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A safra 2008/09 começa oficialmente amanhã, mas só na quarta-feira é que o governo irá 
anunciar os recursos para o financiamento do plantio e a previsão é que o dinheiro demore, no 
mínimo, duas a três semanas para chegar ao banco devido à burocracia. Isto não significa, no 
entanto, que estará nas mãos dos produtores, pois há ainda a pendência da renegociação do 
endividamento. Este é o ano em que o anúncio é feito mais tardiamente no atual governo. São 
esperados R$ 65 bilhões para o setor.  
 
"A condição de o produtor acessar o recurso depende das emendas à MP da Renegociação, que 
vai ampliar o nível de adimplência", diz Carlos Sperotto, presidente da Comissão de Crédito 
Rural da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Segundo ele, quem vai se 
beneficiar com o atraso na liberação dos recursos é o setor de fertilizantes. "Quanto mais 
tempo passa, mais caro fica o insumo", conclui.  
 
Analistas de mercado acreditam que parte dos insumos já foi contratada. Segundo Carlos 
Cogo, diretor da Cogo Consultoria Agroeconômica, houve um agendamento grande de compra 
de adubos e fertilizantes. Ele lembra que, em média, essas negociações são feitas a juros duas 
a três vezes superiores aos nominais. O diretor da Safras & Mercado, Flávio França Júnior, diz 
que as vendas de insumos para a soja, neste ano, estão 20% superioras a 2007 e a estimativa 
do setor é que, ao fechamento de 2008, fiquem 8% maiores. Segundo ele, parte desta 
diferença é o que deve estar sendo feito antecipadamente. França Júnior acrescenta que a 
demora na liberação dos recursos deve impactar no aumento dos custos, concentrando a 
aquisição dos insumos, além de o endividamento feito antecipadamente, teoricamente significa 
um juro mais alto. Pelos dados do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para Defesa 
Agrícola (Sindag), as vendas de agrotóxicos, no primeiro quadrimestre deste ano, cresceram 
15% na comparação com o mesmo período de 2007. "Mas isso não chega a ser um exagero, 
se comparado com 2004", afirma José Roberto da Ros, vice-presidente executivo do Sindag. 
De acordo com ele, 80% das vendas que somam R$ 5 bilhões são feitas com financiamento do 
setor, pois o agrotóxico é o último insumo que o produtor compra. "Quando chega no 
defensivo, não tem mais dinheiro oficial", diz. O sindicato ainda não tem previsão de quanto da 
safra 2008/09 já foi contratada.  
 
"Além disso, no caso dos outros produtos, que não a soja, a dependência dos recursos do 
governo é maior. E, portanto, o atraso, mais prejudicial, pois muita gente, como o produtor de 
milho, começa a plantar mais cedo que a soja", afirma França Júnior. O sócio-diretor da RC 
Consultores, Fábio Silveira, diz que um atraso no liberação dos recursos não é uma boa notícia 
nem para o produtor, nem para o consumidor. De acordo o economista, a demora na liberação 
do crédito pode impactar no tamanho da safra e o risco de a safra não ter um crescimento 
razoável retarda uma possível queda nos preços dos alimentos. "Portanto, haverá uma queda 
mais lenta na inflação".  
 
"Quanto mais cedo sair o recurso, melhor para o produtor se programar", afirma Cogo. Na sua 
avaliação, por conta da queda nos depósitos à vista exigibilidade bancária, em 2007 
representou quase metade dos valores anunciados pelo governo os juros subsidiados não 
devem ser suficientes nem para um terço da safra. Cogo acrescenta ainda que, para 
compensar o aumento dos custos de produção média de 30% seriam necessários entre R$ 80 
bilhões e R$ 100 bilhões um acréscimo de 37% a 70% em relação a 2007, quando o estimado, 
por enquanto, é de 12% a mais. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Edilson Guimarães, diz que os valores ainda não estão definidos a 
previsão é que hoje o Conselho Monetário Nacional (CMN) analise os votos agrícolas do plano. 
Segundo ele, a queda nos depósitos à vista vai impactar, mas as estimativas iniciais é que não 
foi tão grande como se esperava. Guimarães diz ainda que o anúncio dia 2 de julho não vai 
trazer prejuízo ao produtor. "Ele contrata o financiamento com a norma vigente". Ou seja, se 
houver mudança na taxa de jurou ou no limite de crédito, quem quiser fazer a operação antes 
do tempo da burocracia entre o Banco Central e os agentes financeiros, pagará pelos valores 
da safra passada. "O que dá um pouco mais de trabalho é o de investimento, que a norma do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) demora mais", diz.  



