPERATIVAS - BRASIL - 1969-97 
 

 ANO VALORES 
CONSTANTES EM 

REAIS (1) 

VARIAÇÃO ANUAL 
(%) 

 1969 7.494.663.886 - 
 1970 8.954.766.759 19,48 
 1971 10.347.952.571 15,56 
 1972 12.802.480.059 23,72 
 1973 18.111.842.170 41,47 
 1974 22.391.525.971 23,03 
 1975 32.647.469.139 45,80 
 1976 33.450.757.289 2,46 
 1977 29.865.926.724 (10,72) 
 1978 30.365.914.847 1,67 
 1979 37.843.151.359 24,62 
 1980 36.190.757.419 (4,37) 
 1981 31.390.465.434 (13,26) 
 1982 30.397.617.678 (3,16) 
 1983 22.946.277.749 (24,51) 
 1984 14.015.813.900 (38,92) 
 1985 19.986.714.977 42,60 
 1986 29.803.712.681 49,12 
 1987 23.494.328.088 (21,17) 
 1988 16.578.837.029 (29,43) 
 1989 15.137.757.930 (8,69) 
 1990 8.649.116.329 (42,86) 
 1991 8.923.435.441 3,17 
 1992 9.894.149.647 10,88 
 1993 8.496.887.847 14,12 
 1994 12.275.946.328 44,48 
 1995 7.770.678.408 (36,70) 
 1996 6.791.622.626 (12,60) 
 1997 9.839.522.275 44,88 

FONTE: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CRÉDITO RURAL - 1997 

NOTA: (1) A preços de 1997 – inflator: média anual 
do IGP-DI - FGV 

 

 

Na Tabela 29, nota-se o crédito rural contratado segundo as fontes de recursos no 

período 1985-93. É possível verificar a redução do crédito rural, neste período, de 15,5 bilhões de 

dólares para 5,5 bilhões de dólares, sendo que esta tendência também se verifica nos Recursos 

Obrigatórios e nos Recursos do Tesouro. Outro dado que chama a atenção é a participação 
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crescente dos recursos da Poupança Rural na composição dos recursos para o financiamento da 

atividade agrícola. 

 

 
TABELA 29 - CRÉDITO RURAL CONTRATADO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS - 

BRASIL - 1985-93 
 

ANOS RECURSOS 
OBRIGATÓRIOS 

RECURSOS 
LIVRES 

POUPANÇA 
RURAL 

RECURSOS 
DO 

TESOURO 

FUNDOS 
CONSTITUCIONAIS 

OUTROS 
RECURSOS 

TOTAL

 US$ bi % US$ 
bi 

% US$ 
bi 

% US$ 
bi 

% US$ bi % US$ 
bi 

% US$ bi 

1985 5,0 32,4 n.d. 0 0 0 9,9 64,0 0 0 0,6 3,7 15,5 
1986 5,6 24,5 n.d. 0 0 0 14,9 64,9 0 0 2,4 10,6 22,9 
1687 6,2 34,3 n.d. 0 4,1 22,6 6,8 37,3 0 0 1,1 5,8 18,2 
1988 4,6 35,8 n.d. 0 4,6 36,2 3,1 24,5 0 0 0,4 3,4 12,7 
1989 1,7 14,5 0,9 7,8 6,0 51,9 2,8 24,1 0,1 0,8 0,2 1,7 11,7 
1990 1,8 28,6 1,3 20,8 1,3 20,9 1,8 27,9 0,3 4,7 0,1 1,7 6,6 
1991 1,5 23,1 0,7 10,6 2,2 33,3 1,7 24,9 0,2 3,3 0,5 8,0 6,8 
1992 1,4 19,3 0,5 7,0 3,5 46,9 1,8 23,6 0,2 3,2 0,2 3,3 7,6 

1993(1) 0,6 11,9 0,3 6,0 2,5 47,7 1,7 31,9 0,3 4,9 0,1 2,4 5,5 
FONTE: STADUTO (1995, p.23) 
NOTAS:  (1) Os dados são referentes aos meses de janeiro a agosto. 
 Os valores nominais foram deflacionados pelo IGP-DI, média anual e posteriormente corrigidos em 
dólares à taxa de câmbio comercial média de junho de 1992. 
 n.d.: dado não disponível. 

 

 

Em relação às fontes tradicionais de recursos para o financiamento da atividade 

agrícola, GASQUES & VERDE (1995b, p.16 e 18) observaram que 
 
“nas fontes tradicionais apenas os recursos obrigatórios (MCR 6-2) e os recursos 
das operações oficiais de crédito apresentam encargos financeiros inferiores às 
taxas de mercado. Os recursos obrigatórios têm encargos semelhantes aos do 
Tesouro; o conjunto de atividades financiadas com esses recursos é maior, e 
abrange desde as operações de custeio até as de comercialização e 
investimentos específicos. Os recursos do tesouro, por sua vez, têm destinação 
específica para pequenos e miniprodutores rurais e suas cooperativas. Os 
recursos do tesouro se destinam, também, ao financiamento de estoques 
reguladores e à Política de Garantia de preços Mínimos, ou seja, são utilizados 
para financiar políticas típicas de governo. Nos programas financiados com 
recursos externos, pode haver uma destinação para médios e grandes produtores, 
especialmente no que diz respeito à colonização. 
(...) 
Ao contrário, os recursos livres, por se originarem do sistema bancário e por 
serem aplicados a taxas de mercado, não têm restrição quanto à sua utilização”. 

 

O agravamento da crise fiscal brasileira nos anos 80 provocou a retração dos recursos 

destinados ao financiamento tradicional da agricultura. A figura do Estado intervencionista 
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começou a desaparecer, principalmente nos anos 90, quando a economia passou a ficar cada vez 

mais nas mãos das forças do mercado, havendo uma maior participação da iniciativa privada no 

financiamento rural. Pelos dados da Tabela 30, percebe-se o esgotamento das fontes tradicionais 

ao longo dos anos 90, como os recursos do Tesouro Nacional e aqueles provenientes das 

exigibilidades, enquanto existe um aumento na participação dos recursos captados no mercado20.  

 

 
TABELA 30 - COMPARAÇÃO DAS NOVAS FONTES DE RECURSOS COM O CRÉDITO 

APLICADO NA AGRICULTURA PELO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL -  
BRASIL - 1990-7 

 
(EM PERCENTAGEM) 

    DESEMBOLSO     
FONTES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
         
Tradicionais 73,99 56,88 48,44 49,45 54,64 49,14 28,43 52,4
Recursos das Operações Oficiais de 
Crédito (OOC) (Tesouro Nacional) 

26,72 24,18 22,97 26,67 27,11 19,70 3,48 1,50 

Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) 27,38 22,38 18,71 11,04 11,60 13,14 16,88 44,89 
Recursos Livres (MCR 6-8) 19,89 10,32 6,76 11,74 15,93 16,30 8,07 6,01 
         
Novas Fontes 26,00 43,11 51,56 49,56 45,36 50,87 71,58 47,58
Poupança Rural 20,00 32,29 45,53 42,22 34,90 36,07 9,13 8,42 
Fundos Constitucionais 4,47 3,22 3,15 5,52 4,99 9,01 14,90 5,64 
Recursos Governos Estaduais 0,09 0,12 0,07 0,10 0,26 0,36 0,26 0,18 
FAT – Fundo Amparo Trabalhador - - - - - - 21,99 18,43 
FAE – Fundo Extra-Mercado - - - - - - 13,93 6,66 
Recursos do FUNCAFÉ - - - - - - - 3,60 
Fundo de Commodities - - - - - - - 0,11 
Recursos do BNDES/FINAME - - - - - - - 3,38 
Recursos do INCRA/PROCERA - - - - - - - 0,46 
Recursos de Outras Fontes 1,44 7,48 2,81 1,72 5,21 5,43 11,37 0,70 
         
FONTE: Anuário Estatístico do Crédito Rural – 1990-7 

 

 

As novas fontes de recursos para a agricultura diferenciam-se das tradicionais por 

serem fundos de recursos de médio e longo prazos (FINAME Rural, Fundos Constitucionais, 

Poupança Rural, FAF, etc.), e por operarem com taxas de juros reais (GASQUES & VERDE, 

1995b). No Anexo 03, apresentam-se as fontes de recursos para a agricultura, divididas entre 

fontes tradicionais e novas fontes, segundo sua origem, encargos financeiros e finalidade de 

aplicação. 

                                                           
20 Os valores correntes das fontes de recursos para os financiamentos aos produtores e cooperativas, no 
período 1990-7, podem ser vistos no Anexo 02. 
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Várias propostas estão sendo discutidas em relação a novas formas e alternativas de 

financiamento para o setor rural; algumas dessas propostas foram apresentadas por FRANCA 

(1992, p.9-10), como verifica-se a seguir: 
 
“1. O desenvolvimento do cooperativismo de crédito, independente e gerido pelo 
próprio setor agrícola, através da transformação das Cooperativas de Crédito em 
pequenos bancos de crédito cooperativo, integrados numa rede nacional através 
de um Banco Federal de Crédito Cooperativo, criado e controlado pelas 
Cooperativas Agrícolas, supervisionado e fiscalizado pelo Banco Central (...). 
2. A possibilidade da ação combinada dos mercados formais e informais no 
financiamento da agricultura, principalmente se persistirem as altas taxas de 
inflação, que encarecem os recursos obtidos no mercado formal. As fontes 
informais de crédito são vantajosas principalmente quando se considera a rigidez 
e a excessiva burocracia do sistema financeiro. Outra característica relevante do 
crédito informal é oferecer oportunidades de obtenção de recursos ao pequeno 
produtor, praticamente excluído do crédito formal. 
3. A consolidação de uma política de garantia de preços (ou renda), como forma a 
garantir a rentabilidade da agricultura, que em geral é sempre muito baixa. 
4. Mecanismos de pré-financiamento à exportação e a comercialização interna, 
bem como de adiantamentos sobre mercadorias depositadas em armazéns gerais 
ou nas fazendas, a cargo do mercado. 
5. Criação de um novo título para o setor rural, com o objetivo de compatibilizar 
não só ativos e passivos dos setores rural e financeiro sob qualquer taxa de 
inflação (inclusive zero) mas também diluir riscos de preços de produtos 
agropecuários. Esta proposta tenta compatibilizar reivindicações do setor rural na 
área de equivalência em produtos com a captação de recursos para crédito rural. 
O princípio consiste em repassar riscos de oscilações de preços de produtos para 
investidores que desejarem carregar seus patrimônios no tempo em ativos reais”. 

 

A seguir são identificadas e caracterizadas as novas fontes de recursos para o 

financiamento do setor rural, criadas a partir de meados dos anos 80.  
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5.2.1.  Caderneta de Poupança Rural 

 

A Caderneta de Poupança Rural ou Poupança Verde, como também é chamada, foi 

instituída pela Resolução 1.188, de 05.09.86, e transformou-se numa importante fonte de recursos 

para o financiamento do setor agrícola, por meio do crédito de investimento, custeio e 

comercialização (FÜRSTENAU, 1989). Segundo ARMANI (1993, p.43), “a Circular 1.130, de 

12.02.87, ao autorizar o Banco do Brasil a receber depósitos de caderneta de poupança rural, 

(com aplicação mínima de 60%, de acordo com as normas do MCR), criou uma fonte de recursos 

que adquiriu importância fundamental e acabou por se tornar na principal fonte financiadora das 

atividades agropecuárias”. A Circular 1.255, de 17.11.87, estendeu essa modalidade para outros 

bancos, como o Banco da Amazônia (BASA), o extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo 

(BNCC) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A Caderneta de Poupança Rural surgiu num 

momento em que os recursos das exigibilidades e do Tesouro estavam se deteriorando 

(OLIVEIRA, 1996). 

 

Segundo GASQUES & VERDE (1995a, p.11), a legislação em vigor determinava que 
 
“no mínimo 65% dos recursos captados em Caderneta de Poupança Rural devem 
ser destinados às operações de crédito rural. Deste percentual, o Banco da 
Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. devem aplicar pelo menos 
10% em irrigação. O remanescente dos recursos captados até o limite de 20% 
podem ser aplicados em crédito agrícola complementar pelo Banco do Brasil, e 
em crédito agrícola com prazo não inferior a 180 dias pelo Banco da Amazônia e 
Banco do Nordeste do Brasil. É facultada aos bancos, pela Resolução BACEN n° 
2.164 de 19.06.95, a aplicação desses 20% em outras finalidades que não o 
crédito rural” . 

 

Os recursos oriundos da Caderneta de Poupança Rural correspondiam a 24% das 

fontes do crédito rural em 1987 e chegaram a 36,2% em 1988, sendo que neste ano os recursos 

obrigatórios representaram 35,8% e os recursos do Tesouro Nacional 24,5%. OLIVEIRA (1996, 

p.43) salientou que em 1988 houve 
 
“a primeira anistia constitucional aos produtores rurais, equivalente à correção 
monetária incidente nos seus financiamentos, o que aumentou o risco do crédito 
rural, fazendo com que os bancos reavaliassem suas carteiras agrícolas. Embora 
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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, consequentemente, o risco dos empréstimos agrícolas. 
Isso fez com que, em 1989, a poupança rural lastreasse mais da metade dos 
recursos do crédito rural”. 

 

Na safra agrícola de 1988/89, as autoridade monetárias foram obrigadas a reduzir o 

orçamento desta safra em aproximadamente 36 milhões de OTNs, em função das dificuldades 

apresentadas pelo Tesouro Nacional quanto à disponibilização de recursos para o financiamento 

agrícola (FAUTH, 1988). FAUTH (1988, p.38) também destacou que as dificuldades para o custeio 

desta safra “oportunizaram o repasse dos recursos da caderneta de poupança rural, originalmente 

voltadas ao investimento agropecuário, para o custeio de 1988/89”.  

 

Com a criação do Plano Verão em 1989, houve a necessidade de alteração da 

remuneração da Caderneta de Poupança Rural, como pode-se observar nesta citação de 

FÜRSTENAU (1989, p.122): 

“a preocupação do Governo de desestimular o consumo fez com que o Plano 
Verão estabelecesse altas taxas de juros na remuneração do ‘over’, e, para não 
haver fuga dos recursos da caderneta de poupança para esse tipo de aplicação, a 
remuneração da poupança foi fixada em nível igual àquele. Assim, o Banco do 
Brasil e outros bancos oficiais que operavam com a caderneta verde se viram na 
situação de remunerar os recursos captados com base nas taxas do ‘over’ - em 
torno de 20 % em fevereiro e março - enquanto os empréstimos efetuados 
retornariam acrescidos de no máximo 12%”. 

 

Como não havia a possibilidade de reajustar os empréstimos rurais com base nas taxas 

praticadas no “over”, já que era cobrada uma taxa de 12% a.a. em empréstimos de outras fontes, 

o Governo obrigou-se a cobrir a diferença. 

 

ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.165) salientaram que o percentual dos recursos da 

Poupança Rural caíram para 20% do total dos financiamentos rurais em 1990, em função dos 

efeitos provocados pelo Plano Collor, e que “nos anos seguintes, sua participação passou a ser 

crescente, constituindo-se, em 1993, a maior fonte de recursos para o crédito rural formal, com 
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43,7% do total. Apesar dessa evolução favorável, a poupança rural não foi suficiente para 

compensar a acentuada redução verificada nas demais fontes: Tesouro, exigibilidades, recursos 

livres, fundos constitucionais, governos estaduais e outras”. Na Tabela 31, é possível perceber o 

crescimento da Poupança Rural como fonte de recursos para o setor agrícola no início dos anos 

90, como também a queda na importância dos recursos oriundos dos depósitos à vista (recursos 

obrigatórios).  

 

 
TABELA 31 - RECURSOS OBRIGATÓRIOS E CADERNETA DE POUPANÇA RURAL -  

BRASIL - 1990-92 
 

(EM US$ Mil) 
ANO RECURSOS OBRIGATÓRIOS POUPANÇA RURAL PR/RO 

1990/Dez 1.151.236 1.417.877 23,0% 
1991/Dez 592.814 1.493.506 152,0% 
1992/Dez 784.883 2.090.582 166,0% 

FONTE: ARMANI (1993, p.45) 

 

 

Na Tabela 30, observou-se que, no período 1990-5, os recursos oriundos da Caderneta 

de Poupança Rural tinham uma significativa participação nas novas fontes de recursos do crédito 

rural, ocorrendo uma redução desta participação nos anos de 1996 e 1997. A legislação pertinente 

à Caderneta de Poupança Rural até o ano de 1995 encontra-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.2.  Fundos Constitucionais 

 

Segundo GASQUES & VERDE (1995a, p.11), por meio da Constituição de 1988 foi 

determinado que “parte dos recursos dos fundos constitucionais, que se destinam ao 

financiamento dos setores produtivos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste” se 

transformassem numa fonte de recursos para o setor rural. Estes fundos foram regulamentados 

pela Lei 7.827, de 27.09.89, e eram formados por 3% dos 47% relativos à arrecadação dos 

impostos sobre a renda e rendimentos de qualquer natureza e sobre os produtos industrializados, 
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havendo a prioridade de aplicação desses recursos para os pequenos produtores/empresários 

rurais e industriais (ARAÚJO & ALMEIDA, 1996). Além disto, não poderiam ser cobradas taxas de 

juros superiores a 8% a.a. e haveria a correção monetária destes contratos. 

 

A operacionalização dos Fundos Constitucionais das regiões Nordeste (FNE), Norte 

(FNO) e Centro-Oeste (FCO) ficou a cargo do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do Banco da 

Amazônia (BASA), nos casos das regiões Nordeste e Norte, respectivamente. A região Centro-

Oeste ficou a cargo do Banco do Brasil, devido à falta de um banco de desenvolvimento nesta 

região.  

 

OLIVEIRA (1996, p.44) destacou que “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 no crédito rural por meio de fundos, chega-se 

ao percentual de 5,52% em 1993”.  

 

Durante o período 1990-7, a participação dos Fundos Constitucionais, no total aplicado 

no setor agrícola pelo SNCR, foi de 6,36% em média, sendo que, nos anos de 1995 e 1996, houve 

as maiores participações, 9,01% e 14, 90%, respectivamente (Tabela 30). A legislação pertinente 

aos Fundos Constitucionais até o ano de 1995 encontra-se no Anexo 04. 
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5.2.3.  Depósitos Interfinanceiros Rurais (DIR) 

 

Em 199021 foram criados os Depósitos Interfinanceiros Rurais, pela Resolução 1.702, 

de 25.04.90, e a partir da Resolução BACEN 2.164, de 19.06.95,  
 
“admite-se a utilização do DIR como instrumento complementar de aplicações no 
setor rural. O DIR é formado com recursos das exigibilidades dos depósitos à vista 
dos bancos particulares que não desejam aplicar esses recursos na agricultura, 
nem recolhê-los de forma compulsória ao Banco Central. Neste caso, os bancos 
comerciais abrem uma conta no Banco do Brasil nos moldes do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), com prazo de resgate de 180 dias” (GASQUES & 
VERDE, 1995a, p.12). 

 

Segundo OLIVEIRA (1996, p.45), “alguns bancos particulares têm dificuldade em aplicar 

a exigibilidade dos recursos à vista em crédito rural ou não querem assumir o custo operacional 

nem o risco desse empréstimo e também não lhes interessa recolher os recursos captados ao 

Bacen, eles aplicam em DIR, e o Banco do Brasil (e outros bancos) realiza as operações de 

crédito rural“. A legislação pertinente aos Depósitos Interfinanceiros Rurais (DIR) até o ano de 

1995 encontra-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.4.  Sociedade de Crédito Imobiliário, Bancos Múltiplos e Fundo de 

Aplicações Financeiras (FAF) 

 

A Resolução 1.745, de 30.08.90, criou uma fonte de recursos baseada num percentual 

de 10% dos depósitos de poupança das Sociedades de Crédito e Investimento e Bancos Múltiplos 

 
21 Também em 1990,  

 
“foi anunciada pelo governo mais uma tentativa de se obter outra fonte não inflacionária de 
recursos para o financiamento rural. A Lei 8.023, que reformula o imposto de renda, prevê 
que os recursos arrecadados com esse tributo sejam canalizados para um fundo fiscal de 
financiamento da agricultura. No entanto, esse fundo não foi até hoje regulamentado, 
apesar de ter sido objeto da medida provisória 167, encaminhada ao Congresso Nacional” 
(ARAÚJO & ALMEIDA, 1996, p.165). 

 
Segundo OLIVEIRA (1996, p.45), a Lei 8.023, de 12.04.90, “previu que os contribuintes que mantivessem 
depósitos vinculados ao financiamento agrícola (RDB Rural) poderiam reduzir, em até 100% da base de 
cálculo do imposto, o saldo médio ajustado desses depósitos”. 
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que operassem com carteira imobiliária (ARMANI, 1993 e OLIVEIRA, 1996). A Resolução 1.753, 

de 24.09.90 estabeleceu o percentual de 25%, incidentes sobre as mesmas rubricas contábeis 

utilizadas como base de cálculo do compulsório, para serem aplicados em crédito rural (ARMANI, 

1990). No entanto, a Circular do BACEN 2.126, de 24.01.92, transformou em zero o percentual 

dos recursos dos depósitos em poupança que deveriam ser aplicados nas operações de crédito 

rural. E o Fundo de Aplicações Financeiras, criado pela Lei 8.056/90 e Circular 2.209/92, não foi 

efetivamente implantado. A legislação pertinente às Sociedades de Crédito Imobiliário, Bancos 

Múltiplos e Fundo de Aplicações Financeiras até o ano de 1995 encontram-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.5.  Sistema de Equivalência-Produto 

 

O sistema de equivalência-produto, criado pela Lei 8.174, de 30.01.91, e mais tarde 

regulamentado pelo Decreto 235, de 23.10.91, e pela Resolução 2.009, de 28.07.93, visava 

oferecer, num primeiro momento, a opção de pagamento dos financiamentos agrícolas por 

intermédio dos próprios produtos, “vinculando a correção dos valores emprestados à evolução dos 

preços dos produtos financiados” (ARAÚJO & ALMEIDA, 1996, p.166). Além de oferecer uma 

opção aos mini e pequenos produtores de compreensão do funcionamento do financiamento rural, 

uma vez que esses produtores tinham dificuldade em compreender o processo de correção 

monetária e demais encargos definidos para os financiamentos, ocorrendo, dessa forma, uma fuga 

do financiamento rural nos períodos de inflação alta. É claro que esse não era o único motivo que 

afastava os produtores do crédito rural. Nos períodos de inflação alta e conseqüente queda dos 

recursos e aumento das taxas de juros, em função do controle do déficit, os bancos passaram a 

exigir mais garantias, e os únicos que atendiam essas exigências eram os demais produtores, 

principalmente os grandes. Assim, era necessário criar um sistema como a equivalência-produto, 

que beneficiasse os mini e pequenos produtores.  
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ARMANI (1993) salientou que esse sistema já era utilizado pela iniciativa privada, por 

meio de cooperativas e indústrias de insumos. Essa forma de financiamento era conhecida como 

“troca-troca”, já que eram fornecidos insumos para a produção e o pagamento era feito em sacas 

de produtos. Segundo STADUTO & MARQUES (1995), a crise financeira vivida pelo Governo tem 

tornado necessário o ajustamento das políticas econômicas à nova realidade existente. Os 

instrumentos tradicionais, como Política de Garantia de Preços Mínimos, Crédito Rural e órgãos 

específicos por produto, encontram-se prejudicados em razão da falta de recursos. Desta forma, 

surgiram alguns mecanismos gerados pelo mercado, como é o caso da soja que utiliza contratos 

conhecidos como “troca-troca”, em que é feita a compra antecipada do produto e feito o 

pagamento na forma de insumos. Este mecanismo ao mesmo tempo garante os recursos para o 

custeio e a comercialização do produto. 

