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RESUMO 

 

 

O marco institucional que orientou a criação do modelo agrícola brasileiro no período recente, 

foi constituído por duas estratégias fundamentais: de um lado, priorizou as grandes empresas e 

cooperativas, visando a exportação e com isso a contribuição da agricultura com o equilíbrio 

da balança comercial; de outro, criou linhas de crédito específicas para os diversos tipos de 

agricultura familiar no Brasil. Assim sendo, a estratégia de modernização do setor agropecuário 

– tanto patronal quanto familiar – considerou o crédito rural como seu instrumento fundamental, 

ao lado da pesquisa agropecuária, da política de preços e dos mercados institucionais. Diante 

do exposto, o objetivo desta dissertação é compreender como é constituída a relação  finance-

funding para o mercado de crédito rural brasileiro, e a partir disto, analisar a utilização, 

magnitude e distribuição do crédito rural no Brasil, segundo as regiões, os produtos e os 

produtores. Com isto, pretende-se fornecer uma análise da relevância do crédito rural na 

estratégia do ajustamento macroeconômico – geração e apropriação do excedente econômico 

do setor primário – perseguida a partir do segundo mandato do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, exitosa no Governo Lula no período 2003/2007, quando vigorosos saldos comerciais, 

oriundos dessas exportações, superaram o déficit de serviços da “Conta-Corrente”, tornando-a 

superavitária. Dado o papel conferido à agricultura dentro da dinâmica econômica nacional, e 

a função estratégica do crédito rural para fortalecer esse segmento, indaga-se como questão de 

pesquisa: é a política macroeconômica que determina a direção do crédito rural ou as 

prioridades na utilização do crédito rural são determinadas pela dinâmica da política regional?  

Na busca de resposta para esta questão, foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental. 

Os dados foram coletados nos sites do Banco Central (BACEN); do Ministério do 

desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior (MDIC/SECEX); do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA) e do AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do 

Agronegócio Brasileiro.  As séries de valores do crédito rural foram devidamente organizadas 

e deflacionadas pelo índice de preço por atacado-disponibilidade interna (IPA-DI). 

Hipoteticamente acredita-se que é a Política Macroeconômica que dá sentido e direção ao 

crédito rural. A Política Regional de desenvolvimento rural e/ou prioridades locais são 

subordinadas à Política Macroeconômica, em particular, à garantia de superávit da Balança 

Comercial. Desta forma, o crédito rural concentra-se nos grandes produtores de commodities, 

localizados nas regiões mais desenvolvidas do país. 

 

Palavras – chave: Sistema financeiro nacional, mecanismo de finance-funding, crédito rural, 

política macroeconômica, commodities.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The institutional framework that guided the creation of the Brazilian agricultural model in 

recent years consisted of two basic strategies: on the one hand, prioritized large companies and 

cooperatives in order to export and thus the contribution of agriculture to the balance of trade; 

on the other, created special credit lines for the various types of family farming in Brazil. 

Therefore, the modernization strategy of the agricultural sector - both commercial as family - 

considered rural credit as its key instrument, alongside agricultural research, pricing policy and 

institutional markets. Given the above, the aim of this work is to understand how the 

relationship finance-funding for the Brazilian rural credit market is made, and, from this, 

analyze the use, magnitude and distribution of rural credit in Brazil, according to the regions, 

the products and producers. Thus, it is intended to provide an analysis of the relevance of rural 

credit in the macroeconomic adjustment strategy - generation and appropriation of the economic 

surplus of the primary sector - chased on the second term of Fernando Henrique Cardoso 

government, successful in the Lula government in the period 2003/2007, when strong trade 

surpluses, arising from these exports, exceeded the deficit of services of the "Current Account", 

making the surplus. Given the role conferred on agriculture within the national economic 

dynamics, and the strategic role of rural credit to strengthen this segment, it is asked as the 

research question: is macroeconomic policy that determines the direction of rural credit or 

priorities in the use of rural credit are determined by the dynamics of regional policy? In seeking 

to answer this question, bibliographic and documentary research were used. Data were collected 

on the Central Bank website (BACEN); the Ministry of Development, Industry and Foreign 

Trade (MDIC/ SECEX); IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) and AGROSTAT - 

Brazilian Agribusiness Foreign Trade Statistics. The rural credit values series were duly 

organized and deflated by the price index for domestic wholesale-availability (IPA-DI). 

Hypothetically it is believed that is the macroeconomic policy that gives meaning and direction 

to rural credit. The regional policy of rural development and/or local priorities are subordinated 

to macroeconomic policy, in particular, the trade balance surplus of collateral. Thus, the rural 

credit focuses on large commodity producers, located in the most developed regions of the 

country. 

 

Keywords: National financial system, finance-funding mechanism, rural credit, 

macroeconomic policy, commodities. 
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INTRODUÇÃO 

  

O papel desempenhado pelo sistema financeiro no desenvolvimento econômico tem 

sido objeto de um crescente número de estudos no campo das ciências econômicas. A hipótese 

de existência de uma relação causal entre a oferta de crédito e o crescimento econômico vem 

sendo comprovada por um crescente número de evidências empíricas e teóricas que sugerem 

uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Por esta razão, os debates teóricos 

contemporâneos têm se concentrado mais nas funções do sistema financeiro e na sua capacidade 

de impactar na economia, do que propriamente na casualidade entre essas duas variáveis.  

Na realidade, as profundas transformações que ocorreram no sistema financeiro ao 

longo da história, mudaram de forma radical o papel das instituições e dos mercados financeiros 

no processo de acumulação capitalista. O sistema financeiro ultrapassou o papel de 

intermediador de recursos financeiros entre poupadores e investidores para agilizar as 

transações comerciais, minimizador dos custos de transações decorrentes das assimetrias 

informacionais, custos de agenciamento e de transação no processo de intermediação, como 

preconizam os ortodoxos, defensores da visão convencional1. 

Diferente dos ortodoxos, na alternativa pós-keynesiana, fundamentada no circuito 

financiamento-investimento-poupança-funding, o papel do sistema financeiro é mais complexo 

e essencial que um simples intermediador de recursos. Nesta perspectiva teórica, o sistema 

financeiro desempenha um papel crucial no crescimento econômico, agindo como provedor de 

liquidez e alocando a poupança ex-post para consolidar o investimento. Sem a necessidade de 

poupança ex-ante, os bancos – provedores de liquidez – a partir do crédito, criam poder de 

compra e determinam o volume de financiamento da economia.  

Para a heterodoxia, ao contrário da perspectiva convencional, os bancos não são simples 

intermediários passivos de recursos; são instituições ativas que possuem o poder de criar crédito 

independentemente da existência de depósitos prévios. A capacidade de criar moeda 

endogenamente, a moeda bancária, possibilita que essas instituições financeiras determinem o 

volume e as condições de financiamento na economia capitalista. Desse modo, o crédito torna-

se um instrumento essencial para financiar as atividades econômicas. Conforme Minsky 

                                                           
1 A teoria da intermediação financeira tem sua origem na abordagem de Gurley e Shaw (1955, 1960). 

Para uma exposição ampla, ver: Gurley, J. & Shaw, E. (1955) “Financial aspects of economic developmen”; 

Gurley, J. & Shaw, E. (1960) “Money in a Theory of Finance”. 
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apresenta, a finança é o princípio, o fundamento da atividade econômica capitalista; financiar 

significa criar uma dívida, oferecer um crédito. 

Nesse sentido, a relevância do crédito, em especial o crédito de longo prazo para setores 

específicos – que possuem maior risco ou menor rentabilidade, como o rural, a habitação 

popular, o saneamento e a infraestrutura básica – é condição indispensável para promover o 

desenvolvimento nesses setores.  

As atividades agropecuárias, quando comparadas com os outros setores da economia, 

apresentam especificidades ou “falhas de mercado”, que justificam a formulação de políticas 

públicas e, em particular, de políticas diferenciadas de crédito rural. São exemplos dessas 

especificidades períodos de maturação mais longos; tempos de produção diferentes dos tempos 

de trabalho; sazonalidade e perecibilidade dos produtos agropecuários; ataque de pragas e 

doenças.  

O sistema financeiro brasileiro pode atender às especificidades acima referidas pelo 

menos por duas razões fundamentais: em primeiro lugar, porque é formado por instituições 

bancárias públicas e privadas e fundos de poupanças fiscais e parafiscais. Essa conformação 

financeira possibilita que o Estado atue nos setores onde o sistema privado for incapaz de 

responder ao desafio do financiamento do desenvolvimento; em segundo lugar, porque o 

sistema de crédito rural no Brasil2, desde sua origem até o presente, tem funcionado com 

diferentes arranjos de engenharia financeira que lhe permitem operar majoritariamente com 

recursos direcionados e com taxas de juros controladas pelo Governo Federal, pois conta com 

depósitos compulsórios retirados dos depósitos à vista como sua principal fonte de recursos.  

A engenharia financeira acima referida permite direcionar parcelas importantes de 

recursos monetários (depósitos à vista do público, que não são remunerados) e fiscais (Fundos 

Constitucionais, FINAME-BNDES, FUNCAFÉ e outros recursos públicos) para aplicação 

compulsória no setor rural, ao mesmo tempo em que estimula por isenção fiscal a Caderneta de 

Poupança Rural como fonte secundária mais importante a prover recursos privados para o 

Sistema Nacional de Crédito Rural.  Por fim, esse arranjo financeiro se completa com a provisão 

importante de subvenções fiscais à taxa de juros do setor rural, sob o formato de equalizações 

(diferença da Taxa SELIC relativamente às taxas subvencionadas do SNCR), pagas pelo 

Tesouro aos Bancos (DELGADO, 2010). 

Com a grave crise cambial de 1999, impulsionada pela dependência por recursos 

externos, e pela existência de um comércio mundial muito receptivo para meia dúzia de 

                                                           
2 Institucionalizado em 05 de novembro de 1965, pela Lei nº 4.829. 
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commodities em rápida expansão – soja, milho, carnes, produtos florestais, cana de açúcar, café, 

couros e tabaco juntamente com os produtos minerais, o Brasil na primeira década do século 

XXI inicia o relançamento de uma peculiar estratégia de expansão agropecuária, 

autodenominada ‘agronegócio’; modelo de crescimento ancorado no setor primário exportador. 

Por sua vez, a busca de vantagens comparativas naturais e da renda fundiária, assumem a 

condição de móvel principal da acumulação (DELGADO, 2012). 

Lopes, Oliveira e Bogado (2005), mostram como a Frente Ampla Agropecuária, desde 

sua criação em 1986, articulou-se com os movimentos agrícolas (movimentos cooperativistas, 

sindicalistas e lideranças rurais de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul) para contrarestar o 

poder do Estado que penalizava o setor agrícola devido a ambiguidade da política agrícola, ora 

controlando preços, ora restringindo as exportações, com controles administrativos, ao mesmo 

tempo em que se eliminavam os subsídios do crédito rural davam preços mínimos elevados, 

mas não havia recursos para defendê-los. No primeiro momento, resultou desse movimento a 

eleição de 47 deputados federais, a criação da frente do cooperativismo e a futura bancada 

ruralista, que acabou amealhando a impressionante força de 217 parlamentares das duas casas 

do Congresso. 

A eleição de “novos” dirigentes do interesse agrícola, apoiados pelo Ministério da 

Agricultura passaram a ter o papel de pressionar por decisões que liberaram os mercados 

agrícolas da intervenção do governo e romperam com a política do passado. As políticas de 

anti-exportação e os subsídios à agricultura foram substituídos por pesados investimentos na 

área de pesquisa. Mercê desses investimentos e de todas as reformas feitas, a reação da 

agricultura a toda essa mudança de políticas foi extraordinária. No início do século XXI a 

agricultura marca a posição de destaque, colocando o Brasil na constelação do reduzido número 

de grandes nações agroexportadoras (LOPES; OLIVEIRA. BOGADO, 2005). 

Nesse panorama, e dada a alta competitividade externa da agricultura brasileira, a 

política de comércio exterior brasileira, abandonada em 1994, passa a ser perseguida no 

segundo mandato do governo de FHC (1998-2002): gerar saldo positivo na balança comercial 

a partir do excedente do setor primário exportador para suprir a pressão das saídas de rendas de 

capital, por conseguinte, o déficit continuado da Balança de Pagamentos. Portanto, coloca-se 

em prática a reestruturação de um virtual pacto de economia política3, cuja acumulação de 

capital no setor rural assume status de política de Estado. Para fortalecer o setor primário a 

                                                           
3 Caracterizado pela parceria estratégica dos complexos agroindustriais, da grande propriedade territorial 

e do Estado, tendo em vista uma peculiar inserção da economia brasileira nas novas demandas da economia 

mundial (DELGADO, 2010). 
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partir dos anos 2000 a política monetária põe em curso um processo contínuo de recuperação 

do crédito rural bancário, a ponto de crescer em uma década (2000 a 2010) - l62% em valor 

real, equivalente a uma taxa pouco acima dos 10%.a.a (DELGADO, 2010). 

Acontece que essa “nova” forma de inserção no comércio internacional nada apresenta 

de novo. Na essência, segue o mesmo modelo fortemente ancorado na teoria das vantagens 

comparativas naturais e da produtividade dos recursos da terra e das jazidas, abordagens 

construídas nos primórdios do capitalismo, com a publicação em 1817 dos “Princípios de 

Economia Política e Tributação”, de David Ricardo. 

O marco institucional que orientou a criação do modelo agrícola brasileiro 

historicamente priorizou as grandes empresas e cooperativas, visando a exportação e com isso 

a contribuição da agricultura com o equilíbrio da balança comercial. Diante disso, dado o papel 

conferido à agricultura dentro da dinâmica econômica nacional, e a função estratégica do 

crédito rural para fortalecer esse segmento, indaga-se como questão de pesquisa: é a política 

macroeconômica que determina a direção do crédito rural ou as prioridades na utilização do 

crédito rural são determinadas pela dinâmica da política regional?   

O objetivo geral desta dissertação é compreender como é constituída a relação  finance-

funding para o mercado de crédito rural brasileiro, e a partir disto, analisar a utilização, 

magnitude e distribuição do crédito rural no Brasil, segundo as regiões, os produtos e os 

produtores. Com isto, pretende-se fornecer uma análise da relevância do crédito rural na 

estratégia do ajustamento macroeconômico – geração e apropriação do excedente econômico 

do setor primário – perseguida a partir do segundo mandato do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, exitosa no Governo Lula no período 2003/2007, quando vigorosos saldos comerciais, 

oriundos dessas exportações, superaram o déficit de serviços da “Conta-Corrente”, tornando-a 

superavitária. 

Para alcançar os fins propostos nesse estudo, serão necessários seis objetivos 

específicos: i) indicar e categorizar por atividade (agrícola e pecuária) e por finalidade (custeio, 

investimento, comercialização) as fontes de recursos do crédito rural; ii) esboçar a evolução, 

magnitude e direção do crédito rural na primeira década do séc. XXI; iii) sistematizar o número 

de contratos firmados, bem como o montante de crédito rural financiado pelo SNCR; iv) 

verificar a evolução de ambos nas regiões geográficas; v) identificar os principais produtos 

financiados pelo crédito rural; vi) listar os produtos mais relevantes da pauta de exportação do 

Brasil e da pauta de exportação do agronegócio brasileiro. 

Hipoteticamente acredita-se que é a Política Macroeconômica que dá sentido e direção 

ao crédito rural, a Política Regional de desenvolvimento rural e/ou prioridades locais são 
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subordinadas à Política Macroeconômica, em particular, à garantia de superávit da Balança 

Comercial. Desta forma, o crédito rural concentra-se nos grandes produtores de commodities, 

localizados nas regiões mais desenvolvidas. Portanto, o crédito rural é indutor, reflexo da 

política macroeconômica do país, e não da política regional de desenvolvimento local. 

A elaboração desta dissertação fundamentou-se em dois tipos básicos de pesquisa: a 

bibliográfica e a documental. A primeira foi utilizada para a revisão da literatura, enquanto a 

segunda possibilitou a obtenção das informações relativas aos objetivos e às normas que 

orientam a execução do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR. Em seguida, as 

informações quantitativas expressas em valores foram organizadas sistematicamente e tratadas 

com métodos estatísticos e os dados foram coletados nos sites do Banco Central (BACEN), do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC/SECEX), do Sistema 

IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) e do AGROSTAT - Estatísticas de Comércio 

Exterior do Agronegócio Brasileiro.  As séries de valores do crédito rural foram devidamente 

organizadas e deflacionadas pelo índice de preço por atacado-disponibilidade interna (IPA-

DI)4. 

Este trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas – livros, artigos científicos de 

autores e teses que abordam a temática proposta – e documental – fundamentada na Lei nº 

4.829, de 05 de novembro de 1965, Resolução CMN nº 4.411, de 28 de maio de 2015, Resolução 

CMN nº 4.358, de 31 de julho de 2014, Decreto Presidencial nº 58.380, de 10 de maio de 1966. 

Além desta introdução, o trabalho possui outros três capítulos. No capítulo 1, uma 

abordagem teórica sobre o funcionamento do sistema financeiro e o mecanismo de 

finance/funding no financiamento do setor rural. No segundo capítulo, será feita uma análise 

dos dados do crédito rural, instituições financiadoras, fontes de recursos, evolução, magnitude 

e direção dos recursos do programa. No terceiro capítulo, realizaremos uma exposição da pauta 

de exportação brasileira, seus principais produtos e o peso do agronegócio na economia 

nacional, em seguida, verificaremos quais os principais produtos agropecuários financiados 

pelo SNCR e como se dá a distribuição espacial do crédito rural por produto. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais do estudo e as referências bibliográficas utilizadas. 

