
Pacote agrícola dá alívio de R$ 75 bilhões  
Iuri Dantas e Sheila D’Amorim 
 
Na maior ajuda da história ao setor, governo Lula permite renegociação ou quitação de dívidas 
com descontos de até 80% 
 
Impacto nas contas do governo é estimado em R$ 1,2 bilhão; ministro da Agricultura nega que 
seja uma ajuda a "caloteiros" 
 
Depois de um primeiro mandato praticamente em pé de guerra com o setor agrícola, o 
governo Lula anunciou a maior ajuda financeira a agricultores endividados em toda a história. 
O pacote envolve R$ 75 bilhões em dívidas que poderão ser renegociadas -com descontos do 
saldo devedor, redução dos juros, ampliação de prazos- e quitadas com abatimento de até 
80% dos débitos. 
 
No total, os agricultores poderão ter um desconto de até R$ 9 bilhões nas dívidas, segundo o 
ministro Guido Mantega (Fazenda), beneficiando 2,8 milhões de produtores -dos quais 1,8 
milhão de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O impacto nas contas do 
governo, porém, será bem menor: cerca de R$ 1,2 bilhão, diluído nos próximos anos. Em 
2008, serão R$ 250 milhões apenas. 
 
Como boa parte das dívidas abrangidas no pacote já tinha sido lançada como prejuízo na 
contabilidade pública, o que o governo conseguir receber de volta, agora, será registrado como 
receita e servirá para cobrir os gastos com as medidas, minimizando o custo fiscal do pacote. 
Segundo os dados da Fazenda, o governo tem cerca de R$ 12 bilhões em débitos antigos, que 
já haviam sido provisionados (considerados perdidos), e a maior parte desses débitos entrou 
no novo pacote. 
 
A última grande renegociação do setor, de acordo com a assessoria técnica da Fazenda, foi em 
2001 e envolveu algo próximo a R$ 15 bilhões. Atualmente, o total da dívida do setor é de R$ 
130 bilhões, mas parte está em dia. 
 
Preconceito 
 
Defensor de uma "solução definitiva" para o endividamento do setor agrícola, o ministro 
Reinhold Stephanes (Agricultura) disse que é "preconceito achar que os agricultores são 
caloteiros". "Mais de 90% dos que não pagam não têm condições de pagar. O desvio é 
pequeno", afirmou. 
 
"O pequeno e o médio produtor rural têm inadimplência de 3%, mas carregam dívidas antigas. 
Fica, você, um ano sem receber salário que verá como vai ter dificuldade para equacionar suas 
dívidas", defendeu. Segundo o ministro, apesar da recuperação da renda no campo com o 
crescimento da economia e o aumento do preço das commodities agrícolas no mercado 
internacional, houve alta de custo de produção e valorização do real, que comem parte da 
rentabilidade. "Os fertilizantes triplicaram", disse. 
 
A maior parte das dívidas está nas mãos do setor público, mas uma parcela, que o governo 
não precisou, diz respeito a contratos privados. Nesse caso, segundo o secretário de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, os benefícios serão só de redução dos 
juros, o que os bancos já teriam apoiado, disse Stephanes. 
 
As medidas incluem, ainda, a criação de um fundo de catástrofe rural, em que consórcios 
assumirão riscos maiores em casos de desastres naturais. Além de seguradoras privadas, o 
governo federal também vai participar, injetando recursos quando as empresas não 
conseguirem pagar sozinhas o custo. 
 
Também fez parte do pacote a criação de oito cargos de adidos agrícolas, que ficarão 
instalados em representações diplomáticas no exterior para auxiliar na abertura de novos 



mercado e em questões técnicas e negociações sanitárias, como o embargo da carne bovina 
pela União Européia. 
 
Após a edição da medida provisória de 37 páginas e 52 artigos, será preciso que o Conselho 
Monetário Nacional regulamente alguns pontos. 
 
