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RESUMO 

 

O tema deste estudo são os modelos existentes de financiamento do agronegócio, 

que são essenciais para viabilizar a produção agrícola e financiamento do setor com 

recursos públicos e privados. O modelo oficial compreende os agentes financeiros 

que oferecem linhas de crédito, de acordo com as regras definidas pelo Banco 

Central Brasileiro. O modelo comercial que está em expansão no financiamento da 

agricultura da região Centro-Oeste consiste em contratos firmados de forma livre 

com condições estabelecidas entre produtores rurais e as agroindústrias. O objetivo 

desse estudo foi realizar uma avaliação comparativa desses modelos de 

financiamento, descrevendo suas modalidades, apontando os pontos fortes, fracos e 

o melhor custo benefício existente entre os modelos. O método utilizado foi uma 

combinação de dois tipos de pesquisa: bibliográfica e estudo de campo. Os 

problemas trabalhados na pesquisa são: a limitação e esgotamento do modelo 

tradicional de crédito rural brasileiro e a desproporcionalidade existente na 

distribuição dos recursos do SNCR. Com uma possível solução para a situação 

problema, apresentamos os títulos de crédito do agronegócio que foram criados a 

partir do ano de 2004, que compõe Modelo de Crédito Privado. São eles: Cédula de 

Produto Rural CPR, Letra de crédito do agronegócio (LCA), Certificado de recebíveis 

do agronegócio (CRA), Conhecimento de depósito agropecuário (CDA), o Warrant 

Agropecuário (WA), Certificado de direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e a 

Nota comercial do agronegócio (NCA). O resultado foi à produção um material amplo 

que demonstra os problemas e oportunidades no processo de financiamento do 

agronegócio no Estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: Agronegócio, Agricultura, Crédito Rural, Financiamento Agrícola, 

Política Agrícola. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study are existing models of agribusiness financing, which are 

essential to enable agricultural production and financing of the sector with public and 

private resources. The official model comprises financial agents that offer credit lines 

according to the rules defined by the Banco Central Brasileiro. The business model 

that is expanding and already dominates the financing of agriculture in the Midwest 

Region, consists of freely signed contracts with conditions established between 

farmers and agribusinesses. The overall objective is to achieve a comprehensive and 

comparative assessment of these funding models, describing their modalities, 

pointing out the strengths, weaknesses and the best cost benefit existing amongst 

models. The method used was a combination of two types of research: 

bibliographical and field study. The problems addressed in the research are: the 

limitation and exhaustion of the traditional Brazilian rural credit model and the 

disproportionality in the distribution of SNCR resources. With a possible solution to 

the problem, we present the agribusiness credit titles that were created as of the year 

2004, which composes the Private Credit Model. These are: CPR Rural Product 

Certificate, Agribusiness Credit Letter (LCA), Agribusiness Receivables Certificate 

(CRA), Agricultural Storage Knowledge (CDA), Agricultural Warrant (WA), 

Agribusiness Credit Certificate ) And the Agribusiness Trade Note (NCA). The result 

was to produce a broad material that demonstrates the problems and opportunities in 

the process of financing agribusiness in the State of Goiás. 

 

 

Keywords: Agribusiness, Agriculture, Rural Credit, Farm Loan, Agricultural Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo agrícola iniciou um processo 

intenso de transformação devido à modernização e introdução de máquinas no 

campo. Isso foi necessário para atender à demanda crescente de alimentos da 

população mundial.  

Segundo Carneiro (2015), cada ser humano consome, em média, de 300 e 

500 quilos de alimentos por ano. O autor relata que o que ocorreu no segundo pós-

guerra foi à adoção de uma dieta predominantemente carnívora nos países centrais, 

que cada vez mais vem dedicando a agricultura à produção de forragem animal. 

Para isso, adotou-se um modelo de agronegócios baseado em produção em escala, 

monocultura extensiva, mecanização e alto uso de insumos tecnológicos, como 

fertilizantes e pesticidas. Essa fase da história ficou conhecida como Revolução 

Verde. 

Para Nunes (2007), a Revolução Verde permitiu um pequeno aumento da 

oferta per capita mundial de alimentos. Isso ocorreu ao mesmo tempo em que a 

população mundial crescia, a população rural reduzia e a área agrícola encolhia 

(1,91% entre 1975 e 2005). Antes da Revolução Verde, os países desenvolvidos 

promoviam a adoção do modelo "difusionista", que se baseava principalmente no 

uso de mecanização de grande escala combinado com outras técnicas agrícolas 

(GUANZIROLI, 2015). 

Este modelo sugeria que os agricultores camponeses dos países pobres 

seriam incapazes de adotar tecnologias modernas e que, portanto, iriam migrar para 

as cidades para se integrar no processo de industrialização que, inevitavelmente, 

ocorreria em todos os países, conforme a versão rostowiana da história (ROSTOW, 

1990).  

Nesse período alguns autores contribuíram de forma convergente nessa linha 

de pensamento, como William Theodore Schultz, que escreveu o livro Transforming 

Traditional Agriculture, obra famosa que, segundo Guanziroli (2015), constituiu as 

bases teóricas para a mudança de pensamento que, posteriormente, embasara a 

Revolução Verde. Schultz critica a hipótese central do modelo difusionista de que os 



17 

 

pequenos produtores seriam incapazes de adotar tecnologias modernas por serem 

atrasados, arcaicos ou irracionais. 

Para Schultz (1964), os produtores rurais pobres dos países menos 

desenvolvidos eram desprovidos de conhecimentos técnicos sobre a terra, porém 

racionais. A aplicação de técnicas modernas por eles não seria por falta de 

sabedoria, mas por não possuírem recursos financeiros e condições estruturais 

necessárias. Ou seja, por estarem privados de condições sociais e econômicas para 

sua adoção. 

Hobsbawm (1995) afirma que desde a era neolítica a maioria dos seres 

humanos vivia do gado criado em suas terras ou recorria ao mar para a pesca. Com 

exceção da Grã-Bretanha, camponeses e agricultores continuaram sendo uma parte 

de destaque da população empregada, mesmo em países industrializados, até bem 

adiantado do século XX.  

Mesmo na Alemanha e nos EUA, as maiores economias industriais, a 

população agrícola, apesar de estar de fato em declínio constante, ainda equivalia, 

mais ou menos, a um quarto dos habitantes; na França, Suécia e Áustria, ainda 

girava entre 35% e 40%. Quanto aos países com menor desenvolvimento econômico 

na Europa, como a Bulgária e a Romênia, cerca de quatro em cada cinco habitantes 

trabalhavam na terra. 

Fundamentado nas bases históricas, mas sempre atento às inovações 

tecnológicas, o setor agrícola tem evoluído constantemente e apresentado uma 

dinâmica cada vez mais tecnológica. Segundo o Portal do Agronegócio (2016), 

atualmente, o segmento é reconhecido como moderno, eficiente e competitivo. O 

agronegócio brasileiro é uma atividade próspera, segura e rentável.  

Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e 

quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, o Brasil tem 388 milhões de 

hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões 

ainda não foram explorados. Esses fatores fazem do país um lugar de vocação 

natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados a suas cadeias 

produtivas. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira e 

responde por um em cada três reais gerados no país. 

O Brasil conta com cerca de 214 milhões de cabeças de gado, o maior 

rebanho comercial bovino do mundo. Em 2015, a produção foi de 9,2 milhões de 

toneladas de carne. Análise da Embrapa mostra que o principal fator para o aumento 
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da produção foram os ganhos de rendimento, decorrentes dos resultados da 

modernização da pecuária brasileira, considerada competitiva e sustentável (MAPA, 

2016). 

O desempenho do setor agrícola pode ser melhormente analisado quando se 

observa a Balança Comercial e o saldo das exportações frente às importações. 

Nota-se que, tanto as exportações quanto as importações, recrudesceram a valores 

de 2008. O preço apurado em 2015 comparado aos de 2014 apresentou evolução, 

mas o setor agrícola não se deve enganar com a elevação potencialmente positiva 

(CONAB, 2016). 

O crescimento e desenvolvimento vivenciado na atualidade pelo agronegócio 

no estado de Goiás impulsionaram os empreendedores do segmento agrícola, 

denominados produtores rurais, a buscarem meios de financiamento capazes de 

patrocinar a produção de produtos agrícolas e pecuários. 

Nesse cenário, o mercado foi se organizando, práticas comerciais foram 

estabelecidas e, atualmente, encontramos basicamente dois modelos de 

financiamento no mercado, o oficial e o comercial privado. Esse assunto foi 

abordado em um evento realizado pelo Instituto Educacional BM&F BOVESPA, 

denominado 2ª Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de 

Commodities, por Silva (2012).  

Podem-se separar os modelos de crédito agrícola para cadeia de grãos no 

Brasil em dois grandes grupos: o crédito agrícola oficial e o crédito agrícola 

comercial privado ou não oficial. O modelo de crédito agrícola oficial está ligado ao 

crédito obtido junto ao sistema bancário e às cooperativas de crédito, dentro das 

normas balizadas pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e pelo Manual de 

Crédito Rural (MCR). Esses recursos podem ser controlados (taxas subsidiadas) ou 

livres, e suas principais fontes são: recursos obrigatórios, poupança rural, fundos 

constitucionais e Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

As modificações das práticas comerciais surgiram depois de ficar claro que a 

tradicional política agrícola brasileira, fundamentada no modelo delineado pelo 

Sistema Nacional de Crédito Rural, se tornara limitada para atender à crescente 

demanda por crédito do setor agrícola. 

Ao analisar o cenário, podemos observar que o marco ocorreu nos anos 

1990, época em que o financiamento do agronegócio brasileiro era totalmente 
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dependente de recursos oficiais que eram disponibilizados mediante interesses 

governamentais, como estratégia de executar a política monetária nacional. 

Diante deste panorama, em 2005 o governo se movimentou e começou a 

abrir novas alternativas capazes de captar recursos para patrocinar de forma 

eficiente a produção agrícola no país. Foram, então, criados títulos de crédito 

específicos do agronegócio destinados ao refinanciamento de recebíveis originados 

nas relações comerciais entre produtores rurais e agroindústrias que atuam no 

segmento. 

Esse estudo pretende destrinchar as alternativas existentes de captação de 

recursos para financiar a atividade agrícola e, para isso, devemos nos fundamentar 

no conceito já estabelecido por Felipe Prince Silva que classifica modelos de crédito 

agrícola no Brasil em dois grandes grupos: o crédito agrícola oficial e o crédito 

agrícola comercial privado. 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO  

O tema desse estudo são os modelos existentes de financiamento do 

agronegócio, que surgem com o objetivo de viabilizar a produção agrícola e 

financiamento do setor com recursos públicos e privados. 

O modelo oficial tem como protagonistas os agentes financeiros, que 

oferecem linhas de crédito, com regras definidas pelo Banco Central Brasileiro. O 

Crédito Rural abrange recursos destinados para custeio, investimento ou 

comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no 

Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas 

normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito (MAPA, 2016). 

Atualmente, as Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, por serem 

consideradas menos desenvolvidas economicamente do que as demais, possuem 

também algumas linhas especificas que buscam diminuir a disparidade de 

desenvolvimento. A oferta de linhas de créditos para investimentos conta com 

recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, 

conhecidos, pela ordem, como FCO, FNO e FNE (MAPA, 2016). 
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O modelo comercial consiste em contratos firmados de forma livre com 

condições estabelecidas entre produtores rurais e as agroindústrias que atuam no 

processamento dos produtos agrícolas. Com a redução do volume de recursos 

oficiais destinados ao financiamento agrícola no Brasil - uma das consequências da 

crise fiscal da década de 1980, novos mecanismos foram criados para atender à 

crescente demanda do setor. Dentre as alternativas surgidas neste contexto está a 

concessão de crédito por parte de fornecedores de insumos, agroindústrias e 

tradings diretamente aos produtores. Este novo modelo, que segue em expansão, já 

é predominante no financiamento da agricultura da região Centro-Oeste, a maior 

produtora de grãos do país (SILVA, 2012). 

Dentro do modelo comercial, convém estudar um importante instrumento de 

formalização de operações que é a Cédula de Produto Rural (CPR), instituída pela 

Lei n. 8.929/1994 como instrumento que representa promessa de entrega de 

produtos rurais, com ou sem garantia constituída. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento do 

Estado de Goiás, a Balança comercial goiana bateu recorde em dezembro de 2015. 

Mesmo diante do desaquecimento do comércio internacional no mesmo ano, a 

venda da soja e carnes produzidas em Goiás, para chineses e europeus, 

impulsionou a balança comercial goiana fechar o ano com o segundo maior saldo da 

década (Jornal Hora Extra, 2016). 

Com exportações de US$ 550.840 milhões e importações de US$ 210.074 

milhões, a balança comercial goiana de dezembro de 2015, gerou saldo comercial 

de US$ 340,766 milhões, o maior superávit da história para o mês. Os valores 

exportados também tiveram bom desempenho ao registrar o segundo melhor 

resultado na série histórica iniciada na década de 1990. As exportações perdem 

apenas para o valor registrado em dezembro de 2012, quando as vendas externas 

de Goiás atingiram US$ 571 milhões (SED, 2016). 

O Agronegócio tem sido o protagonista dessa grande conquista. No ano de 

2014, o então secretário interino de Indústria e Comércio, Rafael Lousa, declarou 

que “o agronegócio é, hoje, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da 
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economia goiana”. Ele lembrou que países desenvolvidos, como Estados Unidos, 

Canadá e Austrália, se apoiaram no setor para bancar seu desenvolvimento e a 

expansão de seus negócios (O POPULAR, 2014).  

Para Rafael Lousa, as exportações de soja só não registram uma participação 

ainda maior na balança comercial, porque a legislação goiana oferece incentivos 

para industrialização local do grão, o que é muito bom, pois essa agregação de valor 

ajuda a gerar mais empregos no Estado. 

Segundo o IMB (2016), os destaques das exportações goianas em março de 

2016 fora, o complexo soja (US$ 333,594 milhões ou 48,97%), seguido do complexo 

de minérios, com 15,69% de participação nas exportações com valor de US$ 

106,874 milhões; complexo carne, com US$ 103,260 milhões ou 15,16%, com 

destaque para a carne bovina, com US$ 60,900 milhões exportados ou participação 

de 8,94% nas exportações. 

Dada a sua relevância e dependência econômica para garantir a continuidade 

do crescimento da região, é essencial buscarmos formas de apoio financeiro à 

atividade e, ainda, entender de forma mais clara as ofertas do mercado financeiro, 

distinguir e escolher as melhores alternativas capazes de aperfeiçoar o custo 

benefício da produção. Nos mercados agroalimentares é fundamental, portanto, 

reduzir a distância econômica e a distância temporal entre o produtor e o 

consumidor.  

Diminuir a distância econômica significa fazer mais barato, por meio do 

gerenciamento preciso dos custos e da cadeia de valor, com a construção do 

modelo econômico do negócio e de uma análise criteriosa e detalhada dos 

processos operacionais. Reduzir a distância temporal significa cumprir as etapas de 

produção e distribuição em menor tempo, poupar recursos e ampliar o giro dos 

ativos empregados (WEDEKIN, 1997). 

Com uma leitura das práticas comerciais utilizadas no mercado de Goiás, é 

possível identificar grandes oportunidades de utilizar outras formas de angariar 

recursos, para garantir a produção agrícola. Com a emissão de títulos de crédito que 

são relativamente novos e recém-inseridos no mercado, é possível diminuir a 

dependência do sistema de crédito oficial e ainda ganhar mais agilidade na obtenção 

de recursos. 



22 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Objetivo Geral: 

Realizar uma avaliação comparativa dos modelos de financiamento do 

agronegócio utilizados no Estado de Goiás com a finalidade de demonstrar os 

pontos de melhoria existentes no processo de financiamento do agronegócio. 

 

Objetivos Específicos: 

i. Analisar os modelos existentes de financiamento do agronegócio; 

ii.  Identificar quais as modalidades de financiamento e fontes de recursos 

utilizadas pelos produtores rurais na região do campo de estudo; 

iii.  Identificar e analisar as novas alternativas de financiamento do 

agronegócio; 

iv.  Levantar oportunidades de melhoria que devem ser observadas pelos 

envolvidos no processo com objetivo de melhorar a dinâmica de 

financiamento da cadeia produtiva do segmento.  

1.4 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Segundo Zica (2001), o esgotamento do modelo tradicional de crédito rural 

brasileiro induziu à criação de modelos capazes de prover o acesso a outras fontes 

de recursos. Simultaneamente aos problemas do crédito tradicional, que provocaram 

este esgotamento (inadimplência, redução do volume de novos financiamentos), a 

produção agropecuária brasileira vem apresentando crescimento, o que demonstra 

que o setor rural tem encontrado seu próprio caminho. 

Considerando a afirmação de Popper (1978), que defende que o 

conhecimento não começa com percepções e observação ou com a recompilação 

de dados ou fatos, mas sim com problemas, o presente estudo busca respostas para 

as seguintes questões: 

a) Diante do cenário, como o mercado tem se ajustado à atual realidade, 

adotando novos instrumentos de captação de recursos necessários 

para continuidade do financiamento da produção agrícola? 
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b) Quais as alternativas que são viáveis e tendem a se firmar como 

solução para o segmento agrícola, que demanda por mecanismos de 

proteção contra fenômenos causados pela variação cambial e 

flutuação de preços? 

c) Quais são as melhores alternativas de financiamento do agronegócio? 

d) Os produtores conhecem as opções todas as opções de 

financiamento? 

 A falta de conhecimento das soluções e alternativas disponíveis é um 

problema que afeta o segmento, embora existam algumas linhas de financiamento 

tenham com boas condições de pagamento, como prazo e taxas de juros, 

apresentam pouca demanda pelo mercado, como por exemplo, a linha de 

financiamento para a agricultura de baixo carbono. De acordo com informações 

declaradas pelo vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Dias, no 

Banco do Brasil, existem 380 projetos em análise aguardando aprovação para a 

obtenção de recursos via Programa ABC. Se aprovadas, as operações devem somar 

R$ 100 milhões. Ele relatou que esperava que o programa estivesse mais evoluído, 

dada sua representatividade tanto para agricultores como para a sociedade 

brasileira. A expectativa do banco era que ao menos 50% dos 1.632 clientes que 

faturam mais de R$ 10 milhões por ano tivessem aderido ao programa. Dias 

reconhece a existência de dificuldades para acessar a linha e destaca três: a falta de 

conhecimento do programa por parte do produtor; a ausência de técnicos para 

desenvolver projetos sustentáveis nos moldes que o programa exige; e a resistência 

dos agricultores e pecuaristas em realizar grandes investimentos (GLOBO RURAL, 

2017). 

O Agronegócio é um segmento que sofre grande impacto com as oscilações 

do mercado cambial e, por isso, é essencial encontrar alternativas capazes de atrair 

investidores, bem como mitigar riscos da produção e pagamento de credores. Nesse 

sentido, o estudo também vai abordar as possibilidades existentes no o mercado de 

derivativos.  

As organizações produtivas, por estarem inseridas em ambiente no qual a 
incerteza está presente, tomam suas decisões sem conhecimento completo 
sobre o futuro. No contexto, estão inseridas as empresas que negociam 
commodities agrícolas, pois enfrentam variações nem sempre previsíveis na 
produção e no preço. Decorre daí a necessidade de se atentar para a 
gestão do risco nesse setor (BIGNOTTO, 2004). 
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Embora o manual de crédito rural disponha que a exigência de garantias 

possa ser livremente pactuada entre os contratantes e os agentes financeiros, isso 

não funciona com total eficiência, na prática diária. O beneficiário não tem liberdade 

de oferecer as garantias mais convenientes e são os agentes financeiros que 

realmente ditam as regras para restringir e limitar a obtenção de recursos. 

Normalmente, a maior parte das instituições financeiras aceita apenas a hipoteca de 

imóvel rural com valor de mercado igual ou acima de 170% do valor do empréstimo. 

O Banco Central Brasileiro regulamentou a possibilidade de usar outras 

formas de garantias na resolução 3.239 com o seguinte texto: a escolha das 

garantias é de livre convenção entre o financiado e o financiador, que devem ajustá-

las de acordo com a natureza e o prazo do crédito, observada a legislação própria 

de cada tipo. A garantia de crédito rural pode constituir-se de: a) penhor agrícola, 

pecuário, mercantil ou cedular; b) alienação fiduciária; c) hipoteca comum ou 

cedular; d) aval ou fiança; e) seguro rural; f) outras que o Conselho Monetário 

Nacional admitir (BRASIL, 2015). 

O Penhor não é bem aceito como garantia pelas instituições financeiras, que 

são responsáveis pela liberação dos recursos no mercado. Esse fator tem 

fomentado a busca alternativa por outras fontes de capital. Surge então o que se 

denomina, nesse estudo, de o Modelo Comercial de financiamento do agronegócio. 

As agroindústrias que estão interessadas na compra dos produtos rurais têm se 

tornado verdadeiras agentes de financiamento da atividade no Estado. Além disso, a 

obtenção de recursos no Modelo Tradicional é sempre demorada e burocrática, o 

que impulsiona ainda mais essa busca por um novo modelo. 

Outro fator restritivo é a fixação de limite de crédito, que é realizada de forma 

subjetiva. As atuais metodologias de determinação de limites dificultam o acesso do 

produtor que precisa do recurso. Em períodos de frustração de safra, ou de 

dificuldades de comercialização, a liberação do crédito é limitada e condicionada. 

Algumas empresas se destacam nessa atuação, como é o caso da Cargill, 

que atua no segmento financeiro com operações estruturadas no âmbito de sua 

cadeia produtiva e também fora dela e provê financiamentos para o setor agrícola. A 

instituição, inclusive, já possui um banco próprio que concentra algumas das 

operações melhores estruturadas do país. 

O fenômeno é apontado por Buainain (2014) em seu trabalho intitulado 

Desafios do Financiamento do Agronegócio:  
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“A primeira conclusão é de que no Sul do País predomina o modelo de 
crédito agrícola oficial, feito pelos bancos comerciais – principalmente o 
Banco do Brasil e pelas cooperativas de crédito, enquanto no Centro Oeste 
o financiamento se baseia principalmente no crédito agrícola comercial 
privado, feito por agentes não bancários, como agroindústrias, fornecedores 
de insumos e tradings.” 
 

De acordo com números da Matriz de Dados do Crédito Rural (MDCR), no 

ano de 2015 foram liberados 2.339.239 contratos pelo sistema oficial, totalizando um 

montante de R$ 153.937.590.713,13, para financiamentos do agronegócio. Desse 

valor, 65% foram direcionados para as Regiões Sul e Sudeste e apenas 22% para 

Região Centro-Oeste. 

 
Tabela 1 - Quantidade e Valor dos Contratos por Região e UF 

Região Quantidade Valor 

SUL 753.763 59.109.580.178,39 

SUDESTE 429.213 40.978.746.894,15 

CENTRO OESTE 163.735 34.475.241.050,81 

NORDESTE 895.005 12.163.442.705,18 

NORTE 97.523 7.210.579.884,60 

BRASIL 2.339.239 153.937.590.713,13 
Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) Sistema de Operações do Crédito Rural e do 
Proagro (Sicor). Período: Janeiro/2015 - Dezembro/2015. Extraído em 24/04/2016. 
 

 
Tabela 2 - Área dos estabelecimentos agropecuários do Brasil em Hectares 

Região Área produtiva 

Norte 55.535.764 

Nordeste 76.074.411 

Sudeste 54.937.773 

Sul 41.781.003 

Centro-Oeste 105.351.087 

Brasil total 333.680.037 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário. Período: Ano de 2006. Extraído em 24/04/2016. 

 

Ao analisar os dados do modelo de crédito oficial disponibilizados pelo Banco 

Central é possível identificar a desproporcionalidade na destinação dos recursos, 

considerando a capacidade produtiva de cada região.  

Pelo critério volume, 65% dos recursos foram destinados para as Regiões Sul 

(R$ 59.109.580.178,39) e sudeste (R$ 40.978.746.894,15). Para a Região Centro-

Oeste, o valor destinado foi de apenas 22% (R$ 34.475.241.050,81).  

Pelo critério de quantidade de contratos, 51% dos contratos foram firmados 

nas Regiões Sul (753.763) e Sudeste (429.213) e 7%, na Região Centro Oeste 

(163.735). Pelo critério de valor médio dos contratos, a Região Centro Oeste, 
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apresentou o valor médio de R$ 210.555,11; ficando bem acima da média nacional 

de R$ 65.806.  

Os dados merecem atenção e aprofundamento nos detalhes para entender os 

motivos que causam essa concentração de valor e beneficiários, aparentemente os 

recursos do modelo oficial têm sido destinados a grandes propriedades excluindo os 

pequenos produtores, pois a Região Centro-Oeste que possui a maior área 

produtiva do país (105.351.087 Hectares) que representa 32% do território nacional, 

tem recebido proporcionalmente menos recurso e ainda apresenta uma 

concentração no valor dos contratos, bem maior se comparadas demais regiões. 

1.5 HIPÓTESES 

O agronegócio é uma atividade de alta sazonalidade e que, portanto, 

necessita de intenso volume de recursos financeiros para a realização do seu ciclo. 

Assim, o crédito para a atividade rural - que é essencial para qualquer nação, por 

motivos óbvios - deve ser abordado com atenção especial pelas instituições 

financeiras e formuladores de políticas. (SILVA, 2012). 

O setor agrícola é visto, através da abordagem tradicional, como um conjunto 

de atividades produtivas que ocorrem “dentro da porteira”, ou seja, o processo 

produtivo compreendendo o plantio, a colheita, a embalagem e a armazenagem 

(MOTTER, SENDIN, 1996). 

Para que uma propriedade possa produzir e gerar riquezas é fundamental que 

o Produtor Rural tenha capital, que pode ser próprio ou de terceiros, para investir em 

sua atividade. Atualmente o agronegócio apresenta grande dependência dos 

recursos públicos, porem esse sistema passa por um processo de esgotamento e 

estão ficando cada vez mais escassos.  

Por isso, medidas governamentais como a criação da CPR, instrumento 

precursor no estímulo ao financiamento privado no agronegócio e, mais 

recentemente, os instrumentos introduzidos pela lei 11.076/04, possibilitam o 

caminho para a desvinculação e colaboram para o desenvolvimento deste setor de 

fundamental importância para a economia brasileira (RUIZ, 2015).  

Massuquetti e Netto (2000) descreveram a história do financiamento rural no 

Brasil com a sua criação, em 1965, do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 
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Nessa época, a institucionalização do crédito rural tinha por objetivo integrar a 

agricultura ao processo de modernização da economia nacional. O Capital 

necessário era, em grande parte, constituído por recursos próprios (normalmente 

insuficientes) e por recursos institucionais (privados ou estatais) (DO NASCIMENTO 

et al 2010). 

Diante da necessidade de capital e alternativas disponíveis para custear a 

produção agrícola, esse estudo irá apresentar uma análise comparativa dos modelos 

de financiamento apresentando os detalhes do Custo de Capital e Criação de Valor, 

trabalhando com as hipóteses levantadas preliminarmente, são elas: 

 H1 – Produção com capital próprio: 

 Nessa hipótese apresentamos o capital próprio como melhor alternativa de 

fonte de recursos para a produção agrícola. De acordo com aos estudos do Centro 

de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA – ESALQ, para se calcular 

o custo do capital próprio deve ser levar em conta fatores como, a taxa Selic, a qual 

se baseia os juros de mercado, a liquidez desse capital (mais liquido que o dinheiro, 

somente o dinheiro), o retorno que esse capital investido geraria em uma aplicação 

com liquidez e sem riscos. 

 H2 – Produção com Capital privado de terceiros particulares: 

Embora a agiotagem seja considerada uma prática ilegal de empréstimo 

financeiro, devido à praticidade e facilidade de levantar o recurso desejado sem 

burocracia, essa prática ainda subsiste contrariando a determinação legal. Os 

agiotas geralmente atuam na concessão de crédito dispensando comprovação de 

renda, informações ou controle sobre a finalidade de aplicação do recurso, consulta 

de crédito, não exigem fiador e liberam o dinheiro instantaneamente mediante um 

acordo verbal. Essa prática é considerada crime contra a economia popular, 

conforme redação do artigo 4º da Lei 1.521/51: 

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, 
assim se considerando: a) cobrar juros, comissões ou descontos 
percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; 
cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por 
moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de 
instituição oficial de crédito. 
 

Mesmo tendo conhecimento que emprestar dinheiro sem autorização do 

Banco Central é uma prática ilegal, alguns produtores diante dificuldade obter 

recursos de outras fontes acabam recorrendo a essa alternativa. 

 H3 – Produção com Capital oficial de Instituições Financeiras: 
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Nessa hipótese apresentamos o Crédito Rural como a melhor alternativa de 

fonte de recursos que abrange capital destinado a custeio, investimento ou 

comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no 

MCR, elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas normas são seguidas por todos 

os agentes que compõem o SNCR, como bancos e cooperativas de crédito (MAPA, 

2016). 

Segundo Silva (2012), da mesma forma que ocorre no âmbito empresarial, a 

decisão de tomada de crédito pelo produtor rural está intimamente ligada à 

necessidade de capital, estratégias e planejamento de curto e longo prazo em 

relação à sua atividade. Segundo o Manual do Crédito Rural do Banco Central do 

Brasil, o crédito rural possui três modalidades, de acordo com a finalidade, sendo os 

dois primeiros com vencimentos no curto prazo e o terceiro com o prazo mais 

alongado: a) Custeio: para aquisição de insumos e demais itens operacionais como: 

combustíveis, mão de obra, etc; b) Comercialização: para financiamento de 

estocagem de produtos; c) Investimento: máquinas, equipamentos e estruturas, a fim 

de aperfeiçoar e modernizar o processo produtivo na fazenda. 

Uma das vantagens dessa alternativa de capital é a questão tributária, os 

encargos pagos pelos empréstimos contratados junto às instituições financeiras, são 

caracterizados como despesas da atividade rural e por isso reduzem a base de 

cálculo do Imposto de Renda.  

De acordo com a Receita Federal (2016), os dispêndios com formação e 

manutenção da atividade rural são considerados despesas ou investimentos no mês 

em que forem efetivados como custeio ou como inversão de capital. Os encargos 

financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o 

financiamento de custeio e investimentos da atividade rural podem ser deduzidos 

como despesa na apuração do resultado. 

 

 H4 – Produção com Capital privado de agroindústrias ou fornecedores de 

insumos agrícolas utilizando a CPR Física: 

Nesta hipótese, apresentamos como melhor alternativa de fonte de recursos 

para a produção agrícola o modelo de crédito comercial que normalmente são mais 

utilizados por produtores que possuem uma demanda de capital mais elevada, para 

aquisição de insumos ou venda antecipada da produção.  
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Aqui, temos como protagonistas: Tradings, Agroindústrias, Exportadores, 

Fornecedores e Distribuidores de insumos. A principal vantagem desse modelo é a 

agilidade e simplicidade na liberação dos recursos que acontecem em um prazo 

menor, sem exigência de garantias hipotecárias, formalizada com documentação 

simples; CPR Física.  