                                                           
4 Optou-se utilizar o IPA-DI para os produtos agropecuários da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pois 

conforme sugere Belik (2015), este deflator é mais adequado para a correção das despesas com juros de crédito 

para os produtores. A utilização do IPA-DI proporciona grandes vantagens em relação ao índice de preços ao 

consumidor amplo (IPCA) ou o índice geral de preços (IGP), pois os resultados dos produtores estariam sendo 

corrigidos pela variação dos preços recebidos nos mercados atacadistas de produtos agropecuários. A utilização 

de um indexador que tenha como base preços ao consumidor (amortecidos pela dinâmica dos preços industriais), 

em período de extraordinária elevação nos preços agropecuários, estaria subestimando a receita dos produtores e, 

portanto, reduzindo o impacto do subsídio indireto gerado pela tomada de crédito rural oficial 
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1 O SISTEMA FINANCEIRO E O MECANISMO DE FINANCE- 

FUNDING: O FINANCIAMENTO DO SETOR RURAL BRASILEIRO 

 

Os estudos sobre a relação causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico não são recentes. Bagehot (1873) e Hicks (1969) mostraram a relação direta entre a 

evolução do sistema financeiro e a Revolução Industrial da Inglaterra. Schumpeter (1912) 

chamou atenção para o papel dos bancos no financiamento das inovações tecnológicas. No 

entanto, o debate sobre o tema é controverso. Economistas como Robinson (1952), Lucas 

(1988), Stern’s (1989), não aprofundaram em suas análises a existência de processo causal entre 

desenvolvimento financeiro e sistema econômico (PAULA, 2013). 

Neste intenso e complexo debate sobre os limites e possibilidades do desenvolvimento 

financeiro exercer ou não efeitos sobre o desenvolvimento econômico, duas grandes linhas de 

pensamento dividem os economistas, não apenas no tocante à influência do sistema financeiro 

sobre o sistema econômico, mas sobretudo, às formas de atuação do sistema financeiro na 

captação e transformação dos recursos financeiros de curto prazo (finance) em recursos de 

longo prazo (funding). Ademais, pela sua capacidade de impactar no lado real da economia. 

Nesse panorama, trabalhos desenvolvidos por Gurley e Shaw (1955; 1960), Ross Levine 

(1997), apesar de reconhecerem a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico, utilizaram-se de uma “abordagem funcional” do sistema financeiro, em trabalhos 

bastante representativos da visão convencional. Contrapondo essa análise funcional do sistema 

financeiro, encontramos a corrente de pensamento pós-keynesiana, da qual destacamos como 

principais teóricos: Davidson (1972; 1986), Minsky (1982; 1986), Kregel (1986), Carvalho 

(1992), que tiveram suas raízes no Treatise on Money de Keynes (1930) e na discussão de 

Keynes em 1937 com Ohlin e Robertson a respeito da relação entre financiamento, poupança e 

investimento. Essas duas escolas do pensamento econômico são bastante distintas e não 

dialogam entre si, como veremos adiante (PAULA, 2013).  

Para a teoria convencional, também conhecida como visão ortodoxa, os bancos são 

mecânicos, estáticos e transmissores passivos dos impulsos econômicos, reconhecendo o 

mercado financeiro apenas como lócus de intermediação e alocação de capital entre poupadores 

e investidores. Nessa concepção, o sistema financeiro não tem a capacidade de criar de forma 

endógena recursos para investimento e é incapaz de determinar ou alterar o volume e a 

quantidade de recursos que circulam na economia. Por ser apenas um intermediário de recursos 

entre unidades superavitárias (famílias, empresas e governos com sobras de caixa) para 
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emprestar para unidades deficitárias (famílias, empresas e governos com escassez de caixa), 

seu comportamento pouco afeta as decisões e condições de financiamento na economia. A 

quantidade e volume disponibilizado para investimento será determinada pela poupança prévia. 

Assim o crédito representa apenas saldos de poupança.  

Diferentemente da tese convencional, na perspectiva heterodoxa, a atividade bancária é 

considerada um negócio dinâmico e inovativo em busca de lucros. Conforme mostra Freitas 

(1997), os bancos não são nem máquinas criadoras de moeda que funcionam passivamente sob 

o comando da autoridade monetária, nem simples intermediários financeiros entre os devedores 

e os credores finais, como preconizam os teóricos do mainstream.  

Nessa perspectiva, os bancos são instituições empresariais submetidas à lógica de 

valorização do capital e, por consequência, como todos os outros tipos de empresas capitalistas 

agem de forma ativa, buscando novos clientes, novas formas de conceder ou de criar vínculos 

financeiros com clientes e outras instituições financeiras a fim de aumentar seus lucros, seja 

pelo diferencial de taxa de juros entre empréstimos e os recursos captados, pelas comissões 

oriundas das concessões de linhas de crédito, transações com divisas, cobranças, gestão de 

fortunas privadas e outros serviços. Independentemente da forma como se consegue, o 

importante é o montante de lucro alcançado.   

Conforme mostra Paula (2014), os bancos, como qualquer outra firma, têm preferência 

pela liquidez com base em suas expectativas sobre um futuro incerto, conformando seu 

portfólio, conciliando lucratividade e sua escala de preferência pela liquidez. Diante disto, a 

preferência pela liquidez bancária determinará a oferta de moeda em circulação e, por 

conseguinte, as decisões de investimento dos bancos. Ao contrário do proposto pela ortodoxia, 

os bancos não são agentes neutros, passivos e incapazes de alterar o lado real da economia. Na 

visão pós-keynesiana os bancos impactam nas condições de financiamento da economia, 

afetando as variáveis reais, como produto e emprego. Logo, os bancos: 

não administram passivamente o dinheiro que emprestam e os recursos que são 

depositados em sua confiança, tendo capacidade de criar ativamente moeda bancária, 

o gerenciamento de seu portfólio ocorre ao nível dos dois lados do seu balanço: a 

firma bancária, da mesma forma que escolhe a cesta de ativos que irá reter, procura, 

no lado do passivo, administrar suas obrigações [...] introduzir inovações financeiras 

e, ainda, tomar emprestado no mercado interbancário ou junto ao Banco Central, de 

modo a  prover fundos para a expansão de seus ativos (Paula, 2014, p. 29). 

 
 

 Em suma, tomando como referência o circuito financiamento-investimento-poupança-

funding, o sistema financeiro é mais complexo e essencial que um simples intermediador de 

recursos entre superavitários e deficitários. A participação ativa do sistema bancário é crucial 

na determinação do volume de recursos disponibilizado para os agentes do sistema econômico. 
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Para a teoria pós-keynesiana, o sistema financeiro é funcional se permite uma expansão do 

crédito com o mínimo do aumento da fragilidade financeira. 

 

1.1 MOEDA E O SEU PAPEL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

O papel desempenhado pela moeda e mercados financeiros na economia regional tem 

recebido atenção crescente nos últimos anos. A comprovação do ressurgimento do interesse 

pode ser exemplificada pela constatação de vários trabalhos destinados a realizarem uma 

revisão da literatura sobre o tema: Leyshon 1995, 1997, 1998 e 2000; Dow e Rodrigues-Fuentes 

1997; Martin 1999; Tickell 2000; Amado 1997, 1998 e 1999; Jayme JR e Crocco 2005; Crocco, 

Cavalcante e Castro 2005; Teles e Miranda 2005. No Brasil, já no final de 2005, é possível 

encontrar, em torno de 20 trabalhos publicados sobre o tema (CROCCO; JAYME JR. 2006).  

Diferente da hipótese ortodoxa de que a moeda é neutra no longo prazo e que, assim 

sendo, não poderia explicar o comportamento das variáveis reais da economia (produção, 

emprego, salários etc.) também em nível regional, na perspectiva pós-keynesiana5, a moeda e 

os bancos são sempre não neutros para o desenvolvimento regional. Os pós-keynesianos 

admitem a existência de uma forte conexão entre a moeda e o espaço, e que embora as raízes 

das diferenças regionais possam ser atribuídas a fatores estruturais, variáveis monetárias podem 

contribuir para a manutenção e ampliação destas diferenças. Desse modo, diferentes 

comportamentos de agentes em relação à moeda podem determinar distintos desempenhos de 

uma economia (BARRA; CROCCO, 2004). 

Segundo Cavalcante, Crocco e Jayme JR. (2006), para os pós-keynesianos, a moeda não 

é exógena, entra no sistema econômico por intermédio do crédito gerado pelos bancos e 

induzido pela sua demanda. Assim, o crédito permite determinar o investimento ao invés de 

determinar o nível geral de preços, tornando a moeda parte integrante do processo econômico 

e não neutra. Ademais, a moeda e os fluxos monetários devem ser considerados como causa da 

diferença entre regiões e não o resultado desta diferença. 

Conforme mostra Barra e Crocco (2004), a partir dos conceitos teóricos da ótica pós-

keynesiana e utilizando-se de elementos das teorias da Causação Cumulativa e da Dependência, 

Dow (1982 e 1987) apresenta alguns modelos em que o sistema financeiro, juntamente com o 

                                                           
5 A análise pós-keynesiana, além de considerar a oferta de moeda endógena ao funcionamento do sistema 

econômico, também se distingue das demais por abordar de forma integrada a oferta e a demanda no mercado de 

crédito regional. Para estes autores, a oferta e a demanda de crédito são interdependentes e afetadas pela preferência 

pela liquidez, vinculada às expectativas que os agentes formam em um ambiente de incerteza (Barra e Crocco, 

2004). 
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lado real da economia, pode promover padrões de desenvolvimento regional desiguais. De 

acordo com seus modelos, regiões mais centrais e dinâmicas teriam agentes com menor 

preferência pela liquidez, atrairiam um maior fluxo de capitais e teriam maior presença 

bancária, de modo que teriam maior facilidade na geração de crédito em relação a uma região 

periférica, iniciando um processo que pode manter e ampliar a desigualdade econômica entre 

ambas. 

Pelo lado do sistema financeiro, os bancos e as instituições financeiras são fundamentais 

para explicar as diferenças no padrão de desenvolvimento econômico regional. Do ponto de 

vista dos bancos, a preferência pela liquidez afetará negativamente a sua disposição em 

emprestar na região, caso possuam expectativas pessimistas ou pouco confiáveis sobre ela. No 

lado da demanda por crédito, a preferência pela liquidez do público afetará suas respectivas 

definições de portfólio. Quanto maior a preferência pela liquidez, maior as posições em ativos 

líquidos destes agentes e menor sua demanda por crédito (CROCCO et al., 2006). 

Nesse contexto, o sistema financeiro tem consequências econômicas reais, pois 

determina o volume e a composição do crédito que circulam no sistema econômico. Portanto, 

o papel fundamental desempenhado pelo sistema bancário; oferecer condições para o 

financiamento do desenvolvimento, é dificultado pelas características estruturais das regiões 

mais distantes, de modo a manter o elevado grau de incerteza e baixo nível de atividade 

econômica produtiva. O racionamento do crédito regional seria explicado por mudanças na 

preferência pela liquidez, que afetam a oferta e a demanda por crédito (CAVALCANTE; 

CROCCO; JAYME JR., 2006).  

Desse modo, a prevalência de um processo circular vicioso, onde o crédito se direciona 

sempre às regiões centrais, tende a perpetuar o estado de subdesenvolvimento das demais 

regiões, visto que devido às baixas expectativas dos bancos e setor privado, investimentos e a 

geração de renda ficarão concentrados na região central em detrimento do desenvolvimento das 

regiões periféricas (TADA; ARAÚJO, 2011). 

Para Cavalcante, Crocco e Jayme JR, (2006), o sistema financeiro é crucial para o 

desenvolvimento regional e se faz necessário discutir sua evolução. No próximo item, será 

discutido a evolução do sistema bancário, trabalhada por Victoria Chick (1986 e 1993) e Farhi 

e Prates (2011) e como os sistemas bancários, em diferentes estágios de desenvolvimento, 

influenciam o fluxo de recursos financeiros, modificando profundamente a conformação do 

mecanismo de finance/funding.  
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1.2 EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 

 

 A atuação ativa dos bancos no sistema financeiro, teorizada pelos pós-keynesiano, só 

foi possível devido à evolução contínua do sistema bancário trabalhada por Victoria Chick 

(1986). Os bancos passam a trabalhar de forma alavancada através das inovações financeiras, 

desenvolvendo técnicas para administrar melhor seu passivo, possibilitando sua atuação sobre 

os dois lados do balanço. Victoria Chick (1986) em seu estudo “A evolução do sistema bancário 

e a teoria da poupança, do investimento e dos juros” propõe um esquema evolutivo do sistema 

bancário inglês de forma estilizada, que acredita representar um padrão universal. Segundo a 

autora, o “sistema bancário desenvolveu-se de forma contínua” passando por cinco estágios: 

No primeiro estágio os bancos são numerosos, pequenos e dispersos. Com os débitos 

em conta corrente não sendo usualmente empregados como forma de pagamento, os bancos 

operavam como “receptores de poupança”. Os depósitos neste estágio eram constituídos por 

poupança, logo sua oferta para os bancos poderia ser considerada exógena ao sistema bancário. 

Assim, os bancos eram dependentes dos depósitos para formar reservas e a partir delas obter 

capacidade de emprestar. Portanto, enquanto os bancos permaneceram nesse estágio, 

representaram um instrumento de ligação entre a poupança e o uso desta para investimento. 

Nessas circunstâncias, a poupança determinava o volume de investimentos e o aumento no 

volume de empréstimos implicava na perda de reservas para o sistema como um todo. 

No segundo estágio o número de bancos era reduzido, com tamanho médio maior e 

maior capilaridade do sistema bancário. Os depósitos não representavam apenas poupanças, 

mas englobavam os balanços de transações que financiavam o circuito de consumo, movendo-

se de um banco para outro. É esse mecanismo que encorajava os bancos com excesso de 

reservas a emprestar o “dinheiro que não possuiam”. Contudo, os bancos ainda mantêm uma 

atitude passiva quanto à busca de novos depósitos criadores de reservas. 

Assim como o segundo estágio, no terceiro estágio a cadeia casual do estágio II ainda é 

aplicável, contudo, o multiplicador dos depósitos bancários atua com maior velocidade, devido 

ao desenvolvimento dos mecanismos de empréstimo interbancário. Esse mecanismo impactou 

sobre os empréstimos à vista e contribuiu para o uso eficiente das reservas disponíveis. 

O quarto estágio é o momento em que os Bancos Centrais assumem a função de 

emprestador de última instância, assegurando a manutenção da estabilidade do sistema 

bancário. Diante disto, os empréstimos podem agora se expandir além da capacidade 

determinada pelas reservas do sistema, uma vez que pode-se, virtualmente, contar com o Banco 

Central como garantia no caso de escassez de reservas. Nesse estágio, os bancos tornam-se cada 
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vez mais audazes e capazes de acompanhar qualquer aumento de demanda por empréstimos, 

visto que os depósitos não estão mais condicionados a quantidade de reservas existentes. 

Conforme relata Chick (1994), trata-se do estágio cujo sistema bancário está evoluindo para um 

momento onde as reservas se tornam irrelevantes, exceto para transações de balcão. 

No quinto estágio, aumenta significativamente a concorrência entre os bancos e as 

instituições financeiras. A grande característica deste estágio é que os bancos desenvolvem 

inovações e passam administrar o passivo, atuando de forma ativa sobre o sistema, buscando 

atrair e reter como depósitos, as poupanças que poderiam ter sido mantidas em outras 

instituições financeiras, empresas e/ou governo. Nesse estágio, além dos depósitos primários – 

criados quando alguém resolve fazer uma aplicação em um banco sob a forma de depósito, os 

bancos desenvolvem os depósitos secundários – criados endogenamente pelos bancos, decorre 

da operação dos próprios bancos. Desse modo, através dos depósitos secundários os bancos 

podem agir de forma bastante agressiva, como qualquer empresa capitalista que esteja 

subordinada à lógica de acumulação de capital. 

A sexta etapa, apresentado apenas em Chick (1993), é caracterizada por dois processos: 

a titularização de crédito, que permite aos bancos a redução do risco de falta de liquidez 

intrínseca à atividade bancária, e o surgimento de operações fora do balanço. Durante esta 

evolução, todo o sistema bancário transformou-se em uma estrutura muito complexa, capaz de 

conceder cada vez quantidades crescentes de crédito (FAHRI; PRATES, 2011). 

Fahri e Prates (2011), vai além de Chick, e defende a existência de uma sétima fase na 

evolução do sistema bancário.  O sétimo estágio surgiu no início do século 21 e sua principal 

característica é a interpenetração indissolúvel entre os balanços do sistema bancário e o 

chamado Shadow Banking System - SBS6 (traduzido como Sistema Bancário Sombra). Neste 

estágio, o aumento do volume de crédito foi possível graças a derivados de crédito e produtos 

estruturados negociados nos mercados de over-the-counter (OTC), o que permitiu que as 

instituições financeiras não-bancárias passem a ter acesso as operações de crédito consideradas 

altamente rentável, enquanto os bancos deixaram de levar em consideração a qualidade do 

crédito que concedem. A sétima etapa permitiu um enorme aumento no volume de crédito, mas, 

ao mesmo tempo, uma enorme acumulação de riscos no sistema. 

                                                           
6 O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, abril de 2011) estabelece duas definições do SBS: a 

definição ampla: intermediação de crédito envolvendo entidades e atividades fora do sistema bancário regular; a 

definição restrita: um sistema de intermediação de crédito que envolve entidades e atividades fora do sistema 

bancário normal, e suscita preocupações (1) risco sistémico, em particular por prazo / transformação de liquidez, 

alavancagem e transferência de risco de crédito falho, e / ou (2 ) preocupações arbitragem regulatória (JEFFERS, 

E., PLIHON, D. “Universal Banking and Shadow Banking in Europe”). 
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As mudanças decorrentes da evolução do sistema bancário modificaram profundamente 

a conformação do mecanismo de finance/funding. Até o estágio I, os empréstimos dependiam 

da poupança prévia: o investimento era determinado pela poupança. Com a evolução do 

sistema, a partir do estágio II, o investimento poderia preceder a poupança, a criação do 

multiplicador bancário conforme Carvalho at al (2007) possibilita que “os bancos operem 

cotidianamente o ‘milagre’ da multiplicação do pão e dos peixes”. Portanto, as alterações no 

comportamento da atuação do sistema bancário reordenaram o mecanismo de finance-funding, 

os poupadores deixaram de exercer influências sobre o volume dos negócios bancários ou sobre 

o volume de depósitos e os bancos passaram assumir papel central no financiamento dos 

investimentos, capazes de criar crédito independente dos depósitos existentes.  

 

Figura 1: Circuito de Financiamento 

Fonte: Costa, 2013. 