 

Existem diferentes tipos de sistemas de equivalência-produto, como percebe-se nesta 

passagem de ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.166):  
 
“a equivalência plena determina que a quantidade contratada seja igual à 
quantidade efetivamente entregue e suficiente para a quitação da dívida. A 
equivalência com subvenção determina que os recursos destinados a cobrir 
eventuais diferenças negativas entre o valor apurado pela quantidade contratada 
de produto e a correção financeira da dívida no banco sejam cobertos pelo 
governo. A equivalência com resíduo estabelece que a diferença entre o valor do 
produto e o valor da dívida, mais custos financeiros, fica a cargo do produtor-
mutuário, sendo essa diferença prorrogada temporariamente ou refinanciada para 
a futura safra”. 

 

ARAÚJO & ALMEIDA (1996) alertaram sobre as dificuldades enfrentadas para a 

implantação do sistema de equivalência-produto em virtude da escolha do preço de referência que 

deveria ser utilizado para determinar o valor dos empréstimos, visto que cada parâmetro que 

poderia ser utilizado, preços mínimos, preços de mercado ou médias móveis de preços de 

mercado, apresentam alguns problemas específicos. “Nos preços mínimos, foi realçada a sua 

defasagem histórica em relação aos preços de mercado. Por sua vez, o preço de mercado, seja 

em valores absolutos ou em médias móveis, exige a constituição de um fundo capaz de cobrir 

eventuais diferenças negativas entre os preços dos produtos financiados e a dívida interna nos 
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bancos” (ARAÚJO & ALMEIDA, 1996, p.166). Como não houve interesse por parte do Governo, 

dos bancos e dos produtores para a formação desse fundo, esse acabou sendo um obstáculo para 

a operacionalização do sistema de equivalência-produto. 

 

Algumas experiências com o sistema de equivalência foram desenvolvidas por alguns 

bancos, como foi o caso do BANESPA (São Paulo), em 1991, que implantou o sistema de 

equivalência com resíduo. Porém, o sistema desenvolvido pelo BANESPA tinha uma 

especificidade, uma vez que se, no ato do pagamento do empréstimo, a quantidade que havia sido 

contratada não fosse suficiente para pagar o mesmo, após ser feita a conversão em valores pelo 

preço de mercado do produto, o produtor poderia optar por duas alternativas de refinanciamento 

do saldo da dívida: primeira, o produtor rural poderia conseguir uma prorrogação até uma melhora 

dos preços, utilizando os mesmos juros que haviam sido acordados na contratação; e segunda, 

transferir o saldo para a próxima safra, agregando-o a um novo empréstimo. O limite máximo para 

o refinanciamento era de dois ou três anos. O sistema de equivalência utilizado pelo BANESPA foi 

aplicado em investimentos na pecuária leiteira e no custeio de algodão, arroz de sequeiro e 

irrigado, milho, soja e feijão das águas. Foram beneficiados cerca de 10 mil produtores e com um 

volume de recursos equivalente a US$ 70 milhões em apenas um ano de operação desse sistema. 

Em 1994, foi extinto este programa (ARAÚJO & ALMEIDA, 1996). 

 

O BANESTADO (Paraná) também adotou o sistema de equivalência para os pequenos 

produtores rurais, determinando que só aqueles produtores “cuja renda não ultrapassasse valor 

equivalente a 5 mil sacas de milho” poderiam participar (ARAÚJO & ALMEIDA, 1996, p.167). 

 
“Uma inovação foi a adoção do padrão-milho, isto é, o estabelecimento do preço 
médio da saca de milho no mês anterior à data de contratação do empréstimo, 
como preço de referência para o cálculo do equivalente-produto. Quando da 
quitação do financiamento, o Banco fazia a atualização financeira da dívida e 
convertia o valor obtido em sacas de milho. Ao produtor caberia pagar o menor 
valor: dívida corrigida financeiramente ou valor atualizado das sacas de milho. Um 
eventual déficit financeiro era pago pelo Governo do estado, utilizando recursos do 
Fundo de Desenvolvimento do Estado (FDE). 
Para se ter uma idéia do alcance desse programa, cerca de 30 mil produtores 
utilizaram esse financiamento, tomando um valor equivalente a US$ 60 milhões 
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até meados de 1993. Além disso, o valor desembolsado pelo FDE correspondeu a 
11% do total financiado. O programa foi desativado em novembro de 1994” 
(ARAÚJO & ALMEIDA, 1996, p.167). 

 

SILVA, P. (1994, p.226) apresentou em seu trabalho as críticas da Federação Brasileira 

das Associações de Bancos (FEBRABAN) ao sistema de equivalência-produto, baseadas no 

argumento de que “um sistema de subsídios via taxas de juros não induziria a novos ganhos de 

produtividade”. Segundo a FEBRABAN, outros caminhos seriam mais eficientes para estimular a 

produção agropecuária, como: 
 
“honrar a política de preços mínimos; reduzir a carga tributária; estimular a 
operacionalização dos mercados futuros; criar um seguro rural; estimular a 
construção de armazéns nas fazendas; melhorar a programação das datas dos 
vencimentos dos empréstimos de comercialização e de custeio; melhorar os 
sistemas de informações sobre preços; e desenvolver mecanismos de 
classificação de produtos agropecuários” (SILVA, P., 1994, p.227). 

 

Outras críticas foram feitas ao sistema de equivalência-produto, pois, segundo ARAÚJO 

& ALMEIDA (1996, p.167),  
 
“é necessário ter em conta que a utilização do preço de um produto como base de 
cálculo do equivalente-produto de outras culturas pressupõe uma simetria nos 
sistemas de produção e estruturas de custos, o que certamente não existe. Outro 
ponto discutível diz respeito ao uso de subvenção governamental: direta ao 
produtor e indireta à agroindústria, como foi o caso do sistema paranaense. 
Considerando a escassez de recursos públicos e o alto custo social desses 
recursos, é preciso avaliar cuidadosamente se esse subsídio é a melhor forma de 
manter em funcionamento tal sistema. Por certo, este não é o melhor caminho”. 

 

OLIVEIRA (1996) salientou que certas empresas privadas que atuam na área de 

comercialização de produtos agrícolas criaram determinados títulos mercantis para o mercado de 

venda antecipada. Essas vendas antecipadas podem ser classificadas em pagamento antecipado 

com entrega futura; pagamento e entrega no futuro; e “troca-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 
por meio de títulos de crédito, principalmente Notas Promissórias Rurais (NPR) 
emitidas com base em contratos de compra e venda. 
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 



 144

para a indústria, que pode planejar o fluxo da matéria-prima. A indústria 
normalmente cadastra os seus fornecedores, 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 
essa estratégia de comercialização tem resultados cujas limitações variam 
conforme a estrutura de mercado de cada produto. 
No processo de ‘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” (OLIVEIRA, 1996, p.53-4). 

 

A equivalência-produto está sendo usada nos programas de securitização das dívidas 

dos produtores rurais e no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Resolução 2.310, de 1996. No caso da securitização, foi determinado que poderia ser utilizado 

este instrumento em dívidas de até R$ 200 mil, seriam aplicados juros de 3% a.a. mais a variação 

do preço mínimo dos produtos, amparados pela PGPM, e o prazo básico seria de sete anos. Já no 

PRONAF, para os pequenos produtores, o limite de crédito seria de R$ 5 mil para o custeio e R$ 

15 mil para o investimento. Poderia também ser utilizado por grupos de produtores cujos 

investimentos alcançassem no máximo R$ 75 mil, levando em conta o limite individual de cada 

mutuário. No Anexo 04, encontra-se a legislação pertinente ao sistema de equivalência-produto 

até o ano de 1995. 

 

 

5.2.6.  Depósitos Especiais Remunerados (DER) 

 

Os Depósitos Especiais Remunerados (Circular BACEN 2.001, de 06.08.91) foram 

criados em função do congelamento dos ativos financeiros ocorrido no Plano Collor I, sendo 

determinada a aplicação entre 10% e 20% do saldo dos depósitos em crédito rural (GASQUES & 

VERDE, 1995a). Para as instituições autorizadas a operar com a poupança rural, o limite era de 

30%, sendo aumentado o percentual a ser aplicado em custeio agrícola e em outras finalidades da 

atividade agrícola, em janeiro de 1993 (Circular n° 2.369), para no mínimo 40% dos saldos diários 

do DER (OLIVEIRA, 1996). 
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OLIVERA (1996, p.45) destacou que o DER “funcionou como um tipo de aplicação 

financeira que procurou evitar que os saldos congelados se deteriorassem ao longo do tempo. Os 

saldos sob esta rubrica passaram a ser remunerados pela Taxa Referencial Diária (TRD) mais 

juros de 8% ao ano, que foram gradativamente reduzidos até atingirem 6% a.a. em agosto de 

1994”. Foi ressaltado, também, que as aplicações dos saldo do DER em operações de crédito 

rural estariam sujeitas à TRD acrescidas de juros de no máximo 18% a.a.. 

 

Os recursos do DER, em 1994, não chegaram a 0,5% das fontes do crédito rural. Esta 

fonte de recursos teve um caráter temporário, já que dezembro de 1995 foi o prazo limite para 

aplicação dos mesmos. A legislação pertinente aos Depósitos Especiais Remunerados (DER) até 

o ano de 1995 encontra-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.7.  Recursos Externos 

 

Através da Resolução BACEN 1.872, de 25.09.91, houve a permissão para que fossem 

captados recursos externos pelas instituições financeiras do Sistema Nacional de Crédito Rural, 

com a finalidade de financiar os exportadores no custeio e na comercialização de produtos 

destinados à exportação. A Resolução BACEN 2.148, de 16.03.95, incluiu a agroindústria como 

parte dos beneficiários (GASQUES & VERDE, 1995a e OLIVEIRA, 1986).  

 

Segundo informações de GASQUES & VERDE (1995a) e GASQUES & VERDE 

(1995b), a participação dos recursos externos no financiamento da atividade agropecuária não 

superou 0,002%, do total aplicado neste setor, no período 1992-5. A legislação pertinente aos 

Recursos Externos até o ano de 1995 encontra-se no Anexo 04. 
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5.2.8.  Fundos de Commodities 

 

Os fundos de investimentos são uma organização financeira que busca reunir recursos 

de investidores para serem aplicados em diversos títulos, sob a administração de especialistas 

nessa área. Existem diversas categorias de fundos, entre eles os de ações, de títulos, de 

investimento mútuos e de commodities (STADUTO, 1995). A criação dos Fundos de Commodities, 

por meio da sua normatização pelo Banco Central em 1992, fazia parte da nova orientação do 

Governo na busca por fontes alternativas para o Crédito Rural. 

 

Os Fundos de Commodities, criados pela Resolução 1.912, de 11.03.92, visavam, como 

foi salientado por ARMANI (1993, p.60), captar recursos para serem aplicados “em carteira de 

ativos financeiros vinculada a produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais, bem como a 

realização de operações em mercados de liquidação futura de contratos desses produtos”. Além 

disso, “o Governo pretendeu dar liquidez ao mercado futuro de produtos agrícolas e incrementar a 

participação dos complexos agroindustriais no financiamento da produção” (OLIVEIRA, 1996, 

p.46). As aplicações dos Fundos de Commodities ocorriam por intermédio de aplicações de 

contratos de liquidação futura nas modalidades a termo, futuro e opções, sempre vinculada a 

produtos agropecuários e agroindustriais. 

 

CAFFAGNI (1995, p.34) destacou algumas características sobre os Fundos de 

Commodities: 
 
“É uma operação de financiamento fornecida por fundos de commodities que 
possui como indexador a variação cambial e juros negociados no mercado. O 
sistema é garantido por carta de fiança bancária. 
É um financiamento de curto prazo, aproximadamente 3 meses, mas com a 
possibilidade de rolagem enquanto durar a garantia. Porém na rolagem existe o 
risco de aumentarem as taxas de juros, que são estabelecidas pelo mercado. 
Neste tipo de financiamento a liberação dos recursos poderá ser realizada em 
qualquer época do ano, devendo apenas serem analisadas as relações de troca e 
os juros negociados”. 
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No mínimo 25% de todos os recursos aplicados nos Fundos de Commodities deveriam 

ser direcionados para o financiamento do setor agrícola. Segundo OLIVEIRA (1996, p.46), “os 

25% dos recursos seriam distribuídos entre ‘export notes’ (até o máximo de 10%); CDB rural (até 

15%); ‘warrants22’; 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%)”. Segundo AMORIM (1995), a composição da 

carteira era a seguinte: a) 25% no mínimo em export notes, CDB Rural, warrants, Certificado de 

Mercadorias, Direitos creditórios de financiamento a cooperados e outros títulos e contratos 

representativos ou que vinculassem em penhor produtos agrícolas, pecuários ou agroindustriais; e 

b) 10% no mínimo em posições em mercados organizados de liquidação futura, contratos futuros 

na BM&F e opção sobre futuros. 

 
“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, CDB, ‘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. 
Em 30.11.94, o patrimônio líquido desses Fundos chegaram a somar cerca de R$ 
22 bilhões e uma estimativa bastante otimista indicava que até dezembro daquele 
ano R$ 3,2 bilhões seriam aplicados em commodities agrícolas, bem abaixo dos 
25% previstos” (OLIVEIRA, 1996, p.46). 

 

Uma estratégia de financiamento do custeio e comercialização agrícola, considerando-

se commodities pré-selecionadas, mediante utilização dos Fundos de Commodities é a de Cash 

and Carry. O seu funcionamento ocorre da seguinte forma:  
 
“A estratégia inicia-se no mercado financeiro onde o fundo capta os recursos dos 
inúmeros cotistas. Durante esse processo, o fundo, normalmente administrado por 
uma instituição financeira, identifica no mercado agrícola empresas aptas a 
receberem financiamento. Feito isso, o fundo vende contratos futuros do produto 
da empresa escolhida no mercado de derivativos na mesma quantidade física e, 
ao mesmo tempo, compra contratos a termo com liquidação financeira antecipada 
no mercado agrícola. É importante que a liquidação física de ambos os contratos 

 
22 Os warrants são títulos emitidos pelos Armazéns Gerais, sendo “um título de crédito e se presta ao 
levantamento de empréstimos ou o oferecimento de garantias contratuais, contra a penhora da mercadoria” 
(HUMMEL JÚNIOR, 1996, p.24).  
Para maiores informações sobre a estrutura e o funcionamento deste título ver HUMMEL JÚNIOR (1996). 
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seja casada no tempo. O valor adiantado no contrato a termo é definido pelo valor  
de venda dos contratos futuros, descontando a taxa de juros de mercado. 
Desta forma, o fundo fica comprometido a receber commodity já paga por um 
preço X e repassá-la ao comprador dos contratos futuros contra pagamento futuro 
a um preço X.r, incorporando, assim, uma taxa de juros. Tem-se nesse processo a 
definição de uma taxa pré-fixada para os recursos do fundo que sofre um pró-rata 
para adição diária ao valor da cota. 
Como o fundo não pode manusear a commodity por questões tributárias, ele 
nomeia na liquidação dos contratos o produtor agrícola para fazer a entrega contra 
o contrato futuro, recebendo o pagamento que retorna ao fundo para um novo 
ciclo” (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.25-6). 

 

As principais vantagens desta estratégia são o volume de recursos disponíveis e a data 

de liberação destes recursos que pode ser em períodos de preços baixos dos insumos agrícolas. 

Entre as desvantagens, a principal é a rigidez no prazo da operação. Além disso, BASSINELLO & 

ARAÚJO (1994a, p.27) salientaram que a taxa de juros praticada, ou seja, “pela qual a estratégia 

é descontada não influencia tanto a decisão do tomador do financiamento quanto o valor a ser 

adiantado pela mercadoria, que deve ser menor do que seu custo total de produção”. A estratégia 

de Cash and Carry é mostrada na Figura 02. 
 



 

FIGURA 02 - ESTRATÉGIA DE CASH AND CARRY 
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Tempo 0: Estruturação da Estratégia 

 

 Tempo 1: Vencimento da Estratégia 

 
FONTE: BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.28) 

 

 

Na Figura 03 é possível observar o funcionamento dos Fundos de Commodities 

(operação de BOX). 

 



 

FIGURA 03 - FUNDOS DE COMMODITIES - OPERAÇÃO DE BOX 
 

 
FONTE: CAFFAGNI (1995, p.47) 

 

 

De acordo com ARAÚJO & ALMEIDA (1996), a regulamentação dos Fundos de 

Commodities pela Circular BACEN 2.205, de 24.07.92, possibilitava que até 1995 fossem 

aplicados os recursos financeiros em papéis relacionados aos produtos agropecuários. Os Fundos 

de Commodities foram extintos através da Resolução 2.183, de 21.07.95, após substituída pela 

Circular 2.616, de 18.09.95, sendo substituídos pelos Fundos de Investimentos Financeiros (FIF). 

Também foram extintos os Fundos de Renda Fixa, Curto Prazo, FAF, Fundos de Investimentos 

em Quotas (FIQs) de FAF e Renda Fixa Curto Prazo. O objetivo do Conselho Monetário Nacional 

era ”desincentivar as aplicações com liquidez diária e estimular as de longo prazo adaptando o 

sistema financeiro ao novo cenário de taxas de inflação bem inferiores às observadas nos últimos 

anos” (NUEVO, 1996, p.36). A legislação23 que trata dos Fundos de Commodities no período 

1992-4 pode ser visualizada nos Anexos 04 e 05. 
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23 Para maiores informações a respeito da legislação que trata dos Fundos de Commodities ver STADUTO 
(1995) e NUEVO (1996). 
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5.2.9.  Mercados Derivativos 

 

Os derivativos são definidos, segundo BASSINELLO & ARAÚJO (1994b, p.28), como 

sendo 
 
“instrumentos financeiros, negociados dentro ou fora de uma bolsa, cujo preço é 
diretamente derivado do valor de um ou mais títulos, índices de ações, 
instrumentos de dívida, mercadorias, outros instrumentos derivativos, ou qualquer 
outro acordo estruturado sobre um índice de preços. Derivativos envolvem a 
negociação de direitos ou obrigações baseados em produtos subjacentes, mas 
não diretamente a transferência de propriedade. São normalmente usados para 
cobertura de riscos de preços ou para trocar taxas de juros flutuantes por fixas e 
vice-versa”. 

 

A atividade agropecuária é uma atividade de alto risco por possuir características 

econômicas diferenciadas dos demais setores, como a sua subordinação aos fatores climáticos, a 

demora no retorno de investimentos em certas culturas e criações, a perecibilidade dos produtos 

que dificulta o processo de comercialização e a própria incerteza em relação aos preços 

recebidos. A utilização dos mercados futuros de commodities24 agropecuárias é uma forma de 

proteção contra o risco das variações bruscas nos preços recebidos pelos produtores rurais e 

agroindústrias processadoras. 

 

Com a inserção cada vez maior da agricultura nas relações intersetoriais, o 

fortalecimento dos sistemas de financiamento agrícola torna-se necessário para garantir a 

continuidade no processo de dinamismo dos complexos agroindustriais. Com base na menor 

intervenção estatal no financiamento agrícola, que foi oriunda das crises estruturais e conjunturais 

vividas pela economia brasileira, tornou-se necessária uma participação crescente de recursos 

privados. BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.5) perceberam que a atividade agrícola tem 

dificuldades para atrair recursos financeiros, pois 
 
“as empresas do setor agrícola apresentam grande variabilidade em suas 
estruturas de receitas, o que restringe a alavancagem financeira via empréstimos 
bancários privados. Por outro lado, fatores como o grande número de empresas 
de tamanho relativamente pequeno, ausência de administração profissional na 

 
24 Para mais informações sobre os Mercados Futuros de Commodities ver NEVES (1988) e NUEVO (1996). 
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maioria delas, falta de projeção econômica das empresas e necessidade sazonal 
de recursos inviabilizam o financiamento direto junto ao mercado de capitais. 
A viabilidade, portanto, de uma maior participação das empresas agrícolas nos 
exigentes mercados de recursos financeiros privados passa necessariamente pela 
definição de estrutura de risco mais favoráveis. (...) são dois os principais tipos de 
riscos responsáveis pela variabilidade das receitas na agricultura: a) risco de 
produção e b) risco de preços”. 

 

Entre os fatores limitantes do desenvolvimento dos mercados de derivativos agrícolas 

no Brasil, BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.11) destacaram os seguintes: “a) a instabilidade e 

inadequação da intervenção do governo no sistema; b) a competição com mercados tradicionais 

da América do Norte e Europa; c) a falta de conhecimento e cultura empresarial em grande parte 

do setor agrícola; e d) a necessidade de capitalização dos potenciais participantes dos mercados 

futuros”. Além disso, BASSINELLO & ARAÚJO (1994b, p.9) acrescentaram que o Brasil “negocia 

pequeno volume de derivativos agrícolas. Entre as razões para isto está a falta de incentivo 

governamental que desconhece as vantagens dos mercados de derivativos na racionalização das 

suas relações com a agricultura, tanto em termos de crédito rural como de comercialização 

agrícola”. 

 

O papel do sistema financeiro no financiamento da agricultura brasileira, valendo-se da 

utilização dos derivativos para este fim, foi abordado por BASSINELLO & ARAÚJO (1994b, p.9), 

onde os autores argumentaram o seguinte: 
 
“O sistema financeiro, por sua vez, apresenta-se como eficiente agente de 
mudança no crédito rural brasileiro. A dinâmica com que busca soluções visando 
um ambiente mais competitivo levou-o a incorporar a negociação de contratos a 
termo referenciados em ativos reais. Aperfeiçoando e inovando tal mecanismo, as 
instituições financeiras viabilizaram o desenvolvimento dos modernos mercados 
de derivativos, onde se transacionam instrumentos de transferência e/ou permuta 
dos riscos de preços de vários setores, inclusive o agrícola”. 

 

Segundo BASSINELLO & ARAÚJO (1994a), a participação dos derivativos de 

commodities agrícolas na participação geral da BM&F é bem inferior aos demais derivativos 

(moedas estrangeiras, taxas de juros, ações, índices de inflação), tanto em relação ao número de 

contratos negociados e ao volume financeiro dos negócios acumulados anualmente na BM&F 
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quanto ao número de contratos negociados em aberto na última posição de cada ano na BM&F, 

como percebe-se nas Tabelas 32 e 33. 

 

 
TABELA 32 - PARTICIPAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS NO 
VOLUME DE NEGÓCIOS ACUMULADOS ANUALMENTE NA BM&F - BRASIL - 1986-94 

 
ANO NÚMERO DE CONTRATOS NEGOCIADOS VOLUME FINANCEIRO NEGOCIADO (1) 

 Geral Commodities 
Agrícolas 

Outros Geral Commodities 
Agrícolas 

Outros 

  Número % Número %  Valor % Valor % 
1986 1.928.124 3.025 0,16 1.925.099 99,84 19.313.636 28.850 0,15 19.284.786 99,85 
1987 6.087.977 20.409 0,34 6.067.568 99,66 15.548.439 217.932 1,40 15.330.507 98,60 
1988 11.814.057 1.391 0,01 11.812.666 99,99 29.902.707 25.627 0,09 29.877.080 99,91 
1989 16.297.599 7.459 0,05 16.290.140 99,95 53.707.747 156.739 0,29 53.551.008 99,71 
1990 15.850.935 149 0,00 15.850.786 100,00 39.320.307 1.556 0,00 39.318.751 100,0

0 
1991 27.443.584 15.365 0,06 27.428.219 99,94 91.668.807 124.099 0,14 91.544.708 99,86 
1992 45.274.251 62.796 0,14 45.211.455 99,86 226.805.210 413.476 0,18 226.391.734 99,82 
1993 60.627.277 1.868.53

7 
3,08 58.758.740 96,92 532.413.577 5.688.850 1,07 526.724.727 98,93 

1994(2) 76.609.070 3.725.29
7 

4,86 72.883.773 95,14 868.317.443 18.334.361 2,11 849.983.082 97,89 

FONTE: BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.17) 
NOTAS: (1) Valores em US$ mil comer. 
 (2) Dados acumulados até 30/09/94. 