Outra vantagem é que, através de algumas operações oferecidas por agentes 

comerciais, como o “barter" ou o "pré-pagamento com fixação do preço“, através da 

CPR, o produtor já possui o preço fixado pela safra, o que minimiza riscos de queda 

de preço da produção no momento da comercialização. (SILVA, 2012).  

A CPR é um importante mecanismo para o agronegócio devido a sua 

praticidade e flexibilidade. Pode servir de mote para diversas finalidades, como 

aquisição de produtos e insumos, financiamento de produção, prestação de garantia, 

dentre outros. É definido como título cartular e consiste em uma promessa de 

entrega futura de produtos rurais (CPR de Produtos).  

Por meio deste instrumento, seus emitentes - produtores rurais, suas 

associações e cooperativas - recebem pagamento à vista relativo à venda de 

mercadorias. As CPRs têm sido utilizadas como instrumento de financiamento e 

levam à negociação da safra agrícola sem endividamento referenciado em taxas de 

juros e a redução das pressões sazonais de preços das mercadorias. Trata-se de um 

título cambial negociável em mercado de balcão e em bolsa de mercadorias (CETIP, 

2016). 

Frontini (2003) conceitua a CPR da seguinte forma:  

O ponto mais significativo da cédula de produto rural está na circunstância 
de que, ao criá-la, o emitente formula promessa pura e simples de entregar 
o produto nela mencionado no local combinado e nas condições de entrega 
estabelecidas, dentro das especificações de quantidade e qualidade 
também indicadas no título. Para dinamizar e tornar mais atraentes e 
seguras essas operações, os bancos concedem aval aos emitentes da 
CPR, mediante a cobrança de comissão. 

 

Além da CPR, existem também os títulos do agronegócio que complementam 

o Modelo de Crédito Privado praticado no Brasil. Depois da criação da CPR, 

surgiram seis novos títulos do agronegócio (Fernandes; Toledo, 2014), cinco criados 

pela Lei nº 11.076/2004: a letra de crédito do agronegócio (LCA), o certificado de 

recebíveis do agronegócio (CRA), o conhecimento de depósito agropecuário (CDA), 

o warrant agropecuário (WA), o certificado de direitos creditórios do agronegócio 
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(CDCA). E, por fim, destacasse a nota comercial do agronegócio (NCA), inserida no 

ordenamento jurídico pela Instrução Normativa CVM nº 422/2005. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRIA DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL 

Para Araújo Neto e Costa (2005), o termo agronegócio surgiu em função da 

evolução natural da agropecuária e pode-se perceber um crescimento contínuo das 

operações, incluindo uma participação de produtos não caracterizados como rurais 

(fertilizantes inorgânicos, adubos, defensivos) no conjunto dos insumos. 

A evolução socioeconômica, segundo Araújo (2000), sobretudo com os 

avanços tecnológicos, mudou totalmente a fisionomia das propriedades rurais, 

sobretudo nos últimos 50 anos. A população começou a sair do meio rural e dirigir-se 

para as cidades e passou, nesse período, de 20% para 70% o número de habitantes 

no meio urbano (caso do Brasil). O avanço tecnológico também foi intenso e 

provocou saltos nos índices de produtividade agropecuária. 

O resultado dessa mudança foi uma transformação de comportamento das 

pessoas e no panorama das propriedades rurais. Ocorreu um processo migratório, 

com redução da mão-de-obra no campo e crescimento de demanda por alimentos 

nas cidades. E para lidar com a escassez de trabalhados rurais e suportar a 

crescente demanda de alimentos dos centros urbanos, a agricultura passou a 

depender de estruturas complexas, como armazéns para estocagem, estradas e 

portos para transporte, agroindústrias no processamento de alimentos. 

Em 1957, os professores de marketing da Universidade de Harvard, nos 

Estados Unidos da América, John Davis e Ray Goldberg, após realizarem estudos e 

observações no novo contexto da agricultura, lançaram um novo conceito 

denominado agribusiness, definindo o segmento da seguinte forma:  

O agronegócio é compreendido como o conjunto de todos os processos, 
transações e relações envolvidas desde a fabricação dos insumos 
agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, 
até o processamento, distribuição, consumo dos produtos agropecuários in 
natura ou industrializados e pós venda, juntamente com o fluxo de 
informações entre os participantes dessa cadeia (DAVIS; GOLDBERG, 
1957). 
 

O termo agribusiness difundiu-se pelo mundo e passou a ser adotado por 

diversos países. No mesmo período, surge na escola industrial francesa o conceito 
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de filière, também chamado de cadeia de produção ou cadeias agroindustriais. 

Morvan (1985) define filière como uma sequência de operações que conduzem à 

produção de bens e as relações entre os agentes que são de interdependência ou 

complementariedade e são determinadas pelas forças hierárquicas, sendo que em 

diferentes níveis de análise, a filière é um sistema mais ou menos capaz de 

assegurar sua própria transformação. 

No Brasil, o conceito de agribusiness começou a ser difundido a partir de 

1980. Nessa época, surgiram dois importantes institutos que iniciaram um trabalho 

com objetivo de congregar todos os evolvidos na agricultura e buscar alternativas 

para potencializar o resultado do segmento no país. A Associação Brasileira de 

Agribusiness (ABAG) e o Programa de Estudos dos Negócios do Sistema 

Agroindustrial, da Universidade de São Paulo (Pensa/USP, 2016). 

A ABAG foi criada em 10 de março de 1993, pelo Presidente e fundador Ney 

Bittencourt de Araújo com o objetivo de destacar junto ao governo, iniciativa privada, 

entidades de classes e universidades, a importância do trabalho de gestão e 

gerenciamento de todo o sistema agroindustrial e a implantação de medidas que o 

fortaleçam, com a visão de ser a entidade que prestaria efetivo suporte aos elos das 

cadeias produtivas do agronegócio e a missão de buscar o equilíbrio nas cadeias 

produtivas do agronegócio, de modo a valorizá-las, ressaltando sua fundamental 

importância para o desenvolvimento sustentado do Brasil ABAG (2016).  

Durante a apresentação oficial da instituição no Congresso Nacional, o 

fundador destacou os quatro grandes problemas do país, nos quais o agronegócio 

poderia contribuir para solucionar: organização do processo de desenvolvimento 

sustentado; integração à economia internacional; eliminação das profundas 

desigualdades de renda e dos bolsões de miséria e respeito ao meio ambiente. 

Naquele momento, o país passava por uma fase conturbada na economia 

nacional. O fundador da ABAG então traça com privilegiada lucidez algumas 

perspectivas para a entidade no que tange a sua visibilidade e projeta maior 

exposição à medida que o reconhecimento das cadeias produtivas se dissemina nos 

quatro cantos do país. Vivamente, essa tendência é constatada e assistida ao longo 

dos anos (ABAG, 2016). 

No mesmo caminho, aparece o PENSA, um centro avançado dedicado à 

Gestão e Coordenação de Agronegócios, que atua nos cenários nacional e 

internacional e desenvolve a excelência em pesquisas acadêmicas aplicadas ao 
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ensino. Está estruturado em forma de rede e envolve diversas instituições de ensino 

e pesquisa, pesquisadores, executivos, industriais e produtores rurais (PENSA, 

2016). 

No Brasil, o termo agribusiness atravessou praticamente toda a década de 

1980 sem tradução para o português e foi adotado de forma generalizada, inclusive 

por alguns jornais, que mais tarde trocaram o nome dos cadernos agropecuários por 

agribusiness. Em meados dos anos 90, os teóricos e os jornais passaram a utilizar o 

termo agronegócio, ou outros, como complexo agroindustrial, cadeias 

agroeconômicas e sistema agroindustrial, todos dando significado para o conceito 

agribusiness (ARAUJO, 2003). 

No mundo acadêmico, podemos citar como a primeira e mais representativa 

publicação sobre o tema realizada no Brasil o livro Complexo agroindustrial: o 

agribusiness brasileiro, dos autores Luiz Antônio Pinazza, Ivan Wedekin e Ney 

Bittencourt, que depois de viajarem para os Seminários de Agribusiness de Harvard 

na década 1980, publicaram o livro em 1990. (PINAZZA, 2012). 

Camargo et al. (2005), concluíram em sua pesquisa realizada no ano de 2005 

que os termos agribusiness, cadeia de Fillière ou cadeia produtiva são definições 

criadas em determinadas épocas, que dizem respeito ao tratamento dado ao 

agronegócio no Brasil, compostas pelas operações e transações que envolvem 

desde a indústria de insumos agropecuários até o consumidor final do produto. 

Portanto, o empresário rural necessita estar atento às transformações que ocorrem a 

sua volta e analisar todos os envolvidos no processo para que o seu negócio traga o 

retorno esperado. 

2.2 HISTÓRIA DO AGRONEGÓCIO EM GOIÁS 

Segundo Castilho (2007), existem dois períodos de modernização da 

agricultura no Brasil, sendo que a região sudoeste de Goiás se enquadra no 

primeiro, que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970 e foi marcado pela forte 

presença do Estado na articulação entre os agentes envolvidos nos circuitos 

produtivos modernos, que geraram maior aproximação e interdependência entre 

agricultura e indústria. 
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O segundo período seria o de consolidação das relações capitalistas de 

produção e sua expansão sobre novas áreas, engendrado na última década. O 

nordeste goiano seria um exemplo, marcado pela inserção da produção de 

commodities no cerrado e pela agricultura moderna (DA SILVA, 2015). 

Em 1960 ocorreu o que já foi apresentado como Revolução Verde, e que 

marcou o início da apropriação de parte do território goiano pelo agronegócio, cuja 

estrutura agrícola foi alterada e modernizada. O campo em Goiás se configurou 

como espaço altamente produtivo e mecanizado e, acima de tudo, espaço que 

superou a técnica, por meio do mecanismo técnico-científico-informacional (ELIAS, 

2012). 

Nesse período, foi fundada a Associação de Crédito e Assistência Rural do 

Estado de Goiás (ACAR Goiás), que iniciou seu trabalho e implantou o Serviço de 

Extensão Rural de Goiás, constituída na forma de uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, com sede e foro em Goiânia, para promover a execução da extensão rural 

no Estado. A finalidade da ACAR Goiás era a de contribuir para a aceleração do 

desenvolvimento econômico e social do meio rural do Estado de Goiás, mediante o 

planejamento e a execução das atividades de extensão rural e crédito rural 

educativo (EMATER, 2016). 

No decorrer dos anos, a instituição passou por várias modificações até se 

estabelecer como uma Autarquia investida de competências necessárias para 

executar a política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa 

agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável (GOIÁS, 

2014). 

A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) também é uma 

entidade que se mostra presente no cronograma histórico da agricultura no Estado, 

desde a sua criação em 1951. Atualmente, faz parte do Sistema da Confederação da 

Pecuária e Agricultura do Brasil (CNA), entidade máxima de representação dos 

agricultores e pecuaristas brasileiros, junto com outras 26 federações. A FAEG é 

uma instituição privada composta por Sindicatos Rurais de 127 cidades goianas e 

que atuam nos 246 municípios do estado. É mantida por 60 mil produtores rurais 

goianos (FAEG, 2016). 

Atualmente, o segmento agrícola é o que mais se destaca na economia de 

Goiás. Segundo o IMB (2016), Goiás é a nona economia brasileira com um PIB de 

R$ 167 bilhões, que representa 2,8% do PIB nacional. Sua renda per capita resulta 
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em R$ 25.240,52. Entre 2010 e 2014, o PIB goiano cresceu, em termos reais, a uma 

taxa média de 3,8% ao ano, desempenho acima do nacional, que ficou em 2,2%. 

Este bom desempenho manteve Goiás no seleto grupo das 10 maiores economias 

entre os Estados da Federação. Segundo o instituto, o expressivo resultado deve-se 

à evolução do agronegócio goiano. 

A trajetória do agronegócio em Goiás tem se mostrado bastante audaciosa e, 

principalmente, animadora. O setor ocupa lugar de destaque na economia e é 

responsável por quase 33% do PIB do Estado, segundo estimativas de órgãos 

oficiais. Conforme dados da SEPLAN-GO, o setor agrícola cresceu mais de 50% nos 

últimos cinco anos e saiu de uma safra de 7,5 milhões de toneladas de grãos em 

1998 para 11,2 milhões de toneladas de grãos em 2003 (FERREIRA, 2016). 

2.3 IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO 

De acordo com Araújo (2000), o agronegócio é o segmento econômico de 

maior valor em termos mundiais e sua importância relativa varia em cada país. Em 

âmbito global, o agronegócio participou, em 1999, com US$ 6,6 trilhões (22%) no 

Produto Interno Bruto (PIB). As projeções para o ano de 2028 apontam para o valor 

de US$ 10,2 trilhões, com crescimento anual de 1,46% ao ano. Em 2003, o comércio 

internacional do agronegócio movimentou cerca de US$ 7,3 trilhões. 

No Brasil, o agronegócio é um segmento que tem se destacado ano após ano 

e se mostrado com uma atividade cada vez mais pujante, próspera, segura e 

rentável, como mostram os números oficiais, favorecido pelo clima diversificado, 

equilibrado por chuvas regulares, grande disponibilidade de energia solar e água 

doce.  

O Brasil conta com aproximadamente 388 milhões de hectares de terras 

agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram 

explorados. Fatores que fazem do país um lugar com vocação natural para a 

agropecuária e todos os negócios relacionados a suas cadeias produtivas. O 

agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira e responde por um 

em cada três reais gerados no país (Portal do agronegócio, 2016).  

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio, em 2014, representou 21,3% 

do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,178 trilhão. A agricultura 
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representa 67,9% e a pecuária 32,11 % do valor produzido no ano. Segundo a 

Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (AGE/Mapa), esse resultado mostra que houve expansão, não 

apenas da produção das lavouras e da pecuária, mas também do setor de insumos, 

como fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos (MAPA, 2014). 

 

Figura 1 - Composição do PIB brasileiro 

 

Fonte: Faculdade CNA 

 

Embora o segmento possua participação relevante, observa se que ele já teve 

maior participação, em 2003 chegou a participar com 24,7% do PIB Total. O cenário 

de recessão pela qual passa o Brasil resultou em um aumento da participação do 

setor agropecuário no Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços 

produzidos no país). De acordo com balanço feito elaborado pela CEPEA, a 

participação do setor no PIB passou de 20,56% registrados em 2014, para 21,46% 

em 2015. O IBGE aponta que o crescimento do setor se deve principalmente ao 

desempenho da agricultura. Alguns produtos registraram aumento na produção, com 

destaque para as lavouras de soja, (11,9%) e milho (7,3%). A cana-de-açúcar 

cresceu 2,4%. Na pecuária, os destaques em crescimento estão nos segmentos de 

suínos (5,3%) e frango (3,8%). MAPA (2016). 
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Figura 2 - Participação do Agronegócio no PIB brasileiro 

 

Fonte: Cepea (PIB Agro) e IBGE (PIB Total); elaboração Cepea. 

 

De acordo com a metodologia adotada pelo Cepea, o PIB do agronegócio é 

medido pelo valor adicionado avaliado a preços de mercado, ou seja, inclui os 

impostos pagos pelas atividades produtivas. A definição dos setores que se 

relacionam com as cadeias sob análise é feita com base nas Matrizes de Insumo-

Produto (MIP). Todos os setores descritos na MIP (separando-se a agropecuária em 

agricultura e pecuária) podem fazer parte, em princípio, do agronegócio. Porém, este 

é definido como o conjunto de setores econômicos que, em média, se vinculam 

fortemente com a agropecuária.  

Dessa forma, o agronegócio é o somatório de setores inteiros ou de partes de 

setores que se relacionam fortemente com a agropecuária. Dentro de cada setor 

poderá haver empresas que têm importante relacionamento com a cadeia avaliada e 

outras com relacionamento menos intenso, sendo o peso de cada setor, no 

agronegócio, proporcional à sua vinculação à agropecuária (BARROS, 2014). 

O PIB do agronegócio considera os segmentos de insumos, produção 

primária, agroindústria e serviços, tanto no ramo agrícola quanto no pecuário. Até 

agosto, o indicador apresentou variação de 3,4% em 2016, com destaque para o 

segmento da produção primária, que apresentou crescimento de 4,95%, seguido por 

serviços, que cresceu 3,30%, insumos, 2,98%, e a agroindústria, 2,15% (CNA, 

2016). 
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Taxas de crescimento acumuladas em 2016 (%) (jan-ago) 

 

Fonte: CNA e Cepea/USP. 

 

Em síntese, o procedimento adotado, considera os componentes do PIB de 

cadeias individuais ligadas a matérias-primas agropecuárias: 

a) PIB dos insumos agropecuários: soma de parcelas dos PIBs (valor agregado) 

de todos os setores econômicos que fornecem bens consumidos pela 

produção agropecuária. As parcelas associam-se às frações do Valor Bruto da 

Produção (VBP) adquiridas pela agropecuária de cada setor, conforme as 

MIPs. (CANAL DO PRODUTOR, 2012). 

b) PIB da agropecuária: valor agregado pela agropecuária, ou seja, o Valor Bruto 

da Produção (VBP) agropecuária, subtraídas as parcelas dos VBPs dos bens 

consumidos (insumos), correspondentes às aquisições da agropecuária, 

conforme as MIPs. (CANAL DO PRODUTOR, 2012). 

c) PIB da agroindústria: valor agregado pela agroindústria, ou seja, a diferença 

entre seu VBP e as parcelas dos VBPs dos bens consumidos (insumos), 

correspondentes às aquisições da agroindústria, conforme as MIPs. (CANAL 

DO PRODUTOR, 2012). 

d) PIB de serviços: parcela dos PIBs dos setores de serviços empregados na 

cadeia produtiva. A parcela corresponde à fração representada pelo valor da 

demanda final pelos bens da cadeia, em relação ao valor da demanda final 

pelos bens da economia como um todo. (CANAL DO PRODUTOR, 2012). 
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Figura 3 - Evolução do PIB do Agronegócio 

 

Fonte: Cepea (PIB Agro) e IBGE (PIB Total); elaboração Cepea 

 

Segundo o MAPA (2016), a balança comercial do agronegócio teve superávit 

em abril de 2016. As exportações do setor ultrapassaram as importações em US$ 

7,1 bilhões. Enquanto isso, os outros produtos brasileiros tiveram déficit de US$ 2,2 

bilhões. Se não fosse o setor agrícola, a balança comercial total do Brasil teria 

resultado negative. No mês passado, a balança brasileira como um todo somou US$ 

4,8 bilhões. As exportações do setor agropecuário cresceram 14,3% no mês 

passado em relação ao mesmo período de 2015. O faturamento somou US$ 8,08 

bilhões, o que representa 52,5% de todo o valor exportado pelo Brasil batendo o 

recorde registrado no ano de 2015 de 45,9% conforme demonstrado pelo gráfico a 

seguir. 
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Figura 4 - Agronegócio na Balança Comercial 

 

Fonte: Agrosat Brasil a partir dos dados da SECEX /MDIC 

 

As exportações do agronegócio diminuíram de US$ 7,78 bilhões em outubro 

de 2015 para US$ 5,74 bilhões em outubro de 2016, o que correspondeu a uma 

queda de 26,2% ou US$ 2,04 bilhões em valor absoluto. As importações do 

agronegócio, por sua vez, aumentaram 14,3%, passando de US$ 1,05 bilhão em 

outubro de 2015 para US$ 1,20 bilhão em outubro de 2016. Em função da queda 

das exportações e expansão das importações, o saldo comercial com os produtos do 

setor diminuiu de US$ 6,73 bilhões em outubro de 2015 para US$ 4,54 bilhões em 

outubro de 2016 (MAPA, 2016). 
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Figura 5 - Balança Comercial do Agronegócio - Série Histórica 

 

Fonte: MAPA. AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. 

 

De janeiro até outubro de 2016, o Estado de Goiás participou com 5,5% do 

volume total de exportações realizadas pelo Brasil. O valor equivale a US$ 4 bilhões 

de US$ 73,1 bilhões exportados por todos os estados brasileiros. Embora o número 

seja expressivo, vale ressaltar que no 1º semestre, Goiás ocupava a 5ª posição no 

ranking dos estados exportadores. 

 

Figura 6 - Exportações Brasileiras do Agronegócio em 2016 por UF 

 

Fonte: MAPA. AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. 
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Atualmente, o chamado complexo soja ainda ocupa a primeira posição dentre 

os principais setores exportadores do agronegócio no acumulado do ano de 2016, 

no ranking dos principais setores exportadores no Brasil. No estado de Goiás, o 

setor representa 46,86% de tudo que foi exportado em 2016, seguido por Carnes 

que participa com uma fatia de 25,96%. 

 

Figura 7 - Exportações do Estado de Goiás em 2016 por setor. 

 

Fonte: MAPA. AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro 

 

 A China é a principal região geográfica importadora dos produtos do 

agronegócio brasileiro, com aquisições de US$ 19,2 bilhões, consumiu 26,3% de 

todos os produtos exportados pelo Brasil em 2016, sendo que 74,29% concentra se 

no Complexo de Soja. 

 A União Europeia ocupa a segunda posição, com compras de US$ 14,1 

bilhões até outubro de 2016, que representa 19,41% dos produtos exportados pelo 

Brasil. O continente possui uma demanda mais equilibrada se comparado à China, 

31, 86% do consumo está concentrado no Complexo de Soja, 15,25% em Produtos 

Florestais, 14,83% em Café, e o restante nos demais produtos. 
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Figura 8 - Exportações Brasileiras do Agronegócio por Mercados - 2016 

 

Fonte: MAPA. AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. 

 

A relação de países da Figura 9 mostra os vinte principais países 

importadores de produtos do agronegócio brasileiro em outubro de 2016. Nessa 

relação, somente quatro países registraram crescimento das aquisições em valor: 

Itália (+9,8%); Argentina (+8,3%); Emirados Árabes Unidos (+2,8%); e Alemanha 

(+0,1%). Os principais países importadores foram: China (US$ 956,19 milhões; -

28,2%); Estados Unidos (US$ 486,72 milhões; -23,3%); Países Baixos (US$ 326,19 

milhões; -33,6%); Alemanha (US$ 228,17 milhões; +0,1%); e Itália (US$ 191,86 

milhões; +9,8%), (MAPA, 2016). 
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Figura 9 - Exportações do Agronegócio por Países – 2016 

 

Fonte: MAPA/SRI/DAC. AGROSTAT Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC. 

 

O agronegócio sempre ocupou posição de destaque na economia nacional. 

Desde o período colonial, o país já se destacava na produção da cana-de-açúcar, 

algodão, café, mandioca e milho. E é salutar trazer, inicialmente, o conceito de 

agronegócio. Como apoio vamos nos firmar nas definições de Buranello (2013), de 

que o agronegócio é o conjunto de atividades que vai da fabricação e fornecimento 

de insumos, da produção agropecuária, envolvendo o processamento, 

armazenamento até a distribuição para consumo interno e internacional dos 

produtos de origem agrícola ou pecuária. Essa visão sistemática envolve também as 

formas de financiamento, as bolsas de mercadorias e as políticas públicas. 

O assunto sempre esteve na pauta dos governantes que comandaram a 

nação ao longo dos anos, devido a sua relevância. Por isso, anualmente é divulgado 

o denominado Plano de Safra, que consiste na consolidação de políticas públicas 

voltadas para melhoria de quem vive e trabalha no Brasil Rural. 

Fülber (2003) destaca que o agronegócio é um dos segmentos mais 

complexos e dinâmicos da economia brasileira, pois é responsável por 33% dos 

empregos, 38% das exportações e 23% do PIB. Em 2010, respondeu diretamente 

pelo superávit da balança comercial brasileira, com saldo de US$ 63 bilhões. 

Até o ano de 1965, o crédito rural era trabalhado apenas pelo Banco do 

Brasil. Depois, o Sistema Nacional de Crédito Rural foi modificado e atualmente é 
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constituído por um conjunto de órgãos denominados básicos, vinculados e 

articulados. 

Os órgãos básicos são o Banco Central do Brasil (BACEN), Banco do Brasil 

(BB), Banco da Amazônia (BASA) e Banco do Nordeste (BNB). Os órgãos 

vinculados são o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), bancos privados e estaduais, caixas econômicas, cooperativas de crédito 

rural e sociedades de crédito e os órgãos articulados aqueles oficiais de valorização 

regional e entidades de prestação de assistência. 

Em toda atividade econômica executada dentro do mundo capitalista, o 

crédito é um instrumento essencial para possibilitar a administração do fluxo de 

caixa e sazonalidade específica de cada segmento. Como é o caso da atividade 

agrícola e pecuária, que enfrenta sazonalidade causada pelas interferências 

climáticas e com as especificidades dos ciclos das cadeias de produção. 

Alguns produtos demandam vários anos até atingirem o ponto de maturação e 

colheita. E, consequentemente, os produtores têm de esperar muito para obter o 

retorno do capital alocado para custear a produção, o que gera, em muitos casos, 

dificuldades financeiras. Pelos motivos supracitados, talvez a atividade rural seja a 

atividade que mais sofre com a dependência de recursos de terceiros para garantir 

sua continuidade. 

O governo sempre tem trabalhado para melhorar as políticas de 

financiamento do segmento. No Brasil, desde as primeiras décadas do século 20, o 

crédito sempre foi o protagonista no processo de desenvolvimento da agropecuária 

nacional. No mesmo sentido, os estudos que procuram explicar as dificuldades do 

desenvolvimento rural em geral e apontam que o crédito é um dos principais 

problemas. 

Nesse sentido, defende Buainain (2015):  

Como o agronegócio vem apresentando elevadas taxas de crescimento na 
economia brasileira, há um interesse crescente dos bancos privados em 
aumentar a participação de suas carteiras no setor. No entanto, existem 
falhas institucionais que impedem uma maior contribuição de instituições 
privadas no financiamento da agricultura brasileira. Essas falhas incluem as 
seguintes: assimetria de informação entre o financiador e o produtor, o que 
gera o problema do risco moral (moral hazard); e insuficiência de dados 
estatísticos confiáveis, que impacta negativamente no cálculo atuarial das 
seguradoras e, portanto, reduz a taxa de adesão ao seguro rural, que é um 
mitigador fundamental de risco para os financiadores. 
 

O crédito possui papel fundamental no agronegócio, pois através dele é que 

conseguimos a mobilização e alocação de riquezas para o segmento, na velocidade 



46 

 

exigida pela economia atual, o que potencializa, dessa forma, a produção, alavanca 

os negócios, aumenta a quantidade de bens produzidos e de bens consumidos. Na 

agricultura familiar, as linhas de crédito também são de suma importância, pois essa 

categoria de produtores tem mais dificuldade para realizar a gestão dos seus 

respetivos fluxos de caixas dentro dos ciclos de produção e ainda não tem 

disponíveis, na maioria dos casos, recursos próprios para custear sua produção. 

De acordo com Leal (2010), os esforços despendidos para o apoio e a 

valorização dos agricultores familiares pela concessão de crédito, numa ponta, e de 

garantia de venda, na outra, vão incentivar o aumento na produção e na qualidade 

do produto. Dessa forma, o desenvolvimento rural sustentável poderá viabilizar-se 

com o fortalecimento da agricultura familiar, a qual, em cumprimento ao seu papel 

multifuncional, possibilitará uma maior proteção ambiental, aliada ao dinamismo 

econômico, à justiça social e, consequentemente, à redução das desigualdades. 

Nesse sentido podemos destacar o papel social que o crédito exerce no 

processo de redução das desigualdades sociais. 

2.4 PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 

De acordo com estudos recentemente realizados (Fuglie, Wang, Ball, 2012: 

Gasques et al, 2014), o crescimento da produção agrícola no Brasil deve continuar 

seguindo com base na produtividade. Deverá ser mantido forte crescimento da 

produtividade total dos fatores e ainda mostram que a produtividade total dos fatores 

tem crescido em média 3,5% ao ano ao longo dos últimos 38 anos. Essa taxa é 

elevada se comparada à taxa média mundial que tem sido de 1,84% ao ano MAPA 

(2015).  

Ainda segundo o MAPA, os resultados revelam maior acréscimo da produção 

agropecuária que os acréscimos de área. Entre 2014/15 e 2024/25 a produção de 

grãos pode crescer entre 29,4% e 50,1%, enquanto a área deverá expandir-se entre 

14,8 e 40,9%. Essa projeção mostra um exemplo típico de crescimento com base na 

produtividade. Não cremos que a área de grãos se expanda no limite superior da 

projeção, pois a produtividade potencial é elevada, especialmente em produtos 

como soja, milho, algodão, arroz e trigo. 
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2.5 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CRÉDITO RURAL 

No período de 1930 até 1945, conhecido também como a Era Vargas, ocorria 

um debate público no Brasil a respeito da industrialização o que trouxe à tona a 

necessidade de se realizar algumas reformas estruturais no país, dentre elas a do 

sistema financeiro, que disponibilizasse linhas de financiamentos capazes de 

viabilizar o crescimento e desenvolvimento do setor produtivo nacional. 

Organizações e líderes empresariais, como Roberto Simonsen, argumentaram a 

favor da criação de uma instituição financeira governamental especializada na oferta 

de crédito orientado ao financiamento do custeio e do investimento de longo prazo 

(DINIZ, 1978). 

Segundo Dutra (2011), a resposta governamental veio por intermédio de 

autorização para que o BB passasse a realizar assistência financeira especializada à 

agricultura, à pecuária e à indústria de transformação. A discussão de criação de 

uma carteira específica do BB para atender aos setores agrícola e industrial ocorreu 

na assembleia geral extraordinária dos acionistas do banco em novembro de 1936. 

Surge nesse contexto, em 1938, a criação da CREAI. Para Araújo (2007), a 

criação da CREAI foi uma resposta do governo brasileiro a uma demanda por crédito 

dos diferentes segmentos da atividade econômica em uma economia em expansão, 

nos marcos do processo de substituição de importações, que caracterizou a fase 

inicial do desenvolvimento industrial brasileiro a partir dos anos 1930.  

Em 28 de julho de 1938, o Presidente Getúlio Vargas, decretou a LEI Nº 574, 

que dispõe sobre tomada de bônus emitidos pelo Banco do Brasil para 

financiamento da agricultura, criação e outras indústrias (BRASIL, 1938). De um 

modo geral, a criação da Carteira pelo BB pode ser considerada como uma etapa 

muito significativa do governo Vargas em contribuir, do ponto de vista do 

financiamento, com o processo de nascimento interno do fomento à estrutura 

produtiva brasileira (DUTRA, 2011). 