 
Por meio de sua assessoria, o Banco do Brasil, afirmou que as agências terão condições de 
atender as propostas após o anúncio.  
 

 
Leia mais: 
 
Falta de financiamento põe em risco o cultivo da soja 
Fabiana Batista 
 
Responsável por 45% da produção de soja no País, a região Centro-Oeste deve ter crédito 
mais restrito e tardio para o cultivo do grão na safra 2008/09. Em Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul as tradicionais vendas e trocas antecipadas de soja com tradings, que geram 
recursos ou insumos para custear grande parte da safra, estão muito abaixo do nível que 
estavam em igual período do ano passado. De acordo com levantamento da Agroconsult as 
tradings devem ofertar 30% menos recursos nesta safra de soja, que está 39% mais cara ao 
produtor.  
 
No estado de Mato Grosso, por exemplo, o custeio oficial respondeu por cerca de 4% do 
financiamento da safra de soja 2007/08, segundo estimativas da Associação dos Produtores de 
Soja de Mato Grosso (Aprosoja). Marcelo Duarte, diretor-executivo, explica que o restante foi 
quase todo financiado pela iniciativa privada tradings e multinacionais de insumos. "Estamos 
realmente preocupados", diz.  
 
João Birkhan, diretor da Central de Comercialização de Grãos (Centrogrãos) da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), acredita que até agora menos da metade do 
adubo necessário foi adquirido pelo produtor do estado quando, em junho do ano passado, 
quase 100% da demanda já estava comprada.  
 
"Aqui na Centrogrãos usávamos financiamento da safra via Adiantamento sobre Contrato de 
Câmbio (ACC), instrumento que também retraiu-se 50% nas últimas duas safras", lamenta 
Birkhan. Ele conta que, como atuam em grupo, os produtores na Centrogrãos estão pleiteando 
outras fontes de financiamento da safra, sobretudo em fundos de investimento estrangeiros. 
"Não temos plano B. Estamos aguardando a resposta desse empréstimo para daqui 15 dias", 
conta Birkhan.  
 
Em Goiás, onde o crédito oficial não chega a representar 30% do financiamento do plantio de 
soja o ritmo de empréstimos para a safra, que já deveria estar em torno de 20% com venda 
antecipada de soja, está praticamente nulo, segundo Pedro Arantes, economista da Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg). "Não se tem notícia de ninguém que já conseguiu 
dinheiro. As tradings estão fechadas e o produtor, assustado com o custo de produção. No 
ciclo passado, uma tonelada de adubo valia 27 sacas de soja. Atualmente vale 45 sacas", 
compara Arantes.  
 
Assim, segundo ele, com muito esforço se consegue repetir a área plantada de 2007/08, que 
foi de 2,1 milhões de hectares. "A iniciativa privada responde por cerca de 35% do 
financiamento da lavoura em Goiás. O produtor não está capitalizado para assumir nem parte 
dessa parcela com recursos próprios".  
 
Além da restrição, que deve, no mínimo, reduzir o uso de tecnologia na safra, pode também 
atrasar o plantio, aumentando o risco de problemas climáticos e ocorrência de ferrugem no 
final do ciclo, na avaliação de Eduardo Riedel, vice-presidente Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). "O cenário é muito obscuro porque, além do recuo 
de tradings, o crédito oficial também será mais restrito, na medida que a renegociação das 
dívidas também vai restringir o limite de empréstimo do produtor", avalia Riedel. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. 2008, Agronegócio, p. C8. 