 

 
TABELA 33 - PARTICIPAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS NO 
VOLUME DE CONTRATOS EM ABERTO NA ÚLTIMA POSIÇÃO DE CADA ANO NA BM&F -  

BRASIL- 1986-94 
 

ANO NÚMERO DE CONTRATOS NEGOCIADOS 
 Geral Commodities Agrícolas Outros 
  Número % Número % 

30/12/86 13.130 0 0,00 13.130 100,00 
30/12/87 30.723 0 0,00 30.723 100,00 
30/12/88 77.789 344 0,44 77.445 99,56 
30/12/89 88.997 0 0,00 88.997 100,00 
30/12/90 209.600 0 0,00 209.600 100,00 
30/12/91 494.857 2.757 0,56 492.100 99,44 
30/12/92 1.199.780 3.229 0,27 1.196.551 99,73 
30/12/93 2.366.901 561.775 23,73 1.805.126 76,27 
30/09/94 4.323.170 709.123 16,40 3.614.047 83,60 

FONTE: BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.18) 

 

 

Houve uma participação mais significativa dos derivativos agrícolas no volume de 

contratos negociados, no volume financeiro negociado e no volume de contratos em aberto a partir 
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de 1993, em função da criação dos Fundos de Commodities em 1992. Segundo BASSINELLO & 

ARAÚJO (1994a, p.11), estes fundos 
 
“são obrigados a aplicar um mínimo de 25% de seu patrimônio líquido em papéis 
agrícolas, sendo pelo menos 10% desse patrimônio líquido aplicado em 
derivativos agrícolas. Vale ressaltar que o enquadramento em derivativos 
agrícolas se deu, preferencialmente, via contratos de opções sobre futuros que 
permitem uma operação de renda fixa ideal ao perfil conservador da maioria desse 
fundos”. 

 

AGUIAR (1993) salientou que a crise fiscal vivida pelo Governo implicou a busca por 

alternativas de financiamento para a comercialização agrícola que não utilizam recursos do 

Governo. Uma alternativa para a comercialização seria por intermédio dos mercados futuros, pelo 

fato de reduzir os riscos nas variações dos preços. MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997) 

também destacaram que as operações nos mercados futuros constituem-se num instrumento de 

proteção tanto para os produtores agrícolas quanto para as agroindústrias. SOUZA & MARQUES 

(1993) descreveram, em seu estudo, informações pertinentes à prática do hedging com opções 

nos mercados futuros agrícolas, como instrumento estratégico de comercialização e realização de 

lucros, e forma de proteção ao risco financeiro na produção, processamento e distribuição dos 

produtos agropecuários, provocado pelas variações nos preços. E SOUZA (1995) destacou que 

são três as funções principais cumpridas pelos mercados futuros: a) seguro de preço; b) 

administração dos riscos de preços mediante tomada de posição nos mercados físico e futuro; e c) 

fonte de financiamento para a atividade produtiva e comercial. 

 

O mercado de contratos futuros de commodities, ou mercado futuro de commodities, é o 

mais importante mercado de derivativos agrícolas. A primeira experiência do Brasil, nestes 

mercados, ocorreu por meio da criação da Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) em 1917, 

que era responsável pela classificação e comercialização de produtos, além do incentivo à 

produção. A BMSP, em 1918, passou a negociar contratos futuros de algodão e depois outros 

produtos passaram a ser também negociados, como o café, a soja e o boi gordo. Em 1984, houve 

a formalização do projeto da Bolsa Mercantil & de Futuros (BM&F), transformando-se em 1986 
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num grande centro de negociações de contratos futuros e de opções dentro da América Latina. No 

ano de 1991 houve a fusão entre a BMSP e a BM&F, originando a Bolsa de Mercadorias & 

Futuros (BM&F) (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a). 

 

Por intermédio dos mercados futuros são efetuadas transações de compra e venda de 

contratos que envolvem a entrega de produtos de origem agrícola numa determinado data. As 

Bolsas de Futuros têm a função de padronizar tais contratos, fazendo com que os produtos 

possam ser comercializados sem a necessidade da existência de vistoria. Elas não compram e 

não vendem os contratos, apenas dão o suporte necessário para o desenvolvimento das 

negociações. Podemos salientar algumas outras funções das Bolsas, como: “fornecer o local para 

as negociações, estabelecer as cláusulas dos contratos, divulgar os resultados de cada operação, 

garantir o cumprimento dos contratos e disciplinar o quadro de corretores” (AGUIAR, 1993, p.5). 

Um ponto importante a ser destacado é que os preços dos contratos são estabelecidos mediante 

negociação entre os agentes envolvidos, sem a intervenção das Bolsas. A única função delas, em 

relação ao preço, é o estabelecimento do limite para as variações diárias das cotações. 

 

BIALOSKORSKI NETO (1995, p.65) chamou a atenção para o fato de 
 
“muitos daqueles que negociam em mercados futuros não estão preocupados em 
entregar ou receber uma mercadoria física em um dia pré-determinado do futuro, 
como nos contratos chamados ‘a termo’, mas estão preocupados em garantir um 
preço futuro para a sua mercadoria, em uma data pré-determinada. 
Assim um número muito pequeno de contratos, em torno de 2% do total, é que no 
final de suas negociações darão origem a entregas e recebimentos físicos na 
Bolsa, em praças de entrega e armazéns credenciados pela Bolsa de Futuros e 
previamente conhecidos pelas partes envolvidas”. 

 

AGUIAR (1993) afirmou que a pouca utilização deste mecanismo, pelo setor agrícola 

brasileiro, estava relacionada à falta de conhecimento sobre o funcionamento dos mercados 

futuros. Assim, como objetivo do seu trabalho, o autor descreveu a operacionalização e os 

princípios básicos do mercado futuro, e mais precisamente o hedging ou operação de hedge, em 
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que produtores e intermediários agrícolas protegem-se dos riscos de variações dos preços por 

meio da utilização simultânea dos mercados físico e futuro. Segundo AGUIAR (1993, p.7),  
 
“o hedge consiste em se fazer operações opostas nos mercados físico e futuro, ou 
seja, comprar no mercado físico e vender no mercado futuro e vice-versa. Como 
os preços caminham no mesmo sentido nos dois mercados, a perda defrontada 
em um mercado tende a ser compensada, aos menos parcialmente, pelo ganho 
obtido no outro. Se os preços caírem nos dois mercados, o hedger terá prejuízo no 
mercado onde ele inicialmente havia comprado e lucro no mercado onde ele havia 
vendido, ocorrendo o oposto em caso de elevação de preços”. 

 

Os agentes envolvidos no processo de compra e venda de contratos são os produtores, 

as cooperativas, os cerealistas, as indústrias processadoras, os exportadores e os importadores, 

os fornecedores de insumos e de equipamentos agrícolas, os investidores, entre outros. Eles se 

enquadram em duas categorias: os hedgers e os especuladores25. “O hedger seria aquele agente 

que tem interesse no produto e que utiliza a Bolsa como forma de obter garantia para suas 

operações no mercado físico. Já o especulador seria o indivíduo que participa do mercado futuro 

unicamente buscando obter lucro em suas operações, sem participar do mercado físico” (AGUIAR, 

1993, p.5). “Outra característica decorrente dos objetivos distintos dos hedgers e dos 

especuladores é que os primeiros tendem a participar dos mercados dos produtos por eles 

comercializados, enquanto os especuladores tendem a operar em uma gama maior de mercados, 

escolhendo os que apresentam melhores possibilidades de gerar lucro” (AGUIAR, 1993, p.6). 

AGUIAR (1993) concluiu o seu trabalho dizendo que a operação de hedge resulta na redução do 

risco, implicando necessariamente a eliminação de lucros exorbitantes e de prejuízos expressivos.  

 

MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.96) chamaram a atenção para o papel dos 

especuladores: “um aspecto fundamental nesse processo é que haja número suficiente de 

especuladores para dar liquidez aos negócios, assim como corretores e consultores que estejam 

habilitados a detectar as necessidades dos agentes envolvidos e montar estratégias operacionais 

que as satisfaçam, através das operações em Bolsas”. 

 

 
25 O especulador que liquida a sua operação em um dia é conhecido como day trader. 
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ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.168-9) enfatizaram que 
 
“a proteção contra riscos de preços nas operações de ‘hedge’ depende da 
convergência dos preços dos mercados físico e futuro na data de encerramento do 
contrato. Essa convergência deve ocorrer à medida que os operadores explorarem 
as oportunidades de arbitragem. Supondo-se, por exemplo, que os preços futuros 
estejam abaixo dos vigentes no mercado físico em data próxima à do vencimento 
do contrato, os interessados em adquirir o ativo estarão dispostos a comprar 
contratos e aguardar a entrega, o que fará com que os preços futuros tendam a 
subir. Se os preços no mercado futuro estiverem acima dos vigentes no mercado 
físico, eles estarão dispostos a vender contratos, comprar o ativo no mercado 
físico e fazer a entrega do produto, o que pressionará os preços futuros para 
baixo. Pode acontecer, no entanto, a não-convergência entre os preços dos 
mercados físico e futuro na data de vencimento do contrato, em razão de custos 
operacionais (taxas de corretagem) diferenciados entre os mercados e de práticas 
de comercialização não-coincidentes (exigências de deslocamento do produto, por 
exemplo), o que compromete as operações de ‘hedge’. Nesse caso, o 
encerramento das posições em aberto no último dia de negociação pelo preço 
vigente no mercado físico, através da utilização de indicadores de preços das 
commodities, tais como os elaborados pela ESALQ/BM&F, tornará possível a 
existência do ‘hedge’, viabilizando assim o seguro contra riscos de preços e 
tornando dispensável a entrega do produto. Outras funções importantes que 
podem ser desempenhadas pelos mercados futuros são maior transparência de 
preços e mercados; nivelamento das diferenças/variações, por causa da 
sazonalidade da produção e comercialização de commodities, e formação de um 
banco de dados sobre as operações financeiras, o que tornará possível o uso de 
previsões de preços nas operações de venda antecipada (caso típico da Cédula 
de Produto Rural e dos contratos a termo)”. 

 

Algumas variáveis envolvidas nos mercados futuros são o volume de negócios, que 

representa o número de contratos negociados durante um determinado período de tempo ou o 

total de unidades físicas negociadas; o volume financeiro dos negócios, que é a multiplicação 

entre o volume de negócios e o preço das transações; e o volume de contratos em aberto, que 

indica o número de contratos negociados em determinada data, mas sem a liquidação física ou 

financeira. 

 

O funcionamento dos mercados futuros de commodities ocorre da seguinte forma, 

segundo BIALOSKORSKI NETO (1995): os vendedores entram nos mercados futuros buscando 

uma proteção contra a baixa de preços, vendendo contratos relativos a um determinado produto 

agropecuário e assumindo uma posição vendida (short). Por outro lado, os compradores entram 

neste mercado em busca de uma proteção contra uma alta de preços, comprando contratos e 

assumindo uma posição comprada (long). As intenções, de venda e compra, são 



 158

                                                          

operacionalizadas via uma corretora de mercadorias que é um membro da Bolsa de Futuros. 

“Estas Corretoras são credenciadas a participar do Pregão da Bolsa por meio de seus 

operadores de pregão e, além de executar as ordens de seus clientes, acompanham também as 

suas contas e a sua posição na Câmara de Compensação (Clearing House)” (BIALOSKORSKI 

NETO, 1995, p.66). Os operadores se dividem em operadores de pregão, que executam as ordens 

das Corretoras, e os operadores especiais, que são autônomos ou prestam serviço para diversas 

corretoras. Outros conceitos são importantes para compreensão do funcionamento deste 

mercado: “AJUSTE DIÁRIO - valor pago e/ou recebido da CÂMARA de COMPENSAÇÃO – 

Clearing, dependendo da movimentação dos preços futuros e do tipo de posição do hedger ou 

especulador. MARGEM DE GARANTIA - valor depositado na CÂMARA de COMPENSAÇÃO – 

Clearing, por cada um dos participantes do mercado como forma de garantir a compensação dos 

ajustes diários” (BIALOSKORSKI NETO, 1995, p.74). Além disso, é realizado o pagamento de 

taxas operacionais sempre que se opera na Bolsa. Esta taxa inclui os serviços de corretagem e os 

emolumentos relativos aos serviços prestados pela Bolsa de Futuros26. Na Figura 04 é possível 

visualizar o funcionamento nos mercados futuros de commodities. 

 

 
26 Para maiores informações sobre a estrutura institucional dos mercados de derivativos ver BASSINELLO & 
ARAÚJO (1994b) e NUEVO (1996). 



FIGURA 04 - ESQUEMA DE OPERAÇÃO NA BOLSA DE MERCADORIAS DE FUTUROS 
 

 
FONTE: BIALOSKORKI NETO (1995, p.68) 
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Os contratos de swaps também são um tipo de derivativo negociado através dos 

mercados futuros, onde 
 
“a troca de séries futuras de pagamento entre duas ou mais partes, permitindo a 
conversão das obrigações dos serviços de dívidas de uma moeda para outra ou 
de taxas de juros fixas para flutuantes e vice-versa (...). As operações com swaps, 
realizadas nos mercados de bolsa ou de balcão, atuam reduzindo riscos 
financeiros de empresas que possuem ativos em um tipo de moeda ou taxa de 
juros e passivo em outro tipo, facilitando, como conseqüência, seu financiamento” 
(BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.14). 

 

O financiamento da agricultura com recursos privados, criado pelo mercado financeiro, 

é conhecido como swap de commodity. As estratégias dos swaps de commodities  
 
“combinam operações com títulos de empresas agrícolas e agroindustriais, 
canalizando recursos de fontes altamente competitivas para a agricultura. Em 
termos práticos, as empresas agrícolas aproveitam-se da articulação com 
empresas agroindustriais de renome capazes de captar recursos em mercados 
restritos. Ao receber o repasse desses recursos, as empresas agrícolas financiam 
suas atividades trocando o pagamento de taxas de juros, já descontada no 
repasse, pelo comprometimento da produção futura” (BASSINELLO & ARAÚJO, 
1994a, p.34). 

 

Existem vários instrumentos financeiros utilizados nas negociações com swaps de 

commodities, os mais importantes são os swaps de commodities com captação em export notes e 

com os adiantamentos de contrato de câmbio (ACC). Export notes “são contratos de cessão de 

crédito de exportação negociados diretamente com os investidores locais e garantida por notas 

promissórias da empresa exportadora” (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.35), e ACCs “são 

mecanismos de financiamento às exportações concedidos por bancos instalados no País, 

geralmente com lastro em linhas de curto prazo captadas no mercado internacional. As taxas de 

juros dos ACCs estão diretamente ligadas aos prazos: maiores os prazos, maiores as taxas e vice-

versa” (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.37). Os swaps de commodities com ACC para a soja 

ou “soja verde”, como também é conhecido, é o mais utilizado e será visto posteriormente. 

 

A estratégia de um swap de commodity por meio da captação de recursos no mercado 

doméstico de capitais com a emissão de export notes, ocorre da seguinte forma: 
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“A estruturação da estratégia tem início com a definição de um contrato firme de 
exportação entre uma trading nacional e uma estrangeira. O referencial de preço 
para a mercadoria do contrato é obtido no mercado de derivativos para 
vencimento posterior ao embarque, onde certamente a trading estrangeira 
realizou operações de hedge. Com base nesse contrato de exportação, a trading 
nacional emite export notes, utilizando os serviços de instituições financeiras 
especializadas. No processo de venda desses títulos no mercado de capitais, a 
instituição financeira estabelece um desconto sobre o valor de face equivalente a 
taxa de juros praticada. Os recursos captados são então direcionados, por ordem 
do emitente, para a compra de contratos a termo da commodity a ser exportada, 
junto a empresas agrícolas. Os contratos a termo adquiridos apresentam 
liquidação financeira antecipada já livre da comissão do agente financeiro. 
Percebe-se, assim, a formação de um preço antecipado para a commodity com 
base no preço de derivativos, descontado das taxas de juros, margens e demais 
custos operacionais. 
No vencimento do esquema de financiamento, a empresa agrícola realiza a 
entrega da commodity para a trading nacional, liquidando os contratos a termo 
vendidos. Com os recursos da exportação da commodity, a trading nacional 
resgata, via instituição financeira custodiante, suas export notes no mercado de 
capitais, encerrando a estratégia” (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.35-6). 

 

O Export Note, segundo MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.94), é 
 
“um financiamento que segue as mesmas bases do ACC, com diferença de que o 
exportador, após fechar um contrato, transfere os direitos de venda a um 
investidor ou banco, que, por sua vez, poderá repassar a terceiros, entrando como 
garantidor da operação e cobrando por isso um spread de 2 a 3%. 
O exportador liquidará a operação com o investidor apenas após seu cliente 
estrangeiro efetuar o pagamento”. 

 

As principais vantagens na utilização da estratégia de swaps de commodities são o 

“volume de recursos acessado e da programação da data de liberação semelhante a das 

estratégias, os swaps de commodities incluem ainda amplas possibilidades de captação, 

flexibilidade na sua estruturação e, como o cash and carry, segurança contra descasamento entre 

as taxas de juros e de variação no preço de commodity” (BASSINELO & ARAÚJO, 1994a, p.38-9). 

Com relação às desvantagens, pode-se citar “a complexidade dessas estratégias e a necessidade 

de atuação conjunta de vários agentes” (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.39). As Figuras 05 e 

06 ilustram as estratégias de swaps de commodities por intermédio da utilização de export notes e 

de ACCs, respectivamente. 
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FIGURA 05 - ESTRATÉGIA SWAPS DE COMMODITIES (EXPORT NOTES) 



FIGURA 06 - ESTRATÉGIA SWAPS DE COMMODITIES (ACC) 
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Outro tipo de derivativos agrícolas são os contratos de opções agrícolas sobre 

mercados futuros, que são negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros. De acordo com 

SOUZA & MARQUES (1993, p.4), uma opção é “ um contrato obrigatório e legal que dá ao 

comprador o direito mas não a obrigação, de comprar ou vender uma commodity em condições 

específicas numa bolsa, pelo pagamento de um prêmio. A decisão do comprador de exercê-la é 

um direito; apenas o vendedor da opção é obrigado a cumpri-la”.  

 

Entre as principais restrições que são impostas aos produtores rurais na participação 

em Mercados de Opções Agrícolas estão: 
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“o desconhecimento dos mecanismos que regem as suas negociações; a 
impossibilidade de efetuar eficientes estratégias de hedging; a ausência deste tipo 
de mercado para importantes commodities; a alta liquidez das garantias exigidas 
pela BM&F aos agentes econômicos captadores de recursos neste mercado; e a 
falta de capacidade de gerenciamento dos administradores das cooperativas e 
propriedades rurais, em operar e participar deste sofisticado mercado de 
liquidação futura” (STADUTO, 1995, p.xi). 

 

Existem dois tipos de opções: a) call (compra): transferência, ao comprador ou titular, 

do direito de compra; e b) put (venda): transferência, ao comprador ou titular, do direito de venda. 

Segundo SOUZA & MARQUES (1993, p.4-5),  
 
“o vendedor ou lançador de uma call é obrigado a vender a commodity, a um 
preço especificado, para o comprador da call se e quando o titular da call exercer 
o seu direito sobre o contrato de opção. O vendedor ou lançador de uma put é 
obrigado a comprar a commodity, a um preço específico, para um titular da put se 
e quando o comprador da put exercer o seu direito sobre o contrato de opção. Por 
estas definições percebe-se que as opções put e call são contratos diferentes e 
cada uma requer um comprador e um vendedor. Elas não são lados opostos da 
mesma transação”. 

 

MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.99) chamaram a atenção para alguns 

conceitos importantes para a compreensão do funcionamento das negociações nos Mercados de 

Opções: 
 
“a data de vencimento da opção é conhecida como data de vencimento, e o preço 
especificado no contrato é chamado de preço de exercício. Uma opção de venda 
não é o oposto de uma opção de compra. 
Quanto à época em que podem ser exercidas, as opções poder ser do estilo 
americano ou do estilo europeu. As opções americanas podem ser exercidas a 
qualquer momento até a data do seu vencimento, enquanto as ações européias 
somente podem ser exercidas na data do seu vencimento. As opções mais 
comumentes negociadas são do estilo americano (...). 
O preço futuro predeterminado, pelo qual a opção pode ser exercida, é 
denominado preço de exercício (strike price). O prêmio é o total pago para se ter o 
direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender ao preço predeterminado”. 

 

Segundo SOUZA & MARQUES (1993), a utilização do hedging com opções, nos 

mercados futuros agrícolas, no planejamento da comercialização é uma forma de minimizar os 

riscos e, conseqüentemente, proteger os lucros de possíveis mudanças bruscas nas cotações dos 

produtos. É interessante salientar que, nas opções, não existe o ajuste diário. 
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A estratégia financeira montada com base nos contratos de opções agrícolas tem como 

finalidades a captação e aplicação de recursos financeiros, em que o capital transacionado “é 

remunerado a uma taxa de juros real prefixada sobre a taxa cambial do dólar, para um prazo 

máximo de aplicação” (STADUTO, 1995, p.5). STADUTO (1995) também destacou que a 

vantagem na utilização dos recursos nos Mercados de Opções Agrícolas consiste na possibilidade 

de acesso dos mesmos a qualquer momento para os produtores rurais e agroindustriais, 

facilitando a compra de insumos em momentos mais oportunos e gerando ganhos econômicos, 

mesmo sendo o custo do capital superior ao Crédito Rural. 

 

BIALOSKORSKI NETO (1995, p.78) também destacou que as operações nos mercados 

de opções constituem uma forma de captar capital, valendo-se de um empréstimo com uma taxa 

de juros prefixada, sendo que estas operações chamam-se “OPERAÇÕES BOX e compreendem 

duas figuras de mercado, uma delas é aquela que oferece o capital para o empréstimo por um 

tempo pré-determinado, geralmente o setor bancário através dos Fundos de Commodities, e no 

outro lado, a figura do CAPTADOR de CAPITAIS, aquele que necessita de capital de giro por um 

tempo pré-determinado e a uma taxa de juros pré-fixada, geralmente as cooperativas 

agropecuárias”. 

 

A estratégia de Box no mercado de opções (Figura 07) consiste na viabilização do 

financiamento agrícola com a utilização de recursos dos Fundos de Commodities, fundos de 

pensão e seguradoras (fundos institucionais), investidores estrangeiros, etc., por meio do 

financiamento direto em bolsa com base em quatro operações simultâneas no mercado de 

opções. De acordo com BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.30-1), a partir da  
 
“combinação dessas 4 operações simultâneas resulta numa transferência de 
recursos do agente financiador (investidor) para o agente financiado (tomador) a 
uma taxa pré-fixada. 
De fato, ao comprar as opções de prêmio mais baixo (Op. compra B e Op. Venda 
A) e vender as de prêmio mais alto (Op. Compra A e Op. Venda B), o tomador 
estabelece uma receita líquida de prêmios na montagem da estratégia, 
proveniente do investidor, em posição contrária. No vencimento, seja qual for o 
preço à vista do ativo objeto, o tomador deverá desembolsar em favor do 
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investidor a diferença entre os dois preços de exercício num seguro jogo de 
exercícios das opções envolvidas. 
A taxa de juros do valor transferido é, portanto, definida por (B-A/RI-1), onde RI é 
a receita líquida de prêmios”. 

 

A autorização para a negociação destas séries de opções de compra e venda, com os 

mesmos preços de exercícios, é feita pela bolsa de futuros. “Essas opções são transacionadas por 

valores determinados pelo mercado e denominados prêmios. Assim, o comprador de uma opção, 

seja de compra ou de venda, adquire um direito baseado no preço de exercício mediante 

pagamento do prêmio ao vendedor que se sujeita a uma obrigação” (BASSINELLO & ARAÚJO, 

1994a, p.29). Segundo BASSINELLO & ARAÚJO (1994a), a formação dos prêmios é influenciada 

pelo preço de exercício relacionado com o preço do ativo que está sendo negociado, pela taxa de 

juros, pela taxa de inflação que foi projetada, pela volatilidade do mercado e pelo tempo até o 

exercício. Entre as principais vantagens da utilização desta estratégia estão o “elevado volume de 

recursos disponível, o prazo da estratégia, facilmente rolado, e a data de liberação flexível dos 

recursos” (BASSINELLO & ARAÚJO, 1994a, p.31). Por outro lado, as desvantagens concentram-

se na taxa de juros utilizada, que é superior a taxa utilizada pelo SNCR, porém é inferior a taxa 

praticada no mercado financeiro livre. 