 

A figura acima sintetiza o funcionamento do circuito financeiro na conformação do 

mecanismo finance e funding. O sistema bancário multiplica a quantidade de moeda à medida 

que realiza empréstimos. Assim, a moeda é criada e destruída em função do endividamento e 

do pagamento de dívidas por decisões do devedor, e, por conseguinte, a provisão de moeda 
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cresce na medida em que vai sendo usada, ou seja, as fontes de financiamento expandem-se por 

meio do endividamento (COSTA, 2013). 

 

1.3 O SISTEMA FINANCEIRO EM MINSKY 

 

Hyman Minsky (1919-1996), um dos maiores teóricos no estudo sobre a dinâmica 

financeira e a instabilidade natural e endógena do sistema econômico, aprofunda a análise do 

papel do sistema financeiro dentro de uma economia capitalista, numa visão pós-keynesiana. 

Enfatiza o funcionamento dos bancos à medida que estes passam a atuar dinamicamente dos 

dois lados do balanço, desenvolvendo técnicas de administração do passivo (liability 

management), como resultado da concorrência entre as instituições bancárias na busca 

exacerbada por oportunidades lucrativas de negócios.   

 A administração do passivo consiste nas estratégias dos bancos para estimular a 

captação de depósitos e para gerenciar as necessidades de reservas. Assim, as instituições 

bancárias passam a atuar dinamicamente do lado de suas obrigações, adotando atitudes ativas 

na busca de novos depósitos ou através da administração das necessidades de reservas. Portanto, 

os bancos mais do que receptores passivos de recursos, que são condicionados pelas escolhas 

realizadas pelo público, procuram interferir nessas escolhas das mais diferenciadas formas, 

modificando suas obrigações para aproveitar-se de oportunidades futuras de lucro. 

As inovações financeiras ampliaram as formas de captação de recursos pelos bancos. 

Entendidas como novos produtos, serviços ou novas estratégias de ofertar um produto já 

existente, exercem forte influência sobre o montante e o perfil dos recursos captados pelos 

bancos. As inovações resultam não apenas nas reações dos bancos para contornarem as 

obrigações e restrições estabelecidas pelas autoridades monetárias, mas também pela busca de 

recursos de terceiros, ou seja, formas de captar recursos de diferentes maturidades e 

remuneração, alavancando a capacidade dos bancos de atenderem uma expansão de demanda 

por crédito.  

Os bancos como qualquer outro agente econômico tomam decisões sobre um ambiente 

de elevada incerteza. Em geral, o funcionamento do sistema financeiro é pró-cíclico. Sendo 

assim, as expectativas dos bancos definirão qual a postura será adotada. Em momentos de 

elevado estado de confiança e expansão econômica, os bancos tomam decisões de investimento 

mais arriscadas, fornecem crédito, alimentando a expansão econômica. Em contrapartida, em 

momentos de retração econômica e aumento da incerteza, a preferência por liquidez aumenta, 

reduzindo o volume de crédito, acentuando a retração do ciclo. Nesse contexto, conforme 
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mostra Paula (2014) torna-se clara a ideia de que a atividade bancária não é apenas pró-cíclica; 

é também indutora do ciclo. Assim, tal como uma profecia autorrealizável, se os bancos 

acreditam que o ciclo passará a ser descendente, eles promovem a descendência. 

Todavia, diferente do movimento pró-cíclico descrito acima, típico da atuação dos 

bancos privados, os bancos públicos caracterizam-se por se comportarem de maneira 

anticíclica.  No setor rural brasileiro, nos períodos de crescimento da economia e do setor rural, 

cresce a participação dos bancos privados no mercado de crédito rural. Entretanto, nos 

momentos de crise, aumenta a aversão ao risco e conduz à retração tanto dos bancos privados 

nacionais quanto dos estrangeiros. Neste momento, o espaço deixado pelos bancos privados (e 

também pelas tradings) é ocupado pelos bancos públicos. Assim, nos períodos de crise, 

enquanto os bancos privados ficam mais cautelosos, reduzindo a concessão de financiamentos, 

tanto com recursos livres quanto com direcionados, os bancos públicos atuam como agentes 

condutores das políticas públicas anticíclicas, ampliando os financiamentos a setores 

importantes da economia, em especial, em setores de elevado risco, como o setor rural 

(FREITAS; AGUIAR, 2009). 

Minsky distingue três tipos de posturas financeiras dos agentes dentro do ciclo 

econômico: a) os agentes em posição de hedge, também conhecido como finança sadia, 

assumem postura financeira cautelosa, o fluxo de caixa esperado das operações das unidades é 

suficiente para pagar os compromissos das dívidas a cada período, os lucros superam as 

despesas com juros e os pagamentos de amortizações; b) especuladores, caracterizam-se por 

possuir fluxo de caixa esperado não suficiente para pagar as dívidas, apenas os seus juros. Seus 

compromissos financeiros de curto prazo são maiores do que as receitas esperadas como 

contrapartida desta dívida, recorrendo ao refinanciamento para superar os momentos de déficit; 

c) agentes ponzi, quando o fluxo de caixa não é suficiente nem para pagar os juros das dívidas, 

tornando necessário tomar recursos adicionais emprestados para que a unidade possa cumprir 

seus compromissos financeiros, aumentando ainda mais o valor principal da sua dívida 

(CORAZZA, 1994; PAULA, 1998).  

A estabilidade do sistema econômico depende do peso e da proporção que cada um 

desses tipos de agentes descritos acima assume na economia. Quanto maior o número de 

agentes hedge maior a estabilidade do sistema. Todavia quanto maior o número de agentes 

especulativos e ponzi maior a instabilidade financeira. A formação destas posições, 

classificadas pelas tipologias de Minsky, ocorrem por elementos próprios do mercado, ou seja, 

de forma natural. Os agentes vão se movendo de acordo com suas expectativas de rentabilidade. 
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Ora assumem posições mais arriscadas, momento de boom econômico, ora assumem posições 

mais conservadoras refreando o processo de expansão, fase descendente: de crise e recessão.   

Portanto, a fragilidade financeira é um processo endógeno, gerado pela própria 

instabilidade econômica. Assim, a hipótese de instabilidade financeira fornece parâmetros para 

compreendermos como a economia capitalista gera endogenamente estruturas financeiras 

capazes de provocar não somente crises financeiras, mas sobretudo, crises econômicas, dado 

que o investimento e as finanças constituem o motor do funcionamento do sistema econômico. 

Desta forma, a hipótese de instabilidade financeira minskyana representa uma teoria da 

instabilidade da economia capitalista.  

A análise do comportamento dos bancos e da oferta de crédito no ciclo minskyano 

apresenta o caráter contraditório da atividade bancária. Na medida em que os bancos se 

mostram como elemento essencial para o financiamento da atividade financeira e produtiva, 

dão ritmo à economia. Em contrapartida, o comportamento dos bancos pode induzir uma 

instabilidade financeira, por conseguinte, uma instabilidade econômica, ocasionando o mau 

funcionamento da economia. Paula (2014) mostra que quanto maior a fragilização financeira, 

mais alastrado e nefasto será o impacto da inversão cíclica e pior será a estagnação. 

Aceitando que a fragilidade financeira é o funcionamento normal dos mercados 

financeiros organizados, Minsky propõe uma agenda de ações necessárias para reduzir os 

efeitos da instabilidade financeira endógena no sistema econômico. Dentro da agenda de ações 

proposta por Minsky, duas instituições se destacam como instrumentos chave para evitar que 

economias “contemporâneas” entrem em depressão: Big Bank e o Big Government. 

O papel do Big Government é estabilizar e expandir a produção e emprego, atuando 

sobre a demanda agregada, os superávits setoriais e incrementando os passivos do governo em 

carteira. Enquanto o Big Bank deve atuar como emprestador de última instância, fornecendo 

liquidez ao sistema, principalmente, em momentos de crises, quando a incerteza aumenta e 

todos os agentes querem "a lua". (MINSKY, 2008). O Big Bank além de fornecer liquidez ao 

sistema financeiro, a fim de evitar uma crise financeira e sistêmica, prover crédito aos agentes 

não-bancários (empresas, bem como famílias), através dos bancos financeiros públicos, em 

coordenação com os bancos centrais, deve regular as normas e formas de atuações das demais 

instituições financeiras (MENDONÇA & DEOS, 2012).    

Desse modo, Minsky defende que as ações do Big Bank e o Big Government devem ser 

feitas impreterivelmente de forma conjunta, objetivando minimizar a instabilidade financeira 

inerente ao sistema, a fim de evitar as grandes crises ou depressões. Caso uma destas ações 

fique de lado o resultado da ação poderá ser comprometido. Portanto, na medida que o Big 
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Government deve atuar de maneira expansionista, com o propósito de equilibrar a produção e 

o emprego, o Big Bank deve assegurar a estabilidade dos mercados financeiros e prover o nível 

de liquidez propício aos investimentos (MINSKY, 2008). 

 

1.4 AMBIENTES INSTITUCIONAIS E MODELOS DE FINANCIAMENTO 

 

Conforme Paula (2013) argumenta, a validade do circuito de financiamento finance-

funding, não depende de uma estrutura financeira especializada, característica que era típica do 

sistema financeiro norte-americano.  Na realidade, a existência do processo de formação de 

capital, em qualquer economia capitalista, começa pela provisão de liquidez, ou seja, oferta de 

financiamento (finance) e termina com a geração e alocação da poupança para a realização do 

funding das empresas investidoras. Sendo assim, as diferentes formas de organização do sistema 

financeiro resultam em formas distintas que permitam a realização do finance/funding.  

Keynes (1937) ao introduzir uma importante distinção entre poupança e financiamento, 

destacando o papel dos bancos na provisão de liquidez necessária para a realização do 

investimento, levou em consideração uma estrutura financeira baseada em dois pilares: um 

sistema bancário desenvolvido (para finance) e a existência de mercados organizados de ações 

(para funding). Entretanto, Keynes não tinha a pretensão de elaborar a estrutura institucional 

financeira padrão a seguir. Apenas procurou mostrar que esta é somente uma, dentre muitas 

outras formas institucionais possíveis, para financiamento da acumulação em economias 

monetárias. 

Nesse sentido, Zysman (1983) ao analisar as experiências de financiamento do 

desenvolvimento econômico em países desenvolvidos, em especial, o financiamento de longo 

prazo, observou que não existe um modelo de sistema financeiro ideal para dar suporte ao 

processo de desenvolvimento. Na realidade, o que existe são características histórico-

institucionais próprias que acabam moldando o desenvolvimento do sistema financeiro em cada 

país. A partir dessa constatação Zysman (1983) classifica as estruturas financeiras em dois 

arranjos financeiros: sistema financeiro com base no mercado de capitais (capital market-based 

system) e sistema financeiro com base no crédito bancário (credit-based financial system).  

Nos sistemas financeiros com base no mercado de capitais, prevalece o financiamento 

direto das empresas via mercado, através da emissão de ações e debêntures. Caracteriza-se pela 

existência de instrumentos e mercados financeiros diversificados, e pela presença de um 

mercado de crédito bancário de curto prazo. Nesse modelo, prepondera a segmentação do 

mercado financeiro em relação à captação e à aplicação de recursos. Sendo assim, os bancos 
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comerciais financiam capital de giro e empréstimos de curto prazo, enquanto as ações e 

debêntures constituem as aplicações de longo prazo.  

Em economias com esse arranjo financeiro, as empresas possuem grande autonomia 

frente aos desígnios do poder público e tiram dos governos a capacidade de implementar 

objetivos próprios. Consiste num modelo de financiamento que prevalece a lógica financeira 

de valorização sobre as demais esferas de circulação desses recursos, cujo Banco Central está 

preocupado, primeiramente, com o controle dos agregados monetários e só secundariamente 

preocupa-se com a alocação de recursos. Assim, o Banco Central não determina diretamente 

nem o volume, nem a alocação de empréstimo bancário, e sua função de emprestador de última 

instância ocorre de maneira muito limitada, somente em situações de crise. Exemplos clássicos 

desse modelo são Estados Unidos e Inglaterra.   

Todavia, nos arranjos financeiros com base no mercado de crédito, predomina o 

financiamento indireto das empresas através dos bancos, ou seja, o crédito bancário como 

principal forma de financiamento da economia, possui um mercado de capitais fraco, 

normalmente com baixa especialização institucional. Sistemas financeiros com base no 

mercado de crédito podem ainda ser subdivididos em dois tipos: (i) sistema financeiro sob o 

controle das instituições privadas (tipo alemão); (ii) sistema controlado por organismos de 

governo (tipo francês e japonês). Exemplos mais conhecidos desse modelo, foram os casos da 

Alemanha, França e do Japão.  

No “modelo alemão” de financiamento, o controle do mercado de crédito de médio e 

longo prazos não está nas mãos do governo. A Alemanha é um exemplo típico de financiamento 

com sistema de bancos privados, os bancos universais, para o financiamento de longo prazo. 

Nesse modelo de “banco universal” as funções de provimento de liquidez e de financiamento 

de longo prazo para a realização do funding concentram-se em uma única instituição bancária. 

Esta desempenha ambas as funções (finance e funding), uma vez que atua simultaneamente 

como banco comercial e banco de investimento, internalizando em uma única instituição 

financeira serviços de diferentes espécies.  

Diferente da Alemanha, na França e no Japão, o financiamento do desenvolvimento 

ocorreu via sistema de bancos públicos de desenvolvimento, além das agências especiais 

voltadas para setores específicos, como os setores agrícola e imobiliário. Esse tipo de sistema 

financeiro baseado no crédito governamental foi quase predominantemente criado pelo 

planejamento estatal. Diante disto, a formação e organização do sistema financeiro, nesses 

países, emerge como parte integrante do projeto estatal de desenvolvimento econômico.  
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Quadro 1: Taxonomia dos sistemas financeiros, segundo Zysman (1983). 

Fonte:  Adaptado de Paula (2013). 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O SETOR RURAL 

 

Tomando como referência as tipologias discutidas por Zysman (1983), o caso brasileiro 

assemelha-se em partes, apesar de ser difícil enquadrá-lo em uma única tipologia, com o modelo 

histórico de financiamento com base no crédito bancário (credit-based financial system). 

Verificamos ao longo da história que economias periféricas de industrialização tardia tiveram 

de recorrer ao crédito governamental para financiar e viabilizar o desenvolvimento industrial e 

econômico.  

Na verdade, essa dependência do crédito governamental ocorreu com todos os países 

industrializados ou em desenvolvimento que realizaram ou aprofundaram o seu processo de 

industrialização no pós-2ª Guerra Mundial. Conforme assinalado por Gerschenkon (1962), isto 

se deve ao fato que a industrialização em países “atrasados” não é um processo gradual e 

contínuo, sendo, em especial, necessária com frequência uma ação estatal mais efetiva em prol 

Sistemas financeiros com base no 

mercado de capitais 

Sistemas financeiros com base no 

crédito bancário 

●  Variedade significativa de instrumentos nos 

mercados monetários e de capitais 

●  Forte predomínio de formas diretas de 

financiamento 

●  Instituições financeiras mantêm relação 

próxima com as empresas produtivas 

●  Existência de mercados secundários bem 

organizados e sólidos que permitam conferir 

liquidez aos títulos 

●  Títulos de propriedade (ações) e títulos de dívida 

(debêntures) são as principais fontes de 

financiamento de longo prazo 

●  Bancos atuam basicamente no segmento de 

crédito de curto prazo (crédito pessoal e capital 

de giro 

●  Baixa especialização institucional e pouca 

variedade de instituições financeiras 

●  Mercado de capitais é fraco 

●  Prevalece o financiamento indireto das 

empresas através dos bancos 

●  Financiamento de investimentos assume a forma 

predominante de empréstimos bancários de 

longo prazo 

●  Sistema financeiro controlado por organismos 

do governo (tipo francês) 

●  Sistema financeiro controlado por grandes 

grupos financeiros autônomos (tipo alemão) 

●  As firmas dependem fortemente de crédito para 

obter recursos além dos lucros retidos 

●  Os bancos comerciais dependem 

significativamente das autoridades monetárias 
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da industrialização. Sendo assim, um dos mecanismos frequentemente utilizados para dar 

suporte a esse processo tem sido o financiamento público (PAULA, 2013). 

No geral, analisando o processo histórico de financiamento do desenvolvimento 

econômico nos países “atrasados”, percebemos que todos tiveram como suporte um sistema 

financeiro baseado no crédito de algum modo controlado por organismos de governo, a cargo 

de grandes bancos públicos e/ou agências de desenvolvimento, muitas vezes em parceria com 

grandes bancos privados. No Brasil, conforme mostra Corazza (2002), esse papel foi 

desempenhado, de início, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal e, depois, pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além dos bancos regionais 

e estaduais de desenvolvimento, como o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE) e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Badesul), dentre 

outros. 

Apesar de possuir similaridade com o modelo de financiamento com base no mercado 

de crédito, conforme mostra Costa e Deos (2002) o caso brasileiro possui traços não plenamente 

desenvolvidos dos três modelos de financiamento a prazo: mercado de capitais raquítico, 

crédito público insuficiente, crédito privado incipiente. Neste cenário, torna-se inapropriado 

adotar uma das tipologias propostas por Zysman (1983). Talvez, a melhor classificação seja a 

terminologia proposta por Hicks (1974) em que define dois tipos de sistemas: economia de 

endividamento e economia de autofinanciamento. O Brasil se aproxima de uma economia de 

autofinanciamento, embora conte com restrições, de um lado, de fundos derivados do mercado 

acionário, de outro, pela precariedade de retenção de lucros pelas empresas privadas, inclusive 

as matrizes internacionais (COSTA; DEOS, 2002). 

Até a década de 1920 o sistema financeiro brasileiro era composto principalmente por 

bancos estrangeiros, que eram responsáveis por cerca de 45% dos depósitos e empréstimos do 

sistema bancário. A partir de 1921, a Lei Bancária limitou as atividades dos bancos estrangeiros, 

impulsionando a evolução do sistema bancário nacional. Em 1945 os bancos estrangeiros 

detinham apenas 7% de todos os depósitos, realizando apenas 5% de todos os empréstimos.  