Em 1957, o Presidente da Juscelino Kubitschek, sancionou a Lei nº 3253, que 

criou a cédula de crédito rural e regulamentou em detalhes o seu funcionamento. Já 

em 1964 ocorreu a criação do que conhecemos hoje como Sistema Nacional de 

Crédito Rural, por meio da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que se 

preocupou em regulamentar de forma ampla a Política e as Instituições Monetárias, 

Bancárias e Creditícias, criando o Conselho Monetário Nacional.  
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Segundo o MCR (2013), cabe ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 

conduzir os financiamentos, sob as diretrizes da política creditícia formuladas pelo 

Conselho Monetário Nacional, em consonância com a política de desenvolvimento 

agropecuário. O SNCR foi criado em 1965 com o objetivo de fornecer aos 

agricultores com linhas de crédito de baixo custo para viabilizar o investimento e a 

modernização da agricultura.  

A criação do SNCR possibilitou a instituição de políticas públicas que visavam 

a adoção do novo modelo. Entre elas destacam-se: o crédito subsidiado, que estava 

ligado à compra de insumos (agrotóxicos e adubos); a criação de órgãos de 

pesquisa estaduais e nacionais; o treinamento de professores no exterior; e a 

criação de um serviço de extensão para levar a tecnologia ao agricultor (GREMAUD 

et al., 2009; OCTAVIANO, 2010). 

Em 1965 houve a institucionalização do Crédito Rural pela Lei nº 4.829, de 5 

de novembro de 1965, que trouxe no seu primeiro artigo o princípio do crédito rural. 

O crédito rural, sistematizado nos termos desta Lei, será distribuído e aplicado de 

acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em 

vista o bem-estar do povo (BRASIL, 1965). 

Na sequência, em 10 de maio de 1966, foi publicado o Decreto nº 58.380, que 

aprovou o Regulamento do Crédito Rural, determinado que: o crédito rural, 

sistematizado pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, será distribuído e 

aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País 

fixada pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 1966). 

No ano seguinte, em 1967, o Conselho Monetário Nacional, por meio de uma 

resolução tornou obrigatório que as instituições financeiras fizessem o 

direcionamento de 10% dos depósitos à vista no sistema bancário para a concessão 

de crédito ao segmento agrícola. 

Em 14 de fevereiro de 1967, o então Presidente da República Castello Branco 

decretou a Lei nº 167, que dispõe sobre os títulos de crédito rural. Estabeleceu que o 

financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do sistema nacional de 

crédito rural e pessoa física ou jurídica poderá efetivar-se por meio das células de 

crédito rural previstas neste Decreto-lei (BRASIL, 1967). 

Em 1973 foi criado o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

(PROAGRO), instituído pela Lei n.º 5.969, de 11.12.73, com a finalidade de exonerar 

o produtor rural do cumprimento de obrigações financeiras relativas a operações de 
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crédito rural, quando da ocorrência de perdas das receitas esperadas em 

consequência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, 

rebanhos e plantações (BACEN, 2016). 

Em 1986 ocorreu a extinção da conta-movimento, o que limitou recursos para 

o crédito rural à disponibilidade da União. Nesse mesmo período, foi criado instituto 

denominado depósito de poupança rural, pela Resolução 1.188, em setembro 

daquele ano, com o objetivo de captar recursos destinados ao desenvolvimento da 

agricultura, e apenas os bancos oficiais federais - Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia e o extinto Banco Nacional de Crédito 

Cooperativo - foram autorizados a receberem depósitos do novo instrumento 

financeiro, por não serem instituições integrantes do SBPE e, portanto, não estarem 

autorizados a receber depósitos de poupança sujeitos à exigibilidade de aplicação 

em financiamentos imobiliários (BACEN, 2016). 

Em 1990, o BNDES aumentou sua participação no crédito rural, criando o 

Programa Agrícola da Finame, destinado a financiar máquinas e equipamentos 

agrícolas para empresas. Ele respondeu por 1,5% dos desembolsos no exercício. 

Segundo Silveira 2002, o Programa Agrícola da Finame, no início voltado apenas 

para pessoas jurídicas, passou a financiar também pessoas físicas efetivamente 

atuantes no setor. Em 1991, aprovaram-se 31.230 operações, contra 14.613 no ano 

anterior. Cabe registrar que 46% dessas operações de 1991 se destinaram ao 

Programa Agrícola. 

Depois da implantação do Plano Real, foi criada a Cédula do Produto Rural 

(CPR) pela Lei nº 8.929, publicada em 22 de agosto 1994 pelo Presidente Itamar 

Franco. Ela consiste em uma representativa de promessa de entrega de produtos 

rurais, com ou sem garantia credulamente constituída. Surgiu com o objetivo de 

fazer o mercado financeiro se interessar em financiar a comercialização agrícola por 

meio da compra de certificados de depósitos de mercadorias. Esta foi uma das 

alternativas encontradas pelo governo para financiar o setor agrícola, dada à falta de 

recursos públicos (REZENDE, 2003). 

Em 1996, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei nº 1.946, 

de 28 de junho de 1996, criando o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do 

segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o 



50 

 

aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda 

(BRASIL, 1996). 

O Brasil apresentava um momento de estabilidade econômica conquistada 

pelo Plano Real, porém, o segmento agrícola acumulava dívidas contraídas em 

outro momento econômico afetado grandemente pela inflação. Diante do cenário 

ameaçador, o governo, por meio da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, criou 

o programa de securitização das dívidas dos agricultores, que permitiu o 

reescalonamento do vencimento das operações a taxas de juros compatíveis com a 

atividade agropecuária.  

A Lei compreende-se na equalização de encargos financeiros, o abatimento 

no valor das prestações com vencimento em 1995, de acordo com os limites e 

condições estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (BRASIL, 1995). 

Complementando essa medida, o CMN publicou a Resolução n° 2568, em 06 de 

novembro de 1998 e estabeleceu alguns pontos acerca da renegociação de dívidas 

originárias do crédito rural. 

Em 1998 foi criado o Programa de Revitalização das Cooperativas 

Agropecuárias (RECOOP), que surgiu com o objetivo de revitalizar cooperativas de 

produção agropecuária e apoiar a concessão de recursos necessários a seu 

financiamento. O RECOOP foi instituído pela Medida Provisória nº 1.715/1998 e teve 

como objetivo reestruturar e capitalizar as cooperativas de produção agropecuária 

para seu desenvolvimento autossustentado. O Tesouro Nacional alocaria ao 

programa recursos da ordem de R$ 2,1 bilhões, gerados pela da emissão de títulos 

públicos, e os prazos de amortização poderiam ser estabelecidos em até 15 anos 

com encargos financeiros calculados à razão de 4% ao ano mais a variação do IGP-

DI para as modalidades: (a) dívidas junto ao sistema financeiro; (b) dívidas com 

cooperados; (c) dívidas tributárias; (d) investimentos e capital de giro associado 

(BIANCO et al, 1998). 

Segundo Melo (2015), existe uma tendência do governo brasileiro de 

distanciar-se do financiamento direto ao setor primário e usar outros instrumentos 

para alavancar recursos para o sistema de crédito. Analisando-se a participação dos 

bancos públicos no crédito rural, em 2008 é verificada a parcela de 55% no volume 

disponibilizado. No início do Plano Real (1994-1995), esta participação era de 80%.  

No sentido de aumentar a participação do setor privado no financiamento do 

agronegócio, foram criados instrumentos de financiamento da agricultura. Tais 
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instrumentos foram instituídos pela Lei n. 11.076 de 30/12/2004, como por exemplo: 

o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), o Warrant Agropecuário (WA), o 

Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), a Letra de Crédito do 

Agronegócio (LCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 

(GASQUES; CONCEIÇÃO, 1999). 

2.6 O CRÉDITO RURAL O PRINCIPAL ALICERCE DA POLÍTICA AGRÍCOLA 

Segundo Leite (2015), a leitura corrente entre os atores do agronegócio 

brasileiro deixa explícita a ideia de que as transformações operadas nas suas áreas 

de atuação, a partir do final dos anos 1980 até o período atual, foram tributárias 

exclusivamente da iniciativa privada. Contudo, algumas investigações apontam que 

não se pode falar em agronegócio sem pensar no Estado e nas políticas públicas, 

que não só viabilizam sua origem, mas também sua expansão. 

Para Barros (2006),  

Pode-se dizer que o desempenho do agronegócio brasileiro está 
condicionado a fatores exógenos e endógenos ao setor. Os fatores 
exógenos têm origem tanto no exterior, frutos da evolução da economia 
internacional, como no próprio país, originando-se nas evoluções de caráter 
macroeconômico. Os fatores endógenos vinculam-se a iniciativas e eventos 
do próprio setor, muitas vezes em resposta aos fatores exógenos. 
 

Durante o período de 1970 e 1980, para Pintor (2015), os estudos e as 

políticas econômicas passaram a estimular o papel da agricultura no processo de 

desenvolvimento econômico. Assim, a sociedade começou a enxergar que existe 

uma correlação positiva entre o crescimento do setor agrícola e o dos demais 

setores da economia. Contudo, a expansão do setor agrícola está atrelada ao 

crescimento da oferta de crédito. 

O crédito rural foi, e continua sendo, o principal alicerce do desenvolvimento 

do segmento agrícola. Para o economista Joseph Schumpeter (1982), o empresário 

é o ator que a necessidade de crédito para o empresário. Ele afirma que:  

Em princípio, não é possível o empréstimo dos serviços do trabalho e da 
terra pelos trabalhadores e proprietários de terra. Nem pode o próprio 
empresário tomar emprestado meios de produção produzidos. Pois no fluxo 
circular não haveria estoques ociosos para as necessidades do empresário. 
Se em um lugar ou outro por ventura existirem exatamente os meios de 
produção produzidos que o empresário necessita, então é claro que este 
pode comprá-los; para isso, contudo, precisa, outrossim, de poder de 
compra. Entretanto, quando esse agente é desprovido dos meios de 
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produção, ele precisa de crédito. Para o autor, o papel do crédito é 
proporcionar os meios para que o empresário realize novas combinações. 
 

Schumpeter (1982) entende que conceder crédito ao empresário significa 

ampliar a capacidade produtiva existente onde o dinheiro exerce função 

determinante no estímulo da economia. Ele define a função essencial do crédito 

como: o crédito é essencial à criação do poder de compra com o propósito de 

transferi-lo ao empresário, mas não simplesmente de transferência de poder de 

compra existente. 

A criação de poder de compra caracteriza, em princípio, o método pelo qual o 

desenvolvimento é levado a cabo em um sistema com propriedade privada e divisão 

do trabalho. Por meio do crédito, os empresários obtêm acesso à corrente social de 

bens antes que tenha adquirido o direito normal à ela. Ele substitui, 

temporariamente, o próprio direito por uma ficção deste.  

A concessão de crédito opera nesse sentido como uma ordem para o 
sistema econômico se acomodar aos propósitos do empresário, como um 
comando sobre os bens de que necessita: significa confiar-lhes forças 
produtivas. É só assim que o desenvolvimento econômico poderia surgir a 
partir do mero fluxo circular em equilíbrio perfeito. E essa função constitui a 
pedra angular para a moderna estrutura de crédito (SCHUMPETER, 1982). 
 

Nesse mesmo sentido, Pereira, Figueiredo e Loureiro (2006) concluíram em 

seu estudo que o crédito é um instrumento importante para agricultura por 

possibilitar o investimento em capital fixo e capital humano, insumos básicos da 

atividade e por facilitar o processo de produção e inovação. O crédito também 

permite que o agricultor possa regular o fluxo de seu consumo pessoal e de insumos 

para a produção, compatibilizando-o com o fluxo de sua renda, que pode ser 

contínuo ou sazonal. 

Estudos realizados por Melo, Marinho e Silva (2015) demonstraram que os 

resultados encontrados apontam para a existência de uma relação de causalidade 

bidirecional entre o crédito rural total, como proporção do PIB real agropecuário, e o 

PIB real do setor agropecuário. Quando o crédito rural total é injetado no setor 

primário da economia, a produção agropecuária tende a crescer e aumentar o PIB 

real do setor. O estudo também apontou que o crédito destinado ao setor rural, em 

geral, é indutor de uma maior produção agropecuária, e que as linhas de 

financiamento que não apresentaram impacto positivo no PIB real da agropecuária 

devem ser reavaliadas e aprimoradas com objetivos a promover o crescimento do 

setor rural. 
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2.7 MODELO DE CRÉDITO OFICIAL 

No modelo oficial temos o Crédito Rural que foi Institucionalizado no Brasil 

pela Lei nº 4.829, de 1965. Atualmente, é o mais importante instrumento de incentivo 

à produção, investimento e comercialização agropecuária e, consequentemente, à 

economia nacional. O crédito rural, sistematizado nos termos desta Lei, será 

distribuído e aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção 

rural do País e tendo em vista o bem-estar do povo.  

Considera-se crédito rural  

O suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e 
estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas 
cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos 
objetivos indicados na legislação em vigor (BRASIL, 1965). 
 

Encontramos, nos dias de hoje, basicamente três tipos que são: investimento, 

custeio, ou comercialização. Aprovadas pelo Conselho Monetário nacional (CMN), 

suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas em um documento 

denominado Manual de Crédito Rural (MCR), que foi elaborado pelo Banco Central 

do Brasil. Essas normas são seguidas por todos os agentes financeiros que 

integram o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 

2.7.1 Custeio 

O crédito de custeio classifica-se em três modalidades que são: agrícola; 

pecuário; beneficiamento ou industrialização. Esse grupo de linhas de crédito tem o 

objetivo de possibilitar que o produtor rural consiga cobrir as despesas dos ciclos 

produtivos dos animais, como a compra de vacinas, ração e suplementos. Também a 

aquisição de insumos, como sementes, fertilizantes e outros. É destinado para cobrir 

despesas habituais dos ciclos produtivos, desde a fase inicial do processo na 

aquisição de insumos até a fase de colheita.  

A limitação do valor está definida no artigo 5º da Resolução 4.342, de 

20/6/2014:  

O limite de crédito de custeio rural, por beneficiário, em cada safra e em 
todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), é de R$1.100.000,00 
(um milhão e cem mil reais), devendo ser considerados, na apuração desse 
limite, os créditos de custeio tomados com recursos controlados, exceto 
aqueles tomados no âmbito dos fundos constitucionais de financiamento 
regional. 
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 Essa limitação considera o valor tomado em todas as instituições 

financeiras, ou seja, se for tomado R$1.000.000,00 em uma instituição financeira, só 

poderá tomar mais R$ 100.000,00 na segunda. 

2.7.1.1 Custeio Agrícola 

Essa modalidade é destinada ao financiamento de bens e serviços 

relacionados à agricultura. Sua principal finalidade é cobrir despesas das lavouras 

temporárias ou permanentes em produção, financiando desde a mão-de-obra, o 

preparo da terra, as sementes, os adubos, a manutenção, até a colheita. Os 

beneficiários podem ser Produtores Rurais, tanto pessoas físicas e jurídicas e 

Cooperativas de Produtores Rurais. O pagamento é único e realizado ao final com 

vencimento para até 60 dias após o fim da colheita. 

2.7.1.2 Custeio pecuário 

Trata do financiamento de bens e serviços relacionados à manutenção da 

pecuária como: aquisição de sal mineral, ração, medicamentos, limpeza de 

pastagens, mão-de-obra etc. Os beneficiários podem ser produtores rurais, tanto 

pessoas físicas como jurídicas e cooperativas de produtores rurais. O prazo para 

pagamento é de 12 meses e a forma pode variar de acordo com a atividade (mensal, 

trimestral, semestral ou final). 

 

2.7.1.3 Custeio de beneficiamento ou industrialização  

É destinada ao custeio de despesas diretas da atividade de beneficiamento 

ou industrialização, tais como: despesas com luz, mão de obra, transporte, 

aquisições de embalagens, rótulos, condimentos, conservantes, adoçantes e outros 

insumos, formação de estoques e serviços de apoio à comercialização. Os 

beneficiários podem ser cooperativas de produção agropecuária. Segundo o BB 

(2016), os principais benefícios dessa linha são: linha de crédito desburocratizada, 

diversidade de itens financiados, menor taxa de juros para capital de giro, prazo 

compatível com a necessidade de capital de giro.  

É possível financiar com essa linha: despesas de pessoal, energia elétrica, 

água, tratamento de dejetos, combustíveis, aquisição de embalagens, rótulos, 

condimentos, conservantes, aditivos e outros insumos utilizados no processamento, 
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despesas com manutenção e conservação, aluguel ou arrendamento de máquinas, 

equipamentos e plantas industriais. 

De acordo com o MCR (2016), não podem ser financiados:  

Despesas com a aquisição do produto agropecuário a serem beneficiados 
ou industrializados, tais como despesas de pessoal de outras unidades da 
cooperativa ou da sede, indenizações trabalhistas, comissões sobre vendas, 
estadias, viagens, ainda que relacionadas à comercialização do produto 
processado. O financiamento assume a função de capital de giro, com 
encargos financeiros de crédito rural, recursos do MCR 6-2 (juros efetivos 
de 8,75% ao ano), bem mais atrativos que os custos geralmente 
observados nas linhas de giro do crédito geral (BB 2016). 
 

Atualmente, a taxa efetiva de juros cobrada é de 8,75% a.a., com recursos 

controlados. Os prazos para pagamento são de até dois anos para o beneficiamento 

ou industrialização de uvas e, para os demais produtos, varia de acordo com o ciclo 

de industrialização. 

2.7.2 Investimento Agrícola e Pecuário 

O investimento é destinado à aquisição bens ou realização de serviços 

duráveis, cujos benefícios repercutem durante muitos anos. Os principais itens 

financiáveis são: plantio de cana-de-açúcar, construções rurais, formação, correção 

e recuperação de pastagens, aquisição de matrizes reprodutoras.  

Os beneficiários podem ser cooperativas de produtores rurais e demais 

produtores, pessoas físicas e jurídicas. O prazo para pagamento é de 24 meses, e a 

forma pode variar de acordo com a atividade econômica (trimestral, semestral ou 

anual). 

A limitação do valor, atualmente, está fixada em 100% do orçamento da 

proposta, limitado se a R$ 385 mil por CPF ou CNPJ, considerando o somatório das 

operações de Investimento no SNCR no Ano Agrícola, conforme redação do artigo 6º 

da Resolução 4.342, de 20/6/2014: o limite de crédito para investimento rural com 

recursos obrigatórios por beneficiário, por ano agrícola, em todo o Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR), é de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), 

independentemente dos créditos obtidos para outras finalidades. 

De acordo com algumas condições específicas, esse limite pode ser elevado 

para até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por beneficiário. 
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2.7.3 Pronaf 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é 

destinado a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, 

por intermédio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 

agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias 

próximas. Para o Plano Safra, de 2015 e 2016 foram disponibilizadas as seguintes 

linhas de financiamento: Pronaf Custeio, Pronaf Mais Alimentos, Pronaf 

Agroindústria, Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, 

Pronaf Custeio Agroindústrias Familiares e de Comercialização, Pronaf Cota-Parte, 

Pronaf “B”, Pronaf Agroecologia, Pronaf ECO Sustentabilidade Ambiental, Pronaf “A”, 

Pronaf “A/C”, Normas Transitórias e Pronaf Produtivo Orientado. Com taxas de juros 

variando entre 0,5% a 4,5% ao ano, o programa contempla uma diversidade de 

projetos conforme estabelecido no MCR. 

2.7.4 Pronamp 

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) tem como 

objetivo promover o desenvolvimento das atividades rurais dos médios produtores 

rurais, proporcionando o aumento da renda e a geração de empregos no campo. É 

destinado aos proprietários rurais, posseiros, arrendatários ou parceiros que:  

Tenham, no mínimo, 80% de sua renda bruta anual originária da atividade 
agropecuária ou extrativa vegetal; e possuam renda bruta anual de até R$ 
1,6 milhão. O cálculo da renda bruta anual deve considerar a soma dos 
valores correspondentes a 100% do valor bruto de produção (VBP), 100% 
do valor da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas 
provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele e 
100% das demais rendas não agropecuárias. Quando o produtor rural 
(pessoa jurídica) integrar um grupo econômico, deverá ser considerada a 
receita operacional bruta consolidada do grupo. (Pronamp) 
 

Podem ser financiados empreendimentos individuais ou coletivos relativos a 

bens e serviços, desde que constituam um projeto de investimento e estejam 

diretamente relacionados com a atividade produtiva e de serviços, e destinados a 

promover o aumento da produtividade e da renda do produtor rural, ou economia 

dos custos de produção, observado o disposto no Manual de Crédito Rural (MCR):  

Construção reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações 
permanentes; obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e 
recuperação do solo; destoca florestamento e reflorestamento; formação de 
lavouras permanentes; formação ou recuperação de pastagens; eletrificação 
e telefonia rural; aquisição de animais de pequeno, médio e grande porte, 
para criação, recriação, engorda ou serviço; aquisição de equipamentos 
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empregados na medição de lavouras; despesas com projeto ou plano 
(custeio e administração); recuperação ou reforma de máquinas, tratores, 
embarcações, veículos e equipamentos, bem como aquisição de acessórios 
ou peças de reposição, salvo se decorrente de sinistro coberto por seguro; e 
aquisição de máquinas, tratores, veículos, embarcações, aeronaves, 
equipamentos e implementos, desde que destinados especificamente à 
atividade agropecuária. É possível a concessão do financiamento de custeio 
associado, limitado a 30% do valor total do projeto de investimento. 

2.7.5 Mecanismos de apoio de financiamento do BNDES 

O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2016) 

oferece mecanismos de financiamento à agricultura e à pecuária. Os projetos 

financiáveis dentro do agronegócio são bovinocultura de corte, formação ou reforma 

de pastos, gastos e tratos culturais até a primeira colheita/safra, entre outros. A 

concessão do crédito é condicionada à avaliação dos impactos ambientais, segundo 

as diretrizes da Política Socioambiental do BNDES. 

Em parceria com outros órgãos governamentais, o BNDES também 

desenvolve instrumentos de apoio específico à agropecuária. Estes programas 

apresentam condições especiais para investimentos, como, por exemplo, aquisição 

de tratores agrícolas e incentivos à irrigação.  

O banco realiza financiamento de longo prazo, subscrição de valores 

mobiliários e prestação de garantia e atua por meio de produtos e fundos, conforme 

a modalidade e a característica da operação. Os três mecanismos de apoio 

(financiamento, valores mobiliários e garantias) podem ser combinados numa 

mesma operação financeira, a critério do BNDES (BNDES, 2016). 

Os mecanismos da instituição destinados ao setor agrícola se dividem em 

programas e produtos, que se subdividem em várias linhas de financiamento, com 

finalidades e condições financeiras específicas para atender as demandas de vários 

perfis de proponentes.  

Para obter recursos junto à instituição, o interessado deve fazer o pleito em 

uma instituição financeira credenciada, que atua como intermediadora no repasse 

dos recursos, que por sua vez analisará as condições de concessão do crédito e 

exigência de garantias. Superada essas questões a instituição financeira encaminha 

a operação para homologação junto ao BNDES para posterior liberação dos 

recursos. 
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2.7.5.1 Produto BNDES - Finem 

Trata se de uma linha de financiamento, para amparar grandes 

empreendimentos com valor superior a R$20 milhões e envolve projetos de 

implantação, expansão e modernização de empreendimentos. A atuação do BNDES, 

no âmbito do Finem, para apoio a investimentos no setor agropecuário, é realizada 

por meio das seguintes linhas de financiamento: 

a) Linha de Apoio à Agropecuária: Apoio a projetos de investimentos visando 

à implantação, modernização e expansão de empresas do setor agropecuário. 

b) Projetos de eficiência energética: Apoio a projetos de eficiência energética 

que contribuam para a economia de energia, aumentem a eficiência global do 

sistema energético ou promovam a substituição de combustíveis de origem fóssil por 

fontes renováveis. 

c) Aquisição de bens de capital: Apoio à aquisição de bens de capital 

associado a planos de investimentos apresentados ao BNDES. 

d) Aquisição de bens e serviços importados: Apoio à importação de 

máquinas e equipamentos sem similar nacional, associada a planos de 

investimentos apresentados ao BNDES. 

É uma solução de crédito para financiamento de máquinas, equipamentos de 

informática, transporte, serviços e industriais que contam com algumas vantagens 

como a isenção de IOF (Imposto sobre operações financeiras). 

2.7.5.2 Produto BNDES - Automático 

É uma linha de financiamento, por intermédio de instituições financeiras 

credenciadas, a projetos de investimento, cujos valores de financiamento sejam 

inferiores ou iguais a R$ 20 milhões. Esse valor também representa o máximo que 

cada cliente pode financiar a cada período de 12 meses, contados a partir da data 

de homologação da operação pelo BNDES (BNDES, 2016). Esse produto está 

subdividido nas seguintes linhas de financiamento: 

a) Linha micro, pequenas e médias empresas. 

b) Linha média e grandes empresas de setores prioritários. 

c) Linha média e grandes empresas de demais setores 

 O objetivo dessa divisão é apresentar ao mercado condições financeiras 

específicas para atender diferentes perfis de clientes, levando em consideração 

fatores como porte e atividade econômica. 



59 

 

2.7.5.3 Produto BNDES - Finame Agrícola 

É uma linha de financiamento destinada para a aquisição de máquinas e 

implementos agrícolas novos de fabricação nacional, cadastrados na Finame, 

destinados ao setor agropecuário, exclusivamente na modalidade financiamento à 

compradora (BNB, 2016). 

De acordo com o BNDES (2016), os seguintes entes podem ser clientes do 

BNDES Finame Agrícola, desde que exerçam atividade econômica e serviços 

diretamente relacionados, nos setores agropecuário, de produção florestal, de pesca 

e aquícola: 

a) Sociedades e fundações com sede e administração no País; 

b) Empresários individuais, inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) e no Registro Público de Empresas Mercantis (RPEM); 

c) Empresas individuais de responsabilidade limitada inscritas no RPEM; 

d) Pessoas jurídicas de direito público, nas esferas federal, estadual, 

municipal e distrital; 

e) Pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País; e Associações, 

sindicatos, cooperativas, condomínios e assemelhados, e clubes. 

Nesta modalidade também é permitido também o financiamento para 

aquisições de bens de capital que, embora fabricados no País, apresentem índices 

de nacionalização inferiores a 60%, porem devem estar credenciados no BNDES. 

2.7.5.4 Demais produtos do BNDES 

Além dos produtos supracitados, o BNDES (2016) também disponibiliza 

outros mecanismos da linha de produtos que podem ser usados no apoio à 

Agricultura:  

a) BNDES Finame Leasing: destinado ao financiamento à aquisição isolada 
de máquinas e equipamentos novos em operações de arrendamento 
mercantil; b) Cartão BNDES: é uma linha de crédito rotativo, pré-aprovado, 
de até R$ 1 milhão, para aquisição de produtos, insumos e serviços 
credenciados no portal de operações do cartão BNDES direcionados às 
micro, pequenas e médias empresas. d) BNDES Limite de Crédito: consiste 
em uma linha de crédito rotativo para o apoio a empresas ou Grupos 
Econômicos já clientes do BNDES e com baixo risco de crédito. e) BNDES 
Empréstimo-Ponte: financiamento a um projeto, concedido em casos 
específicos, para agilizar a realização de investimentos por meio da 
concessão de recursos no período de estruturação da operação de longo 
prazo. f) BNDES Project finance: engenharia financeira suportada 
contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo como garantia 
os ativos e recebíveis desse mesmo empreendimento. g) BNDES Fianças e 
Avais: prestação de fiança e avais pelo BNDES com objetivo de diminuir o 
nível de participação nos projetos financiados. 
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2.7.6 Programas BNDES Proaquicultura 

Destinado para apoiar os investimentos dos produtores de pescados e da 

indústria processadora de pescados para a construção, expansão e modernização 

de capacidade produtiva; apoiar o capital de giro associado e não associado aos 

projetos de aquicultura; apoiar iniciativas voltadas para modernização ou 

implementação de melhorias na estrutura organizacional, administrativa, de gestão, 

comercialização, distribuição e logística das sociedades atuantes no setor aquícola 

(produção aquícola, indústria de processamento de pescados e fábrica de ração 

para pescados).  

Para o programa, é considerada produção aquícola ou aquicultura, a 

produção em cativeiro de organismos com habitat predominantemente aquático, tais 

como peixes, camarões, rãs, algas, mexilhão, ostra, lagosta, dentre outras espécies 

(BNDES 2016). Ele se divide em dois subprogramas:  

a) BNDES Proaquicultura - Produção: apoio ao aumento de 
competitividade das empresas do setor aquícola por meio de 
financiamento à capacidade produtiva (construção, expansão e 
modernização) e a melhorias organizacionais. b) BNDES 
Proaquicultura - Giro: apoio financeiro para capital de giro às 
empresas do setor aquícola. 

2.7.7 Programas BNDES Cerealistas 

Esse programa foi criado para apoiar o desenvolvimento e a modernização do 

setor de armazenagem nacional efetuado por empresas ou cooperativas cerealistas, 

com sede e administração no País, que trabalhem diretamente com o produtor rural 

integrado e suas cooperativas e ampliar a capacidade de armazenamento nacional 

no segmento que atende diretamente ao produtor rural, o que a curto e médio prazos 

minimizará as pressões logísticas ocorridas nos períodos de safra (BNDES, 2016).  

Segundo as regras atuais do BNDES, essa linha de financiamento pode ser 

solicitada por dois tipos de empreendimentos: empresas ou cooperativas 

agropecuárias cerealistas nacionais que exerçam cumulativamente as atividades de 

secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem 

vegetal; ou por indústrias de moagem de trigo, com sede e administração no País, 

que exerçam atividades de armazenagem de grãos de trigo in natura. É importante 
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ressaltar que a forma de apoio nessa modalidade pode ser direta, sem contar com a 

intermediação de uma instituição financeira ou direta como ocorre na maioria das 

modalidades do BNDES. 

2.7.8 Programas BNDES Prorenova 

Este programa, atualmente, está suspenso, quando criado foi destinado ao 

apoio do aumento da produção de cana de açúcar no país, por meio do 

financiamento à renovação e implantação de novos canaviais. O BNDES Prorenova 

se divide em dois subprogramas, voltados a diferentes perfis de clientes:  

a) BNDES Prorenova Rural - apoio ao produtor rural de cana-de-açúcar e 
suas cooperativas. b) BNDES Prorenova Industrial - apoio a pessoas 
jurídicas produtoras de açúcar ou etanol que exerçam atividade produtiva 
relacionada ao plantio de cana-de-açúcar (BNDES, 2016). 
 