 



 

FIGURA 07 - ESTRATÉGIA BOX NO MERCADO DE OPÇÕES 
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STADUTO (1995, p.5-6) argumentou que o principal beneficiado com o volume de 

recursos dos Fundos de Commodities destinados aos Mercados de Opções Agrícolas tem sido o 

setor financeiro, ao invés do setor agrícola e do Complexo Agroindustrial, como percebe-se na 

seguinte passagem: 
 
“As estratégias financeiras de captação e de aplicação, realizadas nos Mercados 
de Opções Agrícolas, foram criadas com a finalidade de as administradoras dos 
Fundos satisfazerem às exigências legais, determinadas pelo Banco Central. Além 
disso, é um setor com pleno conhecimento do funcionamento desse mercado, 
efetuando com bastante freqüência e segurança esta estratégia, pois são 
realizadas independentemente da commodity negociada, no qual participa apenas 
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como ‘figurante’ desta operação, tornando o fundo destinado à agricultura fonte de 
recursos para o próprio setor financeiro”. 

 

Baseando-se na crescente necessidade de adequar as políticas agrícolas à realidade 

das políticas macroeconômicas, numa busca de solução para os problemas estruturais 

enfrentados pelo país, o Governo, através do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, propôs 

a criação dos contratos de opção, que foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional por meio do 

Voto CMN 45, de 28.02.95. O objetivo era criar um instrumento, a ser utilizado pelo Governo, para 

a sustentação dos preços agrícolas, além de “usar os contratos de opção como um complemento 

da Política de Garantia de Preços Mínimos, restringindo-se o uso desta ao atendimento dos 

produtores de menor porte e dos produtos com mercado menos dinâmico” (PORTO, 1996, p.7). 

Além disso, “objetivava-se evitar também outros inconvenientes da PGPM, onde a atuação 

relativamente passiva do Governo, na definição da qualidade e dos locais de recebimento do 

produto, implica perdas e desvios de estoques, além de envolvimento oficial com o mercado físico 

de cada produto, desde a colheita até a entressafra” (PORTO, 1996, p.7). 

 

Cabe ressaltar que o Governo poderia também utilizar os contratos de compra a termo, 

porém existe uma diferença entre os contratos de opção e os contratos a termo:  
 
“a vantagem do primeiro é que o valor do prêmio a ser pago pelos interessados 
promoverá automaticamente um equilíbrio entre a oferta e a demanda, enquanto 
que no contrato a termo, se a quantidade de produto que o Governo se dispuser a 
comprar for inferior à que os produtores quiserem vender, haveria dificuldades 
operacionais para se definir quem teria direito – e em que quantidades – a 
negociar com o governo” (PORTO, 1996, p.8). 

 

Como o objetivo do Governo era a sustentação dos preços, ele deveria induzir os 

produtores rurais a comprarem contratos de opções de venda e a venderem contratos de opção 

de compra. Porém, como no Brasil, o mercado de opções de commodities agrícolas está apenas 

agora consolidando-se, coube ao Governo Federal a função de vendedor dos contratos de opção, 

num primeiro momento. “Outra característica importante é que, mesmo sabendo-se que a 

modalidade mais difundida no mundo é a de opções sobre contratos cotados em mercados 
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futuros, o projeto governamental, para atingir os objetivos pretendidos, contemplará a entrega 

física do produto objeto da opção” (PORTO, 1996, p.8). Sendo assim, foi feita a opção pelos 

contratos de opção de venda, em função das conveniências operacionais e financeiras. 

 

Os Contratos de Opção (Opção de Venda) foram lançados pelo Governo Federal a 

partir de março de 1997, cujo objetivo era a sustentação dos preços agrícolas. Segundo a 

CONAB, órgão responsável pela execução dessa política, o Contrato de Opção de Venda oferece 

ao produtor rural o direito de vender o seu produto para o Governo, numa data futura e com o 

preço prefixado. A criação desse novo instrumento é justificada pelo seguinte argumento: 

 
“como é do conhecimento da maioria dos produtores, os recursos para o Governo 
Federal comprar ou financiar a estocagem da produção agrícola, através da 
Política de Preços Mínimos, estão ficando cada vez mais escassos. Tem sido 
freqüente os preços de mercado ficarem abaixo dos Preços Mínimos, por 
insuficiência de recursos para garantir o Preço Mínimo a todos os produtores, em 
todas as regiões produtoras. Daqui para a frente, se ocorrer novamente essa 
hipótese, o Governo terá a alternativa de oferecer aos produtores o Contrato de 
Opção. Ele não viabiliza a venda imediata da produção, mas dá ao produtor a 
certeza de que seu produto poderá ser vendido ao Governo, numa data mais à 
frente, previamente conhecida, a um preço superior ao Preço Mínimo. De posse 
de garantia dada por esse contrato formal, o produtor ganhará fôlego para buscar 
no mercado um preço melhor para o seu produto e, ao mesmo tempo, terá mais 
facilidade na obtenção de financiamento bancário para a estocagem da produção, 
até o momento adequado à venda” (CONAB, 1998a). 

 

Os produtos amparados por esse mecanismo, num primeiro momento, são o arroz 

longo fino em casca (agulhinha), o milho em grão, o trigo em grão e o algodão em pluma. As 

especificações da qualidade desses produtos, para atender as exigências dessa operação, são 

descritas no Quadro 11: 
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QUADRO 11 - ESPECIFICAÇÕES DA QUALIDADE DOS PRODUTOS AMPARADOS PELO 

CONTRATO DE OPÇÃO DE VENDA 
 

PRODUTO ESPECIFICAÇÕES DA QUALIDADE 
Arroz Em casca, longo fino, tipo 1, com 53% a 57% de grãos inteiros, e umidade máxima de 13%. O limite 

inferior para recebimento é longo fino tipo 2, com 48% a 52% de grãos inteiros. 
Milho 
 

Em grãos, com 1% de impureza, 6% de ardidos, umidade máxima de 13%, variedade semiduro e duro. 

Trigo Em grãos, variedade superior ou melhorado, tipo 2, PH 75, umidade máxima de 13%. 
Algodão Em pluma, tipo 6, fibra de 30/32 mm. O limite inferior para recebimento é qualidade/tipo 7/8.  
FONTE: CONAB (1998a) 

 

 

O contrato é adquirido pelo produtor rural, e após ser realizada a primeira compra, pode 

ser comercializado pelo produtor com outros agentes interessados em adquiri-lo. O contrato será 

vendido em Bolsas de Mercadorias ou Bolsas de Futuros por leilões públicos realizados pela 

CONAB. Quanto ao valor pago pela compra de um contrato, a CONAB determinou que o produtor 

rural que pretende adquirir um contrato (Contrato de Opção) que lhe dê o direito de vender ao 

Governo a sua produção “terá que oferecer, no leilão da CONAB, o preço que ele julga que pode 

pagar para ter direito a esse seguro de preços oferecido pelo Governo. O valor a ser pago para a 

aquisição do Contrato é denominado Prêmio. Os Contratos oferecidos em cada leilão serão 

arrematados pelos produtores que fizerem lances de maior valor para os Prêmios” (CONAB, 

1998a). Os preços pagos pelos contratos e as despesas fixas, obedecem algumas determinações: 

a) preços dos contratos: o preço dos contratos será determinado pela multiplicação do preço do 

produto pela quantidade. O preço é determinado pelo Preço de Exercício, pago pela CONAB e 

divulgado antes dos leilões. As quantidades definidas pela CONAB, por contrato, são de 27 

toneladas para arroz, milho e trigo e de 12,75 toneladas para o algodão; e b) despesas fixas: as 

despesas fixas dos contratos são o registro do contrato na CETIP (R$ 6,50 por contrato) e a 

corretagem na Bolsa (R$ 13,50 por contrato).  

 

Vários aspectos pertinentes ao processo de comercialização dos Contratos de Opção 

de Venda podem ser analisados, segundo informações da CONAB (1998a), no Quadro 12. Nos 

Quadros 13 e 14, caracterizam-se as principais diferenças entre os mecanismos PGPM e 
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Contratos de Opção de Venda e as vantagens e desvantagens para o Governo entre a Venda de 

Opção de Venda e Compra de Opção de Compra, respectivamente. 
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QUADRO 12 - ASPECTOS PERTINENTES AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
CONTRATOS DE OPÇÃO DE VENDA 
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QUADRO 12 - ASPECTOS PERTINENTES AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
CONTRATOS DE OPÇÃO DE VENDA 
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QUADRO 13 - PGPM X VENDA DE OPÇÃO DE VENDA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 

ASSUNTO VENDA DE OPÇÃO DE VENDA GARANTIA DE PRECÓS MÍNIMOS 
Preço de Garantia a) Preço de exercício, que pode ser 

igual, maior ou menor que o preço 
mínimo 

a) Preço mínimo 

Ágios e Deságios a) Normalmente só se admite o 
recebimento do produto 
especificado no contrato. O Governo 
poderá admitir o recebimento de 
produto diferente, mediante ajuste 
na quantidade ou no preço de 
exercício 

a) O mais freqüente é ser fixado um 
preço mínimo para cada tipo, classe 
ou outra especificação prevista na 
classificação oficial de cada produto 

Decisão de vender ao 
Governo 

a) É do comprador da opção (produtor 
rural, p.ex.) 

a) É do produtor/cooperativa ou do 
tomador de EGF/COV 

Local da aquisição a) Localidades especificadas pelo 
Governo quando da venda dos 
contratos de opção 

a) Local à escolha do vendedor ou 
tomador de EGF, desde que em 
armazém credenciado 

Formalidades para a 
aquisição 

a) As mesmas da AGF a) Depósito do produto, seco, limpo e 
classificado, em armazém 
credenciado, e apresentação do 
Certificado de Depósito ou Warrant 
na agência do BB que jurisdiciona a 
praça 

Mecanismos para evitar a 
aquisição 

a) Recompra do contrato; 
b) Pagamento da diferença entre o 

preço de exercício e o preço de 
mercado na data de vencimento; 

c) c) Repasse do contrato a terceiros, 
mediante pagamento de um bônus 

a) O Governo faz leilões do produto 
apenhado aos EGF/COV e assume a 
diferença entre o saldo da conta 
gráfica e o preço alcançado em 
leilão 

Especificação do produto a) De acordo com as necessidades 
para a sustentação de preços ou a 
formação de estoques 
governamentais 

a) Geralmente todos os tipos, classes e 
demais características previstas 
pela classificação oficial 

Público-alvo a) Qualquer segmento do complexo 
agropecuário capaz de ser 
instrumento dos objetivos do 
Governo 

a) Idem, embora ainda reste uma 
dúvida jurídica quanto à validade da 
lei agrícola no caso do EGF, posto 
que esta restringe os benefícios do 
crédito rural a produtores e 
cooperativas 

Financiamento à 
estocagem 

a) Não há um financiamento 
automático, vinculado à compra da 
opção 

a) O EGF é, em essência, um 
financiamento à estocagem. Se for 
Com Opção de Venda, permite a 
quitação do empréstimo com a 
entrega da mercadoria apenhada 

Transferência de 
titularidade 

a) Passível de ser feita, a qualquer 
momento, para qualquer agente de 
mercado 

a) Vedada. Admite-se a substituição do 
penhor do EGF por títulos da venda 
a prazo do produto 

Prêmio a) É custo de aquisição de uma opção a) Trata-se de um seguro de preços de 
custo zero 

Prorrogação do 
vencimento 

a) Não prevista a) Pode ser feita várias vezes 

Perdas quantiqualitativas 
do produto até a data do 
vencimento 

a) De responsabilidade do comprador 
da opção (produtor rural, p.ex.) 

a) Serão assumidas pelo Governo 
quando se tratar de EGF/COV e este 
virar AGF indireta 

Prazos e amortizações a) O prazo é fixado pelo vendedor 
(Governo). Não estão previstas 
amortizações intermediárias, mas o 
Governo pode colocar à venda lotes 
com datas de vencimentos 
diferentes, de forma a se obter o 
mesmo resultado 

a) Prazos e amortizações 
intermediárias fixados pelo Governo 

Antecipação do 
vencimento 

a) Não prevista, mas o comprador pode 
vender seu produto a outro e não 
exercer a opção 

a) O tomador do EGF pode liquidá-lo a 
qualquer momento, total ou 
parcialmente 

(CONTINUA)
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Recursos financeiros 

 
 
a) Só há dispêndio do Governo no 

vencimento, se o comprador da 
opção exercê-la. Fonte de recursos: 
Tesouro Nacional 

(CONTINUAÇÃO
 
a) Dispêndio imediato de recursos. O 

EGF pode ser feito com recursos de 
qualquer fonte do crédito rural. A 
AGF é somente com recursos do 
Tesouro 

Programação 
Orçamentária 

a) Têm que ser previstos para eventual 
exercício da opção, pois trata-se de 
contrato formal 

a) Os EGF podem ter o vencimento 
prorrogado até obter-se recursos 
suficientes para as AGF 

Contratação a) Por meio de leilões públicos a) Diretamente com o agente 
financeiro. A AGF direta é exclusiva 
do BB. No caso de custeio com 
equivalência em produto, a 
conversão para EGF/COV é 
automática 

FONTE: PORTO (1996, p.13-4) 

 

 
QUADRO 14 - VENDA DE OPÇÃO DE VENDA X COMPRA DE OPÇÃO DE COMPRA 

VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O GOVERNO 
 

VENDA DE OPÇÃO DE VENDA COMPRA DE OÇÃO DE COMPRA 
O Governo não precisa desembolsar recursos no 
ato da venda da opção 

O Governo precisa desembolsar o valor do prêmio 
relativo à compra da opção 

Não há riscos de inadimplência por parte do 
comprador da opção (produtor rural, p.ex.), pois 
este terá que entregar o produto para poder receber 
o preço estabelecido (preço de exercício) 

Há risco de inadimplência por parte do vendedor 
(produtor rural, p.ex.), no vencimento da opção. Ele 
já recebeu o valor do prêmio e poderá não honrar o 
contrato. Todavia é uma hipótese mais provável 
quando o preço de mercado se situar acima do 
preço de exercício, caso em que, em princípio, não 
interessa ao Governo intervir 

O Governo poderá especificar padrões de 
qualidade mais rigorosos, pois terá mais condições 
de sustentar a exigência de entrega do produto 
especificado no contrato  

O lançador da opção (produtor, p.ex.) pode não 
oferecer opções com as características desejadas 
pelo Governo, em termos de especificação do 
produto, prazos e praças 

Na hipótese de aquisição do produto objeto da 
opção, o desembolso líquido será dado pela 
diferença entre o preço de exercício e o prêmio 
recebido na venda do contrato  

Na hipótese de exercício da opção, o desembolso 
total do Governo será dado pela soma do preço de 
exercício com o prêmio pago na compra do 
contrato 

O Governo é quem terá a iniciativa no processo, 
pois será o lançador das opções 

O Governo só poderá comprar opções de compra 
se houver lançadores oferecendo-as no mercado 

O Governo é quem define os locais de entrega, 
podendo ajustá-los a necessidades da política de 
abastecimento 

O Governo pode não encontrar vendedores 
oferecendo opções para entrega nas praça de seu 
interesse 

Se a opção não for exercida, o Governo fica com a 
arrecadação líquida do valor do prêmio 

Se o Governo não exercer a opção, perde o valor 
do prêmio pago no ato da compra do contrato 

Quem toma a decisão de exercer é o comprador da 
opção 

Quem toma a decisão (iniciativa) de exercer a 
opção é o Governo 

O Governo terá que fazer uma boa programação de 
recursos para honrar esse tipo de compromisso, 
pois trata-se de um contrato formal 

O Governo terá a faculdade de exercer as opções 
segundo as suas disponibilidades orçamentárias 

FONTE: PORTO (1996, p.15) 

 

 

Segundo dados do relatório de gestão da CONAB (biênio 1996-1997), “do total de 

94.818 contratos ofertados, foram comercializados 38.113, com uma arrecadação, em prêmio, da 
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ordem de R$ 940,4 mil. Do total comercializado, titulares de 23.878 contratos manifestaram o 

desejo de entregar o produto à CONAB (exercício da opção), entretanto, apenas 9.151 foram 

exercidos efetivamente, o que equivale a 247,1 mil toneladas” (CONAB, 1998e). 

 

 

5.2.10.  Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida (CMG)  

 

ROCHELLE, CASTRO & MARQUES (1995) afirmaram que o Certificado de Mercadoria 

com Emissão Garantida (CMG) e a Cédula do Produto Rural (CPR) possibilitam uma maior 

independência do setor agrícola em relação aos recursos oficiais para o financiamento da 

agricultura. São apresentadas, abaixo, algumas vantagens com a utilização destes mecanismos:  
 
"a) possibilitar a obtenção de recursos para custear a safra, através da venda do 
produto ainda não colhido; 
b) reduzir os encargos financeiros da produção, levantando capital de giro no 
volume e momento necessários, ou seja, fugir da sazonalidade de preços dos 
insumos; 
c) possibilitar a venda dos produtos antecipadamente, em condições de preço 
mais favoráveis; 
d) permitir a auto-regulação do mercado, via fortalecimento da iniciativa privada e 
menor dependência de recursos oficiais para financiar a produção; 
e) permitir às indústrias o planejamento do processo produtivo através das 
compras futuras de matéria-prima e vendas de produtos industrializados; 
f) dinamizar a comercialização através de estoques em certificados; e 
g) realocar investimentos privados para o financiamento da produção agrícola, 
através da aquisição desses títulos" (ROCHELLE, CASTRO & MARQUES, 1995, 
p.5). 

 

O Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida foi criado pela Bolsa de Cereais de 

São Paulo em conjunto com a Central de Registros S.A. em 199227. É um contrato mercantil de 

compra e venda de mercadorias, emitido pelo detentor da mercadoria e negociado apenas em 

bolsas de cereais e mercadorias. Um instrumento específico para o mercado físico e que envolve 

todos os produtos de origem agrícola, pecuária ou industrial (insumos). O objetivo em se criar este 

instrumento era o de “estimular as vendas diretas dos produtos agrícolas às indústrias, as vendas 

antecipadas e a comercialização transparente e segura por meio das Bolsas de Mercadorias, entre 

 
27 O Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida foi extinto em 1997. 
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outros” (OLIVEIRA, 1996, p.54). Segundo STADUTO & MARQUES (1995, p.9), "o CMG é um 

instrumento que melhora a eficiência e o desenvolvimento do mercado físico e dos mecanismos 

de formação de preços para os diversos produtos. Os mercados futuros agrícolas ficam 

fortalecidos com a organização dos mercados físicos, pois incentiva o produtor a realizar 

estratégias de proteção contra as variações de preços, nestes mercados". 

 

A inovação desse instrumento foi destacada por ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.169-70) 

como sendo a possibilidade de “conferir ao produtor rural a condição de emissor do título de 

comercialização de seus produtos, até então atribuição exclusiva da indústria, através da nota 

promissória rural/duplicata rural, e dos bancos, via cédula de crédito rural e cédula de crédito 

industrial”. MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p. 90) também salientaram que “essa 

operação permitiu a participação de investidores que, ao adquirirem o CMG na expectativa de 

obter em ganhos com a valorização do produto e de financiarem a produção, assumiam o risco de 

queda de preços a que o produtor estava sujeito. Também o sistema propiciava a transparência da 

negociação, visto que necessitava de um leilão público”. 

 

ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.170) apontaram como principais objetivos para a criação 

do CMG os seguintes: 
 
“(i) estimular os produtores rurais e as cooperativas a comercializarem a produção 
física diretamente com o mercado consumidor, exportador e industrial, pelo 
sistema de bolsa; (ii) permitir aos produtores rurais a venda do produto antes de 
iniciar o plantio, obtendo recursos para o custeio; (iii) incentivar o fortalecimento da 
iniciativa privada, através das bolsas de físico, criando condições favoráveis à 
auto-regulação do mercado; e (iv) permitir à indústria a programação do processo 
produtivo, através de operações coordenadas de compra de matéria-prima e 
venda da produção, ambas no futuro”. 

 

SOBOLL (1995, p.167) destacou outros objetivos do CMG: 
 
“(...) 
c) Reduzir enormemente os encargos financeiros da produção, levantando o 
capital de giro no volume e no momentos certos. 
d) Dar aos produtores rurais a opção de venda antecipada da safra futura se 
entenderem que os preços praticados forem atraentes. 
(...) 
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g) Proporcionar ao comerciante e ao exportador uma comercialização mais 
dinâmica através de estoques em Certificados, os quais podem ser rapidamente 
girados conforme a conveniência e necessidade da empresa. 
h) Facilitar a comercialização integral do produto agrícola, começando no produtor 
e fluindo pelos demais segmentos do processo comercial e industrial até o 
consumidor final e a exportação. 
i) Carrear investimentos privados dos Fundos de Commodities e da indústria de 
alimentação para a produção agrícola através da aquisição de CM-G®”. 

 

O trabalho desenvolvido por ROCHELLE, CASTRO & MARQUES (1995) procurou 

caracterizar este instrumento, apontando as suas principais características, como pode ser visto 

abaixo: a) modalidade: contrato mercantil de compra e venda; b) emissão: produtor, cooperativa 

ou detentor da mercadoria; c) garantia: seguradora ou banco, que afiança a quantidade e a 

qualidade da mercadoria; d) negociação: bolsas de mercadorias conveniadas com a Central de 

Registros S/A e bolsas de futuros; e) valor: negociado livremente no mercado, bem como prazo de 

entrega e local; f) liquidação: efetivada na entrega; g) tipos: CMDG - Certificado de Mercadoria 

com Emissão Garantida - Entrega Física Disponível e CMFG - Certificado de Mercadoria com 

Emissão Garantida - Entrega Futura Garantida; h) seguro: facultativo; i) custos: emitente - fiança 

bancária; operação na bolsa - Taxa de Registro de Negócios (TRN); corretora - pagamento por 

negociar o título na bolsa, e outros custos de comercialização; e j) outros: pode ser revendido até 

o prazo de vencimento. 

 

STADUTO & MARQUES (1995) analisaram, em seu trabalho, todos os fatores 

relacionados à negociação do certificado em Bolsas de Cereais e Mercadorias, conveniadas com 

a Central de Registros S.A., salientando as condições de igualdade entre os compradores e 

vendedores, bem como a transparência de toda a negociação, já que os preços são cotados em 

pregões públicos. O trabalho também mostrou a função de todos os participantes nas negociações 

do CMG.  

 

Entre os participantes do CMG, pode-se destacar os vendedores (proprietário da 

mercadoria, produtor, cooperativa, beneficiador, industrial transformador, exportador, etc.), os 

compradores (beneficiador, comerciante, industrial transformador, supermercado, exportador, 
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etc.), e outros participantes: a) Membro Registrador: responsável pela garantia do produto 

negociado e é uma instituição financeira conveniada com a Central de Registros; b) Seguradora: 

empresa encarregada de cobrir os riscos; c) Armazenadores: responsáveis pelo depósito da 

mercadoria e são cadastrados na Central de Registros através dos Membros Registradores; d) 

Bolsa de Mercadorias e Cereais conveniadas com a Central de Registros: oferecem o local e as 

condições necessárias para o desenvolvimento do pregão; e) Corretor Oficial: encarregados de 

fechar os negócios nos pregões e são membros do grupo de corretores das Bolsas, que por sua 

vez são conveniadas com a Central de Registros; e f) Central de Registros S.A. (CENTRAL): 

Câmara de Compensação dos negócios, sendo responsável pelo registro, pela compensação pela 

administração de todas as garantias e pela liquidação dos negócios realizados nas Bolsas de 

Mercadorias e Cereais (SOBOLL, 1995). Reduzidamente, os agentes responsáveis pelo processo 

de negociação do CMG são os seguintes: a) produtor da mercadoria ou o detentor desta 

(vendedor); b) armazenador (fiel depositário); c) instituição financeira (custodiadora e fiadora); d) 

seguradora; e) clearing do sistema; f) bolsa e seus corretores oficiais; e g) comprador (ARAÚJO & 

ALMEIDA, 1996).  