Com a implementação da Lei Bancária de 1921, os bancos nacionais conformam os 

principais players do mercado nacional. Contudo, mais do que constituir um sistema bancário 

efetivamente nacional, o fato relevante deste período é o aprofundamento do sistema bancário, 

com a expansão de agências por todo país, e, principalmente, a aceitação dos depósitos 

bancários como meios de pagamentos, o que alterou o mecanismo finance/funding da economia 

brasileira, assegurando os requisitos mínimos para financiar o investimento via crédito, via 
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criação endógena de moeda bancária, independentemente da acumulação prévia de “poupança” 

(COSTA; DEOS, 2002). 

No texto de Costa e Deos (2002), intitulado “Reflexões sobre o financiamento na 

economia brasileira”, os autores apontam, a partir da análise dos mecanismos de financiamento 

ao longo da história da economia brasileira, a existência de uma estrutura financeira tripolar, 

constituída de setor externo, setor público e setor financeiro privado nacional. Todavia, o setor 

financeiro privado restringe-se a capital de giro, enquanto o setor externo – financiamento 

indireto via intermediários financeiros, empréstimos em moeda estrangeira, mecanismo 

cambial, etc. – e o setor público – financiamento direto (ou autofinanciamento) via investimento 

direto externo e reinversão de lucro da indústria, do aumento da produtividade, etc. – financiam 

os investimentos de longo prazo. 

No Brasil, o sistema financeiro possui instituições bancárias públicas, fundos fiscais e 

parafiscais. Esta configuração financeira viabiliza o financiamento de operações de longo prazo 

e em setores específicos como rural, que é de alto risco. No entanto, apesar de reconhecer a 

relevância do setor rural para o desenvolvimento econômico, a provisão de crédito para 

financiar os investimentos neste setor não é vista como um negócio lucrativo para o setor 

privado. No sistema financeiro brasileiro as instituições de crédito sempre destinaram a maior 

parte dos seus recursos para financiamentos de curto prazo e menos arriscado, ficando 

descobertos investimentos de longo prazo, que possuem maior maturação e destinados a setores 

mais arriscados, como o setor rural.  

Até o final da década de 1980 o setor privado teve pequena participação nos 

empréstimos aos produtores rurais, a base de financiamento foi o Governo Federal, 

principalmente via Banco do Brasil e Banco do Nordeste. De acordo com Bozano Simonsen 

(1998), os empréstimos ao setor agrícola são um mau negócio no Brasil. O único motivo pelo 

qual os bancos privados realizam essas operações é obrigatoriedade de destinar um percentual 

da carteira de créditos para esse setor. Diante disto, para viabilizar o financiamento do 

investimento a longo prazo, desenvolveu-se fundos públicos de poupança compulsória e 

direcionamentos (exigibilidades) de recursos, provenientes do passivo dos bancos em geral, 

públicos e privados, para atividades determinadas – como agricultura, habitação, microcrédito 

(CARNEIRO et al., 2009).  

Como mostra Guerrero et al. (1999), o acesso aos serviços financeiros é fundamental 

para o desenvolvimento rural, pois permite um melhor manejo da liquidez e do risco, aumenta 

as possibilidades de investimentos, ampliando as condições para a formação de um mercado 

financeiro formal. Na perspectiva desses autores, a falta de acesso ao crédito formal e aos 
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serviços integrais de intermediação financeira impede o crescimento da produção agrícola, 

dificulta a formação de novas empresas e a expansão e modernização das existentes, além de 

dificultar as iniciativas destinadas a reduzir a pobreza rural (KLEIN et al., 2001; WENNER, 

2002). 

Sem o uso de tecnologia apropriada, a produção no setor rural é atividade de altíssimo 

risco que necessita de investimentos volumosos de longo prazo para amenizar os riscos que 

naturalmente envolvem este tipo de operação. Deste modo, o Estado deve assumir papel central 

na promoção do desenvolvimento desse setor, sobretudo, no que concerne aos mecanismos de 

captação e direcionamento dos recursos financeiros.  

No Brasil, a dinamização do setor agropecuário sempre contou com o apoio 

governamental pois como mencionado acima, o risco inerente àquele setor cria uma aversão ao 

sistema de crédito de disponibilizar recursos para investimento agropecuário. Diante disso, duas 

instituições públicas atuam de modo a estabilizar e manter a oferta de crédito para o setor rural: 

o Conselho Monetário Nacional (CMN) órgão que delibera as normas e diretrizes aplicáveis ao 

crédito rural; e o Banco Central do Brasil (BACEN) executor, coordenador e fiscalizador do 

Sistema Nacional de Crédito Rural7.  

O setor agropecuário brasileiro é majoritariamente financiado pelos bancos públicos 

(bancos federais – Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil – e pelos 

bancos cooperativos). Entre os bancos públicos, o Banco do Brasil é o principal destaque, com 

participação superior a 60% no Sistema Nacional de Crédito Rural. A carteira de agronegócios 

é a segunda maior carteira de crédito do banco, demonstrando sua clara priorização, enquanto 

banco público, do setor rural (FREITAS; AGUIAR, 2009). 

Conforme mostra Coffey (1998) apesar do esforço contínuo na criação de inúmeras 

instituições financeiras e a reformulação de outras, existem deficiências que são inerentes e 

persistentes nos mercados financeiros rurais. Os problemas derivados dessas deficiências vão 

desde a escassa oferta de crédito agrícola formal para os pequenos agricultores, até a 

insuficiência de crédito de médio e longo prazo, além da falta de mecanismos de poupança nas 

zonas rurais. 

Ciente das deficiências e fragilidades do setor agropecuário, o Estado brasileiro vem 

historicamente desenvolvendo mecanismos de funding para o setor rural. Dentre os mecanismos 

utilizados, destacam-se os chamados Recursos Obrigatórios, para os efeitos do art. 21 da Lei nº 

4.829, de 5/11/1965, os recursos obrigatórios são aqueles destinados a operações de crédito 

                                                           
7  Decreto Presidencial nº 58.380, de 10 de maio de 1966. 
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rural, provenientes do Valor Sujeito a Recolhimento (VSR) relativo aos recursos à vista, 

apurado na forma da regulamentação aplicável. Este mecanismo obriga destinar 34% da média 

diária dos depósitos à vista para aplicações em operações de crédito rural8 (MCR, 2015).  

Estão sujeitos ao cumprimento da exigibilidade de aplicação em crédito rural: (i) bancos 

comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e a CEF; (ii) bancos de investimento, 

bancos múltiplos sem carteira comercial e as cooperativas de crédito, quando captarem recursos 

na forma de Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural (DIR) disciplinado no MCR9.   

A título de Subexigibilidade: no mínimo 10% (dez por cento) do total dos recursos da 

exigibilidade devem ser aplicados em operações ao amparo do Programa Nacional de Apoio ao 

Médio Produtor Rural (Pronamp); no mínimo 10% (dez por cento) em operações vinculadas ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); no mínimo 20% (vinte 

por cento) em operações de crédito rural de que tratam o MCR 5 (Créditos a Cooperativas de 

Produção Agropecuária) e o MCR 5-A (Cooperativas de Crédito) (MCR, 2015). 

Além dos recursos obrigatórios, outra fonte de recursos do crédito rural são os recursos 

livres das instituições financeiras, contratadas a taxas livremente pactuadas, não amparadas por 

subvenção econômica da União na forma de equalização de taxas de juros e outros encargos 

financeiros estabelecida pela Lei nº 8.427 de 27/5/1992. De acordo com o art. 6º do MCR as 

operações de crédito rural com recursos livres não estão sujeitas às exigências de vistoria prévia, 

medição e fiscalização, salvo quando houver enquadramento no Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária (Proagro) (MCR, 2015). 

Com relação aos recursos captados pela poupança rural, o Banco da Amazônia, o Banco 

do Brasil, o Banco do Nordeste do Brasil, os Bancos Cooperativos e instituições integrantes do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), quando operarem em crédito rural, na 

forma do MCR 1-3-4 a 1-3-8, estão obrigados pela legislação, a aplicarem em operações de 

crédito rural o valor correspondente a 74% (setenta e quatro por cento) da média aritmética do 

Valor Sujeito a Recolhimento (VSR) relativo aos depósitos da poupança rural10. A título de 

subexigibilidade, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos da exigibilidade da 

                                                           
8 Resolução CMN nº 4.358, de 31 de julho de 2014. 
9 Encerrado o período de cumprimento, a instituição financeira que incorrer em deficiência com relação 

à exigibilidade e/ou às subexigibilidades fica sujeita, alternativamente, no primeiro dia útil do mês de agosto: a) 

ao recolhimento ao Banco Central do Brasil dos valores das deficiências apuradas, que serão restituídos, sem 

qualquer remuneração, no primeiro dia útil do mês de agosto do ano subsequente ao do recolhimento; b) ao 

pagamento ao Banco Central do Brasil de multa de 40% (quarenta por cento), calculada sobre os valores das 

deficiências apuradas (Res. 4.358, 31/07/2014). 
10 Resolução CMN nº 4.411, de 28 de maio de 2015. 



41 
 

poupança rural devem ser aplicados em: (i) financiamentos para armazenagem, incluindo-se 

construções e aquisições relacionadas; (ii) demais operações de crédito rural (MCR, 2015). 

Como segmento especial do mercado de crédito bancário, o sistema de crédito rural 

opera com encargos financeiros que são fixados pelo governo em níveis inferiores aos 

praticados no segmento livre, contando com o Tesouro Nacional para garantir a equalização11 

da taxa de juros para os bancos oficiais que utilizam recursos da poupança rural como funding 

de programas específicos do Governo Federal (FREITAS; AGUIAR, 2009). 

Por suas particularidades, o crédito rural constitui um segmento específico do mercado 

de crédito brasileiro. O Sistema Nacional de Crédito Rural, institucionalizado pela Lei nº 4.829, 

de 5 de novembro de 1965, foi uma ferramenta importante para o desenvolvimento agrícola. A 

sua instituição, aliada a outras ações governamentais, engendrou o instrumento fundamental 

para o processo de modernização agrícola que ocorreu no 

Brasil a partir da metade dos anos 1960. Deste modo, no próximo capítulo será feita uma 

análise das direções, magnitudes e natureza dos recursos públicos alocados nos programas 

governamentais, tomando como referência o SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural12. 

Em conformidade, essa análise consistirá na elaboração de um conjunto de gráficos e 

tabelas com os dados do programa em estudo, além de uma análise comparada entre regiões, 

atividade e finalidade. Também, serão pontuados elementos que diferenciam as regiões e 

podem, pelo menos em parte, responder algumas das inquietações, no que concerne o 

desenvolvimento desigual e os diferentes resultados obtidos na implementação de uma política 

pública, em particular, o Crédito Rural. 

                                                           
11 A equalização corresponde à diferença entre os custos de captação da instituição financeira e os 

praticados nas operações de financiamento rural, que possuem taxas controladas pelo Governo. Essa diferença é 

paga pelo Tesouro Nacional. Apenas os bancos oficiais contam com a equalização de juros. 
12  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. 2º, Lei nº 4.829 de 05/11/1965) 
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2 EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO CRÉDITO RURAL NO 

BRASIL (2000-2010) 

 

O crédito rural foi e continua sendo um dos pilares fundamentais da estratégia de 

modernização da agricultura brasileira desde a segunda metade dos anos 1960, ao lado das 

políticas de pesquisa agropecuária, de garantia de preços e, mais recentemente, do seguro rural. 

A literatura que trata deste processo de modernização já mostrou com argumentos teóricos e 

dados empíricos que a agricultura respondeu aos estímulos das políticas agrícolas, porém o fez 

de forma desigual tanto do ponto de vista das regiões, quanto dos produtos e dos produtores, 

privilegiando as regiões mais desenvolvidas, os produtos para exportação e os grandes 

proprietários de terras.  

No entanto, a partir da segunda metade dos anos 1990, foram criadas políticas 

específicas para a agricultura familiar, onde o crédito rural foi também o pilar fundamental, ao 

lado dos programas de aquisição de alimentos e de compras governamentais, estes últimos 

criados a partir dos 2000. Teriam essas mudanças contribuído para mudar o viés distributivo do 

crédito rural ou ao contrário, a desigualdade da distribuição regional, pessoal e produtiva do 

crédito rural continua a ser a marca fundamental dos resultados da política agrícola tanto no 

agronegócio quanto na agricultura familiar? 

Ao analisar os dados da distribuição do crédito rural para o período mais recente, Belik 

(2015), mostrou que o volume de crédito para a agricultura familiar é muito reduzido, além de 

carregar os mesmos problemas de focalização que ocorreram no passado, privilegiando os 

agricultores familiares com maior acesso aos mercados, mais organizados e cujas propriedades 

são dotadas de mais infraestrutura relacionada com a produção, o armazenamento e a 

comercialização. 

Delgado (2012) por sua vez mostrou que a desigualdade na distribuição do crédito não 

somente aumentou, como este comportamento é o resultado de um pacto formado entre o capital 

financeiro, o industrial e fundiário, com o objetivo de garantir a contribuição da agricultura para 

o superávit comercial, diante das perspectivas favoráveis no mercado internacional de 

commodities agrícolas. 

Para viabilizar o sucesso desse pacto de economia política, descrito por Delgado, a 

modernização da agricultura é tarefa imprescindível e do qual o crédito rural é parte integrante 

de peso. Os objetivos do crédito rural são: (i) estimular o incremento ordenado dos 

investimentos rurais; (ii) fortalecer o setor rural; (iii) favorecer o oportuno e adequado custeio 
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da produção e a comercialização de produtos agropecuários; (iv) incentivar a introdução de 

métodos racionais no sistema de produção, visando o aumento da produtividade, à melhoria do 

padrão de vida das populações rurais e à adequada defesa do solo; (v) propiciar, através de 

crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, posseiros e 

arrendatários e trabalhadores rurais; (vi) desenvolver atividades florestais e pesqueiras; (vii) 

quando destinado a agricultura familiar, estimular a geração de renda e o melhor uso da mão-

de-obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 

agropecuários13. 

São beneficiários do crédito rural o produtor rural (pessoa física e pessoa jurídica) e as 

cooperativas de produtores rurais. O Sistema Nacional de Crédito Rural é constituído de órgãos 

básicos, vinculados e articulados. Órgãos básicos são: o Banco Central do Brasil, o Banco do 

Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os órgãos 

vinculados: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), agências de 

fomento, bancos estaduais, inclusive de desenvolvimento, bancos privados, Caixa Econômica 

Federal (CEF), cooperativas autorizadas a operar em crédito rural e sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE). São articulados os órgãos oficiais de valorização regional e entidades de 

prestação de assistência técnica, cujos serviços as instituições financeiras venham a utilizar em 

conjugação com o crédito, mediante convênio. 

 

2.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARTICIPANTES DO CRÉDITO RURAL 

 

Para efeito metodológico o Banco Central, órgão responsável pela base de dados do 

crédito rural, divide as instituições participantes do crédito rural em quatro: Bancos Oficiais 

Federais, Bancos Oficiais Estaduais, Bancos Privados, e Cooperativas de Crédito Rural. 

Conforme verificamos abaixo, gráfico 1, o setor público, por meio dos bancos oficiais federais, 

forma a principal instituição participante do crédito rural no período de 2000 a 2010. O 

percentual financiado por esses bancos foi no mínimo de 45% dos recursos negociados, anos 

de 2007 e 2008. Nos demais anos da década em análise, a participação não cresceu muito, mas 

foi a instituição majoritária, alcançando em 2005 o percentual de 59,77% do valor financiado 

no período. 

 

                                                           
13 Banco Central do Brasil - Manual do Crédito Rural. Disponível em: http://www3.bcb.gov.br/mcr/ 
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Gráfico 1: Valores financiados pelo crédito rural e instituições financeiras participantes 

(2000-2010)  

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

O crescimento da agropecuária a partir de 2005, expresso no boom dos preços das 

commodities, despertou no setor privado a possibilidade da agricultura ser vista como um 

negócio lucrativo. Desse modo, o investimento público realizado no setor rural até 2005, 

modernizando, fortalecendo e dinamizando esse segmento, serviu como catalizador de recursos 

do setor privado, impulsionando a participação dos bancos privados nas negociações de crédito 

rural a um patamar de 44,35%, em 2007, em contrapartida ao recuo do setor público que neste 

mesmo ano teve participação de 45,36% nas operações de crédito rural. 

Como reflexo da crise financeira de 2008, a participação dos bancos privados nas 

operações de crédito rural apresentou um movimento descendente a partir de 2008. Esta 

participação foi de 36,16%, em 2009, cerca de 8,2% a.a. menor quando comparado ao ano de 

2007. Apesar da tímida retomada dos bancos privados no financiamento do crédito rural em 

2010, correspondendo a 38,79%, o movimento de “fuga” dos bancos privados em períodos de 

crises, reforça a natureza pró-cíclica da atuação bancária. Em momentos de retração econômica 

e aumento da incerteza, aumenta a preferência por liquidez, reduzindo o volume de crédito, 

acentuando a retração e induzindo o ciclo de recessão (crise econômica). 

Diferente da atuação dos bancos privados, os bancos públicos caracterizam-se por se 

comportarem de maneira anticíclica. Em 2009, enquanto os bancos privados reduziram sua 

participação nas negociações do crédito rural, reforçando a recessão, os bancos públicos, por 

meio dos bancos federais, promoviam um movimento inverso, aumentando sua participação 
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nas operações de crédito rural, em 2009 cerca de 50,59%, quase 5% a.a. a mais que os anos de 

2007 e 2008, anos de maior atuação dos bancos privados. Por sua vez, os bancos oficiais 

estaduais constituíram outro mecanismo de estímulo ao crédito rural, apesar de incipiente, cerca 

de 2% durante a década em análise. No ano de 2009, em resposta ao recuo do setor privado, os 

bancos estaduais aumentam sua participação para 4,08% nas operações de crédito rural. 

Para os efeitos da Lei nº 4.829, os financiamentos rurais dividem-se em: (i) custeio – 

suprimento de capital destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de produção 

agrícola ou pecuária; (ii) investimento – suprimento de capital destinados a inversões em bens 

e serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos; (iii) comercialização – 

suprimento de capital destinados a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da 

produção, sua estocagem, transporte ou à monetização de títulos oriundos da venda pelos 

produtores. 