2.7.9 Programas BNDES PASS 

Este programa não está mais vigente, pois foi criado para complementar o 

Prorenova. Destinado ao financiamento à estocagem de álcool etílico combustível 

pelas empresas do setor sucroalcooleiro nacional. O apoio deste programa consistia 

em capital de giro não associado a projeto de investimento, vinculado à atividade de 

estocagem de etanol combustível (BNDES, 2016). 

2.7.10 Demais Programas do Governo Federal administrados pelo BNDES 

O Governo Federal disponibiliza alguns programas específicos para o 

segmento agrícola através do BNDES (2016), são opções de crédito financeiro 

destinadas a produtores rurais e suas associações e cooperativas, com o objetivo de 

financiar investimentos em modernização, reflorestamento, capitalização de 

cooperativas, dentre outras finalidades mais específicas. Cabem ao BNDES à 

administração destes programas, criados pelo Governo Federal. São eles: 

ABC - Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura; INOVAGRO - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na 
Produção Agropecuária; MODERAGRO - Programa de Modernização da 
Agricultura e Conservação de Recursos Naturais; MODERFROTA - 
Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras; MODERINFRA - Programa de Incentivo à 
Irrigação e à Armazenagem; PCA - Programa para Construção e Ampliação 
de Armazéns; PROCAP-AGRO - Programa de Capitalização de 
Cooperativas Agropecuárias; PROCAPCRED - Programa de Capitalização 
de Cooperativas de Crédito; PRODECOOP - Programa de Desenvolvimento 
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Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária; PRONAF 
Investimento - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 
PRONAMP- Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. 

2.8 FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO (FCFS) 

Os fundos constitucionais de financiamento, Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE), Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

(FNO) e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), foram 

criados pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e regulamentados pela Lei no 

7.827/1989, constituem-se como uns dos principais instrumentos de financiamento 

voltado ao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades no Brasil.  

Tais fundos visam ao desenvolvimento econômico e social de regiões 
menos desenvolvidas, por meio de empréstimos a taxas de juros 
subsidiadas, principalmente a micro e pequenos agricultores e a pequenas 
empresas industriais das referidas macrorregiões (RESENDE, 2015). 
 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foi criado 

pelo artigo 159, inciso I, alínea "c", da Constituição da República Federativa do 

Brasil, e regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro com o seguinte texto:  

A União entregará: do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% 
(quarenta e nove por cento), na seguinte forma: três por cento, para 
aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de 
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, 
ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer (BRASIL, 1989). 

 
O FCO, juntamente com os outros Fundos Constitucionais, pode ser 

considerado como um dos principais instrumentos de financiamento da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) visando, sobretudo, contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste, por meio da instituição 

financeira federal de caráter regional, mediante a execução de programas de 

financiamento aos setores produtivos, em consonância com os respectivos planos 

regionais de desenvolvimento. 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento foram criados com o objetivo de 

se combaterem as desigualdades inter-regionais e intrarregionais. Na medida em 

que o Governo Federal procura estimular a produção através de elementos 

formadores da demanda agregada da economia brasileira, como é o caso desses 
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recursos, ele não pode desobrigar-se, como tem ocorrido nas últimas duas décadas 

e meia, de atuar também como coordenador e indutor do crescimento do 

investimento privado.  

De acordo com convenções mundiais de cooperação e interação mundiais de 

negócios e agronegócios, em países de capitalismo tardio e periférico, cabe ao 

Estado investir na construção do avanço das bases materiais de apoio às atividades 

produtivas que promovam a desconcentração econômica e demográfica, criando 

condições para que áreas menos dinâmicas atraiam investimentos (MACEDO; 

MATTOS, 2008). 

Estudo recente tem mostrado alguns dados interessantes sobre a eficácia do 

FCO. Resende (2015), concluiu em seu estudo que:  

No que dizem respeito ao FCO, os resultados das estimações dos modelos 
em painel não espacial mostraram que os recursos apresentam, para a 
tipologia alta renda, efeito positivo sobre o crescimento do PIB per capita em 
nível municipal. Haja vista que na região Centro-Oeste 46% dos municípios 
estão classificados como alta renda, este resultado tem como evidência o 
desempenho do FCO como um possível redutor da desigualdade regional 
ao contribuir para a melhoria dos índices de crescimento da região como um 
todo. No entanto no tocante a ao objetivo de reduzir a desigualdade 
intrarregional, esta evidência se mostra desfavorável ao fundo, dado que 
justamente as áreas que apresentaram os maiores PIB per capita de acordo 
com a PNDR estão obtendo os melhores resultados da política em termos 
de crescimento (RESENDE, 2015).  
 

O trabalho constatou também que na averiguação da dependência espacial, 

apenas a densidade populacional utilizada como variável de controle apresentou 

efeito marginal estatisticamente significante sobre o crescimento do PIB per capita 

da vizinhança no nível municipal. 

2.8.1 Instrumentos de Formalização do Crédito Rural 

Criada pelo Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, as Cédulas 

Rurais são utilizadas para formalização das operações de crédito rural, consistem 

em promessas de pagamento garantidas por penhor ou hipoteca, com exceção da 

nota de crédito rural. Existem quatro tipos de cédula rural: 

a) Cédula Rural Pignoratícia 

b) Cédula Rural Hipotecária 

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

d) Nota de Crédito Rural 
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Esses títulos de crédito consistem em promessas de pagamento com ou sem 

garantia real cedularmente constituída, ou seja, no próprio título, portanto não é 

necessária a existência de documento à parte. 

A garantia pode ser oferecida pelo próprio financiado, ou por terceiros. 

Embora seja considerado um título civil, possui natureza comercial, por isso está 

sujeito às regras do direito cambiário. Em caso de peculiaridades que caracterizem a 

inadequação dos títulos supracitados é facultada a formalização do crédito rural por 

meio de contrato. De acordo com a Carta-Circular 3.203, de 30.08.2005, a Cédula de 

Crédito Bancário (CCB), nos termos da Lei 10.931, de 02.08.2004, é um instrumento 

para formalização de crédito de qualquer modalidade, também admitido no crédito 

rural (BACEN, 2004). 

As cédulas de crédito, de uma forma geral, são consideradas como espécies 

do gênero títulos de crédito, razão pela qual, às vezes, são denominadas como 

títulos de crédito agrícola, títulos de crédito industrial, títulos de crédito comercial e 

títulos de crédito à exportação (RICHTER, 2008). 

As Cédulas de Crédito Rural CCR, consistem em um título civil, líquido e 

certo, exigível pela soma constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de 

fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, 

regularidade e realização de seu direito creditório (BRASIL, 1967).  

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela 

constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e 

demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de 

seu direito creditório (BRASIL, 1967). 

2.8.2 Cédula Rural Pignoratícia (CRP) 

Segundo a CETIP (2016) a CRP é um título representativo de financiamento 

rural concedido por integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. A CRP é uma 

modalidade de cédula de crédito rural com promessa de pagamento em dinheiro. É 

emitida por pessoa física ou jurídica tomadora do financiamento rural. É extraída 

com base no penhor rural e passa a valer como título de crédito autônomo e 

negociável. É um título de ampla utilização na concessão do crédito rural, 

especialmente pelas instituições financeiras oficiais. 



65 

 

2.8.2.1 Cédula Rural Hipotecária (CRH) 

A cédula rural hipotecária é promessa de pagamento em dinheiro, com 

garantia de direito real imobiliário cedularmente constituída, concebida como título 

civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos 

juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer 

para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório (RICHTER, 

2008). 

De acordo com Brasil (1967), a cédula rural hipotecária conterá os seguintes 

requisitos, lançados no contexto:  

I - Denominação "Cédula Rural Hipotecária". II - Data e condições de 
pagamento e, em havendo prestações periódicas ou prorrogações de 
vencimento, deve ser acrescentado: "nos termos da cláusula Forma de 
Pagamento abaixo", ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação 
abaixo". III - Nome do credor e a cláusula à ordem. IV - Valor do crédito 
deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade 
ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua 
utilização. V - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do nome se 
houver dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição e 
anotações (número, livro e folha) do registro imobiliário. VI - Taxa dos juros 
a pagar e a da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu 
pagamento. VII - Praça do pagamento. VIII - Data e lugar da emissão. IX - 
Assinatura do próprio punho do emitente ou de representar com poderes 
especiais. 
 

De acordo com o artigo 23, do Decreto-lei 167/67, as obrigações assumidas 

pelo emitente da cédula rural hipotecária são garantias por meio de hipoteca de 

imóveis rurais e urbanos, de propriedade do emitente ou de terceiro. 

2.8.2.2 Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

Segundo Richter (2008), a cédula rural pignoratícia e hipotecária é promessa 

de pagamento em dinheiro, com garantia real pignoratícia e imobiliária cedularmente 

constituída, concebida como título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela 

constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e 

demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de 

seu direito creditório. 

A lei de criação traz em seu texto a seguinte descrição:  

I - Denominação "Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária". II - Data e 
condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações 
de vencimentos, acrescentar: "nos termos da cláusula Forma de Pagamento 
abaixo" ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". III - 
Nome do credor e a cláusula à ordem. IV - Valor do crédito deferido, lançado 
em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se 
destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização. V - 
Descrição dos bens vinculados em penhor, o qual se indicará pela espécie, 
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qualidade, quantidade, marca ou período de produção, se for o caso, além 
do local ou depósito dos mesmos bens. VI - Descrição do imóvel hipotecado 
com indicação do nome se houver dimensões, confrontações, benfeitorias, 
título e data de aquisição e anotações (número, livro e folha) do registro 
imobiliário. VII - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização, se 
houver, e tempo de seu pagamento. VIII - Praça do pagamento. IX - Data e 
lugar da emissão. X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 
representante com poderes especiais. 

 

Richter (2008) destaca que as obrigações assumidas pelo emitente da cédula 

rural pignoratícia e hipotecária podem ser garantidas por meio de bens suscetíveis 

de penhor rural e de penhor mercantil, pertencentes ao próprio emitente ou a 

terceiro garante e, também, por meio de hipoteca de bens imóveis rurais e urbanos, 

de propriedade do emitente ou de terceiro garante. 

2.8.2.3 Nota de Crédito Rural (NCR) 

De acordo com a CETIP (2016), o crédito pela nota de crédito rural não é 

assegurado por garantia real, mas tem privilégio especial sobre os bens 

discriminados no art. 1.563 do Código Civil que trata de questões relativas à 

invalidade do casamento.  

A nota de crédito rural, consoante o artigo 27 do Decreto-lei 167/67, conterá 

os seguintes requisitos:  

I - Denominação "Nota de Crédito Rural". II - Data e condições de 
pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, 
acrescentar: "nos termos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos 
termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". III - Nome do credor e a 
cláusula à ordem. IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e 
por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o 
financiamento concedido e a forma de sua utilização. V - Taxa dos juros a 
pagar e da comissão de fiscalização se houver, e tempo de seu pagamento. 
VI - Praça do pagamento. VII - Data e lugar da emissão. VIII - Assinatura do 
próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais 
(BRASIL, 1967). 
 

A lei enseja a interpretação de que o credor tem a faculdade de exigir que a 

nota de crédito rural seja registrada na circunscrição do imóvel a cujo fim se destina 

o financiamento especificado no título.  

Martins (2016) destaca que, além disso, o Decreto reserva uma 

particularidade referente às Notas de Crédito Rural emitida por Cooperativas, as 

quais, em havendo a exigência do credor, poderão ser inscritas no Cartório de 

Registro de Imóveis do domicílio do emitente, mais especificamente em no livro nº 3, 

denominado de Livro Auxiliar. A advogada entende que as únicas garantias cabíveis 

na Nota de Crédito Rural são as fidejussórias (aval).  
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Neste sentido, importante frisar que não há que se falar em qualquer prejuízo 

às partes no caso de não registro de referida nota, vez que a garantia é pessoal e 

persegue os sujeitos que serviram de aval em referido instrumento, diferentemente 

do que ocorre com o penhor e a hipoteca nas Cédulas Rurais, garantias reais que 

perseguem a coisa ou objeto e não a pessoa do garantidor. 

2.9 OUTRAS MODALIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

2.9.1 Duplicata Rural (DR) 

Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativa ou 

pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas 

cooperativas, poderá ser utilizada também, como título do crédito, a duplicata rural. 

Emitida a duplicata rural pelo vendedor, este ficará obrigado a entregá-la ou a 

remetê-la ao comprador, que a devolverá depois de assiná-la. O devedor é, 

geralmente, pessoa jurídica (BACEN, 2016). 

Na prática, dentre os títulos de crédito rurais, talvez a duplicata rural seja o 

título menos utilizado, o que reflete na carência de trabalhos científicos sobre seu 

peculiar regime jurídico (PINHEIRO, 2016). O autor entende que se trata a duplicata 

rural de título de crédito bem mais simples do que a duplicata mercantil ou de 

serviços.  

Essa simplicidade se revela nas exigências legais para documentar o saque 

da duplicata rural. Para o saque da duplicata rural, por exemplo, não se exige a 

extração de fatura discriminando o contrato subjacente, mas é necessária que 

conste do corpo da duplicata rural a indicação dos produtos objeto da compra e 

venda Indicação dos produtos objeto da compra e venda (BRASIL, 1967).  

Queiroz (2011) entende que a DR difere da duplicata mercantil por sua 

natureza ruralista deve discriminar a natureza do produto. 

2.9.2 Nota Promissória Rural (NPR) 

A NPR é um título de crédito, utilizado nas vendas a prazo de bens de 

natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por 

produtores rurais ou por suas cooperativas; nos recebimentos, pelas cooperativas, 
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de produtos da mesma natureza entregues pelos seus cooperados, e nas entregas 

de bens de produção ou de consumo, feitas pelas cooperativas aos seus 

associados. O devedor é, geralmente, pessoa física (BACEN 2016). 

A nota promissória rural emitida pelas cooperativas a favor de seus 

cooperados, ao receberem produtos entregues por estes, constitui promessa de 

pagamento representativa de adiantamento por conta do preço dos produtos 

recebidos para venda. 

Por determinação legal a nota promissória rural conterá os seguintes 

requisitos, lançados no contexto:  

I - Denominação "Nota Promissória Rural". II - Data do pagamento. III - 
Nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os bens e a qual deve 
ser paga, seguido da cláusula à ordem. IV - Praça do pagamento. V - Soma 
a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por extenso, que 
corresponderá ao preço dos produtos adquiridos ou recebidos ou no 
adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para venda. VI - 
Indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da entrega. VII - Data 
e lugar da emissão. VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 
representante com poderes especiais (BRASIL 1967).  
 

 A legislação também assegura que nota promissória rural tenha o privilégio 

especial sobre os bens enumerados no artigo 1.563 do Código Civil. 

2.9.3 Modelo comercial 

 No modelo comercial, temos a captação de recursos por meio da emissão de 

títulos de crédito do agronegócio. De acordo com a Bolsa de Valores 

BM&FBOVESPA, os Títulos do Agronegócio têm como objetivo viabilizar o 

financiamento do setor com recursos privados.  

Existem cinco tipos de títulos do agronegócio admitidos para registro e 

negociação em seu balcão de negócios. Os primeiros Títulos de Crédito Rural foram 

instituídos no Brasil pelo Decreto Lei n. 167/1967, que disciplina os requisitos e 

particularidades das Cédulas Rurais, da Nota de Crédito Rural, da Nota Promissória 

Real e da Duplicata Rural. 

De Almeida (2009) explica bem em seu estudo que em 2004, com a Lei 

11.076/2004, foram criados cinco novos títulos de financiamento do agronegócio 

que, a exemplo da CPR, também representam uma forma de captar recursos no 

mercado financeiro por parte dos agentes do agronegócio.  

O autor detalha que foram criados mais cinco papeis: CDCA/WA (Certificado 

de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário), LCA (Letra de Crédito do 



69 

 

Agronegócio), CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) e CDCA (Certificado 

de Direitos Creditórios do Agronegócio). Esclarece ainda que os títulos também 

servem para captação de recursos por parte de armazéns, instituições financeiras e 

companhias securitizadoras de direitos creditórios.  

Assim, junto com a CPR, os novos títulos do agronegócio contribuíram para 

complementar os recursos disponibilizados pelo Estado para o financiamento do 

setor, por meio de instrumentos mais estruturados e atrativos para as instituições 

financeiras e pela maior canalização de recursos de fundos de investimento para o 

agronegócio. 

2.9.4 Cédula de Produto Rural (CPR) 

É um título de crédito representativo de promessa de entrega de produtos 

rurais, criado pela Lei n. 8.929/1994. É utilizada para a formalização de vendas de 

produto rural com entrega em data futura, nas trocas de insumos e máquinas por 

produto. Pode ser utilizada por produtores rurais e cooperativas do segmento 

agrícola. 

Tem como objetivo a obtenção de recursos para desenvolvimento de sua 

produção ou empreendimento. Pode ser emitida em qualquer fase do 

empreendimento pecuário ou agrícola: pré-plantio, desenvolvimento, pré-colheita ou 

mesmo produto colhido. 

Com a criação da Lei 10.200/2001, a CPR passou à condição de título de 

crédito referenciado em produto rural, distinta em duas modalidades, sendo pela 

obrigação de pagamento em produto (CPR Física) ou de liquidação financeira (CPR 

Financeira). 

As CPRs somente podem ser emitidas por produtores rurais, associações e 

cooperativas. Devem conter, no mínimo, os requisitos essenciais exigidos na 

legislação do título. Os tipos de operações que usualmente utilizam a CPR. A 

escolha do tipo adequado de CPR depende da modalidade de negócios que se 

deseja realizar. 

Quando o emitente tiver interesse em entregar o produto vendido e o 

comprador de receber a mercadoria, deverá ser utilizada a CPR Física. O 

compromisso de entrega pode ser de qualquer produto rural, seja in natura, 

beneficiado ou industrializado.  
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Se se tratar de produto beneficiado ou industrializado, o emitente da CPR tem 

que ser produtor ou cooperativa que tenha verticalizado a produção, isto é, 

produzido e beneficiado ou industrializado o produto. 

Alternativamente, quando o emitente pretender liquidar financeiramente o 

compromisso assumido e o comprador tenha esse mesmo interesse, deverá ser 

utilizada a CPR Financeira.  

Frontini (2003) conceitua a CPR da seguinte forma:  

O ponto mais significativo da cédula de produto rural está na circunstância 
de que, ao criá-la, o emitente formula promessa pura e simples de entregar 
o produto nela mencionado no local combinado e nas condições de entrega 
estabelecidas, dentro das especificações de quantidade e qualidade 
também indicadas no título. 
 

A Cédula de Produto Rural é um título representativo da promessa de 

entregar, em data futura, o produto rural indicado, na quantidade e qualidade 

especificadas. 

2.9.5 Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)  

Criado pela Lei n. 11.076/2004, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio 

(CRA) é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de 

promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. É de 

emissão exclusiva das companhias securitizadoras de direitos creditórios do 

agronegócio. O CRA adotará a forma escritural e poderá ter, conforme dispuser o 

termo de securitização, garantia flutuante, que assegurará ao seu titular privilégio 

geral sobre o ativo da companhia securitizadora, mas não impedirá a negociação 

dos bens que compõem esse ativo. 

O CRA é emitido exclusivamente por companhias securitizadoras e 

remunerados com recebíveis da cadeia do agronegócio, tem se consolidado como 

um instrumento relevante de captação de recursos para o setor, registrando 

crescimento de 195% entre janeiro do ano passado e o mesmo período de 2016. O 

estoque, ou seja, o montante na carteira dos investidores, excluindo as aplicações já 

vencidas ou resgatadas, subiu de R$ 2,15 bilhões, em janeiro de 2015, para R$ 6,35 

bilhões para janeiro de 2016 (CETIP, 2016). 
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2.9.6 Letra de crédito do agronegócio - LCA 

A LCA foi instituída pela Lei n. 11.076/2004. É título de crédito nominativo, de 

livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui 

título executivo extrajudicial (art. 25, Lei n. 11.076/2004). A LCA é um título emitido 

por uma instituição financeira.  

É utilizada para captar recursos para participantes da cadeia do agronegócio. 

Um dos atrativos desse papel é o fato de que os investidores pessoas físicas têm 

seus rendimentos isentos de Imposto de Renda. Outro diferencial é o fato de as 

LCAs emitidas a partir de 23 de maio de 2013 terem cobertura do Fundo Garantidor 

de Crédito (FGC) até o limite estabelecido pelo Fundo para recursos numa mesma 

instituição. O prazo mínimo varia de acordo com o indexador que possui. Para a 

Taxa DI-Cetip é de 90 dias (CETIP, 2016). 

No tocante a riscos, o primário da LCA é da instituição financeira. Caso ocorra 

inadimplência do banco, de acordo com a lei, o lastro será automaticamente 

penhorado ao investidor final que pode requerer em juízo caso o banco não pague o 

ativo. 

Entre os exemplos de instrumentos que servem como lastro dessas 

operações: Cédula de Produto Rural (CPR), notas promissórias rurais, Cédula Rural 

Hipotecária (CRH), Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária (CRPH), o CCB de origem 

do agronegócio, a Nota de Crédito à Exportação (NCE), a Cédula de Crédito à 

Exportação (CCE), o Certificado de Depósito Agropecuário, o Warrant Agropecuário 

(CDA/WA) e a Nota de Crédito Rural (NCR). O Contrato Mercantil também pode ser 

usado como lastro (CETIP, 2016). 

Outra funcionalidade da LCA é o denominado pela ANBIMA (2013) de lastro 

revolvente, uma solução tecnológica que possibilita a gestão dos lastros integrantes 

de uma cesta de garantias composta apenas por ativos garantidores com datas de 

vencimento inferiores ou iguais à data de vencimento do título. De acordo com dados 

divulgados pela CETIP (2016), em 2012 o estoque valorizado de LCA atingiu R$ 

18,2 bilhões no final de fevereiro, apontando um crescimento de 42,1% em relação 

ao mesmo mês do ano anterior, cujo total foi de R$ 12,8 bilhões. 
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2.9.7 Certificado de Direito Creditórios do Agronegócio – CDCA 

O Certificado de Direito Creditórios do Agronegócio – CDCA é título de crédito 

nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em 

dinheiro e constitui título executivo extrajudicial (BRASIL, 2004). 

É um Instrumento financeiro usado em negócios entre produtores rurais, 

cooperativas e terceiros. O CDCA é um título de crédito nominativo, de livre 

negociação e representativo de promessa de pagamento em dinheiro, vinculado a 

direitos creditórios originários de negócios realizados entre produtores rurais (ou 

suas cooperativas) e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos (CETIP, 

2016). 

Também pode ser utilizado para formar lastro para operações envolvendo 

LCA e está limitado a ser emitido apenas por cooperativas de produtores rurais e 

outras pessoas jurídicas que exerçam atividades de comercialização, 

beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou de 

máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Pode ser também 

distribuído por meio de oferta pública (CETIP, 2016). Importante ressaltar que este 

título também está aparado pelo instituto da Revolvência. 

2.9.8 Certificado de Depósito Agropecuário/Warrant Agropecuário CDA/WA 

De acordo com Fernandes (2014) o CDA e o WA são considerados títulos 

armazeneiros e só podem ser emitidos por um armazém de agronegócio, devendo, 

necessariamente, referenciar as mercadorias nele depositadas. Não é qualquer 

armazém que pode receber depósito de produtos agropecuários, seus derivados, 

subprodutos e resíduos, mas somente aqueles que tiverem funcionamento 

autorizado conforme regulamento administrativo do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento, diferenciando-se, pois, dos armazéns gerais. 

A Lei n. 8.929/1994 teve a primazia de operacionalizar no universo jurídico, o 

que já era conhecido e praticado na atividade negocial do campo, como a troca de 

mercadorias firmada através de contratos genéricos. No entanto, graças à sua 

inclusão no direito positivo brasileiro dando características de título de crédito a 

estes negócios outros títulos surgiram.  

Assim, em seu caminho surgiu a Lei n. 11.076/2004 que criou títulos 

assemelhados à CPR, mas de circulação restrita, da seguinte forma: Ficam 
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instituídos o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e o Warrant Agropecuário 

(WA) (BRASIL 2004). 

Segundo a BM&FBOVESPA (2016), o CDA é um título de crédito nominativo, 

de livre negociação, representativo da promessa de entrega de produtos 

agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.  

E o WA é um título de crédito, representativo da promessa de pagamento em 

dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como 

sobre o produto nele descrito. O CDA e o WA são títulos unidos, emitidos 

simultaneamente, podendo ser negociados ou transferidos juntos ou 

separadamente, mediante endosso. 

2.9.9 Seguro Rural 

O histórico do seguro rural no Brasil iniciou-se em 1954, com a criação da 

Companhia Nacional de Seguro Agrícola; posteriormente, nos anos 70, ganhou 

amplitude com o surgimento do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

(PROAGRO), que possuía a característica de ser um seguro de crédito aos 

financiamentos rurais. As deficiências de sua formulação favoreceram desequilíbrios 

atuariais, que foram acompanhados por restrições orçamentárias que o País 

vivenciou nas décadas de 80 e 90 e por uma orientação mais liberal e menos 

intervencionista pelo Governo Federal.  

Nos anos 2000, a tentativa de fundar uma política agrícola sobre novas bases, 

que privilegiassem a solvência das contas públicas, culminou na criação do “Proagro 

Mais”, voltado à garantia de crédito da agricultura familiar e, em 2003, do Programa 

de Subvenção do Prêmio (PSP) do Seguro Rural. O programa surgiu com o objetivo 

de ampliar a participação dos produtores no seguro rural e de garantir maior 

estabilidade da renda agropecuária (MACEDO; PACHECO; DO ESPIRITO SANTO, 

2013). 

Segundo a SUSEP (2016), o Seguro Rural é um dos mais importantes 

instrumentos de política agrícola, por permitir ao produtor proteger-se contra perdas 

decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos. Contudo, é mais 

abrangente, cobrindo não só a atividade agrícola, mas também a atividade pecuária, 

o patrimônio do produtor rural, seus produtos, o crédito para comercialização destes, 

além do seguro de vida dos produtores. 
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O clima é o principal fator de risco para a produção rural. Ao contratar uma 

apólice de seguro o produtor pode minimizar suas perdas ao recuperar o capital 

investido na lavoura. O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) 

oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido, 

por meio de auxílio financeiro do governo federal.  

A subvenção econômica concedida pelo Ministério da Agricultura pode ser 

pleiteada por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive ou produza espécies 

contempladas pelo Programa e permite ainda a complementação dos valores por 

subvenções concedidas por estados e municípios (MAPA, 2016). 

O estudo realizado sobre o tema por Macedo; Pacheco; Do Espirito Santo 

(2013) concluiu que o seguro rural é um instrumento imprescindível para a 

estabilidade de renda agropecuária e requer políticas públicas para o seu 

funcionamento. Relata que a experiência internacional demonstra que a gestação de 

um programa capaz de segurar significativa parcela da área plantada que não onere 

exageradamente o erário público não é tarefa trivial.  

No caso brasileiro, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural é 

uma iniciativa que contribui para a política de estabilização da renda do produtor 

rural. No entanto, ainda possui baixa representatividade frente ao montante da 

produção agropecuária nacional e que se ressente de recursos orçamentários para 

sua execução. 
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3 METODOLOGIA 

A opção metodológica da pesquisa em questão reside no método hipotético-

dedutivo, definido por Popper (1978), que entende o método científico como parte de 

um problema (P1) em que é oferecida uma espécie de solução provisória ou uma 

teoria tentativa (TT), passando depois a criticar a solução para tentar eliminar o erro 

(EE). Assim, este processo seria renovado, dando origem a novos problemas (P2). 

A técnica utilizada foi uma combinação de dois tipos de pesquisa: bibliográfica 

e estudo de campo. Foi feita uma combinação entre documentação direta e indireta 

envolvendo leis, jurisprudências, relatórios, coleta de dados, pesquisa bibliográfica e 

dados levantados na pesquisa exploratória.  

Na primeira etapa, foi realizada Pesquisa Bibliográfica com objetivo de 

levantar dados numéricos e legislação aplicável, demonstrando-se o esgotamento do 

modelo tradicional de crédito rural e a evolução da legislação aplicável, desde a 

criação do Programa Nacional de Crédito Rural, em 1965. A coleta dos dados foi 

realizada em publicações existentes, expedidas por entidades envolvidas com o 

tema, como Banco Central do Brasil, CONAB, Congresso Nacional, IBGE, IPEA e 

Tesouro Nacional dentre outros. 

Na segunda etapa, uma Pesquisa Exploratória para estudar a população de 

produtores rurais que atuam no estado de Goiás. De acordo com a Resolução da 

Presidência da República Nº 11, de 5 de junho de 1990, Goiás é dividido em 5 

mesorregiões: Centro Goiano, Leste Goiano, Noroeste, Norte Goiano, Sul Goiano. 

De acordo com o IBGE (2006), o Estado de Goiás possui 135.692 estabelecimentos 

agropecuários, localizados nas cinco Mesorregiões Geográficas em que se divide o 

Estado nas seguintes proporções: 11% Noroeste Goiano, 13% Norte Goiano, 28% 

Centro Goiano, 17% Leste Goiano, 32% Sul Goiano. 
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Figura 10 - Mesorregiões Goianas 

 

 

Fonte: IBGE e adaptado pelo autor. 

 

Como amostragem, foram entrevistados 270 produtores distribuídos entre 

todas as mesorregiões, com uma abordagem não probabilística, elegendo amostras 

por quotas; estudando os diversos elementos constantes da população na mesma 

proporção em que está distribuída.  

Como instrumento da coleta de dados, foi aplicado um questionário utilizando 

a ferramenta Google Forms, com uma série ordenada de perguntas abertas, 

fechadas e de múltiplas escolhas, que foram respondidas pelos entrevistados. 

Na terceira etapa, realizou-se o tratamento dos dados levantados nas 

pesquisas bibliográfica e exploratória, as quais foram realizadas nas etapas um e 

dois. Esse processo é chamado de elaboração dos dados, que se compõe das 

seguintes fases: seleção, codificação e tabulação. 

Na seleção, o material coletado foi submetido a uma verificação crítica, com 

objetivo de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, 

incompletas, que podem prejudicar o resultado da pesquisa. O nível de 

aproveitamento dos questionários foi de 100%. Na codificação, os dados que se 

relacionam foram categorizados, ou seja, agrupados em categorias e depois 

codificados. O objetivo dessa etapa foi transformar os dados qualitativos, levantados 
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nas questões 17, 19 e 21 do questionário, em dados quantitativos, para facilitar na 

sequência a tabulação dos dados.  

Na tabulação, os dados estão apresentados em tabelas, possibilitando a 

visualização das relações existentes entre eles, facilitando a compreensão e 

interpretação. Os dados foram classificados pela divisão em subgrupos e reunidos 

de modo que as hipóteses possam ser comprovadas ou refutadas. 

