
Mesmo não sendo uma
solução definitiva para
todos os problemas da
agropecuária nacional,
o plano de safra 2007/08
atende às principais
expectativas do setor

O s produtores rurais esperavam mais,
mas não se pode dizer que ficaram
totalmente desapontados com o

Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2007/08,
anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva no dia 28 de junho. Anunciado
dois dias antes do início oficial do plantio,
em l ° de julho, ele frustrou mais pelo seu
atraso do que pelas medidas anunciadas.
O atraso - no ano passado, o anúncio foi
feito em maio - se deveu às intensas ne-
gociações entre os ministros envolvidos
com o assunto - Agricultura, Fazenda e
Relações Institucionais - e às reuniões de

técnicos desses Ministérios com membros
da Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados e representantes de enti-
dades de classe, como a Confederação de
Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e a
Organização das Cooperativas do Brasil,
OCB, à procura de uma fórmula de con-
senso, um meio termo entre o desejado e
o possível.

Principais medidas
O governo ampliou o volume de re-

cursos destinados ao crédito rural da agri-
cultura empresarial em 16%, que passou
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Cesário Ramalho: "O plano é bem
estruturado, mas pequeno para as
necessidades da agricultura"

dos R$ 50 bilhões para R$ 58 bilhões.
Desse total, R$ 49, l bilhões serão des-
tinados ao custeio e R$ 8,9 bilhões aos
programas de investimento.

Ainda assim, o total de recursos
disponibilizados esteve longe do vo-
lume pleiteado pelas entidades que
representam os produtores agropecu-
ários, como a CNA e a Federação da
Agricultura de Mato Grosso, Famato,
que defendiam a liberação de R$ 90
bilhões e R$ 100 bilhões, respectiva-
mente, para o financiamento do cus-
teio, comercialização e investimento
da safra 2007/08.

Outra mudança considerada posi-
tiva foi a redução da taxa anual de ju-
ros controlada de 8,75% para 6,75%,
o que representa uma diminuição de
22,9% no custo desses financiamen-
tos, para os quais foram alocados R$
36,45 bilhões - um acréscimo de 21%
em relação ao volume destinado pa-
ra a safra anterior. Vale lembrar que

esta foi a primeira redução feita sobre a
taxa de 8,75%, que vigorava desde julho
de 1998.

O aumento de recursos e a queda da
taxa de juros forma acompanhados pelo
aumento dos limites de financiamento de
custeio, investimento e Empréstimos do
Governo Federal (EGF). Para lavouras irri-
gadas de arroz, feijão, mandioca, sorgo ou
trigo e milho, o limite passou de R$ 400
mil para R$ 450 mil. Para a pecuária bovi-
na e bubalina, leiteira ou de corte, o limite
foi ampliado de R$ 140 mil para R$ 150
mil. A avicultura e suinocultura, explora-
das em sistemas que não sejam de parce-
ria, foram contemplados com um aumento
de R$ 120 mil para R$ 150 mil. No caso

de investimentos, demais custeios ou
comercialização, os limites subiram de
R$ 80 mil para R$ 100 mil.

O governo também reduziu a taxa
de juros do Programa de Geração de
Emprego e Renda Rural, Proger Rural,
de 8% para 6,25% ao ano e ampliou
o volume de recursos disponíveis de
R$ 700 milhões na safra anterior pa-
ra R$ 2,2 bilhões. Para ser enquadra-
do no programa da safra 2007/2008,
o limite da renda bruta do produtor
passou a ser de R$ 220 mil, contra R$
100 mil na safra 2006/07. O limite de
crédito também foi ampliado de R$
48 mil para R$ 100 mil por benefici-
ário, tanto para custeio quanto para
investimento.

No que se refere aos instrumentos
de apoio à comercialização, o governo
fará leilões de equalização de preços,
antes do plantio, de modo a garantir

aos produtores preços estabelecidos com
base em estimavas do custo variável. Tam-
bém se compromete a aumentar os preços
mínimos vigentes em nível nacional e re-
gional para diversos produtos.

Para o subsídio ao prêmio do seguro
rural, que na safra 2006/07 contava com
R$ 31, l milhões, foram destinados R$ 100
milhões, com o objetivo de ampliar a sua
abrangência, que hoje é de modestos 2,4%
da área plantada.

Endividamento
Ainda não foi desta vez que o polêmico

problema da dívida agrícola foi resolvido
- pelo menos de forma definitiva. Essa dí-
vida imensa - calculada em R$ 131 bilhões
- se acumula há mais de uma década, tor-
nando-se cada vez mais difícil de ser paga,
ainda mais por um setor que, volta e meia,
enfrenta períodos alternados de bonança
e de crise aguda.

Através do PAP 2007/08 o governo
determinou o efeito suspensivo, até 31
de agosto de 2007, das parcelas das dí-
vidas de investimento já vencidas e não
pagas ou que vão vencer até 30 de agosto
de 2007, para os produtores que estejam
com suas parcelas pagas até 31 de dezem-
bro de 2006. As parcelas de custeio das sa-
fras 2004/05 e 2005/06, já prorrogadas e
com vencimento em 2007, também foram
beneficiadas com uma prorrogação de 12
meses após o vencimento do contrato. O
governo também criou um grupo de traba-
lho, composto por representantes dos mi-
nistérios da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento e da Fazenda, e por parlamentares
e seus assessores, com o objetivo de propor
medidas que contribuam para equacionar
o endividamento agrícola.