De acordo com Stephanes, o governo também pretende obter em cinco a dez anos a auto-
suficiência na produção de fósforo e nitrogenados, utilizados como base para adubos e 
fertilizantes. Para isso, a participação da Petrobras será decisiva. 
 

 
Leia mais: 
 
Dívida escancara contraste entre produção e política  
Mauro Zafalon 
 
Apesar de avanço na produtividade, política agrícola do país ainda é ineficiente 
 
Ações estanques de pastas como a da Agricultura, dos Transportes e do Meio Ambiente elevam 
custos para produzir no país 
 
A renegociação das dívidas de produtores rurais pode pôr fim a um período cinzento da 
agricultura brasileira. O país, que já está atingindo alto grau de desenvolvimento na produção 
agropecuária, ainda vive no passado quando se trata de política agrícola. 
 
O acerto da dívida pode dar fôlego ao produtor e fazer com que haja pressão menor sobre o 
governo, que pode desenvolver metas agrícolas adequadas ao novo estágio do setor. 
 
Mas a responsabilidade pelos problemas atuais das dívidas não é só do governo. Parte delas 
veio de secas, perda de preços internacionais em determinados momentos, desvalorização do 
dólar e, também, de decisões erradas de muitos produtores em períodos de bonança, quando 
houve obsessão por expansão de áreas e compra de terras e de máquinas -e não pela busca 
de produtividade. 
 
As medidas de alívio do governo devem ser acompanhadas, no entanto, de mudanças urgentes 
no que se refere a crédito, seguros e até tributação sobre insumos. Esses pontos já são 
prioridades do governo, mas ainda de forma incipiente. 
 
Não basta apenas crédito. Agora que o país caminha para uma nova fase econômica, o 
governo deve pensar o setor agrícola de forma unificada. As ações estanques dos vários 
ministérios -Agricultura, Transportes, Meio Ambiente e outros- tornam os custos de produção 
no Brasil bem mais elevados do que no resto do mundo, fazendo com que o produtor nacional 
perca rentabilidade. 
 
O governo deve fazer o planejamento de safra para pelo menos dois anos, liberando recursos 
no momento apropriado. Com crédito, o produtor pode decidir a melhor hora de comprar 
insumos. 
 
Novos mecanismos 
 
Esse crédito deve ser estendido também à comercialização, permitindo aos produtores buscar 
proteção nos novos mecanismos atuais, inclusive no mercado futuro, o que já ocorre em 
outros países. 
 
Da parte dos produtores, eles têm de ter consciência de que estão em uma atividade de alto 
risco, como muitas outras. Ganha-se em um ano e guarda-se para o próximo, que pode não 
ser tão rentável. 
 



Os últimos anos deram ao produtor uma visão de que só ficam no mercado os que realmente 
são "do ramo" e buscam redução de custos e elevação de produtividade. 
 
As atitudes pouco éticas de muitos produtores, de não pagar as dívidas no passado, à espera 
da salvação do governo, diminuíram. Hoje, os próprios produtores estão mais conscientes de 
que os tempos mudaram. 
 
Há quatro anos, parte dos produtores rompeu contratos de soja porque haviam negociado o 
produto com valores menores no início da safra, Neste ano, apesar da grande diferença de 
preços do início da safra dos do período de colheita, foram poucos os casos de rompimento de 
contratos. 
 
O acerto dessas dívidas vem em boa hora e pode dar fôlego aos produtores. O cenário 
internacional é de escassez de produtos e indica a manutenção de preços elevados nos 
próximos anos, embora os custos tenham acompanhado a alta das commodities. 
 
A eficiência deverá fazer parte da agenda de todo produtor a partir de agora. Essa eficiência 
deve ser tanto na produção como na comercialização. O mercado mundial deixou de ser 
apenas uma questão de oferta e demanda, mas também de especulação maior. 

 

 
 



 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 maio 2008, Dinheiro, p. B1-B3. 