Na quarta etapa, foram utilizadas algumas técnicas de Estatística Descritiva 

com objetivo de descrever e sumarizar um conjunto de dados levantados na 

pesquisa. Para analisar os dados foram utilizadas duas ferramentas; Excel e R.  

O Excel foi usado na construção de: 

 Tabelas de contingência, com o objetivo de verificar como as observações 

se distribuíram de acordo com as variáveis estudadas;  

 Gráficos de barras, com o objetivo de apresentar o comportamento dos 

dados. Um gráfico de barras é uma forma de resumir um conjunto de dados 

categóricos, essa funcionalidade mostra os dados utilizando um número de 

barras de mesma largura, cada uma delas representando uma categoria 

particular. A altura de cada barra é proporcional a uma agregação 

específica, como por exemplo, a soma dos valores na categoria que 

representa. As categorias podem ser algo como um grupo de idade ou uma 

localização geográfica. 

O R foi escolhido como ferramenta, pois atualmente é considerado um dos 

mais importantes softwares estatísticos na elaboração de gráficos e computação 

estatística. O programa oferece variedade de técnicas gráficas e estatísticas, além 

de modelos lineares e não lineares, testes estatísticos clássicos, análises de series, 

classificação, etc. Nesse estudo ele foi usado para as seguintes analises: 

 Testes de associação com correção, com o objetivo de verificar se existe 

associação entre as variáveis de interesse que foram utilizadas. Com isso, 

é possível dizer se, por exemplo, os pequenos, médios e grandes 

produtores se comportam de maneira semelhante ou distinta frente a estas 

variáveis ou se as variáveis de interesse influenciam no comportamento 

dos produtores que usam diferentes tipos de recurso. 

 Modelo multinominal, com o objetivo de quantificar a relação das variáveis 

explicativas frente à variável resposta. O Modelo Multinominal é geralmente 

utilizado para a análise de variáveis categóricas com mais de duas 
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categorias de resposta. Os modelos multinominais são uma generalização 

dos modelos binomiais, onde os indivíduos podem escolher entre várias 

alternativas. 

 O teste de associação com correção usando foi o chi-quadrado (χ2) de 

Pearson é um teste estatístico criado para avaliar se conjuntos de dados categóricos 

relacionados em tabelas de contingência, diferem do acaso. Tal teste usa como 

referência a distribuição chi-quadrado sendo suas propriedades foi primeiramente 

investigado por Karl Pearson em 1900 (PLACKETT, 1983). É um teste não 

paramétrico, independe dos parâmetros populacionais, como média e variância. 

Nesse estudo foi usado para descobrir se existe uma associação entre a variável da 

linha e a variável da coluna em uma tabela de contingência construído à partir de 

dados da amostra trabalhada na pesquisa de campo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a apresentação dos resultados, foram construídas tabelas de 

contingência e gráficos com a discrição das variáveis. Para efetuar as comparações 

de comportamentos referentes às fontes de recursos dos produtores foram utilizadas 

teste de associação.  

Também foram desenvolvidos gráficos referentes às informações gerais das 

instituições financeiras preenchidas pelos produtores e uma análise referente à 

classificação tributária dos produtores. Para a classificação tributária, também foram 

construídas tabelas de contingência e testes de associação. Além disso, foi estimado 

um modelo para descrição mais precisa, de acordo com as variáveis escolhidas. 

4.1 SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL 

Na pesquisa bibliográfica identificamos várias informações relevantes sobre o 

Programa Nacional de Crédito Rural. A MDCR revelou que no Estado de Goiás são 

praticadas vinte e nove modalidades de financiamento do agronegócio, com taxas de 

juros que variam entre 0% e 65% ao ano, conforme tabela 4. Considera-se Crédito 

Rural o suprimento de recursos financeiros por instituições do SNCR, para aplicação 

exclusiva nas finalidades e condições estabelecidas no MCR. O SNCR foi criado em 

1964, seus principais agentes são os bancos e cooperativas de crédito. As normas 

que regem a forma de aplicação dos recursos são aprovadas pelo CMN e BACEN. 

Os recursos são disponibilizados de acordo com o calendário da safra, que 

vai de um de julho de um ano a trinta de junho do ano seguinte. Os recursos vêm da 

poupança rural, recursos obrigatórios, BNDES, fundos constitucionais, recursos 

livres e funcafé. Podem se beneficiar dos programas do sistema: produtores rurais 

pessoas físicas empresas e cooperativas de produtores rurais, sendo vedado para 

estrangeiro residente no exterior e sindicatos rurais.
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Tabela 3 - Taxa de Juros por Programa ou Linha de Crédito 
CODIGO DESCRICAO UF TAXA DE JUROS DATA_INICIO 

1 Pronaf - programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar GO 6,50% 01/07/2015 

50 Pronamp - programa nacional de apoio ao médio produtor rural GO 7,75% 01/07/2015 

70 Funcafé (programa de defesa da economia cafeeira) GO 10,50% 01/07/2015 

110 Prodecer iii - programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados GO 6,75% 01/11/2011 

151 Procap-agro (programa de capitalização das cooperativas de produção agropecuárias) GO 10,50% 01/07/2015 

152 Moderinfra - programa de incentivo à irrigação e à produção em ambiente protegido GO 9,50% 01/07/2016 

153 Moderagro - programa de modernização da agricultura e conservação de recursos naturais GO 9,50% 01/07/2016 

154 Moderfrota - programa de modernização da frota de tratores agrícolas e impl assoc e colheitadeiras GO 10,50% 01/07/2016 

155 Prodecoop - programa de desenvolvimento cooperativo para agregação de valor à produção agropecuária GO 9,50% 01/07/2016 

156 Abc - programa para redução da emissão de gases de efeito estufa na agropecuária GO 8,50% 01/07/2016 

157 Psi-rural - programa de sustentação do investimento GO 21,92% 01/12/2015 

158 Procap-cred (programa de capitalização de cooperativas de crédito) GO 4,00% 04/06/2012 

159 Modermaq - programa de modernização do parque industrial nacional GO 11,00% 01/01/2014 

160 Pri - programa de reforço do investimento (circ 3.745) GO 2,00% 01/01/2013 

161 Prorenova-rural- programa de apoio à renovação e implantação de novos canaviais GO 0,00% 01/01/1984 

162 Inovagro - programa de incentivo à inovação tecnológica na produção agropecuária GO 49,00% 02/07/2012 

163 Pca - programa para construção e ampliação de armazéns GO 9,50% 01/01/2015 

164 Prorenova-industrial- programa de apoio à renovação e implantação de novos canaviais GO 2,00% 01/01/2013 

165 Proaqüicultura-programa de apoio ao desenvolvimento do setor aquícola GO 5,50% 01/01/2013 

200 Procera - programa especial de crédito para a reforma agrária GO 65,00% 01/07/2015 

201 Programa nacional de crédito fundiário (pncf-ftra) GO 5,50% 01/01/2013 

240 Anf - atividade não financiada enquadrada no proagro GO 5,50% 01/01/2013 

721 Linha de crédito rural instituída res. 4.028/2011 (dívidas composição e renegociação pronaf) GO 4,00% 01/01/2013 

722 Linha de crédito rural instituída res. 4.029/2011 (renegociação crédito fundiário) GO 8,50% 01/07/2016 

776 Linha de crédito rural instituída res. 4.147/2012 e 4.260/2013 (agricultores familiares) GO 8,50% 01/07/2016 

779 Linha de crédito rural instituída pela res. 4.161/2012 (produtores de arroz) GO 2,00% 01/04/2013 

786 Linha de crédito rural instituída pela res. 4.289/2013 (renegociação café arábica) GO 65,00% 01/07/2015 

888 Outras linhas de crédito rural não especificadas GO 8,50% 01/01/2014 

999 Financiamento sem vínculo a programa específico GO 6,50% 25/11/2013 

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) 
Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor). Extraído em: Janeiro/2017 e adaptado pelo autor.
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Os objetivos do SNCR são: estimular investimentos por pessoas físicas e 

empresas, financiar custeio e comercialização, incentivar a produção, possibilitar 

aquisição de terras, incentivar geração de renda e desenvolver atividades florestais. 

Um ponto que chama atenção nos dados levantados pela pesquisa é a 

questão dos encargos financeiros. Nos últimos três anos, os Programas de Crédito 

Rural apresentaram aumento de encargos financeiros de forma significativa e 

desproporcional a alguns indicadores econômicos como, por exemplo, o IPCA, que é 

um dos índices mais importantes da economia nacional, e que representa o índice 

oficial da inflação no Brasil. 

De 2012 para 2015, os programas tiveram aumento médio de 50,56% nos 

encargos, enquanto o IPCA acumulado no mesmo período foi de 28,82%. No Pronaf 

a taxa teve aumento de 37,50%, saindo de 4,00% para 5,50% ao ano. No Pronamp 

o aumento foi maior do que o anterior, 55,00%, saindo de 5,00% para 7,75% ao ano. 

Os demais programas tiveram o maior aumento, 59,09% saindo de 5,50% para 8,75 

ao ano, conforme demonstrado na tabela a seguir. Esse fenômeno atinge 

diretamente a margem de lucro e rentabilidade dos produtores rurais. 
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Tabela 4 - Crédito Rural - Encargos Financeiros 

Período de Vigência Beneficiário/Programa 

Encargos 
Financeiros 

Taxa Máxima ao 
Ano/1 

Base Normativa 

01/07/2012 
a 

30/06/2013 

Pronaf 4,00% Resolução 4.107, de 28/6/2012 

Pronamp 5,00% 
Resolução 4.100, de 28/6/2012, art. 

1º 

Demais Beneficiários 5,50% 
Resolução 4.106, de 28/6/2012, art. 

2º 

01/07/2013 
a 

30/06/2014 

Pronaf 4,00% Resolução 4.107, de 28/6/2012 

Pronamp 4,50% 
Resolução 4.226, de 18/6/2013, art. 

7º 

Demais Beneficiários 5,50% 
Resolução 4.106, de 28/6/2012, art. 

2º 

01/07/2014 
a 

30/06/2015 

Pronaf 4,00% Resolução 4.107, de 28/6/2012 

Pronamp 5,50% 
Resolução 4.342, de 20/6/2014, art. 

9º 

Demais Beneficiários 6,50% 
Resolução 4.342, de 20/6/2014, art. 

4º 

A partir de 01/07/2015 

Pronaf 5,50% Resolução 4.416, de 22/6/2015, art. 2º 

Pronamp 7,75% Resolução 4.412, de 2/6/2015, art. 5º 

Demais Beneficiários/2 8,75% Resolução 4.412, de 2/6/2015, art. 1º 
/1
 - Para recursos aplicados cuja origem sejam recursos controlados (exceto quanto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - 

FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO); 
/2
 - Para a finalidade de comercialização, nos Financiamentos para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), tratados no MCR 4-1, a taxa 

efetiva de juros é de 10,5% a.a. 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop). Extraído 
em: Janeiro/2017 e adaptado pelo autor. 
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A pesquisa revelou que o problema da concentração de recursos existente no 

SNCR persiste desde a sua criação conforme já demonstrado por outros estudos 

feitos nessa área. Em 2016, foram registrados 2.236.172 contratos em todo o Brasil. 

Destes, 160.153 na Região Centro-Oeste e 69.969 no estado de Goiás. Dessa 

forma, pode-se afirmar que o Estado de Goiás representa 3% e a Região Centro-

Oeste representa 7% da quantidade de contratos firmados pelo Sistema Nacional de 

Crédito Rural no Brasil.  

Quanto ao valor contratado, Goiás participa com 9% e a Região Centro-Oeste 

com 22% da carteira de crédito total do SNCR. Cruzando as informações: 

quantidade de estabelecimentos existentes, quantidade de contratos firmados no 

ano de 2016, com o valor dos contratos, identificamos o valor médio dos contratos; 

tanto em Goiás, como nos demais estados da Região Centro-Oeste, principalmente 

na modalidade agrícola, observa-se valor médio por contrato bem acima da média 

nacional e maior do que as demais regiões do país. Na Tabela 5, constam os dados 

que mostra a forma de distribuição dos recursos liberados pelo sistema. 

Atualmente, o número estimado dos produtores rurais que tenham acesso ao 

crédito é cerca de 15%. Isso é muito pouco, tendo em vista uma potencialidade 

gigantesca para o aumento da produção do País e uma crescente demanda por 

produtos agropecuários, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o que representa 

um aumento constante no potencial de exportação (RURAL NEWS, 2015). 

Com essa informação, foi possível confirmar que o SNCR atende apenas a 

uma parcela reduzida da população de produtores rurais do estado de Goiás, os 

recursos distribuídos pelo Sistema ficam concentrados em produtores de grande 

porte, o que foi confirmado pela pesquisa de campo, que será demonstrada adiante, 

e que revelou que os produtores de médio e pequeno porte, em sua maioria, 

produzem com capital próprio e não acessam ao SNCR.
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Tabela 5 - Quantidade e Valor dos Contratos por Região e UF. 

Região UF Tipo Quant. contratos Valor Valor médio por contrato 

SUL Total Total 710.924 62.286.574.834,80 87.613,55 

SUDESTE Total Total 386.480 44.366.956.652,84 114.797,55 

CENTRO-OESTE 

GO 

Agrícola 18.271 8.362.667.690,73 457.701,70 

Pecuária 51.698 5.774.137.390,54 111.689,76 

Total 69.969 14.136.805.081,27 202.043,83 

MT 

Agrícola 15.604 9.676.481.876,84 620.128,29 

Pecuária 36.481 4.139.620.594,43 113.473,33 

Total 52.085 13.816.102.471,27 265.260,68 

MS 

Agrícola 15.544 5.059.754.227,62 325.511,72 

Pecuária 21.901 3.118.106.719,59 142.372,80 

Total 37.445 8.177.860.947,21 218.396,61 

DF 

Agrícola 559 132.790.351,79 237.549,82 

Pecuária 95 21.349.034,32 224.726,68 

Total 654 154.139.386,11 235.687,13 

Total Total 160.153 36.284.907.885,86 226.564,02 

NORDESTE Total Total 897.538 12.047.406.490,57 13.422,73 

NORTE Total Total 81.077 6.581.401.511,92 81.174,70 

Total Total Total 2.236.172 161.567.247.375,99 72.251,71 
Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) 
Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor). Matriz de Dados do Crédito Rural – MDCR. Extraído em janeiro de 2017 e adaptado pelo autor. 

 

O Ranking de Municípios no Ano Agrícola 2015/2016 revelou que o SNCR concentra 24,97% dos seus recursos em 50 

municípios brasileiros. Nessa lista, figuram quatro municípios goianos, três localizados na mesorregião do Sul Goiano, Rio Verde, 

Jataí, Chapadão do Céu e o município de Cristalina que fica localizado na Mesorregião Leste Goiano que faz parte da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 



85 

 

Tabela 6 - Ranking de Municípios no Ano Agrícola 2015/2016 

MUNICÍPIO UF 
QUANT. 

CONTRATOS 
VALOR % VALOR 

01. SÃO PAULO SP 5.008 4.853.344.962,10 2,93 

02. ITAJAÍ SC 89 2.291.457.806,69 1,38 

03. RIO VERDE GO 2.998 2.167.156.768,18 1,31 

04. CAMPO MOURÃO PR 894 1.932.929.438,71 1,17 

05. BEBEDOURO SP 803 1.340.013.818,02 0,81 

06. PALOTINA PR 1.669 1.337.330.786,27 0,81 

07. MARINGÁ PR 748 1.267.404.443,02 0,76 

08. SÃO DESIDÉRIO BA 994 1.022.457.180,75 0,62 

09. GUAXUPÉ MG 318 1.001.763.250,59 0,60 

10. CAFELÂNDIA PR 818 985.928.659,98 0,59 

11. CHAPECÓ SC 826 953.236.427,14 0,57 

12. SORRISO MT 1.385 936.144.883,61 0,56 

13. MEDIANEIRA PR 1.087 924.835.367,77 0,56 

14. PIRACICABA SP 454 918.238.501,74 0,55 

15. LONDRINA PR 1.110 776.965.306,02 0,47 

16. CASTRO PR 1.804 767.640.044,85 0,46 

17. SERTÃOZINHO SP 249 693.815.560,83 0,42 

18. JATAÍ GO 1.723 652.622.644,32 0,39 

19. CASCAVEL PR 3.037 639.107.075,91 0,39 

20. FORMOSA DO RIO PRETO BA 1.045 629.189.181,33 0,38 

21. ALEGRETE RS 3.229 622.988.268,53 0,38 

22. PATROCÍNIO MG 2.178 616.565.667,54 0,37 

23. SUZANO SP 51 604.638.069,82 0,36 

24. UBIRATÃ PR 1.759 601.976.295,69 0,36 

25. PATOS DE MINAS MG 1.414 596.037.190,54 0,36 

26. NOVA MUTUM MT 918 594.537.008,33 0,36 

27. GUARAPUAVA PR 1.694 591.550.583,13 0,36 

28. MARACAJU MS 1.431 578.148.089,38 0,35 

29. CAMPOS NOVOS SC 1.887 574.838.618,98 0,35 

30. CURITIBA PR 166 565.884.241,71 0,34 

31. UNAÍ MG 1.511 556.514.806,16 0,34 

32. CRUZ ALTA RS 1.177 555.718.169,60 0,34 

33. PONTA PORÃ MS 1.631 528.699.262,07 0,32 

34. CARAMBEÍ PR 649 517.308.935,56 0,31 

35. CORRENTINA BA 1.958 513.938.525,66 0,31 

36. CHAPADÃO DO CÉU GO 548 512.003.436,81 0,31 

37. TOLEDO PR 3.568 510.730.926,66 0,31 

38. MANDAGUARI PR 353 487.820.225,50 0,29 

39. BARREIRAS BA 902 473.604.934,39 0,29 

40. CAMPO NOVO DO PARECIS MT 527 472.542.756,43 0,28 

41. URUGUAIANA RS 1.582 460.375.547,84 0,28 

42. VACARIA RS 1.115 447.884.828,69 0,27 
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MUNICÍPIO UF 
QUANT. 

CONTRATOS 
VALOR % VALOR 

43. CHAPADÃO DO SUL MS 589 446.727.775,14 0,27 

44. CRISTALINA GO 1.111 442.570.044,73 0,27 

45. DOURADOS MS 2.235 421.522.908,53 0,25 

46. NOVA UBIRATÃ MT 748 420.493.864,56 0,25 

47. DIAMANTINO MT 629 411.114.644,57 0,25 

48. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA 569 403.570.344,41 0,24 

49. MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR 3.213 400.014.811,04 0,24 

50. TUPANCIRETÃ RS 1.689 392.460.693,80 0,24 

SUBTOTAL 
 

68.090 41.414.363.583,63 24,97 

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) Sistema de Operações do Crédito Rural e do 
Proagro (Sicor). Matriz de Dados do Crédito Rural – MDC. Extraído em janeiro de 2017 e adaptado 
pelo autor. 

 
A tabela acima por um lado demonstra a força desses municípios no 

agronegócio, reflete a pujança que o setor possui nessas regiões, mas por outro 

lado evidencia o problema latente da concentração de recursos existente no 

sistema. No Ranking aparece o município de Chapadão do Céu, que possui território 

de 2.354,822 quilômetros. Mas não aparecem os municípios da Região Norte como, 

por exemplo, Niquelândia, que possui um território quatro vezes maior do que 

Chapadão do Céu. Niquelândia possui um território de 9.843,170 quilômetros 

ocupando o primeiro lugar no ranking dos maiores municípios do estado, localizado 

na região norte, destaca se no agronegócio na produção de gado leiteiro, gado de 

corte, suinocultura, piscicultura, avicultura e apicultura. 

4.2 FONTES DE RECURSOS 

 De acordo com os dados do SNCR, existem atualmente catalogados vinte 

tipos de recursos que são destinados para realização de operações de crédito rural 

no sistema oficial, podendo ser agrupados em seis grupos: 

1. Recursos obrigatórios que são decorrentes da exigibilidade de depósito à 

vista; 

2. Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda; 

3. Outras fontes destinadas ao crédito rural na forma da regulação aplicável, 

quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de 

encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo BNDES; 
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4. Oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições 

definidas para os recursos obrigatórios; 

5. Fundos constitucionais de financiamento regional; 

6. Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). 

A pesquisa bibliográfica revelou no ano de 2016 as operações de Custeio, 

foram financiadas basicamente por duas fontes; poupança rural - controlados - 

subvenção econômica e recursos obrigatórios. 

As operações envolvendo outras fontes de recursos como a LCA, que é um 

título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de 

pagamento em dinheiro emitido com base em lastro de recebíveis originados de 

negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive 

financiamentos ou empréstimos relacionados com a produção, comercialização, 

beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de 

máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária, possuem 

representação não significativa. Operações de Custeio lastredas em LCA 

representam apenas 9% de todo o montante.  

As informações levantadas na pesquisa exploratória complementam essa 

informação revelando que a maioria dos produtores rurais desconhece essa fonte de 

recurso, apenas 17,24% da população de produtores rurais conhecem conforme 

informações da figura 13. 

Tabela 7 - Custeio - Quantidade e Valor dos Contratos por Fonte de Recursos 

Fonte de Recursos 
Qtd. 

Custeio 
Vlr. Custeio Participação 

POUPANÇA RURAL - CONTROLADOS - 
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 

557.162 40.502.133.018,95 43,04% 

OBRIGATÓRIOS - MCR 6.2 261.968 31.665.527.219,94 33,65% 

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) - 
TAXA FAVORECIDA 

3.222 5.030.900.166,96 5,35% 

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) - 
TAXA LIVRE 

10.955 4.207.659.535,19 4,47% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO 
NORDESTE (FNE) 

9.315 2.181.745.066,25 2,32% 

RECURSOS LIVRES 20.885 2.177.136.603,30 2,31% 

RECURSOS LIVRES EQUALIZÁVEIS 16.305 1.832.201.627,67 1,95% 

CAPTAÇÃO EXTERNA 729 1.770.793.472,41 1,88% 

POUPANÇA RURAL - CONTROLADOS - CONDIÇÕES 
MCR 6.2 

11.743 1.683.685.050,60 1,79% 

POUPANÇA RURAL – LIVRE 1.568 1.081.568.233,10 1,15% 

BNDES/FINAME – EQUALIZÁVEL 26.804 583.842.452,90 0,62% 

FUNCAFE-FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA 
CAFEEIRA 

7.466 574.647.561,19 0,61% 
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FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO 
NORTE (FNO) 

1.618 558.028.470,95 0,59% 

FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 6.673 130.562.535,05 0,14% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO 
CENTRO-OESTE (FCO) 

3.310 115.379.577,65 0,12% 

TESOURO NACIONAL 623 5.694.221,54 0,01% 

BNDES LIVRE 0 0 0,00% 

FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRÁRIA 0 0 0,00% 

GOVERNOS ESTADUAIS 0 0 0,00% 

INSTRUM HIBRIDO CAPITAL DÍVIDA-IHCD (LEI 
12.793/2013 - ART. 6º),PROR. 30/06/17 PORT 
296/16//MF 

0 0 0,00% 

Total 940.346 94.101.504.813,65 100% 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop). Sistema de Operações do Crédito Rural e do 
Proagro (Sicor). Período: Janeiro/2016 - Dezembro/2016. Extraído em janeiro de 2017. Adaptado pelo 
autor. 

 

As operações de Investimento apresentam o mesmo cenário de pouca 

utilização de lastro em LCA. Nesta modalidade, a fonte de recurso mais utilizada é 

BNDES/FINAME, que representa 43,32% e Poupança Rural de recursos controlados 

por subvenção econômica que representa 22,06% de todo o volume das fontes de 

recursos. 

 

Tabela 8 - Investimento - Quantidade e Valor dos Contratos por Fonte de Recursos 

Fonte de Recursos Qtd. Invest. Vlr. Invest. Participação 

BNDES/FINAME – EQUALIZÁVEL 80.575 16.303.848.961,96 43,32% 

POUPANÇA RURAL - CONTROLADOS - 
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 

183.017 8.302.772.867,23 22,06% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 
(FCO) 

43.285 3.878.207.963,64 10,30% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE) 

887.624 3.602.666.423,67 9,57% 

RECURSOS LIVRES 10.420 1.312.155.677,73 3,49% 

OBRIGATÓRIOS - MCR 6.2 9.299 1.192.107.067,76 3,17% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORTE (FNO) 

26.255 1.123.873.950,00 2,99% 

RECURSOS LIVRES EQUALIZÁVEIS 7.213 550.772.880,24 1,46% 

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 
(LCA) - TAXA LIVRE 

2.750 541.218.709,11 1,44% 

POUPANÇA RURAL – LIVRE 4.098 280.906.062,61 0,75% 

CAPTAÇÃO EXTERNA 79 221.089.183,90 0,59% 

BNDES LIVRE 47 114.189.745,69 0,30% 

TESOURO NACIONAL 8.313 62.923.867,26 0,17% 

FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA 
AGRÁRIA 

1.075 55.527.726,23 0,15% 
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Fonte de Recursos Qtd. Invest. Vlr. Invest. Participação 

FUNCAFE-FUNDO DE DEFESA DA 
ECONOMIA CAFEEIRA 

47 50.613.098,49 0,13% 

GOVERNOS ESTADUAIS 2.052 24.366.950,55 0,06% 

INSTRUM HIBRIDO CAPITAL DÍVIDA-IHCD 
(LEI 12.793/2013 - ART. 6º), PROR. 30/06/17 
PORT 296/16//MF 

474 18.396.850,73 0,05% 

POUPANÇA RURAL - CONTROLADOS - 
CONDIÇÕES MCR 6.2 

55 4.154.100,00 0,01% 

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 
(LCA) - TAXA FAVORECIDA 

0 0 0,00% 

FAT - FUNDO DE AMPARO AO 
TRABALHADOR 

0 0 0,00% 

Total 1.266.678 37.639.792.086,80 100% 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop). Sistema de Operações do Crédito Rural e do 
Proagro (Sicor). Período: Janeiro/2016 - Dezembro/2016. Extraído em janeiro de 2017. Adaptado pelo 
autor. 

 

As operações de Comercialização são, normalmente, destinadas às 

Cooperativas de Produção Agropecuária. Nesta modalidade, são disponibilizados 

recursos financeiros às cooperativas de produção agropecuária para conceder 

adiantamentos a cooperados, por conta de produtos entregues para venda. Essa 

modalidade apresenta um panorama diferente, conforme demonstrado pela tabela 9. 

Aqui, a dependência de Recurso Obrigatórios é menor e as operações lastreadas 

em LCA representam 30,92% de todo o volume das fontes de recursos utilizados na 

modalidade. 

 
Tabela 9 - Comercialização - Quantidade e Valor dos Contratos por Fonte de Recursos 

Fonte de Recursos 
Qtd. 

Comerc. 
Vlr. Comerc. Participação 

OBRIGATÓRIOS - MCR 6.2 7.413 10.146.328.900,03 39,11% 

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) 
- TAXA LIVRE 

4.830 8.021.530.870,20 30,92% 

POUPANÇA RURAL - CONTROLADOS - 
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 

6.764 3.003.993.391,72 11,58% 

FUNCAFE-FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA 
CAFEEIRA 

892 2.319.605.923,07 8,94% 

RECURSOS LIVRES 7.489 1.524.872.513,51 5,88% 

POUPANÇA RURAL – LIVRE 1.239 782.822.955,20 3,02% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE) 

48 76.002.275,96 0,29% 

RECURSOS LIVRES EQUALIZÁVEIS 49 36.709.906,00 0,14% 

CAPTAÇÃO EXTERNA 9 29.072.000,00 0,11% 

BNDES/FINAME – EQUALIZÁVEL 0 0 0,00% 

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) 
- TAXA FAVORECIDA 

0 0 0,00% 
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Fonte de Recursos 
Qtd. 

Comerc. 
Vlr. Comerc. Participação 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) 

0 0 0,00% 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORTE (FNO) 

0 0 0,00% 

POUPANÇA RURAL - CONTROLADOS - 
CONDIÇÕES MCR 6.2 

0 0 0,00% 

FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 0 0 0,00% 

BNDES LIVRE 0 0 0,00% 

TESOURO NACIONAL 0 0 0,00% 

FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRÁRIA 0 0 0,00% 

GOVERNOS ESTADUAIS 0 0 0,00% 

INSTRUM HIBRIDO CAPITAL DÍVIDA-IHCD (LEI 
12.793/2013 - ART. 6º), PROR. 30/06/17 PORT 
296/16//MF 

0 0 0,00% 

Total 28.733 25.940.938.735,69 100% 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop). Sistema de Operações do Crédito Rural e do 
Proagro (Sicor). Período: Janeiro/2016 - Dezembro/2016. Extraído em janeiro de 2017. Adaptado pelo 
autor. 

 
A pesquisa de campo produziu uma base que foi trabalhada da seguinte 

maneira: inicialmente, os entrevistados foram distribuídos de acordo com as fontes 

de recursos utilizadas em suas propriedades; em seguida, foram analisados os 

comportamentos das demais respostas em relação aos recursos, estas informações 

podem ser encontradas nas Tabelas 10, 11 e 12. Dentre as variáveis analisadas 

aqui, todas apresentaram associação com as fontes de recurso, segundo o teste de 

associação. 

Na Tabela 10, pode-se observar a região de localização das propriedades. 

Aproximadamente 52% dos indivíduos cuja fonte de recursos é própria estão no 

centro goiano. Os proprietários que utilizam recursos de terceiros estão divididos 

entre as regiões noroeste, centro e sul. As propriedades que utilizam recursos 

oficiais se encontram em grande maioria na região sul (49,37%) e central (30,38%). 

Dentre as que usam recursos oficiais e de agroindústrias, destaque para as 

localizadas na região sul. A maior parte das propriedades que lidam com recursos 

próprios e oficiais (67,27%), recursos próprios e outros (52,63%) e capital de 

agroindústria (83,33%) localiza-se na região sul de Goiás. E, por fim, todas as 

propriedades que possuem outro tipo de recurso financeiro estão localizadas no 

centro goiano.  
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 Dentre as propriedades que possuem capital próprio, 39,47% são pequenos 

produtores, 38,16% são médios, 14,47% são grandes e 7,89% são cooperativas. Em 

relação aos que utilizam capital de terceiros, 66,67% são pequenos produtores e 

33,33% são produtores de médio porte. Já em relação ao capital oficial, 56,96% são 

grandes produtores, enquanto apenas 16,46% são médios e 15,19% pequenos.  

Todas as propriedades que contam com recursos oficiais e de agroindústrias 

são grandes produtores. As que possuem capital próprio e oficial são, em maioria 

(50,91%), grandes produtores e 38,18% de médio porte. Aproximadamente 85% das 

propriedades cujo recurso é próprio e outros são de grande porte e 15,79%, 

pequeno porte. Das que possuem recursos de agroindústria, 50% são grandes 

produtores e 33,33% pequenos. Por fim, todas as que utilizam outro tipo de recurso 

são cooperativas. 