Lideranças céticas
"Nós achamos que o plano foi bem es-

truturado e que privilegia alguns segmen-
tos, como o agricultor médio, que vai ter
um limite de crédito até R$ 200 mil. O pla-
no também tem o mérito de provocar uma
queda nos juros, que não é aquela que nós
pleiteávamos, porque nós acreditávamos
que a nova taxa teria com a taxa Selic, que
teve uma queda mais acentuada. Mesmo
assim, essa redução põe os juros numa
tendência de queda, o que já é importan-
te", opina Cesário Ramalho, presidente da
Sociedade Rural Brasileira. "Outra medida
também importante é o aumento das ver-
bas destinadas ao seguro, que, mesmo as-
sim, ainda está muito longe daquilo que
a agricultura nacional precisa."

Sobre o aumento de recursos para o
crédito rural, Ramalho ressalta que, em
vista, da elevada inadimplência do setor,



poucos agricultores vão poder efeti-
vamente utilizar os recursos ofere-
cidos pelo PAP 2007/08. "O plano
de safra anunciado ainda é muito
pequeno para o tamanho da agri-
cultura brasileira. Ele pode ser um
referencial, mas deveria ser maior.
O plano anunciado resolve apenas
uma pequena parcela da questão
de crédito para a área rural. Os juros
deveriam ter caído ainda mais e as
demais medidas deveriam ser mais
abrangentes. Nós temos ainda graves
problemas para resolver, que são as
questões do seguro, do custo Brasil,
do endividamento, porque o grande
endividamento não foi resolvido. O
governo precisa encarar o problema
da dívida rural, que é de R$ 131 bi-
lhões, com R$ 25 bilhões vencendo
este ano. Essa dívida precisa ser par-
celada por um prazo de, digamos,
20 anos, porque os agricultores não
estão conseguindo pagar sequer as
prestações de 2007."

Para o presidente da Associação
Brasileira de Agribusiness, Abag,
Cario Lovatelli, o PAP 2007/08 é
parcialmente interessante, mas não chega
a ser suficiente. "É uma espécie de colcha
de retalhos relativamente bem costurada",
define. "O problema é que o papel aceita
tudo, mas eu gostaria de ver isso funcio-
nando na prática, sendo implementado de
fato. Além disso, ele não beneficia todos
os setores por igual - uns foram mais be-
neficiados, outros menos."

Lovatelli também endossa as críticas
de Cesário Ramalho à falta de uma políti-

ca de seguro agrícola mais abrangente. "O
Brasil é o único país com vocação agrícola
que não tem um seguro rural à altura das
suas necessidades. Esse é um item extrema-
mente importante, que não tem uma solu-
ção consistente", critica. "As verbas que o
governo reservou para essa finalidade não
passam de uma quirelazinha. A bem da
verdade, eu ainda estou muito cético em
relação à política agrícola do atual gover-
no e vou esperar um pouco mais para ver

se surgem resultados mais
concretos."

Menos cético, Fran-
cisco Matturro, presiden-
te da Câmara Setorial de
Máquinas e Implementos
Agrícolas da Abimaq, acha
que o PSP 2007/08 é posi-
tivo, "Desde o momento
em que o governo o anun-
ciou, supõe-se que deve
cumpri-lo. Ele é positivo
principalmente no que se
refere à redução da taxa de
juros para investimento e
custeio", elogia. "A única
ressalva que nós fazemos é
o fato de o governo não ter
contemplado a equaliza-
ção do passivo que o setor
agrícola tem, que é muito
grande. No que se refere ao
plano de safra em si, não
temos maiores reparos. O

que nos preocupa são as questões que não
constam desse plano, como a valorização
do real e a alta dos insumos, que reduzem
a rentabilidade do agricultor."

Mais otimista, Agmar Faria, consultor
da área agrícola da Abimaq, considera o
PAP 2007/08 "excelente", por ter contem-
plado quase todas as reivindicações do
setor agrícola. "A primeira era a redução
da taxa de juros, que foi conseguida. Saiu
também uma modificação substancial nos
limites do Moderinfra e do Moderfrota,
que passaram a ser de R$ l milhão e R$ 3
milhões, respectivamente, para cada toma-
dor e que inclui a reforma de equipamen-
tos. O Moderinfra vai permitir, por exem-
plo, a modernização de equipamentos co-
mo pivôs centrais que já estão com muito
tempo de uso e precisam ser melhorados,
através da incorporação de novas tecno-
logias disponíveis para os equipamentos
novos, para consumir menos água e ter
maior produtividade. No Moderfrota fo-
ram mantidos os limites de valores e isso
já deu bastante folga", detalha Faria, que,
no entanto, aponta a valorização do real
como uma questão que pode comprome-
ter os resultados que o novo plano de safra
pretende viabilizar. "A única coisa que ain-
da continua sem solução é a falta de uma
taxa cambial razoável. Esse é um proble-
ma muito sério, que vem anulando os es-
forços que têm sido feitos para melhorar
as vendas e, conseqüentemente, a renda
do agricultor. "
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