 

A negociação do CMG ocorre nos pregões das Bolsas de Cereais e Mercadorias da 

seguinte forma: 
 
“O emitente-vendedor, que já decidira pela emissão do CM-G®, instrui os seus 
prepostos: o Membro Registrador e o Corretor acerca do momento e do preço da 
venda. 
O passo seguinte é levar essa oferta ao mercado, o que é feito pela emissão do 
Boleto de Negociação, pela CENTRAL, e entregue ao Corretor da Bolsa que irá 
disponibilizá-lo no pregão. 
(...) 
Nas operações com o CM-G® essas especificações [quantidade, qualidade e 
localização] são impressas eletronicamente no Boleto de Negociação, que é 
cópia fiel do CM-G® e é o documento hábil para a negociação no pregão. Portanto, 
os Corretores dos compradores interessados verificam a qualidade e a quantidade 
ofertadas: o número e o Órgão do Certificado de Classificação (no caso do 
CMDG); o armazém depositário; o prazo e o local da entrega; o banco garantidor. 
De posse dessas informações, os Corretores as transmitem aos seus clientes 
compradores, formando-se a ponte entre vendedores e compradores. Através de 
ofertas e contra-ofertas (...) chega-se ao preço da negociação. Acertado este, os 
respectivos Corretores anotam tanto o preço fechado quanto os códigos dos 
Membros Registradores e dos clientes (...), assinado, por fim, esse Boleto de 
Negociação. 
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Preenchido e assinado o Boleto, é ele encaminhado imediatamente à Unidade 
Local da CENTRAL, existente em cada Bolsa conveniada, onde se registra a 
negociação no sistema eletrônico integrado da Central de Registros S.A., 
procedendo-se, então, à compensação e liquidação financeira, à transferência de 
titularidade e à liquidação física, cada uma no momento adequado” (SOBOLL, 
1995, p.172). 

 

O CMG divide-se em Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida - Entrega 

Física Disponível (CMDG) que é um certificado de venda de produtos disponíveis - e em 

Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida - Entrega Futura Garantida (CMFG) que é um 

certificado para venda antecipada de produtos que serão produzidos, com o intuito de custear a 

produção ou mesmo para aproveitar os melhores preços na entressafra, envolvendo então o 

custeio e a comercialização do produto. SOBOLL (1995, p.163) salientou que, no caso do CMDG, 

“é certificado com qualidade, quantidade, prazo de validade e armazém definidos, para venda à 

vista e entrega da mercadoria no ato”, e no CMFG “é certificado com qualidade, quantidade e 

armazém compromissados para entrega efetiva da mercadoria numa determinada data no futuro, 

com pagamento à vista”. 

 

Em relação ao CMFG, MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.89-90) destacaram 

que mesmo que 
 
“esse título não esteja mais em operação, foi responsável pelo aprimoramento e 
organização dos modelos de venda antecipada e pela troca insumo por produto 
(...). Isto é, este papel colocava todos os agentes interessados no financiamento e 
no produto agropecuário em suas respectivas funções, e a agroindústria não 
precisava mais analisar e administrar garantias, fiscalizar, controlar, captar e 
repassar recursos”. 

 

As vantagens da utilização do CMG, segundo SOBOLL (1995, p.168) são as seguintes: 
 
“a) Tornar a comercialização dos produtos agro-industriais mais ágil, segura e 
competitiva pela negociação nos mercados centralizados e organizados das 
Bolsas, os quais se constituem no único mecanismo para a formação livre e 
correta de preços. 
b) Trazer o Banco como parceiro do produtor na ponta que realmente interessa 
que é a comercialização. 
c) Estabelecer regras iguais para produtores e compradores, possibilitando 
negociação em igualdade de condições. 
d) Reduzir o diferencial entre o valor que o produtor recebe pela sua produção e o 
valor que o consumidor paga na aquisição do produto. 



e) Os recursos captados via Certificados para entrega futura são a mais 
adequada forma de equivalência-produto, que é efetiva moeda forte do produtor 
numa economia inflacionaria e de regras instáveis, como a nossa. 
f) Os produtores rurais passam a negociar os seus produtos a preços realmente 
de mercado, saindo da tutela do EGF e AGF. 
g) Reduzir gastos governamentais com financiamento de custeio, comercialização, 
armazenagem, transporte, manutenção de estoques e seguro. 
h) Facilitar e simplificar o processo de aquisição e manutenção de estoques 
reguladores governamentais através do Certificado, usando estrutura do próprio 
mercado, mais ágil, moderna e eficiente, contribuindo para maior estabilidade dos 
mercados pela forma transparente de atuação. 
i) Introduzir uma estrutura negocial com vários setores funcionando de maneira 
clara, harmônica, objetiva, espontânea e especializada: Bancos com crédito; 
seguro com Seguradora; Bolsas com pregões; Órgãos de Classificação com 
classificação; Armazéns com armazenagem; Corretores com intermediação; e 
assim por diante. 
j) Ensejar enfoques novos e diversificados de produtos a serem desenvolvidos por 
seguradoras, instituições financeiras, armazenadoras, classificadores de 
mercadorias, sociedades corretoras. 
k) Facilitar e estimular as operações de escambo (troca de mercadorias) entre 
produtores, indústria de insumos e de máquinas agrícolas”. 

 

Na Figura 08 percebe-se como ocorre o fluxo do Certificado de Mercado com Emissão 

Garantida, e nos Anexos 06 e 07 encontram-se os boletos de negociação do CMDG e do CMFG. 
 
 

FIGURA 08 - FLUXO DO CERTIFICADO DE MERCADORIA COM EMISSÃO GARANTIDA 
 

 
FONTE: CAFFAGNI (1995, p.46) 
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5.2.11.  Cédula do Produto Rural (CPR)  

 

A Cédula do Produto Rural foi criada pela Lei 8.929, de 22.08.9428, e implantada pelo 

Banco do Brasil, sendo aprovada pelo Congresso Nacional e transformada, pelo Governo Federal, 

em lei. Este instrumento foi baseado nas cédulas de crédito rural e industrial, instituídas através do 

Decreto Lei 167, de 14.02.67, e do Decreto Lei 413, de 09.01.69. Uma das principais vantagens da 

utilização da CPR, como forma de financiamento do produtor rural, é a possibilidade de aumento 

da rentabilidade mediante obtenção de recursos fora do período de liberação de recursos oficiais, 

em que os preços dos insumos e serviços utilizados têm uma elevação em razão do aumento da 

demanda (NUEVO, 1996). Para MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.90), o principal motivo 

para a criação deste instrumento era “o de poder oferecer ao mercado de crédito agrícola um 

instrumento que fosse simples, eficaz, com baixo custo operacional e com sólidas garantias para 

as partes envolvidas”. No entanto, este mecanismo não teve o alcance esperado devido às 

limitações do próprio sistema bancário, que necessita atuar mediante a exigência de garantias 

reais, provocando o baixo nível de utilização deste instrumento.  

 

De acordo com NUEVO (1996, p.7), os principais motivos que estimularam a criação 

desse mecanismo foram:  
 
“a) carrear recursos para o financiamento da produção agrícola; b) simplificar 
procedimentos, reduzir custos operacionais e dar maior segurança para as partes 
envolvidas; c) canalizar recursos de outros setores da economia para o setor 
agrícola; d) otimizar a aplicação dos recursos oficiais, direcionando os créditos 
para investimentos ao invés de custeio e comercialização; e) permitir o 
direcionamento de recursos oficiais aos setores da agricultura menos 
desenvolvidos e que mais necessitam da ajuda governamental”. 

 

A CPR é um título cambial que representa uma promessa de entrega de produtos 

agrícolas, descritos no contrato. Este título é emitido por produtores, cooperativas ou associações 
 

28 Segundo OLIVEIRA (1996, p.55), o Commodity Linked Bond (CLB), também criado em 1994, “é [um dos] o 
mais recente título na relação daqueles criados para captar recursos privados para o financiamento da 
agricultura. Esse novo título pode ser liquidado de três formas: a) pela entrega do produto negociado; b) pela 
transferência dos direitos nele expressos; e c) pela liquidação financeira. Nesse caso, serão acrescidos a 
correção monetária e os juros de 6% a.a.”. 
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de produtores para qualquer tipo de comprador, com o objetivo de substituir o custeio. Este 

mecanismo está isento do Imposto sobre Operações de Crédito (IOC), já o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICMS) apenas será aplicado quando houver a circulação do produto 

físico. O preço é definido livremente entre as partes envolvidas e pode ser negociado em bolsas e 

nas operações de balcão29 e em Bolsas de Mercadorias, por meio do leilão eletrônico (Banco do 

Brasil).  

 
“Por ser uma cambial, pode ser considerada um ativo financeiro, podendo ser 
negociada nos mercados de bolsas e de balcão, sendo indispensável, para isso, 
ser registrada em sistema de registro e de liquidação financeira, administrado por 
entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. Nesse caso, não haverá 
incidência de imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a 
títulos ou valores mobiliários. As negociações da CPR são registradas na CETIP 
(Central de Custódia e Liquidação de Títulos), evitando a venda da produção em 
duplicidade” (MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA, 1990, p.91). 

 

Segundo ROCHELLE, CASTRO & MARQUES (1995), as principais características da 

CPR são as seguintes: a) modalidade: contrato cambial, cujo emitente recebe à vista o pagamento 

pela mercadoria e compromete-se a entregar o produto ao comprador, em local e data 

determinados; b) transferência: endosso e na data do vencimento do título; c) garantia: penhor, 

hipoteca cedular e aval (emitido pelo vendedor ou terceiro); d) registro: Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos; e) negociação: bolsas de mercadorias, de futuros e mercados de balcão; f) 

seguro: facultativo; g) custos: são os do segmento de mercado livre e os juros são acertados entre 

o banco, os investidores e o emitente; e h) outros: podem ser incluídas cláusulas determinadas 

livremente pelas partes envolvidas. 

 

 
29  

“É um programa de venda direta de estoques oficiais, destinado a atender micros e 
pequenos produtores/criadores, bem como indústrias de pequeno porte, que não têm 
acesso à comercialização realizada pela Companhia nos pregões das Bolsas de 
Mercadorias, em função do volume negociado. Nesta modalidade de venda, a quantidade 
máxima vendida a cada interessado é de 30 toneladas por mês, e a seleção dos 
beneficiados é feita por intermédio das Associações de Classe e da EMATER. Trata-se, 
portanto, de um programa de grandes alcance social. Sua importância para o suprimento 
dessa clientela pode ser mensurada pelo volume negociado pela CONAB neste ano: até 
setembro foram vendidas cerca de 211.000 toneladas de arroz, milho e trigo, atendendo 
cerca de 9.000 beneficiários (pequenos agricultores e criadores)” (CONAB, 1998a). 
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MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.90) ainda salientaram que, por intermédio 

da CPR, 
 
“o produtor rural, suas associações ou cooperativas podem vender, 
antecipadamente, a produção agropecuária, recebendo o valor da produção no ato 
de sua formalização, comprometendo-se a entregá-la no futuro em local e data 
estipulado no título, permitindo a alavancagem de recursos para financiamento 
das atividades de produção no momento e no volume que melhor convier. O título 
pode ser emitido em qualquer fase do empreendimento: antes do plantio, durante 
o desenvolvimento da cultura, na colheita, ou até mesmo quando o produto já 
estiver colhido”. 

 

Quanto à entrega do produto, MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.91) 

destacaram que o produto pode ser entregue antes do prazo de vencimento constante na cédula, 

porém isso depende da aprovação do credor. Pode também ser entregue apenas uma parte da 

quantidade do produto prevista, sendo necessário anotar no verso da cédula a quantidade 

entregue e, no ato do vencimento, será exigido apenas o saldo remanescente. 

 

Os agentes econômicos envolvidos na negociação da CPR são os seguintes: 

produtores, rurais, cooperativas, Governo Federal, instituições financeiras, Bolsas de Mercadorias 

e Futuros, seguradoras, exportadores e indústrias, importadores, fundos de investimentos em 

commodities, vendedores de insumos, máquinas e implementos agrícolas, rede armazenadora e 

transportadoras (MACHADO, 1995). O funcionamento deste instrumento ocorre da seguinte forma, 

como é apresentado por OLIVEIRA (1996, p.55): 
 
“a) o produtor emite a CPR, representando o compromisso de entrega de produto 
em quantidade, com qualidade e local especificados no título; b) o comprador 
adquire o título e os direitos nele expressos; c) o produtor recebe os recursos e os 
aplica na atividade. 
Nesse caso, o comprador do título pode vendê-lo a um Fundo de Commodities, 
assumindo o compromisso de recompra numa data prefixada. O Fundo cobrará do 
vendedor do título 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 CPR passa a ser considerada um título mercantil”. 



 

O mecanismo de funcionamento da CPR pode ser visualizado na Figura 09: 

 

 

FIGURA 09 - RESUMO DO PROCESSO DE EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE UMA CPR 
 

 
FONTE: CAFFAGNI (1995, p.47) 

 

 

Quanto à utilização da CPR como um instrumento de financiamento da atividade 

agrícola, ARAÚJO & ALMEIDA (1996, p.171) destacaram que 
 
“os principais produtos agrícolas beneficiados com a CPR são a soja, café e milho. 
Negócios em caráter experimental e, portanto, com pouca representatividade, 
foram feitos com álcool, algodão, suco de laranja, arroz e boi. Desde agosto de 
1994, mês da implantação da CPR, até setembro de 1996, foi comercializado, 
através desse instrumento, um volume de negócios equivalente a R$ 104 milhões, 
dos quais 68% referem-se à soja e 8% ao café. Negócios com outros produtos 
envolvem cifras menores. Em 1996, tem-se uma clara tendência de aumento de 
uso da CPR na comercialização de produtos agropecuários. Recentemente, foi 
autorizada a implantação de CPR para a pecuária (boi gordo, boi magro e bezerro) 
em quatro estados brasileiros e outras atividades agrícolas deverão ser 
contempladas em futuro próximo”. 
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As potencialidades de negociação da CPR, segundo MACHADO (1995, p.230), são 

apresentadas abaixo: 
 
“- Alavancagem de recursos privados para financiamento das atividades 
agropecuárias; 
(...) 
- Investidores externos interessados em aplicar em commodities agropecuárias; 
(...) 
- Programação de demanda por exportadores e indústrias etc.; 
- Criação de mercado de futuro e de opções, possibilitando aos participantes se 
protegeram, assumindo posições inversas; 
- Equivalência-produto; 
- Evita o descasamento de indexadores; 
- Transferência por endosso facilitando sua circulação nos mercados de bolsas e 
de balcão; 
- Melhoria na qualidade dos armazéns; 
- Interesse das seguradoras no desenvolvimento de seguros agropecuários; 
- Redução da inadimplência”. 

 

A Tabela 34 indica as operações com CPR nas safras 1994/95, 1995/96 e 1996/97. 

 

 
TABELA 34 - CPRs AVALIADAS PELO BANCO DO BRASIL, POR PRODUTO, NAS SAFRAS 

BRASILEIRAS DE 1994/95, 1995/96 E 1996/97 
 

(POSIÇÃO EM 31/07/97) 
PRODUTO/SAFRA VALOR R$ QUANTIDADE UNIDADE N° CPR 
Álcool – 94/95 1.000.000,00 2.959.000 litro 2 
Algodão 94/95 348.820,00 326.000 kg 1 
Arroz – 94/95 12.000.000,00 72.765.000 kg 30 
Boi Gordo – 94/95 2.400.000,00 1.442.685 kg 3 
Boi Gordo – 96/97 390.006,00 322.650 kg 6 
Cacau – 94/95 15.000,00 15.000 kg 1 
Café – 94/95 878.800,00 426.000 kg 16 
Café – 95/96 7.207.815,57 4.171.800 kg 142 
Café – 96/97 1.659.195,98 840.750 kg 29 
Cana-de-Açúcar – 94/95 5.000.000,00 3.763.508 kg 2 
Laranja Suco – 94/95 1.000.350,00 1.333.800 litro 1 
Leite – 94/95 2.650.000,00 12.400.000 litro 36 
Milho – 94/95 729.080,00 8.933.520 kg 12 
Milho – 95/96 49.500,00 495.000 kg 1 
Soja – 94/95 5.876.706,64 42.011.520 kg 17 
Soja – 95/96 58.264.571,64 397.627.647 kg 649 
Soja – 96/97 28.405.456,39 156.476.290 kg 348 
     
TOTAL 127.875.302,22 706.310.170 - 1296 
FONTE: MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.92) 

 

 

Segundo NUEVO (1996), os produtos que prevaleceram nas negociações com CPRs 

foram aqueles que já possuíam uma estrutura de comercialização e um processo de negociação 
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de preços considerado mais transparente, negociados em bolsas de mercadorias e futuros. 

Quanto ao aspecto do aval, foi observado 
 
“que em todas as operações realizadas foi dado aval ao emitente através da 
própria instituição financeira. Também observou-se a existência em todas as 
cédulas negociadas de garantias hipotecárias ou pignoratícias, como forma de 
garantia ao favorecido comprador da CPR e aos avalistas, que se sub-rogam dos 
direitos sobre as hipotecas e penhores, caso tenham que honrar o aval” (NUEVO, 
1996, p.57). 

 

Segundo FRANCA & FREITAS (1998), 
 
“Foi grande a intermediação dos bancos privados na captação de recursos 
externos (...). Este tipo de recurso admite a livre aplicação pelos bancos e 
normalmente são operações ágeis, até porque são de volumes elevados e 
atendem principalmente grandes produtores e agroindústrias. Estas operações 
têm concorrido diretamente com os títulos agrícolas, como a Cédula de Produto 
Rural (CPR), na medida em que são captados também para repasse aos 
produtores, antecipando recursos. Segundo a FEBRABAN, essa fonte de recursos 
tem atendido uma gama muito grande de produtos, como soja, arroz, trigo, 
madeira, pescado, etc.. 
As operações com CPR têm se restringido aos produtos café, soja, milho e boi 
gordo. No Estado de São Paulo, na atual safra (posição de 14/02/97) foram 
negociadas 3 CPRs de soja, totalizando 5,3 mil toneladas, no valor de R$ 1,033 
milhões, contra 11 CPRs correspondentes a 11,2 mil toneladas e R$ 1,9 milhões 
na safra 1995/96. Nestas duas safras foram negociadas também CPRs de café”. 

 

Existem diversas formas de operacionalização de financiamentos agrícolas através da 

CPR, “onde vários agentes econômicos podem estar envolvidos, como bolsas de mercados 

futuros, instituições financeiras, seguradoras, exportadores/comerciantes, agroindústria, fundos de 

investimento, etc., dependendo apenas da possibilidade de atuação de determinadas instituições 

no mercado agrícola e da engenharia financeira de cada agente econômico interessado em seu 

uso” (NUEVO, 1996, p.62). Entre as diversas maneiras de operações com a utilização da CPR, 

serão apresentados, a seguir, alguns modelos utilizados. 

 

O primeiro modelo é composto por um comprador que compra a CPR que foi emitida 

por um produtor rural, pela cooperativa ou por uma associação. Uma instituição financeira pode 

intermediar esta negociação, em que sua função é o acompanhamento da emissão, do endosso, 



das negociações e da propriedade dos documentos; avalizar o título; desenvolver seguros; e 

outros serviços (NUEVO, 1996). Na Figura 10 é possível visualizar o funcionamento deste modelo. 

 

 

FIGURA 10 - MODELO DE NEGOCIAÇÃO DA CPR (PRIMEIRO MODELO) 
 
 
 

 

 

 

PRODUTOR  
OU  

COOPERATIVA 

EXPORTADOR 
BENEFICIADOR 

ATACADISTA CPR

RECURSOS

PRODUTOS 

CUSTÓDIA AVAL 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  
 
 
FONTE: NUEVO (1996, p.63) 

 

 

O segundo modelo de negociação, que pode ser visto na Figura 11, é um pouco mais 

complexo porque envolve 
 
“além dos agentes anteriores estariam envolvidos agentes da indústria de insumos 
e máquinas agrícolas e agentes do mercado secundário, como por exemplo os 
fundos de investimentos financeiros. A indústria adiantaria os insumos ou 
máquinas ao produtor rural, que emitiria uma CPR em seu favor. Essa, por sua 
vez, poderia endossá-la a um fundo de investimento, que a endossaria a um 
exportador, agroindústria ou qualquer outro interessado, que finalmente receberia 
o produto” (NUEVO, 1996, p.64). 
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FIGURA 11 - MODELO DE NEGOCIAÇÃO DA CPR (SEGUNDO MODELO) 
 INSUMOS E MÁQUINAS
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Por fim, o terceiro modelo, Figura 12, serve para facilitar as negociações de 

financiamento entre as cooperativas e os cooperados. O seu funcionamento ocorre mediante 

emissão de várias CPRs a favor de uma determinada cooperativa, chamadas de CPRs filhas. A 

cooperativa emitiria apenas uma CPR, chamada de CPR mãe, em que seriam reunidas todas as 

CPRs emitidas pelos cooperados e serviriam de garantia para a CPR emitida pela cooperativa. 

Esta CPR mãe poderia ser emitida em favor de exportadores, beneficiadores ou atacadistas 

(Figura 10), ou poderia ser emitida em favor de uma indústria de insumos e máquinas (Figura 11).  

 



 

FIGURA 12 - MODELO DE NEGOCIAÇÃO DA CPR (TERCEIRO MODELO) 
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FONTE: NUEVO (1996, p.66) 

 

 

As principais características e o modelo de CPR desenvolvido pelo Banco do Brasil, 

segundo o BB-CPR (1998), podem ser vistas no Quadro 15 e no Anexo 08. 
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QUADRO 15 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DO PRODUTO RURAL (CPR) 
SEGUNDO O BANCO DO BRASIL, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA SUA EXECUÇÃO 
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QUADRO 15 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DO PRODUTO RURAL (CPR) 
SEGUNDO O BANCO DO BRASIL, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA SUA EXECUÇÃO 
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5.2.12.  Recursos Extramercado 

 

Foi criado um Fundo de Investimento junto ao Banco do Brasil, constituído “pela 

disponibilidade das entidades da administração federal indireta e das fundações supervisionadas 

pela União (Resolução BACEN n° 2.108 de 12.09.94)” (GASQUES & VERDE, 1995a, p.13), para 

ser aplicado em Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e em títulos do Tesouro Nacional. No 

mínimo 70% das aplicações em CDB, relacionadas ao Fundo, deveriam ser destinadas para o 

crédito rural.  

 

Segundo OLIVEIRA (1996), este Fundo também é conhecido como FAE - Extramercado 

e foi uma das fontes criadas para financiar a safra agrícola de 1995/96. Nos anos de 1996 e 1997, 

o FAE representou 13,93% e 6,66%, respectivamente, do total de recursos aplicados no setor 

agrícola pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (Tabela 30). A legislação pertinente aos Recursos 

Extramercado até o ano de 1995 encontra-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.13.  Contratos de Compra e Venda de Soja Verde 

 

O Contrato de Compra e Venda de Soja Verde foi criado por iniciativa do setor privado e 

é um contrato mercantil, de entrega futura e com preços fixos ou a fixar, calculados em função do 

preço do mercado futuro. Este tipo de contrato tem por base legal os artigos 192 e 1.126 dos 

códigos comercial e mercantil, respectivamente, relativos aos contratos futuros e aos registros 

(GASQUES & VERDE, 1995a). Este tipo de financiamento da atividade rural surgiu nas regiões de 

Mineiros e Rio Verde (GO); Campo Verde, Sidrolândia e Rondonópolis (MT); Ribeirão Preto (SP) e 

Uberaba (MG). Segundo NUEVO (1996, p.22), “a maior parte dos recursos utilizados na compra 

antecipada da produção, sistema ‘soja verde’, pelos exportadores é proveniente dos 

Adiantamentos Sobre Contratos de Câmbio (ACC)”. 
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O produtor rural, por intermédio de uma cooperativa ou uma empresa que esteja 

operando com este mecanismo, assina um contrato de adiantamento de recursos para financiar o 

custeio. Este contrato é registrado em cartório e o produtor rural é o único que corre o risco de 

variação de preços. Segundo GASQUES & VERDE (1995a, p.14), “na maioria dos contratos há 

desconto antecipado de juros e encargos financeiros, em que as garantias podem ser a fiança 

prestada por empresas, penhor agrícola, hipoteca e outras”. 