 Relacionado à condição legal das terras, 88,16% dos produtores que utilizam 

recursos próprios dizem que a condição legal de sua terra é própria e apenas 7,89% 

dizem ser arrendada. As que usam apenas capital de terceiros, em grande maioria 

(66,67%), possuem terras próprias e 33,33% arrendadas.  

Em relação ao capital oficial, 49,37% possuem terras próprias e 45,04% 

arrendadas. Todas as que utilizam de recursos oficiais e agroindústria possuem 

terras arrendadas. Das que utilizam recursos próprios e oficiais, 76,36% são 

proprietários das terras e 16,36% lançam mão de arrendamentos. Já a grande 

maioria das que usam capital próprio e outros e capital de agroindústria (68,42% e 

83,33%, respectivamente) possuem terras arrendadas e os demais possuem terras 

próprias.  

Todas as propriedades que possuem outro tipo de recurso financeiro possuem 

terras próprias. Pode-se observar que as propriedades com utilização de recursos 

próprios, de terceiros e próprios, e oficial apresentam comportamento semelhante 

frente às condições legais da terra, ou seja, em grande maioria os produtores com 

estes recursos possuem terras próprias. 

E, por fim, na Tabela 10, têm-se as informações segundo a condição principal 

de produtor. Dentre os que fazem a utilização de recursos próprios, 88,16% são 

proprietários; 66,67% dos que possuem capital apenas de terceiros são proprietários 

e 33,33% arrendatários. Dentre os que utilizam capital oficial, 56,96% são 

proprietários e 33,44% arrendatários. Todos os que usam recursos oficiais e de 
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agroindústria são arrendatários, 72,73% dos que lidam com capital próprio e oficial 

são proprietários e 21,82% arrendatários.  

Ainda, 52,63% dos que usam recursos próprios e outros são arrendatários e 

47,37% proprietários, assim como os que utilizam recursos de agroindústria (50% 

proprietários e 33,33% arrendatários) e todos os que lidam com outro tipo de recurso 

são proprietários. Pode-se dizer que os que utilizam recursos próprios, de terceiros, 

oficiais e próprios e oficiais se comportam de forma semelhante frente a esta 

característica, em grande maioria estes produtores são proprietários. Também se 

pode dizer que os produtores que utilizam recursos próprios e outro e de 

agroindústria possuem semelhança frente a esta característica, em grade maioria 

são arrendatários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 



94 

 

Tabela 10 - Distribuição da fonte de recursos segundo região, classificação tributária, condições das terras e condição de produtor. 

Variáveis 

Fontes de recurso 

p-valor Capital Próprio 
Capital de 
terceiros 

Capital oficial 
Capital Oficial e 

agroindústria 
Capital Próprio 

e oficial 
Capital Próprio 

e outros 
Capital de 

agroindústrias 
Outros 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Região de 
localização da 

propriedade 

Noroeste Goiano 12 15,79% 3 33,33% 6 7,59% 0 0,00% 3 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

0,001 

Norte Goiano 8 10,53% 0 0,00% 3 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 10,53% 3 16,67% 0 0,00% 

Centro Goiano  39 51,32% 3 33,33% 24 30,38% 0 0,00% 12 21,82% 1 5,26% 0 0,00% 3 100,00% 

Leste Goiano 4 5,26% 0 0,00% 4 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 31,58% 0 0,00% 0 0,00% 

Sul Goiano 13 17,11% 3 33,33% 39 49,37% 3 100,00% 37 67,27% 10 52,63% 15 83,33% 0 0,00% 

Sem informação 0 0,00% 0 0,00% 3 3,80% 0 0,00% 3 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Classificação 

tributária 

Pequeno Produtor 30 39,47% 6 66,67% 12 15,19% 0 0,00% 6 10,91% 3 15,79% 6 33,33% 0 0,00% 

0,0002 

Médio Produtor 29 38,16% 3 33,33% 13 16,46% 0 0,00% 21 38,18% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Grande Produtor 11 14,47% 0 0,00% 45 56,96% 3 100,00% 28 50,91% 16 84,21% 9 50,00% 0 0,00% 

Cooperativa 6 7,89% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 

Agroindústria 0 0,00% 0 0,00% 3 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Condições legais 

das terras 

Próprias 67 88,16% 6 66,67% 39 49,37% 0 0,00% 42 76,36% 6 31,58% 3 16,67% 3 100,00% 

0,0237 

Arrendadas 6 7,89% 3 33,33% 34 43,04% 3 100,00% 9 16,36% 13 68,42% 15 83,33% 0 0,00% 

Em parceria 0 0,00% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00% 3 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ocupadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Sem informação 3 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Condições 

principais de 
produtor  

Proprietário 67 88,16% 6 66,67% 45 56,96% 0 0,00% 40 72,73% 9 47,37% 6 33,33% 3 100,00% 

0,0005 Arrendatário 9 11,84% 3 33,33% 28 35,44% 3 100,00% 12 21,82% 10 52,63% 9 50,00% 0 0,00% 

Parceiro 0 0,00% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00% 3 5,45% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 11, a primeira informação que se tem é em relação ao grupo de 

atividades do produtor. Dentre os que fazem uso de capital próprio, 89,47% são 

pecuaristas. Os que fazem uso do capital de terceiros se encontram divididos entre 

pecuária, lavoura temporária e lavoura permanente. 39,24% dos que lidam com 

recursos oficiais são pecuaristas e 32,91% são de lavouras permanentes. Todos os 

que usam capital oficial e de agroindústria são de lavouras temporárias e todos os 

que possuem outro tipo de recurso são pecuaristas.  

Já os que fazem uso de capital próprio e oficial se dividem em lavoura 

temporária (49,09%) e lavoura permanente (32,73%) e em relação ao capital próprio 

e outros, eles se dividem em lavoura temporária (68,42%) e pecuária ou lavoura 

permanente (15,79%), muito similar aos que lidam com capital de agroindústria (50% 

lavoura temporária e 16,67% pecuária ou lavoura permanente). 

Segundo a idade, a grande maioria dos que utilizam recursos próprios, oficial 

e agroindústria, próprio e oficial, próprio e outro e apenas outros possuem idade 

superior a 50 anos. Já a grande maioria dos que possuem capital oficial e capital de 

agroindústria possuem entre 41 e 50 anos. E os que apresentam recursos de 

terceiros se dividem entre 31 e 40 anos, 41 e 50 anos e mais que 50 anos. 

Com relação ao tempo em atividade, a grande maioria dos que apresentam 

recursos próprios, de terceiros, oficial, próprio e oficial, próprio e outros dizem ter 

mais de 30 anos em atividade. Enquanto os que apresentam recursos oficiais e de 

agroindústria, de agroindústria e outros recursos dizem ter entre 11 e 20 anos de 

tempo de atividade.  

Acerca do custo médio anual do produtor, grande parte dos que lidam com 

capital oficial e de agroindústria, capital próprio e oficial e capital próprio e outros 

dizem ter tal custo entre 8,1 e 15%. Todos os que dizem ter outro tipo de recurso 

financeiro classificam seus custos entre 15,1 e 25%. Dentre os que usam o próprio 

capital, 25% têm custos entre 15,1 e 25%, 19,74% custos até 8% e 15,79% acima de 

25%. Os que utilizam recursos de terceiros estão igualmente divididos entre custos 

de até 8%, entre 8,1 e 15% e entre 15,1 e 25%. Dos que fazem uso de capital oficial, 

30,38% dizem ter gastos superiores a 25%, 22,78% gastam até 8% e 21,52% entre 

8,1 e 15%. E todos os que possuem outro tipo de recurso dizem ter custos entre 

15,1 e 25%. Os produtores que lidam com recursos oficiais aparentemente são os 

que possuem mais custos.
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Tabela 11 - Distribuição da fonte de recursos segundo grupo de atividade, idade, tempo em atividade e custo médio anual. 

Variáveis 

Fontes de recurso 

p-valor Capital Próprio 
Capital de 
terceiros 

Capital oficial 
Capital Oficial e 

agroindústria 
Capital Próprio 

e oficial 
Capital Próprio 

e outros 
Capital de 

agroindústrias 
Outros 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Grupo de 

atividades 

Pecuária 68 89,47% 3 33,33% 31 39,24% 0 0,00% 10 18,18% 3 15,79% 3 16,67% 3 100,00% 

0,001 
Lavoura temporária 6 7,89% 3 33,33% 22 27,85% 3 100,00% 27 49,09% 13 68,42% 9 50,00% 0 0,00% 

Lavoura permanente 2 2,63% 3 33,33% 26 32,91% 0 0,00% 18 32,73% 3 15,79% 3 16,67% 0 0,00% 

Sementes e mudas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Idade 

Entre 21 e 30 anos 12 15,79% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 15,79% 0 0,00% 0 0,00% 

0,0003 
Entre 31 e 40 anos 12 15,79% 3 33,33% 11 13,92% 0 0,00% 16 29,09% 0 0,00% 6 33,33% 0 0,00% 

Entre 41 e 50 anos 19 25,00% 3 33,33% 40 50,63% 0 0,00% 15 27,27% 1 5,26% 9 50,00% 0 0,00% 

Acima de 50 anos 33 43,42% 3 33,33% 22 27,85% 3 100,00% 24 43,64% 15 78,95% 3 16,67% 3 100,00% 

Tempo em 
atividade 

Até 5 anos 4 5,26%   0,00% 6 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

0,0016 

Entre 6 e 10 anos 6 7,89% 1 11,11% 7 8,86% 0 0,00% 3 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Entre 11 e 20 anos 15 19,74% 2 22,22% 12 15,19% 3 100,00% 6 10,91% 3 15,79% 9 50,00% 3 100,00% 

Entre 21 e 30 dias 16 21,05% 0 0,00% 7 8,86% 0 0,00% 9 16,36% 6 31,58% 3 16,67% 0 0,00% 

Acima de 30 anos 35 46,05% 3 33,33% 47 59,49% 0 0,00% 37 67,27% 10 52,63% 3 16,67% 0 0,00% 

Sem informação 0 0,00% 3 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Custo médio 
anual  

Até 8% 15 19,74% 3 33,33% 18 22,78% 0 0,00% 9 16,36% 9 47,37% 0 0,00% 0 0,00% 

0,001 

Entre 8,1% e 15% 10 13,16% 3 33,33% 17 21,52% 3 100,00% 30 54,55% 10 52,63% 3 16,67% 0 0,00% 

Entre 15,1 até 25% 19 25,00% 3 33,33% 8 10,13% 0 0,00% 6 10,91% 0 0,00% 3 16,67% 3 100,00% 

Acima de 25% 12 15,79% 0 0,00% 24 30,38% 0 0,00% 9 16,36% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Não sabe 20 26,32% 0 0,00% 11 13,92% 0 0,00% 1 1,82% 0 0,00% 9 50,00% 0 0,00% 

Sem informação 0 0,00% 0 0,00% 1 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
                   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 12 encontram-se as informações restantes desta análise. Sobre a 

margem de lucro dos produtores, grande parte dos que lidam com recursos de 

terceiros, oficial e de agroindústria e próprio e oficial dizem ter margem de lucro 

entre 11 e 20%.  

Os que utilizam do próprio capital se classificam entre 11 e 20% (25%), acima 

de 30% (25%) e até 10% (21,05%). Dos que usam capital oficial, 34,18% dizem ter 

margem de lucro entre 21 e 30% e 21,52% entre 11 e 20%.  

Dos que utilizam capital próprio e outros, 47,37% dizem ter margem de lucro 

entre 11 e 20% e 36,84% entre 21 e 30%. Os que lidam com capital de agroindústria 

se dividem em margem de lucro entre 11 e 20% e 21 e 30% e todos os que possuem 

outro tipo de recurso dizem ter margem de lucro entre 21 e 30%. Aparentemente, os 

produtores que utilizam recursos próprios são os que possuem maior lucro. 

Quando perguntados sobre o tempo que as instituições financeiras levam 

para liberar recursos, produtores que lidam com o próprio capital dizem que a espera 

é superior a 90 dias (28,95%); 23,68% esperam entre 31 e 60 dias e 19,74% entre 

11 e 31 dias. Dentre os que utilizam capital de terceiros, 66,67% responderam que 

esperam entre 31 e 60 dias e 33,33% acima de 90 dias.  

Relacionado ao capital oficial, para 30,38% as instituições demoram entre 11 

e 30 dias ou entre 31 e 60 dias. Todos os que utilizam capital oficial e de 

agroindústria dizem a espera supera os 90 dias. Dos que usam capital próprio e 

oficial 43,64% dizem que as instituições demoram ente 11 e 30 dias e 38,18% entre 

31 e 60 dias.  

Os que lidam com capital próprio e outros se encontram divididos nas 

categorias entre 11 e 30 dias, entre 31 e 60 dias e entre 61 e 90 dias. Dentre os que 

possuem capital de agroindústria, 50% dizem que as instituições demoram entre 31 

e 60 dias e 33,33% superar 90 dias. E, por fim, todos que possuem outro tipo de 

recurso relataram que a demora fica entre 11 e 30 dias.
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Tabela 12 - Distribuição da fonte de recurso segundo margem de lucro, tempo de liberação de recursos e taxa média de CR. 

Variáveis 

Fontes de recurso 

p-valor Capital Próprio 
Capital de 

terceiros 
Capital oficial 

Capital Oficial e 

agroindústria 

Capital Próprio 

e oficial 

Capital Próprio 

e outros 

Capital de 

agroindústrias 
Outros 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Margem de lucro 

Até 10% 16 21,05% 0 0,00% 15 18,99% 0 0,00% 3 5,45% 3 15,79% 0 0,00% 0 0,00% 

0,001 

Entre 11% até 20% 19 25,00% 6 66,67% 17 21,52% 3 100,00% 33 60,00% 9 47,37% 6 33,33% 0 0,00% 

Entre 21 de 30% 9 11,84% 3 33,33% 27 34,18% 0 0,00% 15 27,27% 7 36,84% 6 33,33% 3 100,00% 

Acima de 30% 19 25,00% 0 0,00% 14 17,72% 0 0,00% 1 1,82% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Não sabe 13 17,11% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00% 3 5,45% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Tempo que as 
instituições 

financeiras levam 

para liberação de 
recursos  

Até 10 dias 9 11,84% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00% 1 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

0,001 

Entre 11 e 30 dias 15 19,74% 0 0,00% 24 30,38% 0 0,00% 24 43,64% 6 31,58% 0 0,00% 3 100,00% 

Entre 31 e 60 dias 18 23,68% 6 66,67% 24 30,38% 0 0,00% 21 38,18% 6 31,58% 9 50,00% 0 0,00% 

Entre 61 e 90 dias 9 11,84% 0 0,00% 16 20,25% 0 0,00% 9 16,36% 6 31,58% 3 16,67% 0 0,00% 

Acima de 90 dias 22 28,95% 3 33,33% 9 11,39% 3 100,00% 0 0,00% 1 5,26% 6 33,33% 0 0,00% 

Tempo que as 
instituições não 

financeiras levam 
para liberação de 

recursos  

Até 10 dias 22 28,95% 0 0,00% 23 29,11% 0 0,00% 10 18,18% 12 63,16% 3 16,67% 0 0,00% 

0,0002 

Entre 11 e 30 dias 30 39,47% 6 66,67% 19 24,05% 3 100,00% 30 54,55% 7 36,84% 9 50,00% 3 100,00% 

Entre 31 e 60 dias 3 3,95% 0 0,00% 16 20,25% 0 0,00% 6 10,91% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Entre 61 e 90 dias 3 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 

Acima de 90 dias 12 15,79% 3 33,33% 3 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Sem informação 6 7,89% 0 0,00% 18 22,78% 0 0,00% 9 16,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Taxa média de 
credito rural 

Até 8% 31 40,79% 6 66,67% 33 41,77% 3 100,00% 25 45,45% 9 47,37% 6 33,33% 3 100,00% 

0,001 

Entre 8,1% e 15% 24 31,58% 3 33,33% 28 35,44% 0 0,00% 27 49,09% 9 47,37% 12 66,67% 0 0,00% 

Entre 15,1 até 25% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,39% 0 0,00% 3 5,45% 1 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 

Não sabe 12 15,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Sem informação 9 11,84% 0 0,00% 9 11,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As propriedades que lidam com recursos próprios, de terceiros, oficial e de 

agroindústria e apenas de agroindústria esperam mais tempo pela liberação dos 

recursos das instituições financeiras. 

Com relação ao tempo que as instituições não financeiras levam para 

liberação de recursos, as respostas se dividem em até 10 dias e entre 11 e 30 dias 

para as propriedades cujo recurso é próprio, oficial, próprio e oficial, próprio e outro e 

capital de agroindústria. Para as propriedades cujo recurso é de terceiros (66,67%), 

esta liberação demora entre 11 e 30 dias, assim como para as propriedades que 

utilizam de recursos oficiais e de agroindústria e de outro tipo. O que mostram dos 

dados é que as instituições não financeiras liberam recursos em menos tempo e, 

além disso, os dados sugerem que as propriedades que fazem uso de recurso de 

terceiros esperam mais tempo por tal liberação. 

No que diz respeito à taxa de crédito rural, a grande parte das propriedades 

que possuem recursos próprios, de terceiros, oficial, oficial e de agroindústria e 

outros, dizem que a taxa média é de até 8%. Já os que possuem capital próprio e 

oficial (49,09%) dizem que esta taxa está entre 8,1 e 15% e 45,45% até 8%. Os que 

possuem capital próprio e outros então divididos na faixa até 8% e entre 8,1 e 15%. 

E 66,67% dos que possuem capital de agroindústria dizem que esta taxa atinge 

entre 8,1 e 15%. 

4.3 INFORMAÇÕES GERAIS 

Na pesquisa bibliográfica, o MDCR revelou que, pelos dados do ano de 2016, 

os Bancos Públicos continuam sendo protagonistas do SNCR. Estes foram 

responsáveis por 1.782.443 contratos (80% do total) e liberaram R$ 

90.886.852.443,67 que corresponde a 56% do valor contratado pelo Sistema. 

 Os bancos públicos, entretanto, foram os protagonistas no crédito rural e 

cresceram mais que as demais instituições no financiamento agropecuário. 

Sozinhos, os bancos públicos concederam R$ 34,9 bilhões em crédito com juros 

controlados para operações de custeio e comercialização no segundo semestre do 

ano passado, o que representa um aumento de 33% em relação ao total concedido 

em igual período da safra anterior (R$ 26,1 bilhões). 
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Tabela 13 - Instituições Financeiras e destinação de recursos 

 
Segmento 

 

Finalidade 
Total 

Qtd. Custeio Vlr. Custeio 
Qtd. 

Invest. 
Vlr. Invest. 

Qtd. 
Comerc. 

Vlr. Comerc. 
Qtd. 

Indust. 
Vlr. Indust. Quantidade Valor 

Bancos Públicos 597.107 57.194.989.876,51 1.167.874 19.615.113.509,42 17.243 11.871.359.246,34 219 2.205.389.811,40 1.782.443 90.886.852.443,67 

Bancos Privados 63.377 20.877.608.136,21 56.700 13.203.170.145,02 7.036 12.762.221.837,72 193 1.679.133.545,01 127.306 48.522.133.663,96 

Cooperativa de Crédito 279.860 16.028.542.617,67 32.344 2.369.583.193,91 4.433 1.217.616.703,16 3 488.383,44 316.640 19.616.230.898,18 

Bco. Desenv. e Ag. 

Fomento 
2 364.183,26 9.671 2.419.810.209,47 21 89.740.948,47 0 0,00 9.694 2.509.915.341,20 

Sociedade de Crédito, 

Financiamento e 
Investimento 

0 0,00 89 32.115.028,98 0 0,00 0 0,00 89 32.115.028,98 

Total 940.346 94.101.504.813,65 1.266.678 37.639.792.086,80 28.733 25.940.938.735,69 415 3.885.011.739,85 2.236.172 161.567.247.375,99 

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) 
Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor). Matriz de Dados do Crédito Rural – MDC. Extraído em janeiro de 2017 e adaptado pelo autor. 
 
 

 Os bancos privados vêm tentando mudar esse cenário, aumentando sua participação na carteira de crédito rural no Brasil. 

De acordo com (Kochhann, 2017), em um cenário de retração de diversos setores da economia brasileira, as instituições 

financeiras têm voltado cada vez mais suas atenções para o crédito agrícola, tradicionalmente dominado pelo Banco do Brasil. 

Entre as principais estratégias adotadas estão o aumento do volume de recursos do agronegócio em relação ao total da carteira; a 

especialização das equipes de atendimento, inclusive com a contratação de agrônomos; e a aproximação do relacionamento com 

cooperativas, empresas do setor e produtores. 

Bancos privados e grandes cooperativas de crédito avançam no financiamento ao agronegócio, um dos poucos setores da 

economia em crescimento; no ano de 2015, o segmento teve alta de 1,8% no país em relação a 2014, ante queda de 3,8% do PIB 

brasileiro no mesmo período. Além do Banco do Brasil, responsável por quase 60% do crédito rural do Plano Safra 2015/16, 

Bradesco, Itaú e Santander têm procurado estreitar as relações com o campo na oferta de linhas para custeio com juros 

controlados. A participação de instituições privadas no financiamento da produção agropecuária do país cresce num momento de 

possibilidade de recuo dos volumes subsidiados pelo governo federal em meio ao cenário adverso da economia (EM, 2017).
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Na etapa a seguir, constam as informações gerais dos questionários aplicados 

na pesquisa de campo, sem separá-los em categorias, como anteriormente. O 

objetivo é facilitar a verificação da opinião dos produtores e suas situações 

relacionadas às instituições financeiras, não financeiras e conhecimentos gerais de 

crédito rural.  

 Na Figura abaixo pode-se observar que 32,43% afirmam que o prazo fica 

entre 31 e 60 dias para liberação de recursos em instituições financeiras e 27,80% 

entre 11 e 30 dias. Agora, segundo a Figura 12, pode-se observar que 46,72% dos 

entrevistados dizem que esperam entre 11 e 30 dias pela liberação de recursos 

provenientes de instituições não financeiras e 30,57% esperam até 10 dias. Ou seja, 

pode-se dizer que as instituições não financeiras demoram menos tempo para liberar 

recursos em relação às instituições financeiras. 

 

Figura 11 - Tempo que as instituições financeiras levam para liberar os recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 - Tempo que as instituições não financeiras levam para liberar os recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura a seguir mostra os produtos financeiros relacionados ao segmento 

agrícola que os produtores conhecem. A grande maioria dos produtores relatam 

possuir conhecimento sobre o crédito rural de recursos obrigatórios e/ou conhecem 

as linhas do BNDES e/ou conhecem o credito rural de recursos livres. 

 
Figura 13 - Produtos financeiros relacionados ao segmento agrícola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 14 - Produtos financeiros utilizados para atender a demanda na atividade agrícola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em seguida, veio o questionamento a respeito dos produtos financeiros 

utilizados pelos produtores. O crédito rural de recursos obrigatórios foi o mais 

utilizado por eles (67,06%); 45,49% já utilizaram as linhas do BNDES e 31,76% o 

crédito rural de recursos livres. 

Na Figura abaixo é possível observar informações sobre as garantias exigidas 

pelas instituições financeiras para a liberação de recursos. 55% dos produtores 

dizem que as instituições pedem hipoteca como garantia e 33,46% penhor. Já na 

Figura 16, constam as informações acerca das garantias exigidas por instituições 

não financeiras, 42,06% dizem que estas instituições pediram penhor, 31,46% 

pediram outras garantias e 23,61% suas hipotecas. 
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Figura 15 - Garantias exigidas por instituições financeiras 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 16 - Garantias exigidas por instituições não financeiras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com relação ao uso de CPR física, foram perguntados sobre as empresas 

das quais os produtores utilizaram tal recurso. Como se vê na Figura a seguir, a 

maior parte dos produtores não respondeu tal questionamento ou não utilizaram de 

tal recurso. Apena 6,9% dizem ter lançado mão deste recurso da Bunge ou Cargill, 

3,83% da Louys Dreyfun e 3,45% de bancos ou da Comigo. 
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Figura 17 - Empresas que forneceram CPR física 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Separando apenas o público que já usou CPR, podemos identificar na figura 

abaixo as principais empresas que atuam no financiamento do agronegócio no 

Estado de Goiás usando esse mecanismo. 

 

Figura 18 - Principais empresas que forneceram CPR física 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação às taxas cobradas pelas empresas que oferecem CPR física, 

pode-se observar que 38,97% dizem ter arcado com algo entre 8,1 e 15% de taxa a 

estas instituições; 31,62% até 8% e apenas 18,38% dizem não ter pagado taxas. 

 

Figura 19 - Taxa média cobrada pelas empresas referentes à CPR física 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura abaixo traz informações sobre os bancos cujos produtores já 

utilizaram o credito rural. Grande parte dos produtores (77,55%) utilizou tal serviço 

do Banco do Brasil; 37,96% de todos os produtores utilizaram o serviço do 

Santander, 22,04% do Bradesco, 14,69% do BNDES e 13,88% da Caixa Econômica 

Federal. 
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Figura 20 - Bancos que já utilizou crédito rural 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi perguntado também aos produtores sobre as taxas cobradas pelo uso do 

crédito rural oferecidos pelas instituições financeiras. Destes, 47,54% dizem que a 

taxa varia na faixa de até 8% e 42,21% entre 8,1 e 15%. 

 
Figura 21 - Taxa média cobrada por instituições financeiras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E, por fim, a questão foi a respeito do que o produtor acredita que pode ser 

melhorado relacionado à dinâmica do agronegócio, 54,29% sugere mais agilidade 
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no processo do crédito; 39,05% dizem que as taxas poderiam ser menores; 18,57% 

que existe muita burocracia e a diminuição delas traria uma boa melhora; 10% 

pedem por melhores financiamentos que sejam mais adequados à realidade do 

produtor rural, relacionado ao volume de credito; 6,67% reclamam dos 

atendimentos; 4,76% afirmam que existem muitas vendas casadas envolvendo 

produtos como seguros de vida dentre outros comercializados pelas instituições 

financeiras, e 4,29% pedem por prazos maiores. 

 

Figura 22 - O que pode ser melhorado segundo os produtores em relação à dinâmica de 
financiamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.4 CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Foram analisadas algumas variáveis referentes à classificação tributaria, com 

o intuito de verificar as ocorrências dentro de cada característica da propriedade e 

do produtor. Assim, a divisão deu-se segundo a classificação tributária (pequeno 

produtor, médio produtor e grande produtor) e foi distribuída de acordo com as 

demais variáveis escolhidas, que podem ser encontradas nas Tabelas a seguir. 

Inicialmente, pode-se observar que os pequenos produtores estão na região 

central, sul e noroeste (34,92%, 28,57% e 19,05%, respectivamente); os produtores 

de médio e grande porte (40,58% e 66,07%, respectivamente) na região sul e uma 
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boa parte (36,23% dos médios produtores e 18,75% dos grandes produtores) na 

região central. 

O teste de associação diz que a região de localização da propriedade está 

associada com a sua classificação tributária. Sendo assim, pode-se dizer que as 

propriedades com médias e grandes produções estão localizadas em regiões 

semelhantes, enquanto que as de pequenas produções estão concentradas em 

regiões distintas das de médio e grande porte. 

 

Tabela 14 - Distribuição referente à classificação tributaria segundo região, condição legal das 
terras, condição principal de produtor, grupo de atividades e idade. 

Variáveis 

Classificação tributária 

p-valor N % N % N % 

Pequeno Médio Grande 

Região de localização da 

propriedade 

Noroeste Goiano 12 19,05% 6 8,70% 3 2,68% 

0,0002 

Norte Goiano 5 7,94% 3 4,35% 8 7,14% 

Centro Goiano 22 34,92% 25 36,23% 21 18,75% 

Leste Goiano 3 4,76% 4 5,80% 6 5,36% 

Sul Goiano 18 28,57% 28 40,58% 74 66,07% 

Sem informação 3 4,76% 3 4,35% 0 0,00% 

Condição legal das 
terras 

Próprias 48 76,19% 46 66,67% 54 48,21% 

0,0006 

Arrendadas 12 19,05% 19 27,54% 52 46,43% 

Em parceria 3 4,76% 0 0,00% 6 5,36% 

Ocupadas 0 0,00% 1 1,45% 0 0,00% 

Sem informação 0 0,00% 3 4,35% 0 0,00% 

Condição principal de 
produtor  

Proprietário 45 71,43% 47 68,12% 66 58,93% 

0,5077 Arrendatário 15 23,81% 19 27,54% 40 35,71% 

Parceiro 3 4,76% 3 4,35% 6 5,36% 

Grupo de atividades 

Pecuária 49 77,78% 36 52,17% 18 16,07% 

0,001 
Lavoura temporária 12 19,05% 18 26,09% 53 47,32% 

Lavoura permanente 2 3,17% 15 21,74% 38 33,93% 

Sementes e mudas 0 0,00% 0 0,00% 3 2,68% 

Idade 

Entre 21 e 30 anos 6 9,52% 3 4,35% 9 8,04% 

0,0023 
Entre 31 e 40 anos 18 28,57% 21 30,43% 9 8,04% 

Entre 41 e 50 anos 15 23,81% 23 33,33% 43 38,39% 

Acima de 50 anos 24 38,10% 22 31,88% 51 45,54% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com as condições legais da terra, pode-se observar que a grande 

maioria dos pequenos e médios produtores (76,19% e 66,67%, respectivamente) faz 

uso de suas próprias terras e uma pequena porcentagem possuem terras 

arrendadas (19,05% e 27,54%, respectivamente). Já os produtores de grande porte 
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se dividem em terras próprias e arrendadas (48,21% e 46,43%, respectivamente). 

De acordo com o teste, as condições legais das terras estão associadas com a 

classificação tributária e pode-se dizer que os pequenos e médios produtores se 

assemelham mais com relação às condições legais, enquanto os grandes 

produtores se diferem dos demais. 

Relacionado à condição principal do produtor, tanto os pequenos, médios e 

grandes se comportam de forma semelhante, ou seja, grande parte dos produtores é 

composta por proprietários (71,43% dos pequenos produtores, 68,12% dos médios e 

58,93% dos grandes) e uma pequena porcentagem são arrendatários (23,81% dos 

pequenos produtores, 27,54% dos médios e 35,71% dos grandes produtores). O 

teste de associação confirma esta ocorrência. 

