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Os bancos desembolsaram R$ 2,8 bilhões a menos em crédito rural nos nove primeiros meses 
da atual safra de grãos (2008/09). Esta retração no crédito à chamada agricultura empresarial, 
equivalente a 6%, foi mais significativa nas operações de aplicação obrigatória 
("exigibilidades") sobre depósitos à vista (18%) e nos empréstimos bancários com taxas de 
juros livres (47%). 
 
De julho de 2008 a março de 2009, o recuo do crédito nessas duas modalidades chegou a R$ 
9,5 bilhões, informaram bancos públicos e privados ao governo federal em relatório oficial. A 
oferta global de crédito rural foi parcialmente compensada pela elevação de 70% nas 
aplicações dos recursos de "poupança rural", operada pelo Banco do Brasil e instituições 
cooperativas (Bancoob e Bansicredi). 
 
Também colaborou para o desempenho o acréscimo de 36% nos financiamentos de 
investimentos no campo, sobretudo nas operações lastreadas em recursos de baixo custo dos 
fundos constitucionais (FCO, FNO e FNE). 
 
Mesmo com a retração global, uma tendência positiva foi a elevação de 91% dos 
financiamentos de bancos cooperativos a produtores médios. O volume chegou a R$ 158 
milhões até aqui - resultado 64% superior aos R$ 83 milhões do ciclo anterior. 
 
Os empréstimos à agricultura empresarial fecharam os nove meses da safra 2008/09 em R$ 
44,18 bilhões, ou 68% do total de R$ 65 bilhões programados para o atual ano-safra. A 
performance ficou 19% abaixo do desempenho do mesmo período do ciclo anterior (2007/08). 
Nesta mesma época do ano passado, os bancos haviam desembolsado 81% do total reservado 
ao Plano Safra. 
 
Na outra mão, as aplicações na agricultura familiar cresceram 14% no mesmo período. Em 
nove meses, os financiamentos ficaram R$ 878 milhões acima da safra anterior, fechando em 
R$ 7,14 bilhões - ou 55% do total de R$ 13 bilhões programados para a temporada 2008/09. 
 
O relatório, consolidado pelo Ministério da Agricultura, mostra que os investimentos no campo 
estão em alta. Mesmo com a crise financeira global, produtores e cooperativas demandaram 
um adicional de R$ 1,88 bilhão (36%) em crédito para investimento neste ano-safra do que no 
ciclo anterior. O ritmo de desembolsos foi 19% superior à temporada passada. A boa 
performance reflete a elevação de R$ 1,67 bilhão (80%) no crédito oferecido pelo bancos nos 
fundos constitucionais. Até agora, os bancos emprestaram R$ 3,75 bilhões do FCO, FNE e FNO 
a produtores e cooperativas agropecuárias. 
 
As operações de investimento em infraestrutura (Moderinfra) registraram evolução positiva de 
74%, chegando a R$ 193 milhões. Os bancos aplicaram até o momento 39% do previsto no 
programa - na safra passada, eram 22% nesse mesmo intervalo. 
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