 
“As fontes dos recursos são a indústria processadora, exportadores e 
cooperativas, entre outras. O risco de preços é do produtor e o sistema soja-verde 
não tem, como no mercado futuro, mecanismo de depósito de margens, que é 
uma forma de garantir o cumprimento do contrato, pois pelo ajuste diário entre o 
preço contratual e o de mercado, permite-se que se chegue ao final do prazo do 
contrato com uma posição zerada para ambas as partes. Esse mecanismo de 
ajuste diário evitaria o descumprimento da obrigação de entrega do produto 
quando os preços pactuados estão muito abaixo dos vigentes no mercado” 
(GASQUES & VERDE, 1995a, p.14). 

 

A legislação pertinente aos Contratos de Compra e Venda de Soja Verde até o ano de 

1995 encontra-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.14.  Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) 

 

Segundo GASQUES & VERDE (1995a, p.14), os Adiantamentos sobre Contratos de 

Câmbio também estão sendo utilizados como forma de financiar a agricultura. Foram criados pela 

Circular BACEN 2.539, de 25.01.95, e “representam  antecipações parciais ou totais de vendas a 

termo para o mercado internacional”. “O financiamento é sempre pago em produto, com preço 

estabelecido na data do contrato, e as garantias usuais são o aval, a hipoteca e o penhor. Estes 

recursos têm sido utilizados pelos exportadores para a compra antecipada de commodities no 

mercado interno, com a finalidade de honrar os contratos de exportação” (GASQUES & VERDE, 

1995a, p.14). 
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Segundo MARQUES, CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.93-4), o ACC é  
 
“um financiamento exclusivo para exportadores que já tenham a exportação 
contratada. O fornecedor do crédito é um banco que cobra a correção cambial 
mais uma taxa de juros de mercado, cuja garantia é o contrato de entrega entre 
exportador e importador. O banco receberá o valor da compra diretamente do 
importador, visto que ele já forneceu o crédito para o exportador. 
Nesse financiamento o exportador recebe o dinheiro antes e, muitas vezes, 
repassa-o ao produtor rural, comprando seu produto antecipadamente, ou aplica-o 
no mercado financeiro brasileiro. 
Caso o exportador não consiga realizar o embarque, será cobrada uma multa 
sobre o valor dos contratos de ACC, ou deverá realizar-se um operação de 
performance, que consiste em comprar embarques de terceiros”. 

 

O volume de financiamento da atividade agrícola por intermédio de recursos dos ACC 

representou, “na safra 1993/94, (...) cerca de 30% da produção nacional de soja; na safra 1994/95, 

esse percentual caiu para 20%; espera-se que reduza para 10% na próxima safra” (GASQUES & 

VERDE, 1995a, p.14). Segundo GASQUES & VERDE (1995a, p.14), esta redução pode ocorrer 

em virtude do “maior rendimento que pode ser obtido pela aplicação desses recursos no mercado 

financeiro a partir da implantação do Plano Real, além do risco envolvido nesse tipo de operação, 

já que, segundo a diretoria da Anec [Associação Nacional dos Exportadores de Cereais], esta 

associação não tem uma estrutura como a dos bancos comerciais para realizar essas operações”. 

A legislação pertinente aos Adiantamentos Sobre Contratos de Câmbio até o ano de 1995 

encontra-se no Anexo 04. 

 

 

5.2.15.  FINAME Agrícola 

 

De acordo com a Circular 95 do BNDES e a Carta-Circular 10/95, foi instituído o 

FINAME Agrícola, cujo órgão gerenciador é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Os recursos originam-se do Fundo PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) e destinam-se aos investimentos de médio e longo prazos, principalmente para 

aquisição de máquinas e equipamentos. A participação do fundo no investimento representava 

80% a 90%, no máximo, e os encargos eram de 5,5% a 6,5%, acrescidos ainda pela Taxa de 
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Juros de Longo Prazo (TJLP). O prazo de carência para estes empréstimos variavam de 12 a 18 

meses e o prazo máximo de empréstimo de sete anos (GASQUES & VERDE, 1995a). Segundo 

OLIVEIRA (1996), o FAT foi criado para incrementar as fontes de recursos para a safra 1995/96, 

por meio da Lei 7.998, de 11.01.90.  

 

De acordo com o BNDES (1998a), atualmente os financiamentos para a aquisição de 

máquinas e implementos agrícolas (fabricação nacional e novos) são executados por intermédio 

de instituições financeiras credenciadas e não existe limite de valor para estes financiamentos. A 

participação máxima desse fundo no investimento corresponde a 100% e o período de 

amortização equivale a 7 prestações anuais ou 14 semestrais. Além disso, as garantias são 

negociadas entre o cliente e a instituição financeira. Os encargos financeiros que incidem sobre o 

FINAME Agrícola são divididos em três níveis:  

a) Custo financeiro: composto pela TJLP; 

b) Spread Básico: nível padrão de 2,5% a.a. e nível especial de 1,0% a.a. (o nível 

especial é aplicado aos programas regionais do BNDES, como o Programa Amazônia Integrada 

(PAI), o Programa Nordeste Competitivo (PNC) e o RECONVERSUL (programa que abrange os 

municípios da metade sul do estado do Rio Grande do Sul); e 

c) Spread do Agente: negociado entre o cliente e a instituição financeira. 

 

Do total desembolsado pelo FINAME em 1997 (R$ 6.458,1 milhões), R$ 345,3 milhões, 

ou 5,3% do total, foram direcionados para o FINAME Agrícola. Em 1996, a participação do 

FINAME Agrícola no total dos desembolsos do FINAME (R$ 4.235,0 milhões) foi de R$ 216,4 

milhões, ou 5,1% (BNDES, 1998b). Segundo dados do Anuário Estatístico do Crédito Rural (1990-

7), o FINAME Agrícola representou 3,38% do total de recursos aplicados no setor agrícola no ano 

de 1997 (Tabela 30). A legislação pertinente ao FINAME Agrícola até o ano de 1995 encontra-se 

no Anexo 04. 
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5.2.16.  Outras Fontes 

 

Outros mecanismo de financiamento da atividade rural, citados por MARQUES, 

CAFFAGNI & SOUSA (1997, p.94), são a Integração, que é “ um crédito fornecido por frigoríficos, 

por exemplo, a avicultores, etc., que recebem o pinto, a ração, a assistência técnica, etc., e, em 

troca, fornecem o frango pronto para o abate, recebendo, por isso, uma porcentagem do valor de 

mercado do frango que varia de 5 a 20%, conforme o abatedor e o desempenho do integrado”; e o 

financiamento realizado pela Indústria Citrícola, que divide-se em dois tipos: 
 
“- Fomento: A indústria fornece a muda e o fertilizante do plantio para os 
fomentados e estabelece uma quantidade de caixas de laranja, a serem entregues 
após as primeiras colheitas, dois a três anos mais tarde. 
- Adiantamento: A indústria fornece crédito pré-estabelecido (entre US$ 2,00 a 
2,50 por caixa), recebendo em caixas de laranja o valor correspondente à média 
anual dos índices praticados no mercado de suco cítrico da Bolsa de Nova York, 
de julho  a junho de cada ano, dependendo do contrato”. 

 

 

 

5.3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A transferência de renda agrícola para fora do setor nas décadas de 70 e 80, em 

resultado das distorções dos preços dos produtos e dos insumos foram provocadas pelas 

taxações e pela política fiscal, e posterior inversão no sentido de transferências para o setor 

agrícola, através do crédito rural subsidiado, tinha o objetivo principal de auxiliar na expansão do 

parque industrial brasileiro durante o processo de substituição de importações. Para alcançar esse 

objetivo, o setor agrícola foi influenciado por determinados instrumentos de política econômica, 

como: 
 
“(a) manutenção de uma taxa cambial relativamente sobre valorizada para facilitar 
a continuidade das importações prioritárias e compatíveis com o ingresso da 
poupança externa necessária; (b) estabelecimento de uma complexa política 
cambial que criasse as barreiras de proteção à indústria doméstica nascente; (c) 
implementação de uma política de abastecimento que procurava - via política 



 198

comercial e política doméstica de preços - conter o custo de vida, controlando a 
evolução dos preços dos bens-salário; e (d) institucionalização de um sistema de 
crédito rural subsidiado que, ao mesmo tempo em que assegurasse uma demanda 
por insumos de origem industrial, permitisse a modernização e a aceleração do 
crescimento da agricultura brasileira” (BARROS & ARAÚJO, 1995, p.28). 

 

O crescimento da economia brasileira e, especificamente, da agricultura, nos anos 60 e 

70, mostrou a eficácia da estratégia utilizada. Entretanto, nos anos 80, houve o esgotamento não 

apenas do processo de substituição de importações, como também do fluxo de poupança externa, 

associado à crise da dívida externa, à redução da poupança do setor público e à aceleração do 

processo inflacionário. Neste contexto, os instrumentos utilizados nos anos 80 buscavam, de um 

lado, garantir o abastecimento interno de produtos agrícolas e a geração de divisas e, de outro, 

não comprometer os objetivos macroeconômicos de estabilização da economia (BARROS & 

ARAÚJO, 1995). A partir de meados dos anos 80, buscaram-se criar novas alternativas para o 

financiamento da atividade agrícola, que se baseava numa participação cada vez maior de 

recursos privados, em que o Governo passou a incentivar a iniciativa privada a assumir o papel de 

financiadora da atividade produtiva do meio rural. 

 



6.  CONCLUSÕES 

Ao longo do trabalho, buscaram-se questionar as mudanças que ocorreram no padrão 

de financiamento da agricultura brasileira desde meados de 1960 até 1997 e verificar a coerência 

entre as diferentes formas de financiamento da agricultura e os objetivos da política 

macroeconômica adotadas no Brasil durante o período estudado.  

 

Para alcançar tais objetivos, realizaram-se o reconhecimento da origem do 

financiamento agrícola brasileiro, a caracterização das formas tradicionais de financiamento e a 

identificação, e também caracterização, das novas fontes de financiamento surgidas a partir de 

meados dos anos 80. Por fim, verificou-se a coerência entre os vários instrumentos de 

financiamento da agricultura brasileira e os objetivos das políticas macroeconômicas, com base no 

estudo da economia brasileira nos seus diversos momentos. 

 

O período analisado pode ser dividido em 4 fases distintas no que se refere ao padrão 

de financiamento da agricultura brasileira: o período anterior ao Sistema Nacional Crédito Rural 

(SNCR), que pode ser dividido em dois momentos: economia colonial até a década de 30, e de 

1930 a 1964; o auge do SNCR de 1965 a 1979; a decadência do SNCR que baseava-se nas 

fontes tradicionais de recursos de 1980 a 1985; e as novas fontes de financiamento da agricultura 

brasileira de 1986 a 1997. 

 

A primeira fase do padrão de financiamento agrícola brasileiro iniciou no período da 

economia colonial e seguiu até 1964. Em um primeiro momento, da economia colonial até 1930, o 

desenvolvimento da economia brasileira correspondeu a uma dinâmica que se identifica como 

referente ao modelo agrário-exportador. Dentro deste modelo, o setor agrícola representava o 

centro dinâmico do processo de desenvolvimento econômico. A agricultura dividia-se em dois 

segmentos: a agricultura voltada para o mercado externo e a agricultura voltada para o mercado 
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interno. A agricultura de exportação consistia na principal atividade econômica existente e a sua 

renda dava sustentação para o desenvolvimento. A agricultura voltada para o mercado interno era 

uma atividade secundária e sem expressão econômica. Como a economia brasileira voltava-se 

“para fora”, o papel da Metrópole, e mais tarde do governo brasileiro nos períodos do Império e da 

República, era atender às culturas de exportação por intermédio do crédito rural, esporádico e 

limitado, e da própria política cambial. Com a Crise de 1929, houve a mudança no modelo de 

desenvolvimento brasileiro, passando do modelo agrário-exportador para o modelo de substituição 

de importações, em que o centro dinâmico da economia brasileira passou a ser o setor urbano-

industrial. A partir deste momento, o Governo passou a ter um caráter mais ativo em relação às 

políticas voltadas para as culturas de mercado interno, visto que tornou-se necessário produzir 

alimentos para os trabalhadores urbanos e matérias-primas para as indústrias. Associado a isto, 

os produtores rurais formaram um mercado consumidor para os produtos industriais brasileiros, 

havendo a necessidade de recursos para a aquisição desses produtos. Fazia-se necessário que o 

setor agrícola acompanhasse o processo de modernização da economia brasileira, alavancado a 

partir da década de 30. O interesse das políticas agrícolas, orientadas através dos institutos 

ligados a determinados produtos de exportação, como o Instituto Brasileiro do Café e o Instituto do 

Açúcar e do Álcool, e não ao setor agrícola como um todo, era o de gerar divisas para possibilitar 

a continuidade do processo de substituição de importações. 

 

No período de 1965-79, instaurou-se no país uma fase de expansão do financiamento 

agrícola, mediante recursos do Governo, para estimular o processo de modernização da base 

técnica da agricultura brasileira: era o auge do SNCR. O SNCR foi criado com o intuito de oferecer 

ao setor agrícola crédito abundante e com taxas favorecidas para estimular a aquisição, por parte 

dos agricultores, dos chamados “insumos modernos”. Assim, os agricultores integrariam o 

mercado consumidor dos produtos industrializados no país. O SNCR viabilizou a integração 

técnica entre o setor agrícola e a indústria, a montante e a jusante, valendo-se do crédito 

praticado a taxas de juros subsidiadas. 
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Como o Governo não tinha a preocupação com o controle fiscal, pois o objetivo deste 

era desenvolver o processo de modernização da economia brasileira, as principais fontes de 

recursos para o financiamento do setor rural originavam-se, principalmente, do Tesouro Nacional. 

O fornecimento do crédito com taxas negativas de juros só foi possível pela existência de uma 

cumplicidade entre a política monetária e a política setorial agrícola. O suprimento de recursos 

para o setor rural foi facilitado pela utilização dos saldos dos depósitos à vista dos bancos 

comerciais, dos recursos das Autoridades Monetárias e dos fundos de programas voltados para o 

setor agrícola que eram administrados pelo Banco Central. A captação dos recursos através 

destas fontes, consideradas não-inflacionárias, expandiu-se rapidamente até meados da década 

de 70 e, de forma moderada, a partir deste período, em função do aumento das taxas de inflação. 

A partir da expansão inflacionária, reduziram-se os saldos de depósitos à vista dos bancos 

comerciais e do Banco do Brasil, já que passaram a ser preferidas as aplicações financeiras que 

pagassem juros e correção monetária. Com a redução do volume de recursos disponível para o 

crédito rural, coube ao Governo financiar esta atividade através de uma expansão monetária.  

 

A estratégia de desenvolvimento do setor agrícola, via crédito rural, foi eficaz durante os 

anos 60 e 70. Contudo esta política não pôde continuar sendo conduzida dessa forma em virtude 

do esgotamento do fluxo de poupança externa, da crise da dívida externa, da redução da 

poupança do setor público e da aceleração do processo inflacionário. Como houve uma 

concentração do crédito em determinadas regiões, culturas e segmentos de produtores, e também 

casos de desvios, de substituição de capital próprio e de gasto excessivo do governo com as 

taxas de juros subsidiadas, já que as taxas de inflação elevaram-se no final dos anos 70, houve 

críticas por parte de diversos autores.  

 

A crise financeira vivida pelo Governo não possibilitava mais a manutenção de uma 

política de financiamento agrícola, que se baseasse apenas no crédito rural e nos preços 

mínimos, e que a origem dos recursos ficasse vinculada quase que totalmente ao Tesouro 

Nacional e nas exigibilidades bancárias. A crise fiscal interna, a partir do final da década de 70, 
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era incompatível com o volume de recursos do governo alocados no financiamento do setor 

agrícola naquelas condições. Havia, portanto, a necessidade de redução desse aporte em função 

das políticas de estabilização econômica, impostas pelo Fundo Monetário Internacional a partir 

dos primeiros anos da década de 80, que procuravam conter o processo inflacionário e o déficit 

público. A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) teve até o final da década de 70 um 

caráter secundário.  

 

As políticas macroeconômicas adotadas desde o início dos anos 80, que buscavam a 

estabilização econômica e a retomada do crescimento da economia pelo controle da inflação, do 

endividamento interno e externo, não se mostravam compatíveis com uma política agrícola 

intervencionista e expansionista de crédito público. O Governo tentou solucionar este impasse 

através de uma elevação dos juros e uma redução da liquidez dos recursos para o crédito rural. 

Esperava-se que o setor agrícola passasse a ter uma relação mais direta com o sistema bancário 

privado, não dependendo tanto dos recursos governamentais. No início dos anos 80, a PGPM 

teve um caráter mais ativo no processo de financiamento do setor agrícola, cujos objetivos 

deveriam ser a garantia da rentabilidade dos produtores rurais e o fornecimento do crédito para a 

comercialização dos produtos transacionados dentro dos Complexos Agroindustriais, além de 

limitar a atuação do Governo no financiamento do setor, pois agora os escassos recursos 

deveriam ser administrados caso a caso. 

 

Com o esgotamento das fontes tradicionais do crédito rural, provocado pelo 

agravamento da crise fiscal brasileira, houve um aumento da participação de novas fontes de 

recursos, que tinham sido captados na iniciativa privada para o financiamento das safras 

agrícolas. Por isso, criou-se um padrão de financiamento sustentado em fontes de recursos, que 

foram captadas no mercado a partir de meados da década de 80: Caderneta de Poupança Rural; 

Fundos Constitucionais; Depósitos Interfinanceiros Rurais (DIR); Sociedade de Crédito Imobiliário, 

Bancos Múltiplos e Fundo de Aplicações Financeiras (FAF); Sistema de Equivalência-Produto; 

Depósitos Especiais Remunerados (DER); Recursos Externos; Fundos de Commodities; 
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Mercados Derivativos; Certificado de Mercadoria com Emissão Garantida (CMG); Cédula do 

Produto Rural (CPR); Recursos Extramercado; Contratos de Compra e Venda de Soja Verde; 

Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC); FINAME Agrícola; e Sistema de Integração. 

 

No entanto, a crise do Estado, a partir da década de 80, e a conseqüente exaustão do 

sistema de financiamento rural não inviabilizaram a continuidade do processo de integração entre 

o setor agrícola e o setor industrial. Neste atual estágio de desenvolvimento econômico, a 

agricultura havia se tornado um campo de aplicação do capital financeiro. O processo de 

integração da agricultura com as indústrias, a montante e a jusante, já havia estabelecido uma 

situação irreversível de integração de capitais, cujo objetivo era a valorização do capital, 

independente do setor em que estava sendo aplicado. Esta integração de capitais ocorria tanto na 

produção quanto no mercado de terra, e não dependia do tamanho do produtor rural, 

possibilitando ao pequeno produtor, tecnificado ou associado ao Complexo Agroindustrial, 

participar deste processo de integração. 

 

A realidade do setor agrícola, atualmente, é de crise. A busca de resoluções para os 

problemas do crédito rural deveria ser, nas políticas agrícolas a serem adotadas, a prioridade do 

Governo. De forma geral, as soluções para a crise da agricultura brasileira deveriam seguir duas 

linhas: os encargos financeiros dos financiamentos agrícolas deveriam ser compatíveis com a 

realidade de determinados segmentos de produtores rurais, como os pequenos produtores, e 

deveriam ocorrer melhorias nas regras de captação de recursos privados, internos ou externos, 

para aplicação na agricultura. 

 

O processo de captação de novas fontes de financiamento do setor agrícola evoluiu nos 

últimos anos, em razão da busca pela redução da participação dos recursos governamentais. Os 

recursos captados diretamente no mercado estão sendo utilizados, principalmente, pelos 

agricultores envolvidos com a agricultura comercial, visto que se mostraram mais aptos a suportar 

os elevados custos dos encargos financeiros. Os títulos comercializados nos mercados de futuros 
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e físico são um exemplo deste tipo de fonte de recursos praticado com encargos financeiros 

elevados, os quais exigem uma grande quantidade de produto envolvida, o que torna este tipo de 

instrumento incompatível com os pequenos produtores rurais.  

 

No entanto, cabe destacar que o setor agrícola possui uma grande diversificação da 

sua estrutura produtiva e fundiária, sendo necessário desenvolver um modelo de financiamento 

agrícola capaz de atender ao conjunto dos produtores rurais. Desta forma, o Governo, através da 

rede oficial de crédito, deveria atuar mediante fornecimento de recursos, favorecidos por meio de 

programas de incentivos aos pequenos produtores rurais, visando ao aumento da produtividade 

agrícola. Outra forma de atuação do Governo seria incentivá-los a trabalhar no sistema de 

cooperativas, já que assim teriam um volume suficiente de produto a ser negociado e 

conseguiriam suportar os encargos financeiros dos mercados de capitais e do sistema financeiro. 

 

Por fim, caberia ao Governo desenvolver políticas direcionadas à manutenção da renda 

agrícola, uma vez que a rentabilidade do setor garantiria o pagamento das dívidas atrasadas e as 

condições necessárias para a realização de investimentos na atividade produtiva, gerando um 

aumento na produtividade e a possibilidade de sustentação da renda. 
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ANEXO 01 
PROGRAMA DE AÇÃO ECONÔMICA DO GOVERNO: 1964-66 

 
 
“OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE AÇÃO 

 
1.1-  OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AÇÃO 
 
O presente Programa de Ação, dentro de seu propósito básico de estabilização, 
desenvolvimento e reforma democrática, estabelece as linhas gerais da política 
econômica a ser adotada no Brasil no período julho de 1964/março de 1967 a qual 
visará à consecução dos seguintes objetivos: 
 
a)  acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país, interrompido no biênio 

1062/1963; 
b)  conter, progressivamente, o processo inflacionário durante 1964 e 1965, 

objetivando um razoável equilíbrio dos preços a partir de 1966; 
c)  atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais, e as tensões criadas 

pelos desequilíbrios sociais, mediante a melhoria das condições de vida; 
d)  assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo 

à mão-de-obra que continuamente aflui ao mercado de trabalho; 
e)  corrigir a tendência a deficits descontrolados do balanço de pagamentos, que 

ameaçam a continuidade do processo do desenvolvimento econômico, pelo 
estrangulamento periódico da capacidade para importar. 

 
 
1.2 - INSTRUMENTOS DE AÇÃO 
 
Para a consecução desses objetivos, o Governo pretende utilizar-se dos seguintes 
instrumentos básicos: 
 
1.2.1 - Política Financeira, compreendendo: 
a)  política de redução do deficit de caixa governamental, de modo a aliviar 

progressivamente a pressão inflacionária dele resultante e a fortalecer, pelo 
disciplinamento do consumo e das transferências do setor público e pela 
melhoria da composição da despesa, a capacidade de poupança nacional; 

b)  política tributária, destinada a fortalecer a arrecadação e combater a inflação, 
corrigindo as distorções de incidência, estimulando a poupança, melhorando a 
orientação dos investimentos privados e atenuando as desigualdades 
econômicas regionais e setoriais; 

c)  política monetária condizente com os objetivos da progressiva estabilização 
dos preços, evitando, todavia, a retração do nível da atividade produtiva e da 
redução da capacidade de poupança das empresas; 

d)  política bancária, destinada a fortalecer o nosso sistema creditício, ajustando-o 
às necessidades de combate à inflação e de estímulo ao desenvolvimento; 

e)  política de investimentos públicos, orientada de modo a fortalecer a 
infraestrutura econômica e social do país, a criar as economias externas 
necessárias ao desenvolvimento das inversões privadas e a atenuar os 
desequilíbrios regionais e setoriais. 