 
Tabela 15 - Distribuição referente a classificação tributaria segundo tempo em atividade, fonte 

de recursos, custo médio anual e margem de lucros 

Variáveis 

Classificação tributária 

p-valor N % N % N % 

Pequeno Médio Grande 

Tempo em atividade 

Até 5 anos 6 9,52% 4 5,80% 3 2,68% 

0,3066 

Entre 6 e 10 anos 3 4,76% 8 11,59% 6 5,36% 

Entre 11 e 20 anos 11 17,46% 12 17,39% 21 18,75% 

Entre 21 e 30 dias 12 19,05% 13 18,84% 16 14,29% 

Acima de 30 anos 28 44,44% 32 46,38% 66 58,93% 

Sem informação 3 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 

Fontes de recurso 
financeiro  

Capital Próprio 30 47,62% 29 42,03% 11 9,82% 

0,001 

Capital de terceiros 6 9,52% 3 4,35% 0 0,00% 

Capital Oficial  12 19,05% 13 18,84% 45 40,18% 

Capital Oficial e agroindústria 0 0,00% 0 0,00% 3 2,68% 

Capital Próprio e oficial 6 9,52% 21 30,43% 28 25,00% 

Capital Próprio e outros 3 4,76% 0 0,00% 16 14,29% 

Capital de agroindústrias 6 9,52% 3 4,35% 9 8,04% 

Custo médio anual  

Até 8% 24 38,10% 6 8,70% 21 18,75% 

0,0004 

Entre 8,1% e 15% 11 17,46% 25 36,23% 40 35,71% 

Entre 15,1 até 25% 6 9,52% 16 23,19% 17 15,18% 

Acima de 25% 9 14,29% 12 17,39% 21 18,75% 

Não sabe 13 20,63% 10 14,49% 12 10,71% 

Sem informação 0 0,00% 0 0,00% 1 0,89% 

Margem de lucro 

Até 10% 9 14,29% 10 14,49% 15 13,39% 

0,0025 

Entre 11% até 20% 32 50,79% 19 27,54% 42 37,50% 

Entre 21 de 30% 6 9,52% 24 34,78% 31 27,68% 

Acima de 30% 6 9,52% 13 18,84% 18 16,07% 

Não sabe 10 15,87% 3 4,35% 6 5,36% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pelos dados apresentados é possível verificar as informações do grupo de 

atividade dos produtores. 77,78% dos pequenos produtores são pecuaristas e 

19,05% de lavouras temporárias; 52,17% dos produtores de médio porte são 

pecuaristas, 26,09% de lavouras temporárias e 21,74% de lavouras permanentes. Já 

os grandes produtores figuram nas categorias de lavouras temporárias (47,32%) e 

lavouras permanentes (33,93%). O teste confirma que o grupo de atividades tem 

associação com a classificação tributária das propriedades, ou seja, os pequenos, 

médios e grandes produtores se diferenciam segundo os grupos de atividade. 

Referente a idade, dos pequenos produtores, 38,10% possuem acima de 50 

anos; 28,57% entre 31 e 40 anos e 23,81% entre 41 e 50 anos. Os de médio porte 

encontram-se divididos: 33,33% entre 41 e 50 anos, 31,88% acima de 50 anos e 

30,43% entre 31 e 40 anos. Os grandes produtores dizem ter acima de 50 anos 

(45,54%) e 38,39% entre 41 e 50. Estas características estão associadas, segundo o 

teste, e pode-se verificar que os produtores de grande porte são mais velhos. 

No tocante ao tempo em atividades dos produtores, a grande maioria possui 

mais de 30 anos de tempo em atividade e uma porcentagem menor de produtores 

possuem entre 11 e 20 e 21 e 30 anos. O teste também confirma que esta 

característica é semelhante para os produtores. 

Segundo a fonte de recursos, foi identificado que 47,62% dos pequenos 

produtores fazem uso de recursos próprios e 19,05% de recursos oficiais. Dos 

produtores de médio porte, 42,03% utilizam recursos próprios e 30,43% recursos 

próprios e oficiais. E dos grandes produtores, 40,18% lidam com recursos oficiais e 

25% próprios e oficiais. Ou seja, os três tipos de produtores se comportam de 

maneira distinta, que pode ser confirmado pelo teste. 

O custo médio anual também é apresentado na pesquisa: 38,1% dos 

pequenos produtores dizem ter custos de até 8% e 17,46% entre 8,1 e 15%. Dos 

produtores de médio porte, 36,23% dizem que seus custos se encontram entre 8,1 e 

15% e 23,19% entre 15,1 e 25%. E 35,71% dos grandes produtores dizem que seus 

gastos estão entre 8,1 e 15%, 18,75% acima de 25% ou até 8%. O teste de 

associação diz que estas características mostram indícios de que quanto maior a 

classificação tributaria mais se tem gastos. 

E, por fim, referente as informações da margem de lucro: 50,79% dos 

pequenos produtores dizer ter lucro entre 11 e 20% e 14,29% até 10% de lucro. Dos 
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médios produtores, 34,78% tem lucro entre 21 e 30% e 27,54% entre 11 e 20%. Já 

os grandes produtores dizem que o seu lucro se encontra entre 11 e 21% (37,50%), 

27,68% entre 21 e 30% e 16,07% lucro superior a 30%. O teste aqui também sugere 

associação entre a margem de lucro e a classificação tributária. 

4.5 MODELO 1: MÉDIO PRODUTOR VS PEQUENO PRODUTOR 

Região de localização da propriedade: as chances de se encontrar um médio 

produtor no centro goiano, em vez de um pequeno, são aproximadamente 15 vezes 

maiores do que no Noroeste. As chances de se encontrar um médio produtor no sul 

goiano, em vez de um pequeno, são 25 vezes maiores do que no Noroeste. 

Condição legal das terras: as chances de se encontrar um produtor médio que 

arrendada, em vez de ser próprio, é 32 vezes maior do que em produtores de 

pequeno porte. As chances de se encontrar um produtor médio em parceria, em vez 

de conta própria, é 100% menor do que em produtores de pequeno porte. 

Grupo de atividades: as chances de se encontrar um produtor médio com 

lavoura temporária, em vez de uma pecuária, são 27 vezes maiores do que em 

produtores de pequeno porte. As chances de se encontrar um produtor médio com 

sementes e mudas, em vez de uma pecuária, é 97% menor do que em um produtor 

pequeno.  

Idade: nenhum significativo. 

Fontes de recurso financeiro: as chances de se encontrar um produtor médio 

com capital de agroindústrias, próprio e outros, próprio oficial e capital de terceiros, 

em vez de capital próprio, é 98% menor em relação ao pequeno produtor (Ou seja, 

eles dependem menos de capital externo). 

Custo médio anual: as chances de se encontrar um produtor médio com custo 

médio anual entre 8,1% e 15%, em vez de menos de 8%, é cerca de 500 vezes 

maior em relação ao pequeno produtor. As chances de se encontrar um produtor 

médio com custo médio anual entre 15,1% e 25%, em vez de menos de 8%, é de 

quase 744 vezes maior em relação ao pequeno produtor. As chances de se 

encontrar um produtor médio com custo médio anual maior que 25%, em vez de 

menos de 8%, é 43 vezes maior em relação ao pequeno produtor. 
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Margem de lucro: as chances de se encontrar um produtor médio com 

margem de lucro entre 11% e 20%, em vez de até 10%, é de quase 96% menor em 

relação ao produtor pequeno. As chances de se encontrar um produtor médio com 

margem de lucro acima de 30%, em vez de até 10%, é 97% menor em relação ao 

produtor pequeno. 

4.6 MODELO 2: GRANDE PRODUTOR VS PEQUENO PRODUTOR 

Região de localização da propriedade: não significativo. 

Condição legal das terras: as chances de se encontrar um grande produtor 

que arrendada, em vez de ser próprio, é 17 vezes maior do que em produtores de 

pequeno porte. 

Grupo de atividades: as chances de se encontrar um grande produtor com 

lavoura temporária, em vez de uma pecuária, são 113 vezes maiores do que em 

produtores de pequeno porte. As chances de se encontrar um grande produtor com 

lavoura permanente, em vez de uma pecuária, são 214 vezes maiores do que em 

produtores de pequeno porte. É comum encontrar um grande produtor com 

sementes e mudas, em vez de uma pecuária, em relação a um produtor pequeno. 

Idade: As chances de se encontrar um grande produtor entre 31 e 40 anos, 

em vez de um de 21 a 30 anos, é 99% menor em relação a um produtor pequeno, 

ou seja, isto indica que os pequenos produtores são mais velhos em relação aos 

grandes. 

Fontes de recurso financeiro: as chances de se encontrar um grande produtor 

com capital de terceiros, em vez de capital próprio, é 100% menor em relação ao 

pequeno produtor. É provável encontrar um grande produtor com capital oficial e 

agroindustrial, em vez de capital próprio, em relação ao pequeno produtor. As 

chances de se encontrar um grande produtor com capital de agroindústrias, em vez 

de capital próprio, é 99% menor em relação ao pequeno produtor. 

 Conclusão: Quase certamente o grande produtor utiliza capital oficial e 

agroindustrial em relação ao capital próprio frente ao pequeno produtor. 

Custo médio anual: as chances de se encontrar um grande produtor com custo 

médio anual entre 8,1% e 15%, em vez de menos de 8%, é cerca de 80 vezes maior 

em relação ao pequeno produtor. As chances de se encontrar um grande produtor 
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com custo médio anual entre 15,1% e 25%, em vez de menos de 8%, é de 295 

vezes maior em relação ao pequeno produtor. As chances de se encontrar um 

grande produtor com custo médio anual maior que 25%, em vez de menos de 8%, é 

de quase 22 vezes maior em relação ao pequeno produtor. 

Margem de lucro: não significativo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O agronegócio é o conjunto das atividades econômicas ligadas à agricultura e 

pecuária e envolve todas as etapas da cadeia produtiva que se inicia na produção, 

passa pela industrialização e termina com a comercialização dos produtos. É um 

setor que responde por, aproximadamente, 23% do PIB brasileiro, o que significa a 

soma de todas as riquezas produzidas no país. Com condições climáticas 

favoráveis, extensa área de terras cultiváveis, solos férteis e grande disponibilidade 

de água, o Brasil se destaca como um dos maiores exportadores de produtos 

agrícolas e pecuários do mundo. 

O setor tem sustentado o crescimento do PIB do Estado de Goiás nos últimos 

anos, se mostrando cada vez mais como uma atividade pujante que pode contribuir 

de maneira altamente significativa se contar com o apoio necessário como, por 

exemplo, no campo financeiro, que foi o objetivo desse estudo.  

De acordo com dados da SEPLAN-GO, o setor agrícola cresceu mais de 50% 

nos últimos cinco anos e saiu de uma safra de 7,5 milhões de toneladas de grãos 

em 1998 para 11,2 milhões de toneladas de grãos em 2003 (FERREIRA, 2016), e 

ocupa lugar de destaque na economia por ser responsável por cerca de 33% do PIB 

do Estado, segundo estimativas de órgãos oficiais. Embora seja um tema relevante 

para a economia, existem poucos estudos na área. Por isso, é salutar que outros 

estudos sejam desenvolvidos com objetivo de aprofundar os itens destacados neste 

estudo. 

O Estado de Goiás possui 135.692 empreendimentos agropecuários que são 

conduzidos por empreendedores com vasta experiência no segmento. A maioria está 

na atividade há mais de trinta anos, o que mostra que é um tipo de negócio 

sustentável, com gestão familiar, que tem atravessado gerações, mesmo possuindo 

muitas oportunidades de melhoria e deficiência de gestão, o que pode ser observado 

quando alguns demonstram não saber qual a margem de lucro do próprio negócio. 

Ainda assim, o agronegócio se mantém como uma atividade rentável, que contribui 

para o desenvolvimento da economia goiana. 

O estudo se limitou ao analisar os modelos existentes de financiamento do 

agronegócio, identificar quais as modalidades de financiamento e fontes de recursos 
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utilizadas pelos produtores rurais na região do campo de estudo, analisar as novas 

alternativas de financiamento do agronegócio e levantar oportunidades de melhoria 

que devem ser observadas pelos envolvidos no processo com objetivo de melhorar 

a dinâmica de financiamento da cadeia produtiva do segmento. 

 Ficou evidente a predominância da opção de produção com capital próprio, no 

grupo de produtores classificados como pequeno e médio porte, principalmente no 

em relação aos pecuaristas (89% optam por essa alternativa). Este ponto merece 

outro estudo para identificar o motivo pelo qual esse grupo tem adotado a alternativa 

de capital que, aparentemente, é mais onerosa do que as demais pelo fato do custo 

do dinheiro brasileiro e também do beneficio fiscal que os produtores rurais 

possuem; as despesas pagas com encargos financeiros de operações de natureza 

rural são utilizadas para abater a base de cálculo do Imposto de Renda.  

É importante entender o motivo pelo qual o Pronaf, que é destinado ao 

financiamento de projetos individuais ou coletivos de pequenos agricultores 

familiares, não está amparando os pequenos produtores rurais goianos, já que o 

programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além dos 

menores índices de inadimplência entre os sistemas de crédito do País. Também o 

Pronamp, que é um programa que tem como objetivo promover o desenvolvimento 

das atividades rurais dos médios produtores rurais, proporcionando o aumento da 

renda e a geração de empregos no campo. 

 Embora a quantidade de produtores que utilizam a alternativa de produção 

com capital privado de terceiros particulares seja bem menor do que o grupo 

anterior, a realidade é a mesma: são os pequenos e médios produtores que lançam 

mão dessa fonte de capital. 

Em relação à produção com utilização de capital oficial de instituições 

financeiras, predomina o grupo de grandes produtores. Diante das pesquisas, 

bibliográfica e de campo, podemos afirmar que o SNCR atende, maiormente, aos 

grandes produtores e apresenta oportunidades de melhoria para atender aos 

pequenos e médios produtores que estão produzindo com capital próprio.  

Este ponto também sugere um estudo aprofundado para entender o motivo 

pelo qual algumas categorias estão sendo excluídas dessa alternativa, pois 

iniciativas governamentais não têm faltado para atender a esse público como, por 

exemplo, a criação do PRONAF. Nesta modalidade, a pesquisa revelou que os 

produtores rurais do Estado de Goiás utilizam, atualmente, 29 tipos de linhas de 
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financiamento com taxas de juros e prazos variados. Os Bancos Públicos 

continuaram no protagonismo no SNCR, somente o Banco do Brasil possui uma 

carteira aproximada de 179 bilhões de reais. Em 2016, foram responsáveis por 

1.782.443 contratos, quase 80% do total e liberou R$ 90.886.852.443,67, que 

corresponde a 56% de todo valor contratado pelo Sistema. 

Embora a pesquisa tenha usado na sua fundamentação teórica a afirmação 

do estudo realizado anteriormente por Silva (2012), que a produção com Capital 

privado de agroindústrias ou fornecedores utilizando o a CPR Física como 

instrumento já é predominante no financiamento da agricultura da região Centro-

Oeste, este levantamento revelou que essa alternativa ainda é pouco utilizada no 

estado de Goiás, se comparada às demais alternativas existentes.  

Mediante o resultado da pesquisa, pode-se afirmar que essa modalidade tem 

atendido apenas poucos e grandes produtores. Diante dos dados revelados, 

observa-se que esta seja uma das melhores fontes de capital em função da 

combinação de alguns fatores. Por meio deste instrumento, os produtores rurais que 

são os emitentes recebem pagamento à vista lastreado na venda de produtos e 

mercadorias, com isso é possível realizar a negociação da safra agrícola sem 

endividamento atrelado a taxas de juros, reduzindo, assim, a pressão sazonal 

ocasionada pela oscilação de preços dos produtos rurais.  

As empresas que trabalham com esta alternativa conseguem liberar o recurso 

financeiro com mais agilidade do que as Instituições Financeiras e, nesta 

modalidade, não existe cobrança de IOF, há maior flexibilidade no oferecimento de 

garantias, pois ao contrário da alternativa anterior, aqui o penhor é bem aceito e, em 

boa parte dos casos, as empresas que financiam a produção aplicam taxas de 

antecipação menores do que as taxas cobradas nas operações de crédito praticadas 

nas demais modalidades.  

A pesquisa revelou que, em alguns casos, a taxa praticada foi zero. Diante 

dos dados levantados pela pesquisa, podemos afirmar que esta alternativa não é tão 

utilizada por falta de conhecimento. A grande maioria dos produtores diz que 

somente tem conhecimento das modalidades de crédito rural de recursos 

obrigatórios, linhas do BNDES e crédito rural de recursos livres. É perceptível que o 

grupo de produtores rurais tem pouco conhecimento dos títulos privados de 

financiamento do agronegócio e também da opção de derivativos. 
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Um dos objetivos da pesquisa foi encontrar produtores utilizando alternativas 

de produção com outras fontes de capital desconhecidas, porém não foi identificada 

uma quantidade de casos relevantes utilizando outras modalidades diferentes das 

demais citadas anteriormente. 

Em relação ao tempo de liberação dos recursos, a pesquisa revelou que as 

instituições não financeiras demoram menos tempo para liberar recursos em relação 

às instituições financeiras. Este é um fator extremamente relevante que merece 

atenção, pois essa atividade sofre muita interferência de oscilações climáticas e 

cambiais; tempo é um fator decisivo para o sucesso da produção principalmente na 

agricultura. 

Algumas oportunidades de melhoria no processo de financiamento do 

agronegócio foram identificadas e devem ser observadas pelos envolvidos na 

cadeia. Os principais pontos foram: agilidade no processo de concessão do crédito; 

disponibilização de linhas de crédito com taxas menores; existência de muita 

burocracia no processo de formalização, desde a etapa de avaliação até liberação 

do empréstimo; disponibilização de financiamentos que sejam mais adequados à 

realidade do produtor rural; alguns produtores reclamam dos atendimentos das 

instituições financeiras e dizem que existem muitas vendas casadas, como seguros 

de vida e outros produtos das instituições financeiras no processo de concessão do 

crédito e outros pedem por prazos maiores para pagamento dos empréstimos. 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

No que se refere ao universo observado e à amostra, no presente estudo 

existem algumas restrições de natureza estrutural, inerentes à distribuição 

geográfica da população. Deve-se destacar a dificuldade de construir uma matriz de 

dados da amostra composta pela mesma proporção da população referente à 

localização geográfica.  

Observou-se concentração maior de respostas de produtores que possuem 

propriedades localizadas nas mesorregiões Sul e Centro goiano. Houve dificuldade 

em receber respostas das mesorregiões Leste e Norte goiano. Em relação à coleta 

de dados, deve-se considerar a confiabilidade de alguns dados obtidos como custo 

médio anual do capital utilizado na produção agrícola e margem de lucro, pois 
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devido à quantidade de casos que apresentaram a resposta “não sabe” ser 

relevante, é possível que alguns tenham escolhido alternativas sem realmente 

saberem a resposta correta. 

Outra limitação importante do presente estudo diz respeito à dificuldade de 

calcular o custo médio de capital utilizado em cada modalidade de modelos 

consagrados como CMPC e CAPM devido à dificuldade de se obter dados históricos 

para a construção dos índices necessários para realização dos cálculos. 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Para a Academia, além dos elementos revelados no estudo, a pesquisa 

acrescenta informações sobre os modelos de financiamento do agronegócio 

utilizados no Estado de Goiás. Os resultados da pesquisa empírica contribuem com 

a literatura sobre o tema no Brasil, que ainda conta com poucos estudos acadêmicos 

e materiais disponíveis para consulta. 

Para as instituições envolvidas na cadeia de financiamento do agronegócio, a 

pesquisa contribui ao demonstrar os anseios dos produtores rurais e pontos fracos 

existentes no processo que podem ser aprimorados para aumentar a 

competitividade do agronegócio, que é um setor extremamente relevante para o 

Estado de Goiás e para o Brasil. 

Para os produtores rurais, a pesquisa contribui para despertar e demonstrar 

um possível caminho a seguir no futuro e também a transformação na forma de se 

levantar capital para financiamento da produção, com utilização dos novos 

instrumentos disponíveis, capazes de catalisar recursos de investidores, e que ainda 

são desconhecidos pela maioria dos empreendedores. 

Para o mercado, o estudo contribui ao apresentar uma lacuna existente, 

demanda latente e de baixa educação financeira no setor. A falta de conhecimento 

dos produtos e serviços disponíveis no mercado que, se operacionalizados, seriam 

capazes de atrair o interesse de investidores, que atualmente não aportam recursos 

no setor, mas poderiam se interessar em diversificar sua carteira de investimentos, 

caso houvesse oferta de alternativas voltadas para o agronegócio.  

Com as informações levantadas pelo estudo, é possível sugerir a criação de 

empresas e atuação de profissionais capazes de prestar assessoria aos produtores 
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e intermediar a busca por investimentos, com a utilização dos instrumentos privados 

de financiamento do agronegócio e também a melhor alocação do capital próprio 

existente. 

5.3 PESQUISAS FUTURAS 

Para pesquisas futuras são indicadas quatro possibilidades de evolução do 

presente estudo. Primeiro, pode-se aplicar a mesma pesquisa e estudo em outros 

Estados e regiões do país, para fins de comparação. A segunda possibilidade é 

realizar estudos de casos envolvendo os diferentes tipos de estabelecimentos 

identificados em cada uma das hipóteses apresentadas. A terceira é desenvolver 

uma análise comparativa das estruturas de capital e hipóteses analisadas neste 

estudo, com a aplicação dos modelos de avaliação de risco e retorno CMPC ou 

WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) e CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

para identificar o custo efetivo de capital de cada alternativa disponível para custear 

a produção agrícola das hipóteses levantadas. E como quarta e última sugestão é 

analisar como estão sendo formadas as reservas de funding para o crédito rural e 

verificar a possibilidade de regionalizar sua aplicação dentro do SNCR, com objetivo 

de moderar a concentração de recursos, ou seja, forçar que os recursos das 

poupanças de cada estado ou região sejam empregados em operações de crédito 

da mesma região. 
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APÊNDICE 1 - Questionário de Pesquisa: O Financiamento do Agronegócio 

1) Qual a Mesorregiões Geográfica em que está localizada sua propriedade 
rural? 
 
a) Noroeste Goiano (São Miguel do Araguaia, Goiás Velho, Aragarças e demais). 
b) Norte Goiano (Niquelândia, Porangatu e demais). 
c) Centro Goiano (Anápolis, Anicuns, Ceres, Goiânia, Iporá e demais). 
d) Leste Goiano (Entorno do DF). 
e) Sul Goiano 
 
2) Qual sua classificação tributária? 
 
a) Pequeno Produtor: renda bruta até R$ 360 mil 
b) Médio Produtor: renda bruta superior a R$ 360 mil e até R$ 1,6 milhão 
c) Grande Produtor: renda bruta superior a R$ 1,6 milhão. 
d) Cooperativa 
e) Agroindústria 
 
3) Qual a condição legal das terras onde você atua? 
 
a) Próprias 
b) Terras cedidas por órgão fundiário ainda sem titulação definitiva 
c) Arrendadas 
d) Em parceria 
e) Ocupadas 
 
4) Qual a sua condição como produtor? 
 
a) Proprietário 
b) Assentado sem titulação definitiva 
c) Arrendatário 
d) Parceiro 
e) Ocupante 
f) Produtor sem área 
 
5) Qual seu Grupo de atividade econômica? 
 
a) Pecuária 
b) Lavoura temporária 
c) Lavoura permanente 
d) Horticultura e floricultura 
e) Sementes e mudas 
f) Produção Florestal 
 
6) Qual é sua idade? 
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a) Até 20 anos 
b) Entre 21 e 30 anos 
c) Entre 31 e 40 anos 
d) Entre 41 e 50 anos 
e) Acima de 50 anos 
 
7) Qual o tempo você e sua família estão na atividade agrícola? 
a) Até 5 anos 
b) Entre 6 e 10 anos 
c) Entre 11 e 20 anos 
d) Entre 21 e 30 dias 
e) Acima de 30 anos 
 
8) Qual a fonte de recursos financeiros que você e sua família usam na 
produção agrícola? 
a) Capital Próprio 
b) Capital privado de terceiros particulares (Empréstimos com Pessoas Físicas, 
Agiotas, etc) 
c) Capital oficial de Instituições Financeiras (Custeio, Investimento, Etc) 
d) Capital privado de agroindústrias ou fornecedor de insumos agrícolas (CPR 
Física, etc) 
e) Outros 
 
9) Qual o seu custo médio anual do capital utilizado na produção agrícola? 
a) Até 8% 
b) Entre 8,1% e 15% 
c) Entre 15,1 até 25% 
d) Acima de 25% 
e) Não sabe 
 
10) Qual é a margem de lucro do seu negócio? 
a) Até 10% 
b) Entre 11% até 20% 
c) Entre 21 de 30% 
d) Acima de 30% 
e) Não sabe 
 
11) Qual o tempo que as instituições financeiras (Bancos) levam para liberar os 
recursos oficiais (Custeio, Investimento, Comercialização, etc.) pleiteados para o 
financiamento da sua atividade? 
a) Até 10 dias 
b) Entre 11 e 30 dias 
c) Entre 31 e 60 dias 
d) Entre 61 e 90 dias 
e) Acima de 90 dias 
 
12) Qual o tempo que as instituições NÃO financeiras (Agroindústrias, 
Fornecedoras de Insumos, Tradings, etc), levam para liberar os recursos pleiteados 
para o financiamento da sua atividade? 
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a) Até 10 dias 
b) Entre 11 e 30 dias 
c) Entre 31 e 60 dias 
d) Entre 61 e 90 dias 
e) Acima de 90 dias 
 
13) Quais os produtos financeiros relacionados ao segmento agrícola que você 
conhece? 
a) Crédito Rural de RO (Recursos Obrigatórios) 
b) Crédito Rural de RL (Recursos Livres) 
c) Empréstimos parcelados obtidos junto aos Bancos 
d) Conta Garantida 
e) Cheque especial 
f) CPR Financeira (junto aos Bancos) 
g) CPR Física (junto as Agroindústrias, Fornecedoras de insumos e Tradings) 
h) Empréstimos pessoais com terceiros (amigos, família, agiota, etc) 
i) Linhas do BNDES 
j) Derivativos 
k) Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) 
l) Warrant Agropecuário (WA) 
m) Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) 
n) Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 
o) Outros 
 
14) Quais os produtos financeiros que você já usou para atender suas demandas 
na atividade agrícola? 
a) Crédito Rural de RO (Recursos Obrigatórios) 
b) Crédito Rural de RL (Recursos Livres) 
c) Empréstimos parcelados obtidos junto aos Bancos 
d) Conta Garantida 
e) Cheque especial 
f) CPR Financeira (junto aos Bancos) 
g) CPR Física (junto as Agroindústrias, Fornecedoras de insumos e Tradings) 
h) Empréstimos pessoais com terceiros (amigos, família, agiota, etc) 
i) Linhas do BNDES 
j) Derivativos 
k) Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) 
l) Warrant Agropecuário (WA) 
m) Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) 
n) Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 
o) Outros 
 
15) Quais as garantias exigidas pelas instituições financeiras (Bancos) para 
liberação de recursos? 
a) Penhor 
b) Warrants 
c) Hipoteca 
d) Fidejussória 
e) Outras 
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16) Quais as garantias exigidas pelas instituições NÂO financeiras 
(Agroindústrias, Fornecedoras de Insumos, Tradings, etc) para liberação de 
recursos? 
a) Penhor 
b) Warrants 
c) Hipoteca 
d) Fidejussória 
e) Outras 
 
17) Você já usou CPR, se sim com quais empresas? 
 
 
18) Se já usou CPR, qual a taxa média cobrada pelas empresas que você 
negocia? 
a) Taxa Zero 
b) Até 8% 
c) Entre 8,1% e 15% 
d) Entre 15,1 até 25% 
e) Acima de 25% 
 
19) Você já contratou Crédito Rural, se sim com quais Bancos? 
 
 
20) Se já usou Crédito Rural, qual a taxa média cobrada pelas Instituições 
Financeiras (Bancos) que você negocia? 
 
a) Até 8% 
b) Entre 8,1% e 15% 
c) Entre 15,1 até 25% 
d) Acima de 25% 
e) Não sabe 
 
21) O que pode ser melhorado na dinâmica de financiamento do agronegócio? 
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ANEXO 1 - Lei 4.829/65 

Institucionaliza o crédito rural. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Capítulo i 
 
Disposições Preliminares 
 
Art. 1º O crédito rural, sistematizado nos têrmos desta Lei, será distribuído e 
aplicado de acôrdo com a política de desenvolvimento da produção rural do País e 
tendo em vista o bem-estar do povo. 
 
Art. 2º Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades 
públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas 
cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos 
objetivos indicados na legislação em vigor. 
 
Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural: 
 
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 
armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, 
quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; 
 
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de 
produtos agropecuários; 
 
III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente 
pequenos e médios; 
 
IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento 
da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à 
adequada defesa do solo; 
 
Art. 4º O Conselho Monetário Nacional, de acôrdo com as atribuições estabelecidas 
na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, disciplinará o crédito rural do País e 
estabelecerá, com exclusividade, normas operativas traduzidas nos seguintes 
tópicos: 
 
I - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados no crédito rural; 
 
II - diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e contrôle do crédito rural; 
 
III - critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do crédito rural; 
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IV - fixação e ampliação dos programas de crédito rural, abrangendo tôdas as 
formas de suplementação de recursos, inclusive refinanciamento. 
 
Art. 5º O cumprimento das deliberações do Conselho Monetário Nacional, aplicáveis 
ao crédito rural, será dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da 
República do Brasil. 
 
Art. 6º Compete ao Banco Central da República do Brasil, como órgão de contrôle 
do sistema nacional do crédito rural: 
 
I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua coordenação com 
os que prestam assistência técnica e econômica ao produtor rural; 
 
II - elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer de sua 
execução, tendo em vista a avaliação dos resultados para introdução de correções 
cabíveis; 
 
III - determinar os meios adequados de seleção e prioridade na distribuição do 
crédito rural e estabelecer medidas para o zoneamento dentro do qual devem atuar 
os diversos órgãos financiadores em função dos planos elaborados; 
 
IV - incentivar a expansão da rêde distribuidora do crédito rural, especialmente 
através de cooperativas; 
 
V - estimular a ampliação dos programas de crédito rural, mediante financiamento 
aos órgãos participantes da rêde distribuidora do crédito rural, especialmente aos 
bancos com sede nas áreas de produção e que destinem ao crédito rural mais de 
50% (cinqüenta por cento) de suas aplicações. 
 
