
Governo teme efeito da crise na safra e reforça crédito à agricultura 
Fabíola Salvador e Adriana Fernandes 
 
Uma das medidas em estudo prevê que parte dos depósitos compulsórios seja usada para 
financiar o produtor rural 
 
 
 Preocupado com o risco de a escassez de crédito internacional comprometer a safra agrícola 
de 2009, o governo prepara medidas preventivas para o setor de agronegócios. "O governo 
sabe que pode haver um problema para o ano que vem e está estudando alternativas para 
garantir a liberação de recursos no plano de safra", disse uma fonte do Ministério da Fazenda.  
 
Uma das alternativas é liberar parte dos depósitos compulsórios que são recolhidos pelos 
bancos para evitar uma quebra da safra, o que teria reflexos negativos na balança comercial, 
nos preços dos alimentos no mercado interno e na inflação. 
 
Com o desbloqueio do compulsório, parte do dinheiro que hoje fica depositado no Banco 
Central (BC) voltaria às instituições financeiras e poderia ser oferecido aos produtores rurais. 
Segundo uma fonte, outra medida em estudo é ampliar a fatia dos depósitos à vista e da 
poupança rural que são aplicados em crédito rural, a chamada exigibilidade bancária.  
 
Por lei, 25% dos depósitos à vista e 65% dos recursos da poupança rural devem ser investidos 
em crédito rural. Em março, o Conselho Monetário Nacional (CMN) flexibilizou a exigibilidade 
das aplicações dos recursos das instituições que operam com caderneta imobiliária ou rural, o 
que permitiu o aumento do número de bancos que emprestam à área agrícola. 
 
A idéia de defender a liberação de mais recursos para a agricultura ganhou força na semana 
passada, depois que o BC anunciou o adiamento do cronograma de implementação de 
compulsórios de leasing, medida adotada para aumentar o volume de dinheiro no sistema 
financeiro diante do quadro de restrição de recursos externos.  
 
No campo, a pressão sobre os financiamentos do Banco do Brasil (BB) é cada vez maior, pois 
as tradings, que tradicionalmente financiam a atividade agrícola, também diminuíram a oferta 
de crédito para os produtores por causa da volatilidade dos preços dos grãos nas bolsas de 
mercados futuros.  
 
Essa pressão elevou em 34% os desembolsos do BB no acumulado do ano-safra até a primeira 
quinzena de setembro. As liberações somaram R$ 6,75 bilhões entre julho e os primeiros dias 
deste mês. Para outubro está previsto novo aporte, de R$ 2,7 bilhões. As liberações do 
próximo mês elevam os desembolsos do BB na safra atual para R$ 9,4 bilhões.  
 
O governo teme um "esgotamento" da fonte de financiamento à agricultura e, por isso, tem 
avaliado opções que garantam liquidez no começo de 2009, durante o período de plantio da 
segunda safra, a safrinha.  
 
RESISTÊNCIA 
 
O economista Guilherme Dias, professor da Universidade de São Paulo (USP), lembra que os 
bancos são contra a mudança na regra da exigibilidade. "Os bancos estão fazendo uma 
pressão tremenda para esse porcentual cair. O BC também fará uma bruta resistência a 
qualquer mudança", diz. Segundo ele, os bancos são contrários à alteração por causa da 
renegociação das dívidas do setor rural. Além disso, a obrigatoriedade de oferta de crédito a 
juro controlado de 6,75% ao ano não agrada às instituições. 
 
"Nos outros empréstimos, eles podem trabalhar com spread (juro) e estão sempre dizendo que 
a exigibilidade é um das coisas que fazem o custo do dinheiro no Brasil ser tão alto. Tenho 
impressão de que hoje, com as renegociações, eles têm um argumento forte para dizer que 
não pode aumentar."  
 



 
 

Artigos complementares: 
 
Pacote para exportador é urgente, diz Miguel Jorge  
Renata Veríssimo e Lu Aiko Otta  
 
Presidente Lula receberá proposta de nova linha de crédito até o fim da próxima semana  
 
As medidas para ampliar a oferta de crédito aos exportadores devem ser apresentadas ao 
presidente Lula até o fim da próxima semana, informou ontem o ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. “O presidente vai decidir se quer que elas sejam 
implementadas imediatamente e, na minha opinião, elas devem ser.” 
 
O objetivo, como informou o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, é garantir recursos 
para o setor, mas não a qualquer preço. “Não quer dizer que não vamos pedir garantias e as 
taxas serão as que tiverem de ser”, disse Bernardo.  
 
Segundo Jorge, o governo quer agir preventivamente porque metade das exportações 
brasileiras cerca de US$ 100 bilhões depende de financiamento. No entanto, ele comentou que 
a crise ainda “não está forte” para os exportadores, apesar das restrições de crédito no 
mercado externo. “Há possibilidade de secarem os financiamentos ou ficarem mais caros. 
Antes que ocorra, temos de estar preparados. Devemos ter medidas para implementar agora 
ou para ficarem na prateleira”, disse Jorge.  
 
Ele defende criatividade nas medidas, que estão em análise num grupo de trabalho formado 
pelo seu ministério, o da Fazenda e o Banco Central (BC). O desafio é apontar alternativas 
além das tradicionais, como a ampliação dos recursos ao Programa de Financiamento das 
Exportações (Proex) e às operações de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC). 
“Teremos de trabalhar com coisas não óbvias numa crise como essa, que é nova, diferente”, 
disse Jorge.  
 
Segundo Bernardo, os recursos ao setor exportador serão adicionais aos que o BC já está 
oferecendo nos leilões de dólares com compromisso de recompra. “Vamos tentar, tanto quanto 
possível, garantir recursos ao setor.” Ele considerou “perigosa” a proposta de formar a linha de 
crédito a exportadores com recursos das reservas cambiais. Para o secretário de Comércio 
Exterior, Welber Barral, que também participa dos estudos, qualquer solução depende do 
Banco Central. 
 
O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Carlos Thadeu de Freitas, 
que já foi diretor de Assuntos Internacionais do BC, defende, por exemplo, leilões de dólares 
como os que o BC já vem fazendo, mas direcionado especificamente aos exportadores. Outra 
opção é depositar os dólares das reservas no Banco do Brasil no exterior. Com maior suporte 
financeiro, o banco abre mais linhas aos exportadores.  
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Para o ex-secretário de Política Econômica e diretor executivo do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio Gomes de Almeida, a situação obriga o exportador a 
buscar alternativas. “O quadro aumentará o custo dos empréstimos. Isso deverá ser repassado 
às exportações ou pode deixar algumas empresas sem crédito. No limite, prejudicará a 
competitividade das nossas exportações.”  
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 out. 2008, Economia & Negócios, p. B1 e B3. 