1.2.2 - Política Econômica Internacional, compreendendo: 
a)  política cambial e de comércio exterior, visando a diversificar fontes de 

suprimento e incentivar exportações, a fim de facilitar a absorção dos focos 
setoriais de capacidade ociosa e de incentivar o desenvolvimento econômico, 
com relativo equilíbrio do balanço de pagamentos a mais longo prazo; 

b)  política de consolidação da dívida externa, e de restauração do crédito do país 
no exterior, de modo a aliviar pressões de curto prazo sobre o balanço de 
pagamentos; 
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c)  política de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros, e de ativa cooperação 
técnica e financeira com agências internacionais, com outros governos, e, em 
particular, com o sistema multilateral da Aliança para o Progresso, de modo a 
acelerar a taxa de desenvolvimento econômico. 

 
1.2.3 - Política de Produtividade Social, compreendendo, notadamente: 
a)  política salarial, que assegure a participação dos trabalhadores nos benefícios 

do desenvolvimento econômico, mas que permita a sincronização do combate 
à inflação, do lado da procura e dos custos, e que proteja a capacidade de 
poupança do país; 

b)  política agrária, visando ao aumento da produção e ao incremento da 
produtividade na agricultura, e à melhora das condições de emprego no setor 
rural; 

c)  política habitacional, facilitando a aquisição da casa própria pelas classes 
menos favorecidas, e estimulando a absorção de mão-de-obra não qualificada 
pela indústria de construção civil; 

d)  política educacional, visando a ampliar oportunidades de acesso à educação, a 
racionalizar o emprego dos recursos disponíveis e a ajustar a composição 
política educacional, do ensino às necessidades técnicas e culturais da 
sociedade moderna” (BRASIL, 1964, p. 15-6). 
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ANEXO 02- COMPARAÇÃO DAS NOVAS FONTES DE RECURSOS COM O CRÉDITO 
APLICADO NA AGRICULTURA PELO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - BRASIL - 

1990-7 
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ANEXO 03 
ORIGEM, ENCARGOS E FINALIDADES DOS RECURSOS DO CRÉDITO RURAL 

 
FONTES ORIGEM DOS RECURSOS ENCARGOS FINALIDADES 

Tradicionais    
Recursos Obrigatórios (MCR 6-
2) 
Resolução n° 
1.954/92 
1.966/92 
Circular n° 
2.213/92 
2.254/92 

25% do saldo médio diário das 
rubricas sujeitas a 
recolhimento compulsório 

TRD e taxa efetiva de juros por 
parte do produtor, até 6% para 
mini, 9% para pequeno, 12% 
para os demais 

a. Custeio agrícola 
b. Custeio da pesca 
c. EGF 
d. Investimento/recuperação, 
proteção e renovação da 
lavoura da cana 
e. Custeio/investimento 
destinado a pequenos e 
miniprodutores 
f. Custeio da avicultura, 
suinocultura e pecuária, e leite 

Recursos Livres (MCR-6-8) Recursos próprios do sistema 
financeiro 

Taxas de mercado Sem restrição 

Tesouro    
Operações Oficiais de Crédito 
(Lei n° 8.409/92) 
Portaria DTN 462 de 4/8/92 

Orçamento Geral da União PNDA e PNDR – opções 
A. correção monetária + juros 
de 8,2% a.a. 
B. correção cambial + juros de 
9,7% a.a. 
C. TRD + 10,5% a.a. 
Demais Fundos e Programas 
TRD + juros de 5% a.a. para o 
tomador final: taxas livres, 
limitadas ao MCR 

Custeio/investimento 
Programas especiais, 
colonização 
Formação de estoques 
reguladores 
PGPM e estoques 
governamentais do café 

Incentivos Fiscais Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
Novas fontes de recursos 
Depósitos Especiais 
Remunerados (DER) 
Circular n° 2.214/92 
Lei n° 8.024/90 

Cruzados novos retidos e 
transformados em cruzeiros 
20% no mínimo e 30% no 
máximo do saldo ajustado 

O contraste no MCR6-2 e 
estocagem + TRD com juros 
de até 12,5% a.a. 

Previstos do MCRG-2 
Estocagem de produtos 
agrícolas e álcool carburante 
Empréstimos a cooperativas 
para adiantamento 

Recursos Externos 
Resolução n° 8.023/90 

Não Disponível Não Disponível Custeio e comercialização da 
produção agrícola destinada à 
exportação de café, cacau, 
citrus e soja 

Poupança Rural 
MCR6-4 

Mesmas normas da poupança 
livre, 65% no mínimo aplicado 
em irrigação pelo BASA e BNB 

Limite superior. O mesmo do 
MCR6-2 
Limite inferior. Taxa de 
Captação 

MCR6-2 e linha especial do BB 
para caiagem com prazo de até 
3 anos TRD + 12,5% de juros 

Poupança (SFH) Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
Depósitos vinculados 
Lei n° 8.023/90 

Depósitos vinculados ao 
financiamento da atividade 
rural 

No mínimo 60% dos recursos a 
juros de até 12,5% a.a. e de até 
40% à taxa de mercado 

Previstos no MCR6-2 

Bancos Múltiplos Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
FAF 
Lei n° 8.056/90 

Para agentes que captam 
poupança rural, 50% da 
exigibilidade do FAF 

TRD + juros livres Projetos de investimento rural 
e do fomento à 
competitividade industrial 

Finame Rural Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
Fundos Constitucionais 
Art. 159 da Constituição 
Federal 
Lei n° 7.827/89 

3% da arrecadação do IPI e IR 
0,6% no Norte 
1,8% no Nordeste 
0,8% no Centro-Oeste 

TRD + juros até 8% a.a., sendo 
definidos em normas de cada 
agente financeiro 

- 

Procera Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
Fundo de Investimento em 
Commodities 

Captação no mercado 
financeiro para aplicação em 
carteira de ativos vinculados a 
produtos do setor rural e 
agroindustrial, e realização de 
operações no mercado de 
liquidação futura de contratos 

- Sem restrição 

FONTE: GASQUES & VERDE (1995b, p.17) 
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ANEXO 04 

FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA CRIADAS 
NO PERÍODO 1986-95 E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 
FONTES LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
Caderneta de Poupança Rural a) Resolução 1.188, de 05.09.86 

b) Lei 8.023, de 12.04.90 
c) Lei 8.171, de 17.01.91 
d) Resolução 2.164, de 19.06.95 
e) Resolução 2.187, de 09.08.95 

Fundos Constitucionais a) Constituição Federal de 1988 - Artigo 159 
b) Lei 7.827, de 27.09.89 

Sociedades de Crédito Imobiliário e Bancos Múltiplos a) Resolução 1.745, de 30.08.90 
Fundo de Aplicações Financeiras - FAF a) Lei 8.056, de 1990 

b) Circular BACEN 2.205, de 1992 
Depósitos Interfinanceiros Rurais - DIR a) Resolução 1.702, de 25.04.90 

b) Resolução 2.164, de 19.06.95 
Depósitos Especiais Remunerados - DER a) Lei 8.024, de 12.04.90 

b) Circular 2.001, de 06.08.91 
c) Circular 2.214, de 1992 

Fundos de Commodities a) Resolução 1.779, de 20.12.90 
b) Resolução 1.912, de 11.03.92 
c) Circular 2.205, de 24.07.92 
d) Circular 2.265, de 14.01.93 
e) Circular 2.299, de 26.04.93 
f) Circular 2.485, de 22.09.94 
g) Circular 2.517, de 09.12.94 

Recursos Externos a) Resolução 63, de 21.08.67 
b) Resolução 1.872, de 25.09.91 
c) Resolução 2.118, de 19.10.94 
d) Resolução 2.148, de 16.03.95 
e) Resolução 2.151, de 29.03.95 

Recursos Extra-Mercado a) Resolução 2.108, de 12.09.94 
b) Resolução 2.187, de 09.08.95 

Contratos de Compra e Venda de Soja Verde a) Código Comercial - Art. 192 
b) Código Civil - Art. 1.126 

Adiantamento sobre Contratos de Câmbio - ACC Circular 2.539, de 25.01.95 
a) Lei 4.728, de 14.07.65 (art.75) 

FINAME - Agrícola a) Circular 95 do BNDES 
b) Carta-Circular 10/95, de 09.08.95 do BNDES 

FONTE: GASQUES & VERDE (1995a, p.16-7) 
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ANEXO 05 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS FUNDOS DE COMMODITIES - 1992-4 

 
LEGISLAÇÃO VIGENTE IMPLICAÇÕES 

Resolução 1.912 do CMN, de 
11.03.92 

a) Autoriza a constituição de fundos de investimentos em commodities, com 
vistas ao incremento das operações realizadas nos mercados de produtos 
agrícolas, pecuários e agroindustriais 

Circular 2.205 do BACEN, de 
24.07.94 

a) Aprova o regulamento de Fundos de Investimentos em Commodities  

IN 19 do DRF, de 20.02.92 a) Dispõe sobre a tributação destes fundos 
IN 96 do DRF, de 03.08.92 a) Dispõe sobre a tributação destes fundos 
Com. 2.968 do BACEN, de 
11.08.92 

a) Dispõe sobre a aplicação dos fundos de pensão e seguradoras em Fundos de 
Commodities 

Deliberação 152 da CVM, de 
03.09.92 

a) Dispõe sobre autorização para administração de carteiras de Fundos de 
Commodities 

Carta Circular 2.335 do BACEN, 
de 12.11.92 

a) Esclarece sobre resgate de cotas 

Circular 2.251 do BACEN, de 
18.11.92 

a) Dispõe sobre prazo de enquadramento 
 

Circular 2.252 do BACEN, de 
18.11.92 

a) Dispõe sobre remessa de informações ao BACEN 

Circular 2.256 do BACEN, de 
14.01.93 

a) Altera o regulamento do fundo 

Carta Circular 2.371 do BACEN, 
de 11.06.93 

a) Esclarece sobre informações sobre rentabilidade 

Circular 2.325 do BACEN, de 
30.06.93 

a) Altera composição da carteira dos fundos 

Circular 2.352 do BACEN, de 
04.08.93 

a) Altera o artigo 33, parágrafo único da Circular 2.205, de 24.07.92 

Com. 3.471 do BACEN, de 
23.08.93 

a) Institui códigos de registro de operações 

Circular 2.391 do BACEN, de 
22.12.93 

a) Dispõe acerca dos limites de composição e diversificação das aplicações dos 
Fundos de Commodities 

Carta Circular 2.428 do BACEN, 
de 23.12.93 

a) Cria títulos e subtítulos no COSIF 

Decreto 1.259, de 29.09.94 a) Altera a cobrança de IOF das carteiras 
Circular 2.511 do BACEN, de 
02.12.94 

a) Regula o recolhimento compulsório/encaixe obrigatório sobre operações de 
adiantamento, empréstimo, financiamento e crédito 

Carta Circular 2.515 do BACEN, 
de 09.12.94 

a) Divulga demonstrativos do saldo exigível de que trata a Circular 2.511 e presta 
esclarecimentos 

Circular 2.517 do BACEN, de 
09.12.94 

a) Dispõe acerca do enquadramento em títulos agrícolas das aplicações dos 
Fundos de Commodities 

Carta Circular 2.525 a) Esclarece o alcance das disposições da Circular 2.511 
FONTE: AMORIN (1995, p.181-2) 
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ANEXO 06 
BOLETO DE NEGOCIAÇÃO DO CMDG 

 
(FRENTE) 

 
CERTIFICADO DE MERCADORIA COM EMISSÃO GARANTIDA ®  

Entrega Física – Disponível – CMDG 
 
(1) Nome do detentor do direito de uso _____________________________________________________________  
NÚMERO 
(2) Número da Agência ___________________________________________________________________________  
(3)Número de Ordem ____________________________________________________________________________  
(4) Número do Emitente __________________________________________________________________________  
(5) Série _______________________________________________________________________________________  
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA 
(6) N° Certificado de Classificação _________________________________________________________________  
(7) Órgão Classificador___________________________________________________________________________  
(8) Data da Classificação _________________________________________________________________________  
(9) Mercadoria __________________________________________________________________________________  
(10) Tipo _______________________________________________________________________________________  
(11) Safra ______________________________________________________________________________________  
(12) Quantidade ou Peso _________________________________________________________________________  
(13) Teor de Umidade ____________________________________________________________________________  
(14) Classes ____________________________________________________________________________________  
(15) Quebrados _________________________________________________________________________________  
(16) Defeitos____________________________________________________________________________________  
(17) Polimento __________________________________________________________________________________  
(18) Grupo _____________________________________________________________________________________  
(19) Consistência _______________________________________________________________________________  
(20) Validade até ________________________________________________________________________________  
(21) Data da Revalidação _________________________________________________________________________  
ARMAZENADOR 
(22) Nome______________________________________________________________________________________  
(23) Armazém n° ________________________________________________________________________________  
(24) Rua _______________________________________________________________________________________  
(25) Cidade_____________________________________________________________________________________  
(26) UF ________________________________________________________________________________________  
(27) N° do Lote__________________________________________________________________________________  
(28) Data de Entrada _____________________________________________________________________________  
(29) Última Data para Retirada _____________________________________________________________________  
 

(VERSO) 
 
(30) Protocolo __________________________________________________________________________________  
(31) Data da Negociação__________________________________________________________________________  
(32) Valor do Contrato 
Unitário CR$_______________ US$_______________ 
Total CR$_______________ US$_______________ 
(33) Condições Gerais do Negócio _________________________________________________________________  
(34) Cliente Vendedor N° _________________________________________________________________________  
(35) Corretor Vendedor N° ________________________________________________________________________  
(36) Cliente Comprador N° ________________________________________________________________________  
(37) Corretor Comprador _________________________________________________________________________  
 
FONTE: SOBOLL (1995, p.175) 
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ANEXO 07 
BOLETO DE NEGOCIAÇÃO DO CMFG 

 
(FRENTE) 

 
CERTIFICADO DE MERCADORIA COM EMISSÃO GARANTIDA ®  

Entrega Futura Garantida – CMFG 
 
(1) Nome do detentor do direito de uso _____________________________________________________________  
NÚMERO 
(2) Número da Agência ___________________________________________________________________________  
(3)Número de Ordem ____________________________________________________________________________  
(4) Número do Emitente __________________________________________________________________________  
(5) Série _______________________________________________________________________________________  
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA 
(6) Mercadoria __________________________________________________________________________________  
(7) Tipo ________________________________________________________________________________________  
(8) Safra _______________________________________________________________________________________  
(9) Quantidade ou Peso __________________________________________________________________________  
(10) Teor de Umidade ____________________________________________________________________________  
(11) Classes ____________________________________________________________________________________  
(12) Quebrados _________________________________________________________________________________  
(13) Defeitos____________________________________________________________________________________  
(14) Polimento __________________________________________________________________________________  
(15) Grupo _____________________________________________________________________________________  
(16) Consistência _______________________________________________________________________________  
ARMAZENADOR 
(17) Nome do Órgão ou Empresa de Armazenamento _________________________________________________  
(18) Armazém n° ________________________________________________________________________________  
(19) Rua _______________________________________________________________________________________  
(20) Cidade_____________________________________________________________________________________  
(21) UF ________________________________________________________________________________________  
(22) Data de Retirada a partir de ___________________________________________________________________  
 

(VERSO) 
 
(23) Protocolo __________________________________________________________________________________  
(24) Data da Negociação__________________________________________________________________________  
(25) Valor do Contrato 
Unitário CR$_______________ US$_______________ 
Total CR$_______________ US$_______________ 
(26) Condições Gerais do Negócio _________________________________________________________________  
(27) Cliente Vendedor N° _________________________________________________________________________  
(28) Corretor Vendedor N° ________________________________________________________________________  
(29) Cliente Comprador N° ________________________________________________________________________  
(30) Corretor Comprador _________________________________________________________________________  
 
FONTE: SOBOLL (1995, p.176) 
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ANEXO 08 
MODELO DA BB-CPR: 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL 
 

nº __/________ soja em grãos - kg 
 
vencimento: ____/____/____ 
 
Aos _____ dias do mês de __________ de 19___, entregarei(emos), nos termos das cláusulas abaixo e na forma da Lei nº 8.929, de 
22/08/94, a _________________________________, CGC/MF_______________________, ou à sua ordem, o seguinte:  
 
Produto: soja brasileira em grãos a granel, da safra ___/___, do tipo exportação.  
Quantidade:___________ kg (__________ quilos) equivalentes a _____________ sacas de 60 kg cada.  
Características: padrão CONCEX, com até 14,0% (quatorze por cento) de umidade, 1,0% (um por cento) de impurezas, 8,0% (oito 
por cento) de avariados - estes últimos com até 5,0% (cinco por cento) de ardidos, 10,0% (dez por cento) de grãos verdes e 30,0% 
(trinta por cento) de grãos quebrados.  
Local de formação da lavoura: "___________________", de minha propriedade (ou de propriedade de _____________________), 
situada no município de ______________________ (__).  
Área a ser plantada e produção estimada: _______ha, com produção estimada em ______________kg.  
Condições de entrega: a entrega do produto será realizada na seguinte data e local:  
a) período de entrega: de ___/___/___ a ___/___/___;  
b) local de entrega: __________________, sito à _________________, nº_________, em ______________(__);  
c) condições especiais: o produto acima discriminado será entregue ao comprador, que dará plena quitação, declarando, ainda, 
encontrar-se o mesmo nas condições estipuladas neste instrumento.  
Concordo(amos) desde já que caso o produto, na data da sua entrega, apresente características diferentes das que estão acima 
delineadas, poderá ser recusado, ou, a critério do comprador, ser recebido com os seguintes descontos:  
i - umidade: acima de 14,0% (quatorze por cento) será procedido ao desconto de 2,0% (dois por cento) para cada unidade 
excedente, respeitado o limite máximo de 20,0% (vinte por cento).  
ii - impurezas: acima de 1,0% (um por cento) o desconto será de 1,0% (um por cento) para cada unidade excedente.  
iii- ardidos e/ou avariados: acima de 8,0% (oito por cento) o desconto será de 1,0% (um por cento) para cada unidade excedente, 
respeitado o limite máximo de 5,0% (cinco por cento) para grãos ardidos.  
iv - grãos verdes: acima de 10,0% (dez por cento) o desconto será de 1,0% (um por cento) para cada unidade excedente.  
Despesas com o produto: as despesas de transporte, manutenção, conservação, braçagem, armazenagem (recepção, secagem e 
classificação) e outras, se houver, incidentes exclusivamente até o local de entrega constante do item "b" da cláusula: 'condições 
de entrega' correrão por minha (nossa) conta até a tradição do produto, efetivada através da emissão da nota fiscal e concomitante 
quitação, ficando a cargo do comprador as despesas para retirada do produto do local de armazenagem, e outras que vierem 
ocorrer.  
Tributos: ICMS, INSS (Ex-FUNRURAL), quando devidos, correrão por conta do comprador.  
Garantias: os bens vinculados (se passíveis de seguro, acrescentar: "obrigatoriamente segurados") são os seguintes: em penhor 
cedular de primeiro grau, e sem concorrência de terceiros, _________:  
- ______________________(penhorar obrigatoriamente o produto comercializado, descrevendo-o com todas as suas 
características), em hipoteca cedular de primeiro grau, e sem concorrência de terceiros, o imóvel de minha(nossa) propriedade (ou 
de propriedade de....), com as seguintes características:  denominação: (se rural); localização: município-UF (se urbano, rua e 
número,...);  
Área: (indicar a área na medida de superfície de uso local e sua equivalência em hectares, se rural ou metros quadrados, se 
urbanos);  
Título de domínio: (indicar a natureza do documento, data, folha, livro e cartório onde foi lavrado/expedido, matrícula ou 
registro___________, folhas _______, livro _________, do cartório de registro de imóveis da comarca de ___________________, 
estado de ____________________);  
Benfeitorias: (relacioná-las).  
Obrigação especial i: obrigo-me(amo-nos) a formar a lavoura para a obtenção do produto ora negociado, na área e local 
determinados nesta cédula;  
Obrigação especial ii: obrigo-me(amo-nos) durante a vigência deste título, a não gravar ou alienar em favor de terceiros, os bens 
vinculados em garantias e os produtos ora vendidos.  
Multa por inadimplemento: se a partir do 10º (décimo) dia, a contar da data limite para entrega prevista nesta cédula, não tiver sido 
entregue o produto na qualidade e quantidade previstas neste instrumento, ou no caso de vencimento extraordinário, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da obrigação principal, sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a.(doze 
por cento ao ano). Estes encargos deverão ser pagos em produto do mesmo gênero e qualidade especificados nesta cédula.  
Fiscalização: sem prejuízo da fiscalização que poderá ser realizada pelo comprador, concedo(emos) ao(s) interveniente(s), livre 
acesso ao empreendimento, à propriedade e/ou à mercadoria, com a finalidade de fiscalizar, quando necessário, a correta 
formação/condução da lavoura, acompanhar o transporte e o armazenamento da mercadoria e a situação das garantias.  
Aditivos: esta cédula poderá ser retificada e ratificada, no todo ou em parte, através de aditivos que passarão a integrá-la.  
Foro: o foro é o de domicílio do emitente. 
 