Historicamente, o crédito rural brasileiro sempre foi mais direcionado para operações 

de custeio, variando entre 55,44% a 64,73%, de 2000 a 2010. As operações de custeio atendem 

às atividades agrícola e pecuária. Agrícola são as despesas normais do ciclo produtivo, despesas 

com a extração de produtos vegetais espontâneos e seu preparo primário, bem como, o 

financiamento isolado para aquisição de mudas, sementes, adubos, corretivos de solo, 

defensivos e outros bens que integram o custeio da produção. Pecuária são as despesas normais 

da exploração no período considerado, inclusive para aquisição de sal, arame, forragens, 

concentrados minerais, sêmen, hormônios, produtos de uso veterinário em geral, bem assim o 

custeio da piscicultura, apicultura, sericicultura, a limpeza e restauração de pastagens, fenação, 

silagem, formação de capineiras e de outras culturas forrageiras, cuja produção se destine ao 

consumo de rebanho próprio14.  

Verificando os dados do crédito rural por atividade, constatamos que em média 75% 

dos recursos destinados ao crédito rural no Brasil, no período de 2000 a 2010, foram 

direcionados para as operações de custeio agrícola, em detrimento de 25% da pecuária. Por sua 

vez, os valores médios contratuais da pecuária são menores que os valores médios contratados 

para atividade agrícola. Os contratos firmados em operações de custeio pecuário correspondem 

em média, 38% dos contratos, apesar de abranger apenas 25% dos recursos, enquanto 62% dos 

contratos são firmados em operações de custeio agrícola, dispondo de um percentual de recursos 

de 75%.  

 

                                                           
14  Decreto Presidencial nº 58.380, de 10 de maio de 1966. 
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Gráfico 2: Média dos recursos do crédito rural por atividade, Brasil (2000-2010) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

As diferentes formas de atuação (pró-cíclica ou anticíclica) dos bancos públicos e 

privados não são os únicos elementos que os diferenciam. O direcionamento dos recursos por 

finalidade é outro importante elemento de divergência. Enquanto os bancos públicos 

direcionam a maior parcela dos seus recursos para operações de investimento, os bancos 

privados concentram a maior parcela no financiamento de operações de comercialização. 

Os gráficos 3 e 4, ilustram o fenômeno descrito acima. Ao longo da série temporal 

estudada, grande parte do crédito para operações de investimento foi financiada com recursos 

públicos, por meio das instituições oficiais federais, variando entre 52% a 74%. Diferente das 

operações de custeio e comercialização, os empréstimos para investimento possuem prazo para 

pagamento maior, entre 6 a 12 anos, incluindo a carência, investimento fixo prazo de 12 anos, 

investimento semifixo são 6 anos. Ademais, são empréstimos que apresentam fluxo de capital 

menos dinâmico, o montante financeiro emprestado demora mais tempo para voltar ao circuito 

do sistema financeiro. 
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Gráfico 3: Montante de recursos negociados para operações de investimento, por 

instituição (2000-2010) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Conforme mostra Belik (2015), diante da alta do preço das commodities, cresceu a 

demanda por crédito para comercialização e beneficiamento. Como a oferta de crédito oficial 

não acompanhou este movimento, grande parte desta clientela está sendo canalizada para os 

instrumentos privados de financiamento.  

 

Gráfico 4: Montante de recursos negociados para operações de comercialização, por 

instituição (2000-2010) 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 
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Diferentemente dos bancos públicos, os bancos privados concedem uma proporção 

maior de crédito para comercialização. Em razão do maior prazo de maturidade e do elevado 

risco envolvido, apenas uma pequena parcela dos créditos concedidos pelas instituições 

privadas destinou-se para operações de investimento. Por sua vez, dentre as instituições 

participantes do crédito rural, os bancos privados representaram durante o período de 2000 a 

2010, no mínimo 55% dos financiamentos de comercialização, exceto nos anos de 2004 e 2005. 

 

2.2 FONTES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL 

 

Os recursos destinados ao crédito rural são divididos em recursos controlados15 e não 

controlados, dependendo da fonte dos recursos que os lastreiam. Com a escassez dos recursos 

advindos das fontes tradicionais, ao longo dos anos 1980, o governo dirigiu-se para novas fontes 

de financiamento. Conforme mostra Bittencourt (2003), as fontes de financiamento do crédito 

rural vêm sofrendo significativas mudanças ao longo de sua implementação. No início do 

Sistema Nacional de Crédito Rural as principais fontes de recursos eram o Tesouro Nacional e 

as Exigibilidades Bancárias. Contudo, durante e após a década de 1980 assistiu-se à expansão 

das fontes financeiras do SNCR: em 1987, a instituição da poupança rural; e, em 1989, a 

ampliação dos recursos Livres e a criação pela Constituinte de 1988 (art. 159) dos Fundos 

Constitucionais de Financiamentos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (FNO, FNE e 

FCO) e a alocação de recursos dos governos estaduais. 

Outro relevante momento de ampliação das fontes de financiamento do crédito rural 

ocorreu durante a década de 1990. Em 1996 iniciou-se a utilização dos recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT)16 e os Fundos Extra-Mercados (FAE)17 para o crédito rural. Em 

1997 começaram os financiamentos com recursos do Funcafé e do Fundo de Commodities, além 

do BNDES iniciar os financiamentos agropecuários com seus recursos através do Finame. Em 

1998 iniciaram-se as operações com recursos captados externamente; e, em 1999, os bancos 

cooperativos passaram a disponibilizar parte de seus recursos para o crédito rural com custos 

equalizados pelo Tesouro Nacional (BITTENCOURT, 2003). 

                                                           
15 São considerados recursos controlados: os obrigatórios; os das Operações Oficiais de Crédito sob 

supervisão do Ministério da Fazenda; os de qualquer fonte destinados 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 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); os da poupança 

rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios; os dos fundos 

constitucionais de financiamento regional; os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) (MCR, 2014). 
16 Instituído pela Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 
17 Resolução 2.108, de 12 de setembro de 1994. 
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Além dessas novas fontes de recursos destacadas por Bittencourt, Leite (2001) ressalta 

outras, contabilizadas a partir de 1989 na rubrica “Outras Fontes”, entre elas: os Depósitos 

Especiais Remunerados (DER) – originam-se dos recursos “confiscados” pelo Plano Collor –, 

o Depósito Interfinanceiro Rural (DIR) e a inclusão de aplicações com recursos do Fundo de 

Aplicação Financeira (FAF), estipulando um direcionamento de 5% deste fundo ao crédito 

rural.  

 

Gráfico 5: Principais fontes de recursos do crédito rural (2000-2010) 

 

            Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

* Recursos do tesouro + FAE – fundo extra-mercado + fundos de commodities + recursos incra-procera 

+ recursos FTRA/banco da terra + recursos de governos estaduais + rec. depósitos esp. Remunerado + recursos 

externos - 63 rural + recursos de outras fontes. 

 

Além da criação de novas fontes de recursos, surgiram formas alternativas de 

financiamento agropecuário a partir dos anos 1980, pautadas nas interações financeiras dos 

agentes privados - empresas de processamento, empresas de máquinas e insumos 

agropecuários, agricultores integrados,  traders, securitários etc. Portanto, a busca de circuitos 

privados de financiamento para o setor rural brasileiro (BELIK; PAULILLO, 2001). 
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Tabela 1: Percentual de financiamentos do crédito rural, por fonte de recurso (2000 – 

2010). 

FONTE DE RECURSOS 
ANO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RECURSOS DO TESOURO 0,02 1,61 1,68 1,9 3,83 2,17 0,96 0,96 0,56 0,55 0,19 

RECURSOS OBRIGATÓRIOS 51,8 58,96 52,72 43,53 41,5 34,97 45,77 55,55 47,42 48,3 46,77 

POUPANÇA RURAL 14,34 10,32 12,6 23,33 25,71 28,54 18,72 17,94 25,99 26,05 30,15 

RECURSOS LIVRES 4,73 4,03 5,17 5,2 5,53 5,26 4,33 3,8 4,77 4,2 2,03 

FUNDOS CONSTITUCIONAIS 5,85 6,04 6,88 5,53 6,37 9,1 9,16 7,62 8,78 7,27 7,93 

FAT - FUNDO AMPARO TRABALHADOR 12,71 9,97 10,17 8,67 4,36 7,72 7,57 4,04 1,33 1,19 1,16 

FAE - FUNDO EXTRA-MERCADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUNDOS DE COMMODITIES 0,06 0,08 0,06 0,01 0 0 0 0 0 0,03 0 

RECURSOS BNDES/FINAME 5,66 6,03 7,23 10,59 11,44 8,95 7,32 4,63 5,82 7,02 6,64 

RECURSOS INCRA-PROCERA 0,03 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECURSOS FTRA/BANCO DA TERRA 0 0 0,96 0,32 0,06 0,36 0,8 0,84 0,47 0,29 0,18 

RECURSOS DE GOVERNOS ESTADUAIS 0,11 0,07 0,12 0,08 0,1 0,12 0,06 0,08 0,09 0,08 0,05 

REC. DEPOSITOS ESP. REMUNERADO 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECURSOS DO FUNCAFÉ 2,15 1,09 2,24 0,82 0,94 2,72 3,89 3,21 2,9 2,23 1,87 

RECURSOS EXTERNOS - 63 RURAL  1,09 0,18 0,1 0,02 0,15 0,09 1,41 1,2 1,41 1,27 1,16 

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 1,44 0,09 0,08 0 0 0 0,01 0,15 0,45 1,52 1,86 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

O gráfico 5 e a tabela 1 apontam para relevantes constatações. Primeiro, a importância 

do setor público nos financiamentos rurais, através dos Fundos Constitucionais, do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) e com recursos do BNDES/Finame, chegando ao patamar de 

25% dos recursos no ano de 2005.  Segundo, a expressividade das exigibilidades bancárias na 

composição dos recursos do crédito rural, variando entre 34,97% a 55,55% durante o período 

analisado. Terceiro, a magnitude de recursos provenientes da poupança rural, apresentando 

notável ascendência a partir de 2003, quando representou 23,33% dos recursos do crédito rural, 

enquanto no ano de 2002 representava apenas 12,60%. Quarto, ainda que de forma incipiente, 

os recursos do Funcafé colaboraram para a ampliação dos recursos do crédito rural. 

Em termos percentuais, as principais fontes de recursos apresentadas no gráfico 5 

somaram entre 95,85% a 97,67% das fontes de recursos do crédito rural. Em contrapartida, a 

rubrica outras fontes utilizada nesse trabalho, que engloba 9 fontes de recursos, descriminadas 

abaixo do gráfico 5, apresentou uma tímida participação, variando entre 2,33% a 4,15%, no 

total das fontes de recursos que constituem o crédito rural. 

Conforme mostra Bittencourt (2003) os recursos do Tesouro Nacional, entre 1969 e 

1986, tiveram um papel central na política de crédito rural, quando chegaram a representar 
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64,9% dos recursos do SNCR. Apesar da queda na participação, entre 1987 e 1995, 

representando entre 20% e 30% dos recursos, os recursos do Tesouro ainda constituía uma 

importante fonte de financiamento rural. Todavia, a partir de 1996 ocorre uma inversão do 

aporte de recursos disponibilizado pelo Tesouro Nacional para o crédito rural, sua participação 

foi reduzida para uma média anual inferior a 2% do valor total aplicado, essa tendência é 

seguida e em alguns anos acentuada, ao longo da primeira década do século XXI, apresentando 

acanhado crescimento nos anos de 2004 e 2005, mas nos anos seguintes retornou aos patamares 

de participação característicos do final da década de 1990. 

O declínio dos recursos do Tesouro pode, em parte, ser explicado pelo encerramento 

dos programas de investimento e custeio lastreados a partir de convênios internacionais 

(LEITE, 2001). Por outro lado, esta diminuição fez parte das alterações realizadas pelo governo, 

que reduziu a aplicação direta de recursos orçamentários no crédito rural, restringindo este tipo 

de operação a algumas linhas de crédito do PRONAF. Nos demais financiamentos a 

participação dos recursos do Tesouro tem sido indireta, através da equalização de encargos 

financeiros (juros, taxas bancárias e rebates) de fontes como o FAT, poupança rural, 

BNDES/Finame e recursos próprios de bancos cooperativos (BITTENCOURT 2003). 

O setor público, por meio do CMN e o BACEN, além de atuar de modo a estabilizar e 

manter em níveis aceitáveis a oferta de crédito para o setor rural, age também sobre o preço de 

oferta dos recursos instruindo a adoção de taxas de juros fixadas em valores menores do que as 

referentes ao segmento do mercado de crédito com recursos livres (PENHA, 2014), conforme 

ilustra o quadro 2. Por sua vez, a ação pública utiliza recursos orçamentários do TN para 

equalizar taxas de juros e pagar spread aos bancos em operações com recursos da poupança 

rural, dos bancos cooperativos, do FAT e BNDES; os depósitos à vista não estão sujeitos à 

equalização.   

 

Quadro 2: Taxas efetivas de juros segundo a origem dos recursos aplicados. 

RECURSOS CONTROLADOS 

Discriminação Encargos financeiros 

Obrigatórios, exceto quanto aos dos 

Fundos Constitucionais 

Taxa efetiva de juros de 8,75% a.a. (oito 

inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao 

ano) para as operações contratadas a partir de 

1º/7/2015, permitida a sua redução, a critério da 

instituição financeira 

Operações Oficiais de Crédito 
A serem divulgadas quando da instituição da 

respectiva linha de crédito (Res 3.556 art. 11 II) 
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Operações subvencionadas pela União, 

sob a forma de equalização de encargos 

financeiros 

De acordo com o que for definido pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN) (Res 3.556 

art. 11 II) 

Créditos de comercialização 

Taxa efetiva de juros de 10,5% a.a. para as 

operações de Financiamento para Garantia de Preços 

ao Produtor (FGPP), e de 8,75% a.a. para as demais 

operações de comercialização (Res 4.412 art. 1º) 

Operações rurais realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais  

Finalidade de investimento, inclusive 

com custeio ou capital de giro associado  

(Res 4.423 art. 1º) 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual de até R$16.000.000,00, taxa de 

juros de 7,65 % a.a. 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual acima de R$16.000.000,00 até 

R$90.000.000,00, taxa de juros de 8,53% a.a. 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual acima de R$90.000.000,00, taxa 

de juros de 10% a.a. 

Finalidade de custeio ou capital de giro  

(Res 4.423 art. 1º) 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual de até R$16.000.000,00, taxa de 

juros de 8,82% a.a. 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual acima de R$16.000.000,00 até 

R$90.000.000,00, taxa de juros de 10,29% a.a. 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual acima de R$90.000.000, taxa de 

juros de 12,35% a.a. 

Operações com finalidade de 

comercialização 

(Res 4.423 art. 1º) 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual de até R$16.000.000,00, taxa de 

juros de 8,82% a.a.  

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual acima de R$16.000.000,00 até 

R$90.000.000,00, taxa de juros de 10,29% a.a. 

Produtores rurais e suas cooperativas com 

receita bruta anual acima de R$90.000.000,00, taxa 

de juros de 12,35% a.a. 

Operações florestais destinadas ao 

financiamento de projetos de conservação e 

proteção do meio ambiente,  

recuperação de áreas degradadas ou alteradas e 

desenvolvimento de atividades sustentáveis 

Taxa de juros de 8,53% a.a. (Res 4.423 art 

1º) 

 

RECURSOS NÃO CONTROLADOS 

Livremente pactuadas entre as partes, observando-se que no caso de recursos da poupança 

rural, deve-se tomar por base: (i) I - a remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança com 

data de aniversário no dia da assinatura do respectivo contrato, acrescida de taxa efetiva de juros (Res 

3.556 art 11 II); (ii) taxa efetiva de juros prefixada (Res 3.556 art 11 II). 

Fonte: MCR 597, de 31 de agosto de 2015 - Elaboração Própria. 
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De acordo com informação obtida na entrevista realizada com a Diretoria de 

Agronegócios do Banco do Brasil, a equalização corresponde a uma reposição do capital, para 

permitir que os bancos federais emprestem a uma taxa de juros mais baixa do que taxa básica 

da economia. Assim, para poder emprestar ao setor rural um volume de recursos da ordem de 

R$20 a R$30 bilhões, é necessário que o banco receba de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão sob a 

forma de equalização (FREITAS; AGUIAR, 2009).  

A medida de equalização de juros via recursos do TN, justifica-se também pela 

existência de estudos econométricos demonstrando que os benefícios gerados para a economia 

em termos de crescimento econômico são mais elevados que o custo da política: cada real gasto 

com a política de Equalização das Taxas de Juros (ETJ) proporciona crescimento no PIB de 

1,34 vez o gasto com a política, isto é, a taxa de retorno é de 34%. No que compete ao bem-

estar dos agentes, a política de ETJ promove ganho em todas as regiões brasileiras, sendo o 

aumento no bem-estar agregado para o Brasil da ordem de R$ 10,8 bilhões. Portanto, pode-se 

aferir que o ganho em crescimento econômico e em bem-estar decorrentes do subsídio ao 

crédito rural supera o custo monetário com a política (CARDOSO et al. 2014). 

Em 2002/03 com o crédito de custeio, foram gastos R$ 291,59 milhões com equalização, 

gerando um efeito de 2,19 vezes esse valor no PIB, o que corresponde a R$ 637,85 milhões. 

Além disso, os gastos realizados na agricultura, por meio dos recursos do crédito rural, geram 

benefícios indiretos para o governo, há aumento na arrecadação de impostos de 16,9% do gasto 

com a ETJ na agricultura familiar, e de 37,0% do gasto com a ETJ na agricultura comercial. Ou 

seja, os gastos governamentais com a ETJ são parcialmente recuperados com o aumento na 

arrecadação de impostos (CASTRO, TEIXEIRA, 2004)18. 

Nesse cenário, percebemos que a atuação do setor público, atuando sobre as taxas de 

juros, disponibilizando e direcionando recursos financeiros ou regulamentando as instituições 

financeiras participantes do crédito rural, tornou-se agente primordial e indispensável para o 

funcionamento do mercado de crédito rural. Desse modo, a predominância do setor público no 

sistema de crédito para o setor rural possibilita algumas formas de intervenção que não seriam 

possíveis caso o crédito rural fosse majoritariamente financiado por instituições privadas. 