Capítulo II 
 
Do Sistema de Crédito Rural 
 
Art. 7º Integrarão, bàsicamente, o sistema nacional de crédito rural: 
 
I - O Banco Central da República do Brasil, com as funções indicadas no artigo 
anterior; 
 
Il - O Banco do Brasil S. A., através de suas carteiras especializadas; 
 
III - O Banco de Crédito da Amazônia S. A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
através de suas carteiras ou departamentos especializados, e 
 
IV - O Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 
 
§ 1º Serão vinculados ao sistema: 
 
I - de conformidade com o disposto na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964: 
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a) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA; 
 
b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA; 
 
c) o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE; 
 
II - como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito rural dentro das diretrizes 
fixadas nesta Lei: 
 
a) Bancos de que os Estados participem com a maioria de ações; 
 
b) Caixas Econômicas; 
 
c) Bancos privados; 
 
d) Sociedades de crédito, financiamento e investimentos; 
 
e) Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural. 
 
§ 2º Poderão articular-se no sistema, mediante convênios, órgãos oficiais de 
valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica e econômica ao 
produtor rural, cujos serviços sejam passíveis de utilizar em conjugação com o 
crédito. 
 
§ 3º Poderão incorporar-se ao sistema, além das entidades mencionadas neste 
artigo, outras que o Conselho Monetário Nacional venha a admitir. 
 
Capítulo III 
 
Da Estrutura do Crédito Rural 
 
Art. 8º O crédito rural restringe-se ao campo específico do financiamento das 
atividades rurais e adotará, basicamente, as modalidades de operações indicadas 
nesta Lei, para suprir as necessidades financeiras do custeio e da comercialização 
da produção própria, como também as de capital para investimentos e 
industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou 
pelo produtor na sua propriedade rural. 
 
Art. 9º Para os efeitos desta Lei, os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo 
a finalidade, como de: 
 
I - custeio, quando destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de 
produção agrícola ou pecuária; 
 
II - investimento, quando se destinarem a inversões em bens e serviços cujos 
desfrutes se realizem no curso de vários períodos; 
 
III - comercialização, quando destinados, isoladamente, ou como extensão do 
custeio, a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da produção, sua 
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estocagem, transporte ou à monetização de títulos oriundos da venda pelos 
produtores; 
 
IV - industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas 
ou pelo produtor na sua propriedade rural. 
 
Art. 10. As operações de crédito rural subordinam-se às seguintes exigências 
essenciais: 
 
I - idoneidade do proponente; 
 
Il - apresentação de orçamento de aplicação nas atividades específicas; 
 
Ill - fiscalização pelo financiador. 
 
Art. 11. Constituem modalidade de operações: 
 
I - Crédito Rural Corrente a produtores rurais de capacidade técnica e substância 
econômica reconhecidas; 
 
Il - Crédito Rural Orientado, como forma de crédito tecnificado, com assistência 
técnica prestada pelo financiador, diretamente ou através de entidade especializada 
em extensão rural, com o objetivo de elevar os níveis de produtividade e melhorar o 
padrão de vida do produtor e sua família; 
 
III - Crédito a Cooperativas de produtores rurais, como antecipação de recursos para 
funcionamento, aparelhamento, prestação de serviços aos cooperados, bem como 
para financiar êstes, nas mesmas condições estabelecidas para as operações 
diretas de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta, transportes, estocagem e a 
comercialização da produção respectiva e os gastos com melhoramento de suas 
propriedades; 
 
III - Crédito às cooperativas de produtores rurais, como antecipação de recursos 
para funcionamento e aparelhamento, inclusive para integralização de cotas-partes 
de capital social, destinado a programas de investimento e outras finalidades, 
prestação de serviços aos cooperados, bem como para financiar estes, nas mesmas 
condições estabelecidas para as operações diretas de crédito rural, os trabalhos de 
custeio, coleta, transportes, estocagem e a comercialização da produção respectiva 
e os gastos com melhoramento de suas propriedades. (Redação dada pelo Decreto-
Lei nº 784, 25/08/69.) 
 
IV - Crédito para Comercialização com o fim de garantir aos produtores agrícolas 
preços remuneradores para a colocação de suas safras e industrialização de 
produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua 
propriedade rural; 
 
V - Crédito aos programas de colonização e reforma agrária, para financiar projetos 
de colonização e reforma agrária como as definidas na Lei número 4.504, de 30 de 
novembro de 1964. 
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Art. 12. As operações de crédito rural que forem realizadas pelo Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, diretamente ou através de 
convênios, obedecerão às modalidades do crédito orientado, aplicadas às 
finalidades previstas na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
 
Art. 13. As entidades financiadoras participantes do sistema de crédito rural poderão 
designar representantes para acompanhar a execução de convênios relativos à 
aplicação de recursos por intermédio de órgãos intervenientes. 
 
§ 1º Em caso de crédito a cooperativas, poderão os representantes mencionados 
neste artigo prestar assistência técnica e administrativa, como também orientar e 
fiscalizar a aplicação dos recursos. 
 
§ 2º Quando se tratar de cooperativa integral de reforma agrária, aplicar-se-á o 
disposto no § 2º do art. 79 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
 
Art. 14. Os têrmos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, 
sob quaisquer de suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário 
Nacional, observadas as disposições legais específicas, não expressamente 
revogadas pela presente Lei, inclusive o favorecimento previsto no art. 4º, inciso IX, 
da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ficando revogado o art. 4º do Decreto-
lei nº 2.611, de 20 de setembro de 1940. 
 
Parágrafo único. VETADO (Revogado pelo Decreto-Lei nº 784, 25/08/69.) 
 
Capítulo IV 
 
Dos Recursos para o Crédito Rural 
 
Art. 15. O crédito rural contará com suprimentos provenientes das seguintes fontes: 
 
I - internas: 
 
a) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de 
Refinanciamento Rural instituído pelo Decreto nº 54.019, de 14 de julho de 1964; 
 
b) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de Reforma 
Agrária, instituído pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 
 
c) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Agroindustrial de 
Reconversão, instituído pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 
 
d) dotações orçamentárias atribuídas a órgãos que integrem ou venham a integrar o 
sistema de crédito rural, com destinação específica; 
 
e) valores que o Conselho Monetário Nacional venha a isentar de recolhimento, na 
forma prevista na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, art. 4º, item XIV, letra 
"c", VETADO 
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f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema 
de crédito rural, na forma do art. 7º; 
 
g) importâncias recolhidas ao Banco Central da República do Brasil pelo sistema 
bancário, na forma prevista no § 1º do art. 21; 
 
h) produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos de natureza 
semelhante, que forem emitidos por entidades governamentais participantes do 
sistema, com características e sob condições que o Conselho Monetário Nacional 
autorize, obedecida a legislação referente à emissão e circulação de valores 
mobiliários; 
 
i) produto das multas recolhidas nos têrmos do § 3º do art. 21; 
 
j) resultado das operações de financiamento ou refinanciamento; 
 
l) recursos outros de qualquer origem atribuídos exclusivamente para aplicação em 
crédito rural; 
 
m) VETADO. 
 
n) VETADO. 
 
II - externas: 
 
a) recursos decorrentes de empréstimos ou acôrdos, especialmente reservados para 
aplicação em crédito rural; 
 
b) recursos especìficamente reservados para aplicação em programas de 
assistência financeira ao setor rural, através do Fundo Nacional de Reforma Agrária, 
criado pelo art. 27 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 
 
c) recursos especìficamente reservados para aplicação em financiamentos de 
projetos de desenvolvimento agroindustrial, através do Fundo Agroindustrial de 
Reconversão, criado pelo art. 120 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 
 
d) produto de acôrdos ou convênios celebrados com entidades estrangeiras ou 
internacionais, conforme normas que o Conselho Monetário Nacional traçar, desde 
que nelas sejam especìficamente atribuídas parcelas para aplicação em programa 
de desenvolvimento de atividades rurais. 
 
Art. 16. Os recursos destinados ao crédito rural, de origem externa ou interna, ficam 
sob o contrôle do Conselho Monetário Nacional, que fixará, anualmente, as normas 
de distribuição aos órgãos que participem do sistema de crédito rural, nos têrmos do 
art. 7º. 
 
Parágrafo único. Todo e qualquer fundo, já existente ou que vier a ser criado, 
destinado especìficamente a financiamento de programas de crédito rural, terá sua 
administração determinada pelo Conselho Monetário Nacional, respeitada a 
legislação específica, que estabelecerá as normas e diretrizes para a sua aplicação. 
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Art. 17. Ao Banco Central da República do Brasil, de acôrdo com as atribuições 
estabelecidas na Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, caberá entender-
se ou participar de entendimentos com as instituições financeiras estrangeiras e 
internacionais, em assuntos ligados à obtenção de empréstimos destinados a 
programas de financiamento às atividades rurais, estando presente na assinatura 
dos convênios e apresentando ao Conselho Monetário Nacional sugestões quanto 
às normas para sua utilização. 
 
Art. 18. O Conselho Monetário Nacional poderá tomar medidas de incentivo que 
visem a aumentar a participação da rêde bancária não oficial na aplicação de crédito 
rural. 
 
Art. 19. A fixação de limite do valor dos empréstimos a que se refere o § 2º do art. 
126 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, passa para a competência do 
Conselho Monetário Nacional, que levará em conta a proposta apresentada pela 
diretoria do Banco do Brasil S. A. 
 
Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, anualmente, na elaboração da proposta 
orçamentária pelo Poder Executivo, incluirá dotação destinada ao custeio de 
assistência técnica e educativa aos beneficiários do crédito rural. 
 
Art. 21. As instituições de crédito e entidades referidas no art. 7º desta Lei manterão 
aplicada em operações típicas de crédito rural, contratadas diretamente com 
produtores ou suas cooperativas, percentagem, a ser fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional, dos recursos com que operarem. 
 
§ 1º Os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem cumprir as 
obrigações estabelecidas no presente artigo, recolherão as somas correspondentes 
em depósito no Banco Central da República do Brasil, para aplicação nos fins 
previstos nesta Lei. 
 
§ 2º As quantias recolhidas no Banco Central da República do Brasil na forma dêste 
artigo, vencerão juros à taxa que o Conselho Monetário Nacional fixar. 
 
§ 3º A inobservância ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à multa variável 
entre 10% (dez por cento) e 50% (cinqüenta por cento) sôbre os valores não 
aplicados em crédito rural. 
 
§ 4º O não recolhimento da multa mencionada no parágrafo anterior, no prazo de 15 
(quinze) dias, sujeitará o infrator às penalidades previstas no Capítulo V da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
 
Art. 22. O depósito que constitui o Fundo de Fomento à Produção, de que trata o art. 
7º da Lei número 1.184, de 30 de agôsto de 1950, fica elevado para 20% (vinte por 
cento) das dotações anuais previstas no art. 199 da Constituição Federal, e será 
efetuado pelo Tesouro Nacional no Banco de Crédito da Amazônia S.A., que se 
incumbirá de sua aplicação, direta e exclusiva, dentro da área da Amazônia, 
observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e outras 
disposições contidas nesta Lei. 
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§ 1º O Banco de Crédito da Amazônia S.A., destinará, para aplicação em crédito 
rural, pelo menos 60% (sessenta por cento) do valor do fundo, podendo o Conselho 
Monetário Nacional alterar essa percentagem, em face da circunstância que assim 
recomende. 
 
§ 2º Os juros das aplicações mencionadas neste artigo serão cobrados às taxas 
usuais para as operações de tal natureza, conforme o Conselho Monetário Nacional 
fixar, ficando abolido o limite previsto no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 1.184, de 30 de 
agôsto de 1950. 
 
Capítulo V 
 
Dos Instrumentos de Crédito Rural 
 
Art. 23. VETADO 
 
§ 1º VETADO 
 
§ 2º VETADO 
 
Art. 24. VETADO 
 
capítulo vi 
 
Das garantias do crédito rural 
 
Art. 25. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a 
natureza da operação creditícia, em causa: 
 
I - Penhor agrícola; 
 
Il - Penhor pecuário; 
 
III - Penhor mercantil; 
 
IV - Penhor industrial; 
 
V - Bilhete de mercadoria; 
 
VI - Warrants; 
 
VII - Caução; 
 
VIII - Hipoteca; 
 
IX - Fidejussória; 
 
X - Outras que o Conselho Monetário venha a admitir. 
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§ 1º  A instituição financeira que exigir a contratação de apólice de seguro rural como 
garantia para a concessão de crédito rural fica obrigada a oferecer ao financiado a 
escolha entre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras, sendo que pelo 
menos uma delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente 
ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora.    (Incluído pela Lei nº 
13.195, de 2015) 
 
§ 2o  Caso o mutuário não deseje contratar uma das apólices oferecidas pela 
instituição financeira, esta ficará obrigada a aceitar apólice que o mutuário tenha 
contratado com outra seguradora habilitada a operar com o seguro rural.    (Incluído 
pela Lei nº 13.195, de 2015) 
 
§ 3o  A instituição financeira deverá fazer constar dos contratos de financiamento ou 
das cédulas de crédito, ainda que na forma de anexo, comprovação de que foi 
oferecida ao mutuário mais de uma opção de apólice de seguradoras diferentes e 
que houve expressa adesão do mutuário a uma das apólices oferecidas ou, se for o 
caso, que ele optou por apólice contratada com outra seguradora, na forma 
estatuída nos §§ 1o e 2o deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 13.195, de 2015) 
 
Art. 26. A constituição das garantias previstas no artigo anterior, de livre convenção 
entre financiado e financiador, observará a legislação própria de cada tipo, bem 
como as normas complementares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer 
ou aprovar. 
 
Art. 27. As garantias reais serão sempre, preferentemente, outorgadas sem 
concorrência. 
 
Art. 28. Exceto a hipoteca, as demais garantias reais oferecidas ora segurança dos 
financiamentos rurais valerão entre as partes, independentemente de registro, com 
todos os direitos e privilégios. 
 
Art. 29. Os bens adquiridos e as culturas custeadas ou formadas por meio do crédito 
rural em que couber garantia serão vinculados ao respectivo instrumento contratual 
como garantia especial. 
 
Art. 29 - A critério da entidade financiadora, os bens adquiridos e as culturas 
custeadas ou formadas por meio de crédito rural poderão ser vinculados ao 
respectivo instrumento contratual, inclusive título de crédito rural, como garantia 
especial. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 784, 25/08/69.) 
 
Parágrafo único. Em qualquer caso, os bens e culturas a que se refere este artigo 
somente poderão ser alienados ou gravados em favor de terceiros, mediante 
concordância expressa da entidade financiadora. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 784, 
25/08/69.) 
 
Art. 30. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os têrmos e condições em que 
poderão ser contratados os seguros dos bens vinculados aos instrumentos de 
crédito rural. 
 
Capítulo VII 
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Disposições transitórias 
 
Art. 31. O Banco Central da República do Brasil assumirá, até que o Conselho 
Monetário Nacional resolva em contrário, o encargo dos programas de treinamento 
de pessoal para administração do crédito rural, inclusive através de cooperativas, 
podendo, para tanto, firmar convênios que visem à realização de cursos e à 
obtenção de recursos para cobrir os gastos respectivos. 
 
Parágrafo único. As unidades interessadas em treinar pessoal concorrerão para os 
gastos com a contribuição que fôr arbitrada pelo Banco Central da República do 
Brasil. 
 
Capítulo VIII 
 
Disposições gerais 
 
Art. 32. Os órgãos de orientação e coordenação de atividades rurais, criados no 
âmbito estadual, deverão elaborar seus programas de ação, no que respeita ao 
crédito especializado, observando as disposições desta Lei e normas 
complementares que o Conselho Monetário Nacional venha a baixar. 
 
Art. 33. Estendem-se às instituições financeiras que integrem bàsicamente, o 
sistema de crédito rural, nos têrmos do art. 7º, itens I a IV, desta Lei, as disposições 
constantes do artigo 4º, da Lei nº 454, de 9 de julho de 1937, do art. 3º do Decreto-
lei número 2.611, e do art. 3º do Decreto-lei nº 2.612, ambos de 20 de setembro de 
1940, e dos arts. 1º e 2º do Decreto-lei nº 1.003, de 29 de dezembro de 1938. 
 
Art. 34. As operações de crédito rural, sob quaisquer modalidades, de valor até 50 
(cinqüenta) vêzes o maior salário-mínimo vigente no País, pagarão sòmente as 
despesas indispensáveis, ficando isentas de taxas (VETADO) relativas aos serviços 
bancários. 
 
§ 1º VETADO 
 
§ 2º Fica revogado o art. 53 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
 
Art. 35. VETADO 
 
Art. 36. Ficam transferidas para o Conselho Monetário Nacional, de acôrdo com o 
previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, as atribuições 
conferidas à Comissão de Coordenação do Crédito Agropecuário pelo art. 15 da Lei 
Delegada nº 9, de 11 de outubro de 1962, artigo êsse que fica revogado. 
 
Art. 37. A concessão do crédito rural em tôdas as suas modalidades, bem como a 
constituição das suas garantias, pelas instituições de crédito, públicas e privadas, 
independerá da exibição de comprovante de cumprimento de obrigações fiscais ou 
da previdência social, ou declaração de bens ou certidão negativa de multas por 
infrigência do Código Florestal. 
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Parágrafo único. A comunicação da repartição competente, de ajuizamento da dívida 
fiscal, de multa florestal ou previdenciária, impedirá a concessão do crédito rural ao 
devedor, a partir da data do recebimento da comunicação pela instituição de crédito, 
exceto se as garantias oferecidas assegurarem a solvabilidade do débito em litígio e 
da operação proposta pelo interessado. 
 
Art. 38. As operações de crédito rural terão registro distinto na contabilidade dos 
financiadores e serão divulgadas com destaque nos balanços e balancetes. 
 
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 5 de novembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 
 
H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Bulhões 
Hugo de Almeida Leme 
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ANEXO 2 - Lei 8.929/94 

 
Institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências. 
 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 
        Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de 
promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente 
constituída. 
 
        Art. 2º Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e suas associações, 
inclusive cooperativas. 
 
        Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto: 
 
        I - denominação "Cédula de Produto Rural"; 
 
        II - data da entrega; 
 
        III - nome do credor e cláusula à ordem; 
 
        IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as 
especificações de qualidade e quantidade; 
 
        V - local e condições da entrega; 
 
        VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia; 
 
        VII - data e lugar da emissão; 
 
        VIII - assinatura do emitente. 
 
        § 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas 
lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a 
assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância. 
 
        § 2º A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em documento 
à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa 
circunstância. 
 
        § 3º A descrição do bem será feita de modo simplificado e, quando for o caso, 
este será identificado pela sua numeração própria, e pelos números de registro ou 
matrícula no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a 
indicação das respectivas confrontações. 
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        Art. 4º  A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de 
produto nela previsto.Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de 
entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível 
apenas o saldo. 
 
        Art. 4o-A.  Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, 
desde que observadas as seguintes condições: (Incluído  pela Lei nº 10.200, de 
2001) 
 
        I - que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara 
identificação do preço ou do índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a 
instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de 
formação do preço e o nome do índice; (Incluído  pela Lei nº 10.200, de 2001) 
 
        II - que os indicadores de preço de que trata o inciso anterior sejam apurados 
por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham 
divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de 
acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes; 
(Incluído  pela Lei nº 10.200, de 2001) 
 
        III - que seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão "financeira". 
(Incluído  pela Lei nº 10.200, de 2001) 
 
        § 1o  A CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na 
data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo 
os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado. (Incluído  
pela Lei nº 10.200, de 2001) 
 
        § 2o  Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução 
por quantia certa. (Incluído  pela Lei nº 10.200, de 2001) 
 
        Art. 5º A garantia cedular da obrigação poderá consistir em: 
 
        I - hipoteca; 
 
        II - penhor; 
 
        III - alienação fiduciária. 
 
        Art. 6º Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis rurais e urbanos. 
 
        Parágrafo único. Aplicam-se à hipoteca cedular os preceitos da legislação sobre 
hipoteca, no que não colidirem com esta lei. 
 
        Art. 7º Podem ser objeto de penhor cedular, nas condições desta lei, os bens 
suscetíveis de penhor rural e de penhor mercantil, bem como os bens suscetíveis de 
penhor cedular. 
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        § 1º Salvo se tratar de títulos de crédito, os bens apenhados continuam na 
posse imediata do emitente ou do terceiro prestador da garantia, que responde por 
sua guarda e conservação como fiel depositário. 
 
        § 2º Cuidando-se de penhor constituído por terceiro, o emitente da cédula 
responderá solidariamente com o empenhador pela guarda e conservação dos bens. 
 
        § 3º Aplicam-se ao penhor constituído por CPR, conforme o caso, os preceitos 
da legislação sobre penhor, inclusive o mercantil, o rural e o constituído por meio de 
cédulas, no que não colidirem com os desta lei. 
 
        Art. 8º A não identificação dos bens objeto de alienação fiduciária não retira a 
eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros do mesmo gênero, qualidade e 
quantidade, de propriedade do garante. 
 
        Art. 9º A CPR poderá ser aditada, ratificada e retificada por aditivos, que a 
integram, datados e assinados pelo emitente e pelo credor, fazendo-se, na cédula, 
menção a essa circunstância. 
 
        Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, 
com as seguintes modificações: 
 
        I - os endossos devem ser completos; 
 
        II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, 
pela existência da obrigação; 
 
        III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra 
avalistas. 
 
        Art. 11. Além de responder pela evicção, não pode o emitente da CPR invocar 
em seu benefício o caso fortuito ou de força maior. 
 
        Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de 
Registro de Imóveis do domicílio do emitente. 
 
        § 1º Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na 
matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados. 
 
        § 2º A inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos serão 
efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da apresentação do título, sob pena 
de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos 
necessários. 
 
        § 3o  Para efeito de registro em cartório, a cobrança de emolumentos e custas 
das CPR será regida de acordo com as normas aplicáveis à Cédula de Crédito 
Rural. (Incluído pela Lei nº 10.200, de 2001) 
 
        Art. 13. A entrega do produto antes da data prevista na cédula depende da 
anuência do credor. 
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        Art. 14. A CPR poderá ser considerada vencida na hipótese de inadimplemento 
de qualquer das obrigações do emitente. 
 
        Art. 15. Para cobrança da CPR, cabe a ação de execução para entrega de 
coisa incerta. 
 
        Art. 16. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, promovida pelo 
credor, não elide posterior execução, inclusive da hipoteca e do penhor constituído 
na mesma cédula, para satisfação do crédito remanescente. 
 
        Parágrafo único. No caso a que se refere o presente artigo, o credor tem direito 
ao desentranhamento do título, após efetuada a busca e apreensão, para instruir a 
cobrança do saldo devedor em ação própria. 
 
        Art. 17. Pratica crime de estelionato aquele que fizer declarações falsas ou 
inexatas acerca de bens oferecidos em garantia da CPR, inclusive omitir declaração 
de já estarem eles sujeitos a outros ônus ou responsabilidade de qualquer espécie, 
até mesmo de natureza fiscal. 
 
        Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por 
outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a 
qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da 
diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos 
resultantes de sua omissão. 
 
        Art. 19. A CPR poderá ser negociada nos mercados de bolsas e de balcão. 
 
        § 1º O registro da CPR em sistema de registro e de liquidação financeira, 
administrado por entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, é condição 
indispensável para a negociação referida neste artigo. 
 
        § 2º Nas ocorrências da negociação referida neste artigo, a CPR será 
considerada ativo financeiro e não haverá incidência do imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
 
        § 3o A CPR registrada em sistema de registro e de liquidação financeira de 
ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil terá as seguintes características: 
(Incluído pela Lei nº 11.076, de 2004) 
 
        I - será cartular antes do seu registro e após a sua baixa e escritural ou 
eletrônica enquanto permanecer registrada em sistema de registro e de liquidação 
financeira; (Incluído pela Lei nº 11.076, de 2004) 
 
        II - os negócios ocorridos durante o período em que a CPR estiver registrada 
em sistema de registro e de liquidação financeira não serão transcritos no verso dos 
títulos; (Incluído pela Lei nº 11.076, de 2004) 
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        III - a entidade registradora é responsável pela manutenção do registro da 
cadeia de negócios ocorridos no período em que os títulos estiverem registrados. 
(Incluído pela Lei nº 11.076, de 2004) 
 
        § 4o Na hipótese de contar com garantia de instituição financeira ou 
seguradora, a CPR poderá ser emitida em favor do garantidor, devendo o emitente 
entregá-la a este, por meio de endosso-mandato com poderes para negociá-la, 
custodiá-la, registrá-la em sistema de registro e liquidação financeira de ativos 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e endossá-la ao credor informado pelo 
sistema de registro. (Incluído pela Lei nº 11.076, de 2004) 
 
        Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
        Brasília, 22 de agosto de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
 
ITAMAR FRANCO 
Rubens Ricupero 
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ANEXO 3 - Lei 10.200/01 

 
Acresce e altera dispositivos da Lei no 8.929, de 22 de agosto de 1994, que institui a 
Cédula de Produto Rural, e dá outras providências. 
 
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 
2.117-14, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da 
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1o  A Lei no 8.929, de 22 de agosto de 1994, passa a vigorar acrescida do 
seguinte artigo: 
 
"Art. 4o-A.  Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, 
desde que observadas as seguintes condições: 
 
I - que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara 
identificação do preço ou do índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a 
instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de 
formação do preço e o nome do índice; 
 
II - que os indicadores de preço de que trata o inciso anterior sejam apurados por 
instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham 
divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de 
acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes; 
 
III - que seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão "financeira". 
 
§ 1o  A CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de 
seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os 
critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado. 
 
§ 2o  Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por 
quantia certa." (NR) 
 
Art. 2o  O art. 12 da Lei no 8.929, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 12.  ............................ 
 
§ 3o  Para efeito de registro em cartório, a cobrança de emolumentos e custas das 
CPR será regida de acordo com as normas aplicáveis à Cédula de Crédito Rural." 
(NR) 
 
Art. 3o Fica autorizada a equalização de taxas de juros de financiamentos 
concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
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para modernização da frota de tratores agrícolas e implementos associados, 
colheitadeiras e aquisição de equipamentos para preparo, secagem e 
beneficiamento de café, na forma da regulamentação baixada pelo Poder Executivo. 
 
Art. 4o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 
2.117-13, de 27 de dezembro de 2000. 
 
Art. 5o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Congresso Nacional, em 14 de fevereiro de 2001  
180o da Independência e 113o da República 
 
Senador Antonio Carlos Magalhães 
Presidente 
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ANEXO 4 - Lei 94.874/87 

Dispõe sobre a estruturação do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé e 
dá outras providências. 
         
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 81, 
itens III e V, da Constituição, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé criado pelo Decreto-lei 
nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, gerido pelo Ministro da Indústria e do 
Comércio com auxílio do Conselho Nacional de Política Cafeeira, destina-se ao 
financiamento, modernização, incentivo à produtividade da cafeicultura, da indústria 
do café e da exportação; ao desenvolvimento de pesquisas, dos meios e vias de 
transportes, dos portos, da defesa do preço e do mercado, interno e externo, bem 
como das condições de vida do trabalhador rural. 
 
Art. 2º O Funcafé terá como fontes de recursos: 
 
I - o produto da arrecadação da quota de contribuição instituída pelo Decreto-lei nº 
2.295, de 21 de novembro de 1986; 
 
II - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou 
privadas; e 
 
III - o retorno das aplicações especificadas no art. 4º deste decreto, incluindo o 
produto da venda dos estoques reguladores adquiridos com recursos do Funcafé. 
 
1º Constituirão ainda receita do Funcafé os resultados da aplicação de suas 
disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro Nacional, através do Banco 
Central do Brasil, bem como os superávits financeiros verificados em 31 de 
dezembro de cada ano. 
 
2º Os recursos previstos neste artigo serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A., 
observado o disposto no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 
 
Art. 3º O produto da arrecadação da quota de contribuição instituída pelo Decreto-lei 
nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, constituirá receita exclusiva do FUNCAFÉ, 
para aplicação nas finalidades previstas no art. 4º deste decreto, vedada a sua 
destinação ou utilização em qualquer outro fim. 
 
Art. 4º Os recursos do Funcafé destinar-se-ão: 
 
I - prioritariamente: 
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a) à compensação do valor das bonificações e de quaisquer outros incentivos 
concedidos à exportação de café, autorizada pelo art. 2º do Decreto-lei nº 2.197, de 
26 de dezembro de 1984, e 
 
b) à formação dos estoques reguladores, incluídas as despesas de custeio das 
operações e de modernização das técnicas de estocagem; 
 
II - Subsidiariamente, às seguintes áreas de cafeicultura: 
 
a) racionalização da cultura cafeeira e assistência à cafeicultura, com o objetivo de 
elevar o grau de produtividade e competitividade dos setores produtivos; 
 
b) pesquisas tecnológicas, estudos e diagnósticos sobre a cafeicultura brasileira; 
 
c) cooperação técnica e financeira internacional com organismos particulares e 
oficiais no campo da cafeicultura; 
 
d) absorção de novas técnicas de cultivo e beneficiamento do produto nas pequenas 
e médias propriedades; 
 
e) incentivo ao cooperativismo da lavoura cafeeira e à expansão das cooperativas ou 
entidades afins já existentes; 
 
f) aprimoramento da mão-de-obra qualificada em todos os níveis da atividade 
cafeeira; 
 
g) melhoria da infra-estrutura das regiões cafeeiras, compreendendo modernização 
dos transportes, portos, ramais ferroviários e estradas vicinais, comunicação e 
eletrificação, além do apoio financeiro a programas sociais integrados pelos estados 
cafeeiros, que visem a proporcionar melhores condições de vida do trabalhador 
rural; 
 
h) apoio ao desenvolvimento do parque industrial de torrefação e moagem e de café 
solúvel; 
 
i) promoção e propaganda destinada ao aumento do consumo do produto nos 
mercados interno e externo; 
 
j) pesquisas e estudos dirigidos à produção de subsídios para a execução, pelo IBC, 
da política de comercialização voltada para a conquista de novos consumidores. 
 
Parágrafo único. O orçamento das aplicações de recursos do Funcafé em operações 
de financiamento para as finalidades indicadas neste artigo dependerá de expressa 
aprovação do Conselho Monetário Nacional, sendo agente financeiro exclusivo para 
essas operações o Banco do Brasil S.A. 
 
Art. 5º O Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, ouvido o Conselho Nacional 
de Política Cafeeira - CNPC, aprovará: 
 
I - as instruções gerais de operação do Funcafé; 
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II - o orçamento anual e plurianual do Fundo; 
 
III - as eventuais reformulações do orçamento do Fundo. 
 
Parágrafo único. As aplicações do Funcafé terão como limite orçamentário a 
previsão de sua receita, e, como limite financeiro, a efetiva disponibilidade de caixa 
do Fundo. 
 
 Art. 6º O disposto no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e no art. 1º e 
no seu parágrafo 1º do Decreto nº 94.442, de 12 de junho de 1987, aplica-se ao 
Funcafé. 
 
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 15 de setembro de 1987; 166º da Independência e 99º da República. 
 
JOSÉ SARNEY  
Luiz Carlos Bresser Pereira  
José Hugo Castelo Branco 


