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O Banco do Brasil (BB) liberou R$ 30,8 bilhões para a safra 2008/09, 25% mais que no 
período anterior. O objetivo é incentivar a oferta de alimentos e conter o aumento dos preços. 
Paralelamente, a instituição comemora a retomada da agricultura brasileira. A demanda por 
recursos na temporada 2007/08 excedeu em R$ 400 milhões os valores de R$ 24,3 bilhões 
programados para o ciclo que terminou em 31 de junho. A forte procura pelos recursos 
acontece após duas safras consecutivas de sobras em decorrência do processo de 
renegociação de dívidas.  
 
O vice-presidente de Agronegócio do BB, Luiz Carlos Guedes Pinto, disse ontem que foram 
emprestados na safra anterior R$ 24,7 bilhões, o que supera em R$ 400 milhões a expectativa 
da instituição financeira. O excedente dos recursos saiu da exigibilidade dos depósitos à vista e 
do aumento dos recursos da caderneta de poupança, segundo o diretor de Agronegócios do 
BB, José Carlos Vaz. "Os produtores deram prioridade ao crédito de custeio", disse.  
 
A cifra a ser liberada nesta safra corresponde a 40% dos R$ 78 bilhões dos recursos previstos 
no novo Plano Safra, anunciado na semana passada. "Esse é um item muito importante na 
composição da cesta básica", disse Guedes Pinto. "Se as condições climáticas forem normais 
vamos superar os 143,5 milhões de toneladas da última safra".  
 
O ex-ministro lembrou, entretanto, que os produtores rurais que rolaram dívidas, nos últimos 
programas, não terão acesso aos recursos de investimento, para garantir a sua capacidade de 
pagamento.  
Otimista, Carlos Vaz acredita que a demanda pelos recursos deve permanecer em alta, porque 
os produtores devem aumentar a produção diante dos preços agrícolas elevados. O banco 
pretende liberar 100% dos recursos programados.  
 
Do total de R$ 30,8 bilhões disponíveis para a safra que se inicia, R$ 7,8 bilhões serão 
destinados à agricultura familiar, acima dos R$ 6 bilhões aplicados na safra passada. E os R$ 
23 bilhões serão para apoiar o financiamento da agricultura empresarial. Na safra anterior 
somaram R$ 18,7 bilhões. Vaz afirmou que a inadimplência está sob controle, abaixo de 2,5%, 
após atingir o pico de 6,5% há três anos. O saldo da carteira de crédito agrícola do banco 
soma R$ 62 bilhões, já considerando as renegociações de dívidas feitas recentemente. Para 
Guedes Pinto, a agricultura brasileira começou a se recuperar a partir da safra 2006/07. E a 
expectativa é de que o cenário se consolide este ano. Ao destacar que a oscilação é um caso 
típico na agricultura, ele orienta os produtores que ampliem o uso de mecanismos de proteção 
a preços e intempéries climáticas, sempre que possível, para evitar eventuais surpresas. Ele 
citou que foram liberados R$ 12,4 bilhões de crédito de custeio na safr! a anterior, dois quais 
51,2% foram protegidos pelo seguro rural.  
 
O BB quer ampliar as contratações de proteção de preços no mercado futuro com a 
implantação das operações nas agências do banco. Pelas regras atuais, os produtores precisam 
recorrer à BM&F ou uma corretora para fazer tais operações, consideradas ainda modestas. Na 
safra anterior totalizaram R$ 350 milhões. A previsão é chegar até R$ 750 milhões na nova 
safra.  
 
Para tentar conter a alta dos preços domésticos dos alimentos, uma parcela maior de 
produtores rurais poderão acessar o crédito com juros mais baixos, a 6,75% ao ano, em 
operações de crédito de custeio e financiamento. Isso porque o BB aumentou para 80% a 
parcela de juros controlados para a agricultura familiar. O restante será emprestado a taxas 
livres que variam entre 12,5% a 17% anuais. Na safra anterior, a participação era de 70%. 
Houve redução na taxa de juro para a agricultura familiar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 jul. 2008, Agronegócios, p. C8. 