Conforme ilustra o gráfico 6, o crédito rural apresentou uma tendência de crescimento 

positiva durante toda a década em análise, mesmo em período de crise econômica a oferta de 

crédito rural foi crescente. A crise de 2008 pôs em destaque a ação anticíclica do sistema público 

                                                           
18  Para uma exposição mais ampla, ver Castro e Teixeira, “Efeitos dos gastos com a Equalização das 

Taxas de Juros do Crédito Rural na Economia Brasileira”, disponível em: 

http://www.sober.org.br/palestra/12/06O343.pdf. 
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por meio da ampliação do crédito em momentos de intensa manifestação da preferência pela 

liquidez e contração dos empréstimos por parte do setor bancário privado. Desse modo, o 

sistema público, exceto pela ação recalcitrante do BB no início da crise, não se deixou contagiar 

pelo clima de elevada incerteza e aversão ao risco desencadeado pela crise, exatamente porque 

há um elemento público na sua tomada de decisão (CARNEIRO, et al. 2009). 

O setor rural por possuir grande parte dos seus recursos advindos de instrumentos de 

direcionamento, sofre menos com as variações no ambiente macroeconômico, pois nem mesmo 

em períodos de grande incerteza, como durante crises, caraterizados por um ambiente 

macroeconômico de alta aversão ao risco, nos quais as instituições privadas contraem, de forma 

geral, o crédito, inclusive aquele vinculado ao repasse das modalidades indiretas do BNDES, 

ainda assim a liquidez para financiamento do setor rural é mantida (FREITAS; AGUIAR, 

2009). 

 

Gráfico 6: Evolução do Crédito Rural no Brasil (2000-2010) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

A existência de obrigatoriedade na destinação de recursos para o crédito rural funciona 

como um estabilizador automático, possibilitando regularidade na oferta de crédito mesmo em 

momentos de turbulências econômicas. Em meio à crise financeira de 2008, a fim de evitar 

redução da oferta de crédito rural, as autoridades monetárias CMN e o Banco Central, agiram 

de forma a manter a liquidez nas instituições bancárias de modo a não prejudicar o crédito para 

o setor rural, a partir da adoção de várias medidas de política financeira, descritas abaixo.  
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Em outubro de 2008, o Conselho Monetário Nacional instituiu um maior 

direcionamento dos recursos bancários para o crédito rural, elevando a exigibilidade sobre os 

depósitos à vista de 25% para 30%, a Resolução 4.358, de 31 de julho de 2014, eleva para 34% 

a partir de 01/08/2014, percentual que vigora atualmente. Em novembro, o CMN elevou 

também de 65%, para 70%, em 28 de maio de 2015 elevou de 72% para 74% a exigibilidade 

dos recursos da poupança rural que devem ser obrigatoriamente destinados ao financiamento 

do setor. Por meio da Resolução 4.411/2015 elevou o percentual de encaixe obrigatório de 13% 

para 15,5%, dos recursos captados em depósitos da poupança rural. Em decorrência das 

medidas anticíclicas adotadas e da política de direcionamento o estoque nominal de recursos 

para o crédito rural aumentou consideravelmente, em valores correntes, o crédito rural 

apresentou uma taxa de crescimento de 123%, de 2000 a 2010 (FREITAS; AGUIAR, 2009). 

 

2.3 DISTORÇÕES ALOCATIVAS E DISTRIBUTIVAS DO CRÉDITO RURAL POR 

REGIÃO GEOGRÁFICA 

 

No pós II Guerra Mundial grande parte dos países subdesenvolvidos inicia seu processo 

de industrialização inspirado nas propostas de desenvolvimento difundidas pela Comissão 

Econômica para a América Latina (Cepal). A Cepal disseminava a crença de que o capitalismo 

em países pobres se daria por meio da urbanização, está atrelada a uma indústria estimulada 

pelo Estado Nacional. Nesse cenário, o novo desafio da agricultura era abastecer o mercado 

interno de comida barata, liberar força de trabalho para as atividades urbanas, fornecer matéria-

prima para indústria nascente, demandar insumos da indústria e diversificar as exportações da 

agricultura e de produtos processados do agronegócio, garantindo divisas para a importação de 

bens de capital.  

A agricultura, portanto, desempenharia papel central nesse novo projeto 

desenvolvimentista do Brasil. Impulsionada pela política de crédito subsidiado, com a 

implementação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1965, inspirado nas ideias-

guias da Revolução Verde, a agricultura brasileira se capitalizaria e modernizaria, cumprindo 

todos os papéis a ela atribuídos, ou seja, gerar o excedente necessário à viabilização da rápida 

expansão da capacidade industrial. Conforme mostra Belik e Paulillo (2001), com a constituição 

do SNCR, a modernização da agricultura se tornou compulsória, integrando cada vez mais a 

atividade rural à dinâmica colocada pela indústria e pelo setor de serviços.  

Na verdade, como mostra Graziano Neto (1985), a chamada modernização da 

agricultura não é outra coisa que o processo de transformação capitalista da agricultura, que 
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ocorre vinculado às transformações gerais da economia brasileira recente. Desse modo, a 

expansão do sistema capitalista na agricultura ocorre pela transfiguração de agricultores em 

proprietários-capitalistas, onde o crédito rural é uma das peças fundamentais para a 

transformação. 

A modernização da agricultura nos governos que se sucederam após 1964 foi a via 

priorizada, em prejuízo daquela que era, aparentemente, privilegiada pela letra do Estatuto da 

Terra, criado em 30 de novembro de 1964, a da formação de propriedades familiares. 

Denominada por Graziano da Silva de modernização conservadora, o processo modernizante 

posto em marcha pelos militares não se fez no sentido de modificar a estrutura agrária do país, 

na realidade a capitalização do campo brasileiro, acentuou uma das características mais 

marcantes do espaço rural brasileiro, a profunda desigualdade social.  

Conforme mostra Contini et al. (2010), o período que compreende 1965-85, com o 

surgimento da denominada modernização conservadora da agricultura brasileira como política 

pública, não pretendia atingir todos os produtores rurais. Ao contrário, só se beneficiaria da 

política de crédito rural aqueles agricultores mais capitalizados, capazes de oferecer maiores 

garantias. Assim, o crédito rural seria o mecanismo de auto seleção dos agricultores, resultando 

na eliminação automática dos agricultores que não se enquadram nos requisitos da política. 

Portanto, o fato da modernização ter sido excludente não é surpresa alguma, e, como seria de 

se esperar, a região mais pobre do Brasil, o Nordeste, por ter menor índice de escolaridade, 

mais irregularidades quanto aos títulos de posse da terra e elevado número de agricultores com 

aversão ao risco, foi uma das regiões que menos se beneficiou com a política de crédito rural. 

Portanto, como mostra Buainain (1997), apesar de oficialmente a política agrícola não 

excluir nenhum segmento, o crédito rural funciona como mecanismo de auto seleção, ou seja, 

a exclusão se dá na prática por meio dos procedimentos operacionais adotados pelas instituições 

financeiras. Deste modo, a política de crédito rural não é neutra em relação à classificação social 

dos agricultores; a seleção em benefício dos produtores, principalmente, os grandes produtores 

de produtos de exportação, localizados nas regiões mais desenvolvidas, contribuiu ainda mais 

para as distorções regionais, colaborando, ampliando ou intensificando, as diferenças na 

distribuição de renda entre as regiões e entre os próprios agricultores, beneficiando os grandes 

proprietários, em detrimento do total descaso com aqueles agricultores que mais necessitam do 

apoio estatal, os pequenos agricultores familiares localizados nas regiões mais atrasadas do 

país.   

Em suma, as transformações ocorridas no meio rural brasileiro com o processo de 

modernização conservadora, iniciado a partir e 1964, não se restringem apenas à modernização 
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tecnológica do setor rural, ou seja, integração técnica. Trata-se, principalmente, da integração 

de capitais intersetoriais, inserindo cada vez mais a agricultura ao mercado e aos complexos 

industriais. Portanto, as mudanças do setor agrícola vão além dos efeitos perversos da 

modernização, são transformações do próprio perfil do setor agrário, colocando em cheque a 

própria noção de “setor agrícola” (PALMEIRA, 1989). 

O modelo produtivista de produção agrícola mostrou resultados animadores, mesmo em 

anos de crise fiscal e processo de redemocratização (1980) a produção continuou em rota de 

ascensão, superando determinadas barreiras consideradas intransponíveis, como a marca da 

produção dos 50 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas por ano (BELIK, 2015). Passado 

o longo período de transição que vai até 1999,  momento em que a economia brasileira (e o 

setor agrícola) enfrenta crises de inserção externa no âmbito de comércio e no movimento de 

capitais, pós-2000, como ocorrera na primeira crise da dívida em 1982, os setores primário-

exportadores são escalados para gerar saldos positivos na balança comercial, a agricultura 

capitalista, autodenominada de agronegócio, mais uma vez volta às prioridades da agenda da 

política macroeconômica externa e da política agrícola interna (DELGADO, 2012). 

Acontece que, assim como no período de modernização conservadora (1965-1985), a 

reestruturação da economia do agronegócio (pós-2000) na essência trata-se da mesma estratégia 

de desenvolvimento econômico, onde a agricultura ocupa papel central. Sendo assim, apesar de 

se apresentar com uma nova roupagem, a economia do agronegócio posta em prática no início 

do século XXI traz consigo os traços mais marcantes da modernização perversa iniciada nos 

anos 1965, ou seja, benefícios concentrados em grandes grupos de produtores, produtos e 

regiões.  

O gráfico 7 ilustra a distribuição, em termos percentuais, do volume de crédito 

disponibilizado pelo SNCR durante primeira década do século XXI. A região Sul recebeu o 

maior volume de recursos, da ordem de R$ 31,6 bilhões em 2010, participação de 39% no valor 

total disponibilizado, seguida pela região Sudeste, com R$ 27 bilhões, 33% do crédito rural. 

Durante o período em análise, as regiões Sul e Sudeste juntas absorveram cerca de 70% do 

montante disponibilizado pelo SNCR.  

Conforme verificamos no gráfico 7, a participação (%) da região Sul no montante de 

crédito disponibilizado no âmbito nacional é relativamente estável, apresentou uma leve perda 

de participação nos anos de 2005 a 2007, alcançando patamares de 36% em 2006 e 2007; no 

ano seguinte volta ao percentual de 40%. A região Sudeste a partir de 2006 esboça um 

significante crescimento na distribuição dos recursos do crédito rural, de 2005 a 2006 a 

participação percentual da região Sudeste se elevou 6% a.a., acréscimo de R$ 3 bilhões, 2005 
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era 28% e em 2006 foi 34%; a partir deste ano esta região teve uma participação acima de 30% 

no montante financeiro do crédito rural. 

 

Gráfico 7: Panorama da distribuição dos recursos do crédito rural, por região (2000-2010) 

(%) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

A terceira região que mais recebeu recursos do crédito rural foi o Centro-Oeste, 

ocupando uma posição intermediária quanto ao recebimento do crédito. Durante a série 

temporal de análise nessa dissertação, a região Centro-Oeste apresentou percentuais de 

participação acima de 15% sobre o volume de crédito, alcançando nos 2002 a 2005 patamares 

acima de 20%; a taxa de crescimento no valor de crédito disponibilizado para esta região, de 

2000 a 2010, foi 475%. 

As regiões Norte e Nordeste receberam as menores quantias do crédito rural durante os 

anos de 2000 a 2010. Em termos percentuais, somadas as duas regiões, a participação delas 

sobre o volume geral de crédito rural é bastante modesta, mesmo nos melhores anos, entre 2005 

a 2007, a participação dessas regiões (Norte + Nordeste) não ultrapassou 14%. No geral são 

regiões que apresentam movimentos bastantes estáveis. Analisando individualmente cada 

região, apesar da similaridade de comportamento (estável) e participação (pequena), a região 

Nordeste possui uma maior participação no valor total disponibilizado, variando entre 6% a 

10%, enquanto a região Norte entre 3% a 5%.  

De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, a região Nordeste, em 2006, 

apresentava o maior número de estabelecimentos agropecuários, por volta de 2,5 milhões de 
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estabelecimentos, 47,42% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil. Em seguida vem a 

região Sul, com um milhão de estabelecimentos, 19,44%, região Sudeste em torno de 922 mil 

estabelecimentos, 17,82%, região Norte com 475 mil estabelecimentos, 9,19% e por último a 

região Centro-Oeste com o menor número, 317,5 mil estabelecimentos agropecuários, 6,13%.  

Confrontando os dados da distribuição regional do crédito rural com a distribuição 

regional do número de estabelecimentos existentes nas regiões, percebemos a discrepância 

entre o público existente de agricultores/estabelecimentos rurais e valor acessado do crédito 

rural por região geográfica. Verificamos que a região Nordeste apesar de ser a região que mais 

concentra estabelecimentos agropecuários no país, é uma região ainda muito tímida, em termos 

de utilização e concentração do montante financeiro do crédito rural.  

 

Gráfico 8: Panorama da distribuição dos contratos do crédito rural, por região (2000-

2010) (%) 

        

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Com o auxílio do gráfico 8, constatamos que mesmo nas regiões mais concentradoras 

de estabelecimentos agropecuários do país, como é a região Nordeste, esta não configura, 

necessariamente, a região que mais firma contratos do crédito rural, exceto nos anos de 2005 a 

2007. Apesar de ser a região que concentra o maior número de “possíveis beneficiários” da 

política de crédito rural, é na região Sul, concentrando apenas 19,44% dos estabelecimentos 

agropecuários do país, que encontramos o maior número de contratos firmados, durante 2000 a 

2010 acima de 40% dos contratos do crédito rural, exceto nos anos 2005 a 2007.  
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Além disso, é importante notar que as regiões Sudeste e Centro-Oeste apesar de 

concentrarem parte significativa do volume de crédito rural, respectivamente, 2ª e 3ª região que 

mais acessam o crédito, são regiões que apresentam reduzido número de contratos firmados. 

Isto nos sinaliza que embora essas regiões centralizem um volume expressivo de recursos 

financeiros, dado ao reduzido número de contratos pactuados, os valores médios dos contratos 

nessas regiões tornam-se superiores à média nacional, conforme ilustra o gráfico 9.  

 

Gráfico 9: Valor médio dos contratos do crédito rural por região geográfica (2000-2010) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

No Brasil o valor médio19 por contrato variou entre R$ 6 mil a R$ 13 mil durante a 

década em análise, regiões como Sudeste e Centro-Oeste apresentaram valores muito acima da 

média nacional. A região com maior valor médio por contrato foi o Centro-Oeste, o valor médio 

do contrato variou entre R$ 26,8 mil a R$ 37 mil, seguida pela região Sudeste, com valor médio 

do contrato entre R$ 13,5 mil a R$ 22 mil.  A região Sul apresentou valor médio do contrato 

dentro da média do país, enquanto regiões mais atrasadas como o Nordeste e Norte 

estabeleceram contratos com valores médios abaixo da média nacional. A região Nordeste foi 

a que apresentou o menor valor médio por contrato, aproximadamente, R$ 1.400 reais, em 2006, 

ano que aumentou velozmente o número de contratos, mas que o volume de recursos não 

acompanhou na mesma velocidade. 
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Acontece que as disparidades na distribuição do crédito rural e os diferentes valores 

médios por contrato não são os únicos elementos que diferenciam as regiões do Brasil, quando 

analisamos a política de crédito rural. Se dividirmos a utilização do crédito por finalidade 

(custeio, investimento e comercialização) nas regiões do Brasil, encontramos resultados 

relevantes e que contribuem para sustentar a hipótese inicial deste trabalho. 

 

2.4 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO CRÉDITO RURAL POR FINALIDADE 

 

A desigualdade na repartição regional do crédito rural não ocorre apenas com os 

recursos de custeio, ilustrado pelo gráfico 10. Na verdade, conforme discutido em muitos 

estudos sobre o setor rural, a política de crédito rural ao longo dos anos vem corroborando, 

intensificando e aprofundando um traço marcante do setor rural brasileiro, a desigualdade. O 

gráfico 10 nos permite visualizar que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as regiões que 

mais utilizam recursos do crédito rural para custeio. Ao longo da série analisada, o Brasil 

direcionou cerca de 60% do crédito rural para custeio agrícola e pecuário, prioritariamente 

agrícola. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste juntas somam quase 90% do crédito de custeio 

do país. 

 

Gráfico 10: Divisão regional dos recursos do crédito rural para custeio (%), 2003-2010 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 
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Analisando a distribuição regional do volume de recursos aplicados em operações de 

investimento, historicamente são as regiões receptoras de recursos de crédito rural que mais se 

destacam. Apesar das regiões Sul e Sudeste utilizarem volumosos montantes de recursos do 

crédito rural em operações de investimento, modernizando e ampliando suas instalações 

produtivas, a utilização desta operação acontece em uma proporção bem menor quando 

comparada às operações de custeio e comercialização nessas regiões.  

As regiões Norte e Nordeste, diferentemente das demais regiões do país, direcionam a 

maior parte dos seus recursos do crédito rural para operações de investimento. Enquanto, as 

regiões mais desenvolvidas economicamente do Brasil utilizam o crédito rural para custear e 

comercializar sua produção agrícola e/ou pecuária, o Norte e Nordeste se endividam com 

crédito rural para instalar uma infraestrutura de produção e comercialização inexistente nestas 

regiões. Por sua vez, operações de investimento são relativamente mais caras que as demais, 

dado que apresentam longo prazo de pagamento, sendo assim, excedem mais juros sobre o 

volume emprestado, seus impactos são mais vagarosos e demorados, diferente das operações 

de custeio e comercialização. 

 

Gráfico 11: Divisão regional dos recursos do crédito rural para investimento (%), 2003-

2010 
 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Em 2006, a região Nordeste firmou 1.515.087 contratos de crédito rural em operações 

de investimento, em termos percentuais, 76,4% dos contratos de investimento do país.  Ao passo 

que a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste firmaram, respectivamente, 9,2%, 7,3% e 2,2% dos 
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contratos de investimento. Conforme vimos no gráfico 11, em quase todos os anos da análise, 

a maior parte do montante financeiro para operações de investimento está concentrada nas 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Desta forma, os contratos firmados no Nordeste para 

investimento apresentam o menor valor médio do país.  Neste ano, o valor médio do contrato 

nas regiões do Brasil variou entre R$ 895,00 reais no Nordeste a R$ 28 mil no Centro-Oeste.   

