


N o dia 31 de março, termina o prazo para que os produtores ru-
rais endividados quitem suas dívidas, contraídas principal-
mente nas catastróficas safras 2004-05 e 2005-06. Alegando
falta de recursos, alguns tentaram renegociar, mas não foram

atendidos e agora terão que se virar para honrar os compromissos.
No total, a dívida rural já chega a R$ 130 bilhões, provenientes de
empréstimos feitos, em sua maioria, pelo Banco do Brasil e por ou-
tras instituições financeiras que financiam o plantio, a compra de
máquinas e suplementos agrícolas e o armazenamento da produção.

Mesmo se tratando de uma quantia
vultosa e as partes estarem longe de
chegar a um consenso, existem gran-
des chances de esta dívida ser paga no
prazo. "Não há o que fazer", afirma
Carlos Sperotto, presidente da Comis-
são Nacional de Crédito Rural. "Nós
tentamos buscar recursos para pror-
rogar, mas não tivemos sucesso. En-
tão, estamos aconselhando o produtor
que tem condições a pagar a dívida."

Sperotto teme que o não pagamen-
to possa comprometer o planejamen-
to de muitos produtores para as próxi-
mas safras. "Do dia 31 de março não
pode passar, pois começa o período de
contratação de lavouras. A condição
de inadimplente faz com que o produ-
tor perca o crédito e tenha dificulda-
des para seguir em frente", continua.
É justamente por isso que muitos de-
vedores já estão se mexendo.

Com a alta dos preços da soja, do
milho e algodão, o cenário está um
pouco mais positivo, mas muitos ainda
estão recorrendo a empréstimos pes-
soais ou simplesmente se desfazendo
de máquinas financiadas para levan-
tar o dinheiro necessário e quitar a dí-
vida. De acordo com a Federação Bra-

sileira dos Bancos (Febraban), mais
de 88% de toda a dívida já havia sido
paga até o final de dezembro. Já o
Banco do Brasil acredita que mais de
99% dos endividados devam regulari-
zar suas situações dentro do prazo.

Bom para uns, ruim para outros. Se
por um lado os bancos estão recebendo
em dia, por outro, as negociações com
as indústrias de defensivos seguem
sem qualquer definição. "Existem dí-
vidas dos produtores com o nosso se-
tor que vêm desde a safra 2004-05, que
foi muito ruim", afirma Amaury Sarto-
ri, do Sindag - Sindicato das Indús-
trias de Defensivos, que confirma uma
dívida na casa dos R$ 2 bilhões.

Segundo Sartori, as negociações
já estão em andamento, mas até ago-
ra ainda não existe nenhum processo
concluído. O executivo, no entanto,
segue confiante em uma solução.
"Este é o ano do produtor. Os preços
estão bons agora, mas temos que
lembrar que eles vêm de duas safras
muito ruins. Além da nossa dívida,
eles ainda precisam se acertar com
as indústrias de sementes e
fertilizantes", diz.

Buscando colocar um

ponto final neste impasse, o Sindag
vem se reunindo com representantes
do governo e do Banco do Brasil des-
de o fim de 2006, mas ainda não encon-
trou uma solução definitiva. Chegou
muito perto em maio de 2007, quando
o ministério da Fazenda editou a Me-
dida Provisória que criou o FRA -
Fundo de Recebíveis do Agronegócio
e estimulou o Banco do Brasil a insti-
tuir uma linha de crédito especial via
FRA, muito mais viável.

Pouco depois, entretanto, o Banco do
Brasil alterou o que havia sido acorda-
do. Com novas regras, transformou-se
num programa financeiro comum, regi-
do por mecanismos de mercado e, por
isso, não estimulou a adesão por parte
dos produtores, que agora apostam to-
das as suas fichas em bons resultados
na próxima safra para sair do buraco.

Se 2008 começou bem para os agri-
cultores, não se pode dizer o mesmo
para os pecuaristas. Com o recente
veto da União Européia à carne brasi-
leira, são eles que agora correm sérios
riscos de endividamento. Com o au-
mento da oferta, os preços tendem a
cair drasticamente, reduzindo os lucros
e comprometendo o pagamento dos
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