_____________________, ___/___/ 19__  
(local de emissão) (data) 
 
________________________________________  
(assinatura e qualificação do emitente)  
 
por aval ao emitente: 
________________________________________  
Banco do Brasil S.A. - Ag.______________ 

FONTE: BB-CPR (1998) 
 



QUADRO 01 - PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS PLANOS ECONÔMICOS ELABORADOS NO PERÍODO 1968-79 
 

PLANOS ECONÔMICOS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS PARA O SETOR AGRÍCOLA 
Plano Estratégico de Desenvolvimento (1968-70) 
Presidente: Costa e Silva 
Ministro do Planejamento: Hélio Beltrão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas e Bases para a Ação de Governo (1970-3) 
Presidente: Emílio Garrastazu Médici 
Ministro do Planejamento: João Paulo dos Reis 
Veloso 
 
 

a) aceleração do desenvolvimento 
b) contenção da inflação 
c) identificação dos fatores responsáveis pela 

estagnação do crescimento e do aumento da inflação 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) progresso social 
b) distribuição de renda 

a) elevar a produção agrícola 
b) elevar a produtividade agrícola (alimentos básicos) 
c) modernizar (utilização de insumos modernos) e 

combater doenças 
d) industrializar o meio rural 
e) fortalecer o crédito rural 
f) romper as barreiras do abastecimento (carne, leite, 

arroz, feijão, batata, milho, legumes) através da 
modernização; alterações na política de preços 
mínimos, financiamentos, comercialização e 
distribuição 

 
a) utilizar incentivos financeiros e fiscais para ampliar 

os investimentos e a produção no setor agrícola 
b) investir em programas de apoio ao desenvolvimento 

agrícola 
c) assegurar o aumento da produção agrícola 
d) transformar a agricultura tradicional através de 

desenvolvimento tecnológico 
e) desenvolver a atividade de pecuária 
f) preservar a geração de divisas através de políticas de 

defesa de produtos de base (café, açúcar, cacau, 
algodão, etc.) 

g) fortalecer a infra-estrutura do setor agrícola 
(irrigação, eletrificação, estradas rurais) 

h) instaurar a reforma agrária 
i) expandir a área de colonização (Nordeste, Meio-

Norte, Amazônia, Cerrados) 
j) modernizar o sistema de abastecimento 
 

(CONTINUA) 

 



QUADRO 01 - PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS PLANOS ECONÔMICOS ELABORADOS NO PERÍODO 1968-79 
 

(CONTINUAÇÃO) 
PLANOS ECONÔMICOS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS PARA O SETOR AGRÍCOLA 

I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-4) 
Presidente: Emílio Garrastazu Médici 
Ministro do Planejamento: João Paulo dos Reis 
Veloso 
 
 
 
 
II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-9) 
Presidente: Ernesto Geisel 
Ministro do Planejamento: João Paulo dos Reis 
Veloso 
 

a) inserir o Brasil no grupo dos países desenvolvidos 
b) duplicar a renda per capita (em relação ao ano de 

1969) 
c) expandir a economia 
 
 
 
 
a) manter o crescimento econômico 
b) conservar a política de combate à inflação 
c) manter o balanço de pagamentos em equilíbrio 
d) efetivar a política de melhoria da distribuição de 

renda 
e) resguardar a ordem social e política 
f) buscar o desenvolvimento sem deteriorar a qualidade 

de vida e os recursos naturais 

a) desenvolver, no Centro-Sul, a agricultura moderna e 
empresarial 

b) viabilizar a agricultura no Nordeste através da 
racionalização da estrutura agrária, introdução de 
novas tecnologias, irrigação, etc. 

c) modernizar o sistema de comercialização e 
distribuição dos produtos agrícolas  

 
a) contribuir para a expansão do PIB 
b) produzir para o mercado interno, com preços mais 

baixos 
c) gerar maior renda para o produtores rurais 
d) melhorar o padrão de vida do trabalhador 
e) ocupar e expandir a produção nas regiões de 

fronteiras 
f) modernizar as áreas já incorporadas ao mercado 
g) atender às necessidades de expansão das 

exportações 
h) estimular a agroindústria 
i) algumas áreas de atuação: utilizar a terra para fins 

agropecuários; modernizar e estimular a capacidade 
empresarial do setor agropecuário, principalmente no 
Centro-Sul; e executar a política de reforma agrária e 
de redistribuição de terras; ocupar novas áreas, 
Centro-Oeste, Amazônia, Vales úmidos do Nordeste 

 
FONTE: GONÇALVES NETO (1997) 

 



TABELA 12 - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS, SEGUNDO O TAMANHO E SUA PARTICIPAÇÃO NA ÁREA TOTAL, E 
PERCENTAGEM DA ÁREA APROPRIADA, VALOR DA PRODUÇÃO GERADA E CRÉDITO RURAL RECEBIDO EM RELAÇÃO AO TOTAL, PELOS 

DIFERENTES ESTRATOS - BRASIL - 1970 E 1975 
 

          CENSO
1970 

 CENSO
1975 

ESTRATO DE TAMANHO           Número Número
(hectare)

 
 Estabelecimentos

 
 (%) Área Produção Crédito      

        
Estabelecimentos

 
(%) Área Produção Crédito

Menos de 10 2.519.630 51,1 3,14 17,79 5,48 2.601.860 52,1 2,77 14,76 3,18
10 a menos de 100           

         
     

1.934.392 39,3 20,53 40,04 33,06 1.898.949 38,0 18,57 38,46 28,21
100 a menos de 1.000 414.746 8,4 36,84 29,31 41,75 446.170 8,9 35,79 32,90 43,89 
1.000 a menos de 10.000 35.425 0,7 27,00 10,73 15,59 39.648 0,8 27,75 12,24 19,38 
10.000 ou mais 1.449 <0,1 13,54 

 
1,84 3,98 1.820 <0,1 15,11 

 
1,31 3,72 

De tamanho não declarado
 

18.377 0,4 - -
 

-
 

4.805 <0,1 - -
 

-
Total 4.924.019 99,9  4.993.252 100  
FONTE: ARAÚJO (1983, p.340) e PINTO (1980, p.151) 

 

 



 

QUADRO 07 - PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS 
NA DÉCADA DE OITENTA19

 
SAFRA     LEGISLAÇÃO PRINCIPAIS ALTERAÇÕES OBSERVAÇÕES

1979/80 Voto do CMN 155/79, 
de 16.05.79 

a) Com a criação do Valor Básico de Custeio (VBC) 
que passa a vigorar na Safra 1979/80, os preços 
mínimos deixarão de ser parâmetros para os 
orçamentos dos empréstimos de custeio 

a) Com a introdução do VBC, os preços mínimos assumiram o papel de
estimular a produção, não sendo mais utilizados no cálculo do montante
de crédito a ser utilizado pelos agricultores 

1981/82  a) Estabelecimento de Preços-Base, reajustados pelo 
INPC até o início da comercialização do produtos 

a) Até esta safra os preços mínimos eram definidos dois meses antes do 
plantio. Embutia-se uma expectativa de inflação geralmente 
subestimada que não sofria qualquer correção até o início da colheita, 
quando entrava em vigor 

1985/86  a) O período de correção do Preço-Base é alterado. 
Deu-se tratamento preferencial para o arroz, 
mandioca, milho e sorgo, cujos períodos de 
correção foram estendidos em dois meses 

 

1986/87  Decreto 93118, de
14.08.86 

a) Criação da regra de plurianualidade de preços 
mínimos para as culturas de arroz, milho, sorgo, 
mandioca e feijão. Esta regra não se aplica a 
produtos de exportação como soja, amendoim, 
algodão e mamona. Para estes, foram levadas em 
consideração as cotações do mercado 
internacional 

 

1987/88 Portaria MA 36, de 
22.02.88 

a) Criação do preço de intervenção cujo mecanismo 
consiste numa faixa de variação de preços onde o 
limite inferior e o preço mínimo e o superior e o 
preço de intervenção, a partir do qual o Governo 
passa a vender seus estoques. Admite-se que no 
espaço entre o preço mínimo e o preço de 
intervenção deve atuar o mercado 

b) Correção do Preço-Base durante todo o período da 
colheita 

a) O critério para fixação do preço de intervenção leva em conta a média
dos preços do produto no mercado atacadista nos últimos 5 anos. Para o
arroz, milho e feijão, acrescenta-se a média dos preços uma margem de
12% para os dois primeiros e de 17% para o último 

1988/89 Portaria MA 123, de 
10.06.88 

a) Introduz o sistema de correção de preços de 
intervenção pela OTN fiscal para arroz, feijão e 
milho 

a) Com esta sistemática os preços mínimos são corrigidos pela OTN 
mensal, os preços de atacado e varejo pela OTN fiscal e os salários pela 
Unidade de Referência de Preços (URP) 

FONTE: GASQUES & VERDE (1990, p.20) 

                                                           
19 Para maiores informações ver CEZAR (1990), GARCIA & FÜRSTENAU (1992), REZENDE (1988), SILVA, P. (1992a) e SILVA, P. (1992b). 



FIGURA 05 - EST ATÉGIA SWAPS DE COMMODITIES (EXPORT NOTES) 
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FONTE: BASSINELLO & ARAÚJO (1994a, p.40) 
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QUADRO 12 - ASPECTOS PERTINENTES AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OPÇÃO DE VENDA 
 

LANÇAMENTO DOS CONTRATOS 
 
A CONAB lançará os Contratos de Opção no período da colheita de cada produto ou região, sempre que os preços de mercado, em nível dos produtores, estiverem abaixo 
dos Preços Mínimos fixados pelo Governo Federal. Para fazer o leilão desses Contratos, a CONAB se utilizará do sistema integrado de Bolsas de Cereais/Mercadorias e de 
Futuros, ou Sistema Eletrônico, na forma como já funciona para a venda dos estoques públicos. Antes de cada leilão, a CONAB divulgará, através de Avisos específicos, as 
datas, horários, o local de realização do pregão, o preço a ser pago pelo produto (Preço de Exercício), a data de vencimento do contrato, a relação com os endereços dos 
armazéns credenciados para receber o produto e outros dados julgados relevantes.  
PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES 
 
Para participar das operações de venda, o produtor deverá se dirigir a uma Bolsa de Cereais/Mercadorias ou de Futuros e procurar um corretor, credenciando-o a fazer as 
compras dos contratos em seu nome. Somente os corretores credenciados pelas Bolsas participantes de cada leilão poderão fazer lances para a compra dos Contratos 
oferecidos pelo Governo. O corretor deverá providenciar o cadastramento do produtor rural junto à Bolsa para a qual opera, sendo necessário que o produtor comprove o 
efetivo exercício de sua atividade (através de Registro no INCRA, Declaração de Imposto de Renda etc.). Encerrado o leilão, o produtor pagará à CONAB, através da Bolsa 
que o representou, o valor dos prêmios dos arrematados, e receberá da Bolsa, ou de seu corretor, o comprovante da aquisição dos Contratos feita em seu nome. Caso o 
prêmio não seja pago, o produtor perderá o direito de operar com o Governo pelo período de até dois anos.  
CONTRATO E COMPROVANTE DE OPERAÇÃO 
 
O Contrato é representado pelo Regulamento de Vendas de Contrato de Opção de Venda, onde constam as regras gerais, publicado pela CONAB no Diário Oficial da União 
do dia 27-02-97 e pelos Avisos Específicos. A exemplo de outras operações feitas através de registro eletrônico (loteria esportiva, compra de ações, aplicações financeiras 
etc.), o produtor receberá do corretor apenas um comprovante da operação realizada em seu nome. Não haverá a circulação física do Contrato. A efetiva contratação se dará 
através do registro eletrônico da operação na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, a partir de confirmação conjunta da CONAB e da Bolsa que 
intermediou a operação de compra. Isso propiciará absoluta segurança nas negociações, impedindo eventuais tentativas de fraude.  
VENDA OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE OPÇÃO 
 
Em qualquer tempo, até o vencimento da opção, o produtor poderá vender ou transferir, a quem lhe interessar, os direitos que lhe estão assegurados no Contrato de Opção. 
Para que essa operação seja validada é preciso que o fato seja comunicado à CETIP através do(s) corretor(es) ou Bolsa(s) que represente(m) o vendedor e o comprador. A 
transferência só se concretizará quando a CETIP registrar o Contrato em nome do seu novo titular. A partir desse momento, caberão ao comprador (novo titular da opção) os 
direitos e obrigações previstos no Contrato.  
ESTOCAGEM DO PRODUTO 
 
Diferentemente da Política de Preços Mínimos, a garantia de preços propiciada pelo Contrato de Opção não assegura ao seu titular, automaticamente, um financiamento à 
estocagem do produto vinculado à operação, porque, neste caso, o produto não precisa estar previamente identificado. Isto só será exigível no vencimento da opção, se esta 
for exercida. Para financiar a estocagem do produto, cujo preço está garantido pelo Contrato de Opção, seu detentor terá que procurar um banco que opere com crédito rural 
e negociar um empréstimo. A posse do Contrato de Opção certamente facilitara obtenção desse tipo de financiamento, pois sua existência representa menor risco para o 
Banco.  
EXERCÍCIO DA OPÇÃO (DECISÃO DE ENTREGAR O PRODUTO AO GOVERNO) 
 
No intervalo de cinco dias úteis antes do vencimento da opção, considerando, inclusive, o dia do vencimento, o produtor, a pessoa ou a entidade a quem o Contrato 
eventualmente tenha sido transferido ou vencido, deverá comunicar à Bolsa que intermediou a operação de compra, por escrito, a sua decisão de vender o produtor ao 
Governo, isto é, de exercer a opção de venda. Não fazê-lo até a data de vencimento da opção implica abdicar dos direitos previstos no Contrato de Opção. Nesse caso, o 
produtor perderá, apenas, o valor pago pelo Prêmio, e as despesas de corretagem e registro, sem qualquer outro tipo de penalidade.  

(CONTINUA) 

 



(CONTINUAÇÃO) 
PRAZO PARA ENTREGA DA MERCADORIA 
 
O titular da opção terá até quinze dias, corridos e contatos da data do vencimento do contrato, para depositar a mercadoria e entregar à CONAB os comprovantes previstos 
no Regulamento da Venda, ou no Aviso Específico do leilão. As despesas de armazenagem do produto correrão por conta da CONAB, a partir da segunda quinzena 
subseqüente ao vencimento da opção.  
DEPÓSITO DO PRODUTO 
 
Até o vencimento da opção, o produto poderá ficar armazenado onde melhor convier ao produto, à pessoa ou entidade a quem o Contrato de Opção eventualmente tenha 
sido transferido ou vendido. Caso decida exercer a opção (vender o produto ao Governo), o produtor, ou o novo titular da opção, na data de vencimento, deverá, junto com a 
comunicação de que deseja exercer a opção, indicar o armazém onde pretende depositar o produto. NOTA: Somente poderá ser escolhido um armazém credenciado 
constante da lista divulgada pela CONAB, através do Aviso de Venda Específico.  
DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NA CONAB 
 
Para receber o valor correspondente à venda da mercadoria ao Governo, o titular da opção terá que apresentar à CONAB a documentação comprobatória da existência e 
qualidade do produto (Certificado de Classificação, Conhecimentos de Depósito e respectivos Warrants ou Recibos de Depósito). Como se trata de uma venda ao Governo, a 
legislação exige que o interessado esteja inscrito no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, o que poderá ser feito junto à própria CONAB. No caso 
de pessoa jurídica, poderão ser exigidos outros documentos, como nota fiscal, comprovante de recolhimento da contribuição ao INSS etc. Toda essa documentação deverá 
ser entregue diretamente à unidade da CONAB que jurisdicionar a localidade de entrega do produto. Ela também poderá ser enviada à Superintendência Regional da CONAB, 
no Estado. As Bolsas e os corretores que intermediarem a operação fornecerão esses endereços, os quais, inclusive, constarão do Aviso de Venda Específico do leilão.  
DIFERENÇAS DE PESO E QUALIDADE 
 
A CONAB poderá aceitar produto de peso e qualidade diferentes das que estiverem especificadas no Contrato, até os limites previstos no Aviso Específico relativo ao leilão. 
Neste caso, o Preço de Exercício ou Valor do Contrato será ajustado para mais ou para menos, conforme os critérios previstos naquele Aviso.  
PAGAMENTO DA OPERAÇÃO 
 
O valor da venda do produto ao Governo (Preço de Exercício) será depositado na conta do titular da opção, dentro de trinta dias corridos e contados da data do vencimento 
da opção. O Preço de Exercício - anunciado antes do leilão – será calculado levando em consideração esse prazo adicional.  
DESISTÊNCIA DA OPÇÃO 
 
Caso o produtor ou outro titular do contrato optem por não vender o produto ao Governo, não precisarão tomar nenhuma providência: basta não manifestar interesse de 
venda no prazo estabelecido para exercício da opção.  
RECOMPRA DOS CONTRATOS PELO GOVERNO 
 
Sim. Na época do vencimento da opção, se o Governo não tiver interesse em formar estoques do produto objeto da opção, ou preferir poupar recursos, poderá fazer leilões 
específicos para tentar recomprar os Contratos vendidos. Neste caso, se o produtor (ou outro titular da opção) se interessar pelo Prêmio que o Governo lhe oferecer para 
desfazer o negócio, o Contrato será recomprado e a operação inicial desfeita. É evidente que essa operação só vai interessar ao produtor se o valor oferecido pelo Governo - 
somado ao preço que seu produto alcança no mercado - for igual ou superior ao valor da aquisição previsto no Contrato (Preço de Exercício). 
FONTE: CONAB (1998a) 

 



QUADRO 15 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DO PRODUTO RURAL (CPR) 
SEGUNDO O BANCO DO BRASIL, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA SUA EXECUÇÃO 

 
 O QUE É? COMO SURGIU A CÉDULA DE PRODUTO RURAL? 

 
A BB-CPR é a Cédula de Produto Rural avalizada pelo Banco do Brasil, garantindo a entrega do produto ao comprador. A comercialização de produtos agropecuários no 
Brasil evoluiu muito nos últimos cinco anos graças a dois fatores: 
a) ao grau de maturidade alcançado pelo mercado de commodities no País, que garante a comercialização dos produtos no mercado nacional e internacional; 
b) às dificuldades orçamentárias do Governo brasileiro, que estimularam o surgimento de mecanismos alternativos à geração de recursos, como , por exemplo, a venda 
antecipada ou ‘soja verde’, onde o produtor recebe o dinheiro antecipado para entrega do produto só na época da colheita, e, o ‘troca-troca’, onde o vendedor fornece os 
insumos para formação da lavoura e também só recebe o produto na época da colheita. Essas operações são realizadas através de contrato com suas conseqüentes 
inconveniências como a formalização do negócio através de escritura pública, quando houver garantia real, exigindo a presença do vendedor e do comprador. A 
transferência para terceiros só se dá por escritura pública de cessão de direitos. É inviabilizada a criação de mercado secundário e a comercialização em bolsas de 
mercadoria. A execução judicial do vendedor, quando necessária, é efetuada através de ação ordinária que tem tramitação demorada. 
COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR AS DIFICULDADES NO MERCADO E DE SIMPLIFICAR O AGRIBUSINESS SURGIU A CPR - CÉDULA DE PRODUTO RURAL.  
Regulamentada pela Lei número 8.929, de 22.08.94, com publicação no diário oficial de 23.08.94, através do qual o emitente - produtor rural e suas associações, inclusive 
cooperativas - vende a termo sua produção agropecuária, recebe o valor da venda no ato da formalização do negócio e se compromete a entregar o produto vendido na 
quantidade, qualidade e em local e data estipulados no título. O Banco do Brasil foi a primeira instituição a implementar o título utilizando a denominação ‘BB-CPR’.  

 EM QUE CONSISTE O NEGÓCIO? 
 
Consiste na venda antecipada pelo produtor rural (pessoa física ou jurídica ou cooperativas de produção) de parte de sua produção, recebendo à vista, para entrega 
futura, pelo produto comercializado. O Banco do Brasil, ao prestar aval à operação, garante ao comprador de produtos agropecuários o recebimento do produto, na 
quantidade, qualidade, prazo e local pactuados.  

 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BB-CPR 
 
1. Venda de produtos rurais, com pagamento à vista;  
2. Título líquido e certo, transferível por endosso e exigível pela quantidade e qualidade de produto nele previstos;  
3. Negociável em bolsa de mercadorias (sem comprador do produto definido) ou mercado de balcão (com comprador definido);  
4 .Com registro na CETIP - Central de Custodia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, garantindo, dessa forma a autenticidade do papel;  
5. Eficácia contra terceiros - inscrição no cartório de registro de imóveis - CRI do domicílio do emitente; e 
6. Faculta a emissão do título em qualquer fase do empreendimento: (planejamento, desenvolvimento, pré-colheita ou até mesmo, do produto colhido).  

 FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE BB-CPR 
 
Venda via balcão: negociação direta entre produtor e comprador, cabendo ao Banco do Brasil avalizar o negócio verificando se o preço está coerente com o preço de 
mercado;  
Venda via leilão eletrônico: negociação indireta; mediante o fornecimento à agencia do Banco do Brasil de proposta de venda de CPR, para formação de lote a ser 
ofertado no leilão eletrônico, que interliga as maiores bolsas de mercadorias.  

 PRODUTOS COMERCIALIZADOS ATRAVÉS DE BB-CPR 
 
Qualquer produto agropecuário (in natura, beneficiado, industrializado), de produção própria dos legítimos emitentes. Os que já foram comercializados através de BB-
CPR: soja, café, boi e milho. Outros deverão ser submetidos ao GECOM/BBCPR-Brasília (DF).  

(CONTINUA) 

 



  
VANTAGENS NA COMERCIALIZAÇÃO DE BB-CPR 
 
Produtores e cooperativas  
1. venda de parte da produção para aporte de recursos quando 
necessários  
2. reduz a incerteza da comercialização  
3. obtenção de melhores preços  
4. consolidação dos produtos agropecuários - moeda forte  
Exportadores e indústrias 
1. escalonamento prévio do recebimento do produto ajustado à 
demanda da entressafra - just in time  
2. redução dos períodos de estocagem  
3. lastro para ACC  
4. elimina estruturas de formalização e acompanhamento  
5. maior segurança na compra antecipada  
Vendedores de insumos, máquinas e implementos 
1. reduz a curva sazonal da procura e da oferta  
2. otimiza as operações de troca-troca em virtude de ser ativo financeiro

(CONTINUAÇÃO) 
Transportadoras 
1. conhecimento prévio da demanda  
2. planejamento prévio de itinerários  
3. possibilidade de negociação antecipada do frete  
Rede armazenadora  
1. conhecimento prévio da demanda de armazenamento  
2. estimula a capacitação técnica e estática da rede  
Instituições financeiras  
1. prestação de serviços diretos ou indiretos  
2. arregimentação de potenciais investidores e linha de crédito a compradores  
3. assistência integrada do setor primário ao terciário  
Bolsas de Mercadorias e de Futuros  
1. amplia operações com commodities agropecuárias  
2. disponibiliza mais produtos para a formação de mercados futuros e de opções agropecuários  

 LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
 
O Banco do Brasil oferece ainda uma linha de crédito para aquisição de produtos agropecuários por meio de Cédula de Produto Rural - criada a partir da Resolução 2.148, 
do Banco Central do Brasil.  
Limite 
1. até 100% do valor da CPR - (ou lote de CPR) - observado o limite de crédito do cliente  
2. impacto de 10% do limite de crédito - CPR avalizada pelo Banco do Brasil  
3. impacto de 100% do limite de crédito - oferecimento de outras garantias 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Para o Banco do Brasil, a consolidação do instrumento BB-CPR aconteceu na safra 95/96, com operações direcionadas para o café e soja.  
As operações apresentaram resultados financeiros satisfatórios, com insignificante índice de inadimplência. 
Foram captados recursos externos na ordem de US$ 100 milhões, com base na Resolução 2.148, de 16.3.95, para financiamento da comercialização/custeio/investimento 
de agroindústrias e exportadores, com lastro de CPR. 
O agribusiness nacional movimentou mais de 70.000 mil toneladas de grãos, dos quais 533,5 mil toneladas (0,74%) foram negociados via BB-CPR. 
Considerando dados de nov/96, foram avalizados 1.200 BB-CPR, movimentando cerca de R$ 130 milhões. O produto BB-CPR atraiu importantes agentes do agribusiness 
(tradings, indústrias, torrefadores, etc.), que normalmente não vinham operando com o Banco do Brasil. 

FONTE: BB-CPR (1998)

 



ANEXO 02 
COMPARAÇÃO DAS NOVAS FONTES DE RECURSOS COM O CRÉDITO APLICADO NA AGRICULTURA PELO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO 

RURAL - BRASIL - 1990-7 
 

(EM VALORES CORRENTES) 
FONTES 1990 (1) 1991 (1) 1992 (1) 1993 (1) 1994 (2) 1995 (2) 1996 (2) 1997 (2) 
Tradicionais         
Recursos das 
Operações Oficiais de 
Crédito (OOC) (Tesouro 
Nacional) 

148.847.931.649,11        

        

        

      

715.312.351.159,03 8.224.438.998.295 180.641.046.031 2.418.424.455 1.276.838.290 219.048.677 148.056.477

Recursos Obrigatórios 
(MCR 6-2) 

152.524.474.871,57 662.095.961.701,59 6.699.646.900.372 74.781.265.727 1.035.136.566 851.683.807 1.062.352.287 4.417.418.011

Recursos Livres (MCR 
6-8) 

110.816.669.882,95 305.389.516.997,28 2.419.252.877.857 79.538.498.479 1.421.494.439 1.056.509.429 507.674.205 591.830.700

   
Novas Fontes         

  
  

        

      

      

       

       

        

      
 

  

Poupança Rural 111.469.574.491,53 955.394.223.879,91 16.297.698.561.848 292.776.748.855 3.113.633.737 2.337.633.665 574.808.784 828.708.601
Fundos Constitucionais 24.896.747.226,55 95.351.199.499,05 1.126.321.655.979 37.384.017.191 445.533.080 583.752.351 937.488.065 555019205
Recursos Governos 
Estaduais 

506.756.183,53 3.663.450.583,46 25.074.231.526 657.087.822 22.943.729 23.012.903 16.128.470 17.497.936

FAT – Fundo Amparo 
Trabalhador 

- - - - - - 1.383.674.222 1.813.154.437

FAE – Fundo Extra-
Mercado 

- - - - - - 876.562.258 655.070.918

Recursos do FUNCAFÉ - - - - - - - 354.514.699 
Fundo de Commodities - - - - - - - 10.796.375 
Recursos do 
BNDES/FINAME 

- - - - - - - 332.563.605

Recursos do 
INCRA/PROCERA 

- - - - - - - 45.632.030

Recursos de Outras 
Fontes 

8.027.056.395,52 221.136.121.897,79 1.006.906.263.269 11.656.301.123 464.576.724 352.168.981 715.464.121 69.259.156

   
TOTAL 557.089.210.701,76 2.958.342.825.718,11

 
 35.799.339.489.151

 
 677.434.965.234

 
 8.921.742.735 6.481.599.431 6.293.201.098

 
 9.839.522.150 

   
FONTE: Anuário Estatístico do Crédito Rural – 1990-7 
NOTAS:  (1) Valores correntes em CR$ 1,00. 
 (2) Valores correntes em Reais. 
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