Além disso, em 2006, foram disponibilizados para operações de investimento, o 

montante financeiro de R$ 10 bilhões, destes, apenas R$ 2 bilhões foram direcionados para a 

região Nordeste. Dado o elevado número de estabelecimentos agropecuários em 2006 

divulgado pelo Censo Agropecuário do IBGE, a região Nordeste apresenta o menor valor per 

capita em operações de crédito rural para investimento, cerca de R$ 1.022,05 reais por 

estabelecimento agropecuário. Este é mais um dado que corrobora para A desigualdade 

regional; seja pelo crédito de custeio, investimento ou comercialização a política de crédito 

rural aumenta o hiato entre as regiões pobres e ricas.  

 

Gráfico 12: Divisão regional dos recursos do crédito rural para comercialização (%), 

2003-2010 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

O gráfico 12 nos permite observar a distribuição regional do crédito rural para 

comercialização. Verificamos mais uma vez que as principais regiões receptoras de crédito de 

custeio são as mesmas que mais utilizam recursos do crédito rural para comercialização. O 

crédito rural, não só de custeio, mas também de investimento e comercialização tem se 

concentrado em regiões onde a agricultura está mais moderna e desenvolvida.  
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Observando os resultados apresentados nos gráficos 10, 11 e 12, acreditamos que 

existem outros elementos, sobretudo econômicos, que determinam a distribuição regional do 

crédito rural no território brasileiro. Conforme sugere Bittencourt (2003), a distribuição 

regional do crédito rural se aproxima mais da participação de cada região no Valor Bruto da 

Produção Agropecuária (VBP) do que da quantidade de estabelecimentos agropecuários, área 

total e número de contratos firmados por região. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, existem no Brasil 5.175.636 estabelecimentos 

rurais, ocupando uma área de 333,6 milhões de hectares. Em 2006, foram firmados 3,5 milhões 

de contratos, totalizando, aproximadamente, R$ 24 bilhões para operações do crédito rural, o 

Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária foi de R$ 246,5 bilhões, as lavouras contribuíram 

com R$ 163,1 bilhões, e a pecuária com R$ 83,4 bilhões. 

 

Tabela 2: Estabelecimentos agropecuários, Área total, Crédito Rural e VBP 

Agropecuário, 2006. 

Região 

Estab. Agrop  Área Total              Crédito Rural  VBP agropecuária 

Unidades (%) Hectares (%) Contratos (%) 
Valor  

(%) 
Valor (%) 

(R$ mil)  (R$ mil)   

Norte 475.778 9,19 55.535.764 16,64 146.625 4,16 835.743 3,53 14.521.570 5,89 

Nordeste 2.454.060 47,42 76.074.411 22,8 1.728.638 49,07 2.406.651 10,17 29.983.651 12,16 

Sudeste 922.097 17,82 54.937.773 16,46 495.018 14,05 8.098.834 34,22 85.207.002 34,57 

Sul 1.006.203 19,44 41.781.003 12,52 1.020.110 28,96 8.498.406 35,91 64.862.990 26,31 

Centro-

Oeste 
317.498 6,13 105.351.087 31,57 132.164 3,75 3.826.752 16,17 51.926.045 21,07 

BRASIL 5.175.636 100 333.680.038 100 3.522.555 100 23.666.386 100 246.501.258 100 

 

Fonte: IBGE/FGVDADOS/Cepea/Esalq/USP/Conab/BACEN. Elaboração Própria 

 

Analisando item a item da tabela 2, verificamos que a distribuição do crédito rural se 

aproxima muito mais da participação de cada região no VBP Agropecuária, conforme sugere 

Bittencourt (2003), do que qualquer outro elemento. A região Nordeste, apesar de deter a maior 

quantidade de estabelecimentos agropecuários (47,42%) e número de contratos do crédito rural 

(49,07%), segunda maior área rural do Brasil (22,80%), recebeu apenas 10,17% dos recursos 

do crédito rural em 2006.  

Conforme ilustra o gráfico 13, a dinâmica, em termos percentuais, da distribuição 

regional do crédito rural acompanha, quase que perfeitamente, a participação de cada região no 

VBP agropecuária. No ranking por regiões do VBP 2006, as regiões Sudeste e Sul foram as que 

tiveram maior participação. Por sua vez, foram as regiões que mais receberam recursos do 

crédito rural. O mesmo comportamento é verificado com as outras regiões do País, o Centro-
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Oeste foi a terceira região que mais contribuiu no VBP e mais se beneficiou das aplicações do 

crédito rural. Em contrapartida, as regiões Nordeste e Norte ocuparam, respectivamente, 4ª e 5ª 

posição na formação do VBP agropecuária e no recebimento de recursos da política de crédito 

rural. Portanto, dentre os elementos apresentados no gráfico 13, nos parece que a participação 

de cada região no VBP agropecuária é a variável que melhor explica a distribuição regional do 

crédito rural. 

Gráfico 13: Part. perc. das regiões no número de estab. agrop. Área, Crédito Rural 

(contrato e valor), VBP, 2006. 

 

Fonte: IBGE/FGVDADOS/Cepea/Esalq/USP/Conab/BACEN. Elaboração Própria 

 

Na esfera estadual, a distribuição do crédito rural segue a mesma tendência. Os Estados 

que mais contribuem na formação do VBP são os que mais concentram recursos do crédito 

rural. Segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do 

montante de R$ 395,6 bilhões alcançados no VBP agropecuária em 2012, a região Sudeste foi 

a que teve maior participação (32,35%), seguida pela região Centro-Oeste (27,25%). No 

Sudeste, o maior VBP foi o do São Paulo, de R$ 71,9 bilhões e de Minas Gerais, de R$ 46,2 

bilhões, estes estados juntos concentraram mais de 90% dos recursos do crédito rural destinados 

a região. No Centro-Oeste, os estados de Mato Grosso e Goiás contribuíram, respectivamente, 

com 13,91% e 8,03% no VBP do Brasil, estes estados concentraram 7,7% e 8,1% dos 21,1% 

recursos do crédito rural destinados ao Centro-Oeste, significa uma concentração de, 

aproximadamente, 75% dos recursos da região. 

No próximo capítulo iremos expor quais os principais produtos da pauta de exportação 

brasileira, em seguida iremos analisar a distribuição do crédito rural por produto, a participação 

desses produtos no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) e em quais regiões eles estão 
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localizados. Essa exposição nos permitirá visualizar que a distribuição regional do crédito não 

é necessariamente regional, mas é uma distribuição econômica, onde verificaremos que não é 

a região como um todo que se beneficia da política de crédito rural, mas o cultivo específico de 

alguns produtos, sobretudo os produtos que formam as commodities.  

Desse modo, a divisão econômica do país vai além da divisão geográfica, não se trata 

da região Sul ou Nordeste, Norte ou Sudeste, mas dos complexos produtivos existentes em cada 

espaço. Assim, teremos a “região” da soja, do milho, da cana-de-açúcar, das carnes e de todos 

os demais produtos que compõem as principais commodities brasileiras e asseguram o peculiar 

projeto de geração de excedente econômico pelo setor primário.  
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3 A BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA E O AGRONEGÓCIO: A 

RELEVÂNCIA DO CRÉDITO RURAL NO FINANCIAMENTO DO 

MODELO PRIMÁRIO-EXPORTADOR. 

 

Conforme discutimos nos capítulos precedentes, o “relançamento” da economia do 

agronegócio no início do século XXI foi marcado por duas características fundamentais: no 

plano externo, pela crise de liquidez internacional de 1998; e, no plano interno, pela crise 

cambial (1996 até 2000) e pela pressão das saídas de rendas de capital, acentuando o déficit 

continuado na balança de pagamentos e perda de reservas internacionais.  

Tal como ocorrera na primeira crise da dívida de 1982, o setor primário-exportador foi 

escalado para gerar os saldos positivos necessários para solucionar o desequilíbrio externo. Ou 

seja, as exportações primárias foram eleitas como uma espécie de solução conjuntural/estrutural 

para o comércio exterior, capaz de livrar o país do déficit em conta corrente (DELGADO, 

2012). 

A economia do agronegócio posta em marcha no segundo governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1998-2002) encontrou um ambiente macroeconômico 

internacional muito receptivo nos anos 2000 para um reduzido grupo de produtos denominado 

commodities: soja, milho, fumo, café, açúcar-álcool, carnes (bovina e de aves), celulose de 

madeira e os produtos minerais. Destacam-se, neste contexto, os acelerados processos de 

urbanização da China e Índia e, consequentemente, o aumento exponencial da demanda por 

alimentos e energia o que contribuiu para o sucesso do novo projeto de acumulação de capital 

no setor agrícola brasileiro.  

Todavia, o modelo de crescimento econômico ancorado na dependência estrutural de 

commodities primárias tem limites que o impossibilitam de gerar saldos de comércio a médio e 

longo prazo, pois não eliminam os déficits da balança de transações correntes e, com isso, 

terminam por romper a restrição externa ao crescimento econômico.  

Os dados da pauta exportadora brasileira por fator agregado mostram que a participação 

dos produtos básicos nas exportações brasileiras está sendo de significativa importância para o 

crescimento econômico do país. Como pode ser observado, entre os anos 2000-2010 a 

participação dos manufaturados caiu de 59% em 2000 para 39,4% em 2010, enquanto a 

participação dos produtos básicos aumentou de 22,8% para 44,6% no mesmo período. 
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Gráfico 14: Participação percentual das exportações brasileiras por fator agregado (1980 

a 2010). 

 

Fonte: MDIC – SECEX – Elaboração Própria. 

 

Ao longo dos anos de 1980 a 2010 as exportações brasileiras em US$ milhões se 

elevaram expressivamente, passando de US$ 20 bilhões em 1980 para US$ 201 bilhões em 

2010. Conforme ilustra o gráfico 14, enquanto os produtos básicos decresceram em termos 

proporcionais até os anos 2000, caindo de 42,2% para 22,4% da pauta, os produtos 

manufaturados apresentaram crescimento acelerado em termos proporcionais até os anos 2000, 

subindo de 44,8% para 59% da pauta. A exposição gráfica por participação percentual sobre o 

total geral foi escolhida, em detrimento de uma exposição por valor porque permite visualizar 

mais claramente o fenômeno da “reprimarização” ou “desindustrialização”20 do Brasil, que 

ganha força a partir dos anos 2000. 

A geração de divisas internacionais nos anos recentes está pautada, principalmente, na 

comercialização de produtos básicos. Entre 2000 a 2010 o valor das exportações dos produtos 

manufaturados apresentou uma taxa de crescimento de 145%, US$ 32 bilhões para US$ 79 

bilhões, enquanto os produtos básicos exibiram uma taxa de crescimento de 616%, US$ 12 

bilhões para US$ 90 bilhões. Em termos de participação relativa, significa um acréscimo de 

21,8% a.a. dos produtos básicos e uma redução de 19,6% a.a. dos produtos manufaturados sobre 

o total geral da pauta de exportação brasileira. Por sua vez, os produtos semimanufaturados no 

                                                           
20 Os dados sugerem que o Brasil passa pelo processo de desindustrialização. No entanto, não podemos 

afirmar com toda a certeza que o país sofra ou não de desindustrialização. É necessário um estudo mais 

minucioso (que não cabe ao escopo deste trabalho). 
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mesmo período apresentaram uma trajetória relativamente estável, variando entre 13,4% a 

15,4%. 

No Gráfico 15, podemos analisar a participação percentual das exportações por 

conteúdo tecnológico21, entre os anos de 2000 a 2010. Observando este gráfico podemos 

perceber uma ampliação da participação das commodities primárias nas exportações brasileiras. 

Desde os anos 1990, a participação destes produtos oscila ao redor dos 40%. Entre 2007 e 2010, 

esta participação saltou 10 pontos percentuais, alcançando 51% das exportações brasileiras 

(NEGRI; ALVARENGA, 2011). 

 

Gráfico 15: Participação dos diferentes grupos de produtos, segundo intensidade 

tecnológica, nas exportações brasileiras (2000 a 2010) 

 

Fonte: Fernanda de Negri e Gustavo Varela Alvarenga, 2011. 

 

A principal característica das exportações brasileiras é a predominância das 

commodities primárias no cômputo geral da pauta. Nos dez anos analisados as commodities 

primárias tiveram uma participação média de 41%, variando entre 37% a 51%, os produtos 

intensivos em mão de obra e recursos naturais 10%, os produtos com baixa intensidade 

tecnológica 8%, os de média intensidade 17% e os de alta intensidade 12%, ficando a categoria 

“outros”22 com uma participação média de 9%. 

                                                           
21 Classificação de intensidade tecnológica baseada na metodologia da Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD (Trade and Development Report, 2002). 
22 Outros produtos, autodenominado “não classificados”, incluem, preponderantemente, commodities 

energéticas. 
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Os dados da exportação brasileira dos setores industrias por intensidade tecnológica do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, também sinalizam para a 

existência do fenômeno de “desindustrialização” da pauta exportadora brasileira a partir dos 

anos 2000. Em 2000, os produtos industriais (alta, média-alta, média-baixa, baixa) somavam 

83% da pauta; em 2010 a participação desses produtos industriais caiu bruscamente, exibindo 

uma participação percentual de 63% nas exportações brasileiras. Por sua vez, os produtos não 

industriais que em 2000 participavam apenas com 17% das exportações, em 2010 alcançam um 

patamar de 36%.  

Nesse cenário, o peso dos produtos não industriais e alguns produtos de baixa 

tecnologia, com destaque para os produtos alimentícios, bebidas e tabaco, na pauta de 

exportação brasileira definem o padrão de inserção do país no comércio exterior. Na verdade, 

com a reestruturação da economia do agronegócio nos anos 2000, o Brasil passou a ser um dos 

principais fornecedores de produtos agropecuários para o mundo. Em 2010, as exportações do 

agronegócio somaram US$ 76 bilhões, resultando US$ 63 bilhões de superávit na balança 

comercial do agronegócio. O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio em 2010 representou 

22,5% do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1 trilhão, as atividades agrícolas 

representavam 71% e a pecuária 29% do valor produzido no ano. 

Ano após ano o agronegócio brasileiro mostra resultados imbatíveis, estabelecendo 

novos recordes tanto de quantidade produzida, como, principalmente, pela receita total das suas 

exportações. Na realidade, o agronegócio brasileiro tem contribuído fortemente para a geração 

de divisas do País; entre 2000 a 2010, o saldo líquido da balança comercial do agronegócio 

(exportações menos os custos com importações) apresentou uma taxa de crescimento de 325%, 

ao longo de toda década sendo superavitária. No acumulado, foram gerados, líquidos, mais de 

US$ 423 bilhões. O saldo da balança comercial do agronegócio foi superior ao saldo da balança 

comercial brasileira em quase todos os anos, exceto 2005 e 2006. No ano de 2008, enquanto o 

saldo comercial oriundo dos outros setores produtivos da economia foi de aproximadamente 

US$ 24,9 bilhões, a economia do agronegócio produziu um saldo comercial de US$ 59,9 

bilhões.  

Segundo os dados do CEPEA/USP, o agronegócio representa quase um quarto do PIB 

nacional, variando entre 22,53% a 26,33%, nos anos de 2000 a 2010. As exportações do 

agronegócio respondem em média com 38,84% do total de vendas externas do país. Esses e 

outros indicadores comprovam a importância do agronegócio para a economia brasileira, pois, 

além de gerar renda e ocupação, o setor desempenha papel fundamental na sustentação da 

balança comercial. Apesar disto, o saldo positivo da balança comercial do agronegócio não tem 
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sido suficiente para conter o déficit da conta corrente brasileira. Porém, é irrefutável a 

relevância do agronegócio para a estabilidade macroeconômica do Brasil. 

 

3.1 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO POR PAÍS DE DESTINO 

 
 

Atualmente, o Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de vários 

produtos agropecuários; nos últimos anos, poucos países tiveram um crescimento tão 

expressivo no comércio internacional do agronegócio quanto o Brasil. Em dez anos, o país 

dobrou o faturamento com as vendas externas de produtos agropecuários e teve um crescimento 

superior a 100% no saldo comercial. (MAPA, 2009). 

No início da primeira década do século XXI o Brasil comercializava com 182 países, 

em 2008 passou a comercializar com 219 países. Até 2007 os quatros principais países 

compradores dos produtos do agronegócio brasileiro eram respectivamente: (1) Estados 

Unidos; (2) Países Baixos; (3) China; (4) Rússia. A partir de 2008, a China se apresentou como 

a nova potência em ascensão, alterando significativamente o cenário mundial.  

No auge da crise financeira internacional, em 2009, a China contribuiu de forma positiva 

para o desempenho do PIB global, funcionando como a única locomotiva do crescimento 

internacional. Como veremos no gráfico 16, a China no ano de 2010 foi o principal país de 

destino das exportações do agronegócio brasileiro, “desbancando” uma posição que até o ano 

de 2007 vinha sendo ocupada pelos Estados Unidos. 

 

Gráfico 16: Principais Destinos das Exportações do Agronegócio em 2010 

 

Fonte: AGROSTAT Brasil – Elaboração Própria 
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A cada ano a China se consolida como o principal destino internacional dos produtos do 

agronegócio brasileiro, o grande player comercial do Brasil. Em 2008 a participação da China 

nas exportações do agronegócio brasileiro era de 11,04%, em 2009 de 13,79%. Em 2010 a 

China se manteve na liderança como principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro, 

respondendo por 14,39% do faturamento total obtido pelo setor. Os Estados Unidos e Países 

Baixos com 7,07% do valor total exportado pelo agronegócio brasileiro, Rússia (5%) e 

Alemanha (4%), quarto e quinto lugar, respectivamente. Além desses, outros importantes 

demandantes foram: Japão (3,10%), Itália (2,94%), Bélgica (2,83%), Venezuela (2,82%), Irã 

(2,71%), Arábia Saudita (2,58%), Reino Unido (2,52%), Espanha (2,31%), França (2,15%), 

Hong Kong (2,03%), Coreia do Sul (1,91%) e Egito (1,76%). Entre os blocos econômicos a 

União Europeia mantém sua hegemonia, com participação de 20,4% na receita gerada. 

Outro método que comprova a relevância do agronegócio para a economia brasileira é 

análise dos principais produtos que compõem a pauta de exportação brasileira. Verificaremos 

que ano após ano a pauta exportadora brasileira torna-se cada vez mais concentrada na 

comercialização de produtos do agronegócio. Em 2000 e 2006, dentre os 10 principais produtos 

das exportações brasileiras, 5 eram do agronegócio, aumentando para seis em 2010. No 

acumulado de janeiro a outubro de 2015, oito produtos do agronegócio estão entre os dez bens 

mais exportados pelo Brasil. São eles: soja em grão, açúcar em bruto, farelo de soja, carne de 

frango, café em grão, carne bovina, celulose e milho em grão. Juntos, estes oito produtos 

renderam US$ 51,19 bilhões ao Brasil, respondendo por 31,9% da receita total gerada com 

exportações brasileiras, no acumulado de janeiro a outubro de 2015. 

 
 

3.2 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO POR PRODUTO 

 

Conforme ilustra a tabela 3, o valor das exportações do agronegócio brasileiro cresce 

significativamente, de 2000 a 2010. Em 2000 o valor das exportações era de aproximadamente 

US$ 21 bilhões, após uma década esse volume mais que triplica, passando para US$ 76 bilhões 

em 2010.  Juntos, os dez produtos da tabela abaixo representam cerca de 92% das exportações 

do agronegócio. 

Em 2010, dentre os setores mais importantes, o complexo da soja se manteve na 

liderança das exportações brasileiras de produtos agrícolas com 22,38%, seguido do complexo 

sucroalcooleiro, com 18,04%. Em terceiro lugar, ficou o setor de carnes (bovina, aves e suínos), 
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quarto lugar foi o setor de produtos florestais, e o do café, na quinta posição. Ademais, exceto 

o complexo de soja – que se manteve no topo do ranking das exportações do agronegócio nos 

três anos ilustrados na tabela 3 – os demais setores ao longo da década 2000-2010 apresentaram 

grande oscilação. Os complexos de carnes, sucroalcooleiro e o de cereais, farinhas e 

preparações evoluíram consideravelmente de 2000 a 2010. Por outro lado, o complexo de 

couros, fibras e produtos têxteis e de produtos florestais decresceram em termos proporcionais 

no mesmo período, enquanto os demais setores mantiveram participação praticamente estável.  

 

Tabela 3: Ranking das principais exportações do agronegócio por grupo de produtos – 

evolução e participação percentual nos anos de 2000, 2005 e 2010. 

PRINCIPAIS                                                      

PRODUTOS 

EXPORTADOS 

2000 2005 2010 

Valor (US$) 
Part. 

% 
Valor (US$) 

Part. 

% 
Valor (US$) 

Part. 

% 

Café 1.784.142.125 8,66 2.928.683.573 6,71 5.764.620.108 7,54 

Carnes 1.957.452.948 9,50 8.193.777.043 18,78 13.629.852.660 17,83 

Cereais, Farinhas 

e Preparações 
64.302.532 0,31 292.421.721 0,67 2.715.366.004 3,55 

Complexo Soja 4.194.428.525 20,36 9.473.585.249 21,72 17.107.048.096 22,38 

Complexo 

Sucroalcooleiro 
1.238.056.983 6,01 4.698.891.311 10,77 13.789.919.770 18,04 

Couros, Produtos 

de Couro e 

Peleteria 

2.155.436.544 10,46 3.058.598.235 7,01 2.639.405.032 3,45 

Fibras e Produtos 

Têxteis 
842.861.710 4,09 1.532.030.194 3,51 1.446.286.845 1,89 

Fumo e seus 

produtos 
841.476.220 4,08 1.706.564.367 3,91 2.762.245.963 3,61 

Produtos 

Florestais 
4.419.592.472 21,45 7.202.079.477 16,51 9.281.429.425 12,14 

Sucos 1.090.144.687 5,29 1.184.912.198 2,72 1.925.125.453 2,52 

Demais Produtos 2.016.793.676 9,79 3.351.838.417 7,68 5.380.641.894 7,04 

Total 20.604.688.422 100 43.623.381.785 100 76.441.941.250 100 

Fonte: AGROSTAT Brasil – Elaboração Própria 

 

Os produtos do setor de carnes aumentaram sua participação na pauta de exportações 

do agronegócio de 9,50% em 2000, para 17,83% em 2010; o setor sucroalcooleiro, assim como 

o setor de carnes, apresentou uma tendência de crescimento bastante representativa, saltando 

de 6,01% para 18,04% em 2010. O grupo dos cereais, farinhas e preparações também teve uma 

década positiva, apresentando crescimento de 0,31% para 3,55% no faturamento total das 

exportações agropecuárias. Em contrapartida, os setores de couros e de produtos florestais que 

detinham grande participação nas exportações do agronegócio brasileiro no ano de 2000, 
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10,46% e 21,45% respectivamente, exibiram uma significativa perda de participação na pauta 

de exportação durante a década analisada. 

Dentro de cada cadeia produtiva, ilustrada pela tabela 3, existem produtos que possuem 

maior representatividade no setor. No complexo de café, o café verde é o principal produto. No 

complexo de carnes, a carne de frango in natura e carne bovina in natura são os principais 

responsáveis pelo faturamento do setor. No setor de cereais destacam-se milho, trigo e arroz.  

No complexo da soja, a soja em grão foi a líder absoluta em exportações do setor, em segundo 

lugar o farelo de soja. Dentre os principais produtos do complexo sucroalcooleiro, o açúcar de 

cana em bruto e açúcar refinado são os principais produtos do setor. No setor de couros e 

calçados, os couros e peles de bovinos e equídeos são os principais produtos. No de fibras 

destaca-se o algodão não cardado nem penteado e fios, linhas e tecidos de algodão. No 

complexo de fumo e seus produtos, o fumo não manufaturado é o produto mais relevante. No 

complexo de produtos florestais, destacam-se a madeira e celulose. E por fim, no setor de sucos, 

o suco de laranja é o produto que mais contribui com a receita do setor.  

 

Gráfico 17: Principais Produtos Exportados pelo Agronegócio Brasileiro em 2010 

Fonte: AGROSTAT Brasil – Elaboração Própria 

 

Os 11 principais produtos do gráfico 17 participaram expressivamente da pauta de 

exportação do agronegócio durante toda década analisada, ao longo dos anos alguns produtos 

com mais expressividade outros nem tanto, mas no geral esses onze produtos constituíram mais 
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de 50% das exportações do agronegócio brasileiro. Juntos, renderam aproximadamente US$ 55 

bilhões em 2010, este valor equivale a 71% da receita total das exportações do agronegócio 

brasileiro, enquanto todos os demais produtos apenas 29%, US$ 21,7 bilhões.  

Comparativamente aos anos de 2000 e 2005, os dois principais produtos da pecuária 

(carne bovina e carne de frango) apresentaram um ótimo desempenho, o valor das suas 

exportações passou de US$ 1,3 bilhões em 2000 e US$ 5,7 bilhões em 2005 para US$ 9,6 

bilhões em 2010. Da mesma forma, os dois principais produtos do setor sucroalcooleiro, o 

açúcar de cana em bruto e o refinado tiveram uma década favorável, aumentando o valor total 

das suas exportações de US$ 1,2 bilhões em 2000 e US$ 3,9 bilhões em 2005 para US$ 12,7 

bilhões em 2010. O café verde e o milho também tiveram uma década positiva, com vendas 

externas de US$ 1,5 bilhões em 2000 e US$ 2,5 bilhões em 2005 para US$ 5,2 bilhões em 2010 

e US$ 260 mil em 2000 e US$ 102 milhões em 2005 para US$ 2,1 bilhões em 2010, 

respectivamente.  

Por outro lado, o suco de laranja teve uma década relativamente difícil, apesar de 

apresentar valor de exportação crescente, esse produto perdeu participação percentual nas 

exportações do agronegócio brasileiro, recuando de 5,02% em 2000 para 2,3% em 2010. Por 

fim, o fumo apresentou valores de exportação crescentes, mas sua participação no cômputo 

geral das exportações do agronegócio foi relativamente estável, em média 3,6% do valor das 

exportações.  

 Assim como ocorrera durante toda a série temporal analisada, a soja em grãos lidera as 

exportações do agronegócio. Em 2010 as exportações da soja em grãos somou US$ 11 bilhões 

(aumento de 106% em relação a 2005); o açúcar de cana em bruto, com exportações de US$ 

9,3 bilhões (aumento de 290% em relação a 2005); carne de frango, com vendas externas de 

US$ 5,8 bilhões (aumento de 74% em relação a 2005); café verde, com receita de exportação 

de US$ 5,2 bilhões (aumento de 105% em relação a 2005); celulose, com vendas externas de 

aproximadamente US$ 4,8 bilhões (aumento de 134% em relação a 2005); farelo de soja, com 

vendas de exportação de US$ 4,7 bilhões (aumento de 64% em relação a 2005); carne bovina, 

com receita de exportação de US$ 3,8 bilhões (aumento de 60% em relação a 2005); açúcar 

refinado, com exportações de US$ 3,4 bilhões (aumento de 124% em relação a 2005); milho, 

fumo não manufaturado e suco de laranja com vendas externas de aproximadamente US$ 2,1 

bilhões, US$ 2,6 bilhões, US$ 1,8 bilhões, respectivamente.  
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3.3 VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO (VBP) AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 

 

Com auxílio do gráfico 18, ilustramos a evolução do desempenho das lavouras e da 

pecuária na formação do Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária brasileira. Durante o 

período analisado, o VBP agropecuária foi crescente, com taxa de crescimento de 65,61%, de 

2000 a 2010. Em 2005 e 2009, o VBP agropecuária apresentou uma variação negativa em 

relação ao ano anterior, -9,63% e -3,64% respectivamente. O ano de 2006 apesar de leve, 

também exibiu um recuo, - 0,31% em relação a 2005.  

 

Gráfico 18: Valor Bruto da Produção Agropecuária - Brasil 

 

Fonte: IBGE/FGVDADOS/Cepea/Esalq/USP/Conab. Elaboração Própria 
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pelo IBGE, o Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária de 2010 somou R$ 333,2 bilhões, 

aumento de 4% em relação aos R$ 320,4 bilhões de 2009, atingindo o valor mais alto da série 

histórica iniciada neste trabalho. Ano após ano o VBP agropecuária alcança volumes recordes, 

o VBP de 2015 atingiu a marca histórica de R$ 477,5 bilhões, acréscimo de 1,07% em relação 

ao ano de 2014. 

No período de 2000 a 2010, o VBP agropecuária brasileira teve um acréscimo líquido 

de R$ 132 bilhões. Destes, R$ 84 bilhões se referem às lavouras, 64% do total. Na média, a 

participação das lavouras na formação do VBP é de aproximadamente 68% a.a., variando entre 

66% e 72%. Em 2000, elas somavam R$ 136 bilhões e passaram para R$ 220,1 bilhões em 

2010. A pecuária contribuiu com R$ 48 bilhões, o equivalente a 36% a.a. do valor líquido. O 
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setor vem exibindo um desempenho positivo, nos anos 2000, o VBP do setor era de R$ 65 

bilhões e chegou a R$ 113 bilhões em 2010.  

Constatamos que o setor agrícola é o que mais contribuiu no VBP agropecuária, no 

período de 2000 a 2010. A seguir, mostraremos a participação dos produtos no VBP, por 

atividade (agrícola e pecuária). Entre os produtos que mais colaboram no VBP das lavouras, 

destacam-se: soja (em média 26%); milho (em média 12%); cana-de-açúcar (em média 14%); 

café (em média 8%); arroz (em média 6%) e laranja (em média 6%). Na pecuária, os produtos 

com maior participação são: bovinos (em média 43%) e frango (em média 26%). 

 
Tabela 4: Participação percentual dos produtos no Valor Bruto de Produção (VBP) 

agropecuária brasileira, 2000 a 2010. 

AGRICULTURA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Algodão herbáceo 

(em caroço) 
3% 3% 2% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 

Arroz (em casca) 6% 5% 5% 6% 7% 6% 5% 4% 5% 6% 4% 

Banana 6% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 

Batata - inglesa 2% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Café (em grão) 11% 6% 8% 5% 8% 10% 10% 8% 8% 7% 9% 

Cana-de-açúcar 13% 16% 13% 11% 10% 13% 18% 16% 13% 17% 18% 

Feijão (em grão) 4% 4% 5% 4% 3% 4% 4% 3% 5% 4% 3% 

Fumo (em folha) 3% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 

Laranja 5% 8% 8% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 5% 6% 

Mandioca 4% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 

Milho (em grão) 14% 12% 12% 15% 11% 10% 11% 14% 15% 11% 10% 

Soja (em grão) 21% 24% 28% 31% 29% 24% 21% 24% 27% 28% 26% 

Tomate 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Trigo (em grão) 1% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 

PECUÁRIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bovinos 44% 45% 45% 42% 44% 41% 44% 42% 42% 42% 42% 

Suínos 8% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 8% 9% 9% 10% 

Frango 24% 24% 25% 27% 26% 27% 26% 28% 27% 26% 24% 

Leite 17% 16% 15% 15% 14% 16% 15% 16% 17% 17% 18% 

Ovos 7% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 

Fonte: IBGE/FGVDADOS/Cepea/Esalq/USP/Conab. Elaboração Própria 

 

Em termos percentuais, não ocorreram grandes mudanças na participação dos produtos 

sistematizados acima (tabela 4) na composição do VBP agropecuária. Contudo, em termos 

monetários, alguns produtos obtiveram desempenho melhor que outros, são eles:  batata inglesa 

(Tx. Cresc. 57,42%); cana-de-açúcar (Tx. Cresc. 117,96%; laranja (Tx. Cresc. 103,50%); soja 

em grão (Tx. Cresc. 103,71%); tomate (Tx. Cresc. 74,24%); trigo em grão (Tx. Cresc. 

199,98%); suínos (Tx. Cresc. 112,17%) e leite (Tx. Cresc. 83,45%). Outros - algodão herbáceo 
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(em caroço), arroz em casca; banana, café em grão; feijão em grão, milho em grão - tiveram 

pequena elevação do VBP durante os 10 anos analisados neste trabalho.  

Durante os anos de 2000 a 2010, as estimativas estaduais indicam que a liderança do 

VBP agrícola continua sendo do estado de São Paulo, seguida pelo Paraná, Mato Grosso e Rio 

Grande do Sul. Já no VBP pecuária destacam-se os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 

Goiás e Rio Grande do Sul. Classificando por produto, Mato Grosso é o estado que apresenta o 

maior VBP de soja, sozinho este estado produziu mais que as regiões norte, nordeste e sudeste, 

representou mais de 50% da produção do Centro-Oeste em 2010. Em seguida, vem o Paraná, 

estado com o segundo maior VBP de soja do país, representa mais de 50% do volume de 

produção de soja da Região Sul.  

A Região Sul é a que possui o maior VBP de milho, cujo principal produtor é o estado 

do Paraná. A região representa mais de 35% do VBP de milho do país e o estado do PR mais 

de 20%. Ainda, é nesta região que localizamos o maior VBP de arroz, em termos percentuais, 

mais de 60% do VBP de arroz do país, o estado que mais se destaca é o Rio Grande do Sul, 

cerca de 85% do Valor Bruto de Produção de arroz da região e 50% do Brasil é fornecido pelo 

RS.  

A Região Sudeste, apresenta o mais expressivo VBP de cana-de-açúcar, café e laranja. 

Esta região produz aproximadamente 60% do VBP de cana-de-açúcar e mais de 75% do VBP 

de café e laranja, do Brasil. São Paulo é o estado que mais se destaca na produção de cana-de-

açúcar e laranja, em termos percentuais, produz acima de 80% e 90% do VBP de cana-de-

açúcar e laranja, respetivamente, da Região Sudeste.  Minas Gerais, é o maior produtor de café 

do país, sozinho este estado produz mais que todas as regiões do país, é responsável por cerca 

de 60% do VBP de café da região e 50% do país.   

No grupo de produtos de origem animal, três regiões (Sudeste, Sul e Centro-oeste) 

representam 80% do VBP pecuária do País. A região Centro-Oeste é a que possui o maior VBP 

de bovinos, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, juntos representam 

aproximadamente 40% do VBP de bovinos do Brasil. Apesar da região Centro-Oeste apresentar 

os maiores Valores Brutos de Produção de bovinos, a UF que mais se destaca no valor do grupo 

é o estado de São Paulo. No que concerne a VBP de frangos, os estados de Santa Catarina e 

Paraná são os maiores produtores do país, no período de 2000 a 2010.   

Considerando as principais commodities agropecuárias (4 produtos da agricultura e 2 da 

pecuária) exportadas pelo agronegócio brasileiro, sistematizadas no gráfico 17, e a participação 

destas na composição do Valor Bruto da Produção Agropecuária brasileira, mostraremos nos 

próximos tópicos, o panorama geográfico do Brasil na produção dessas commodities e como se 
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distribui os recursos financeiros e contratos da Política de Crédito Rural brasileira no 

financiamento desses produtos. 

 

3.4 O PAPEL DA POLÍTICA DE CRÉDITO RURAL NAS EXPORTAÇÕES DE 

COMMODITIES 

 

A relevância do crédito rural para o desempenho do setor agropecuário vem sendo 

intensamente investigada. A literatura que trata deste tema já mostrou com argumentos teóricos 

e dados empíricos que a agricultura responde aos estímulos das políticas agrícolas, 

especialmente a política de crédito rural. Lopes et al. (2001), em seu trabalho “O problema do 

acesso ao capital na agricultura brasileira”, demonstrou que entre as variáveis analisadas, o 

capital é a variável que resulta maior retorno para produção. Aumentando 10% nos 

investimentos de capital fixo e custeio (compra de insumos) das explorações, a produção 

aumentará 5,2%, sendo o capital de custeio a prioridade para o crescimento da produção 

agrícola brasileira. A importância relativa do capital é o dobro da terra, os retornos oriundos do 

capital são de 52% enquanto os retornos do fator terra são apenas de 23%. 

Por sua vez, Belik (2015) argumenta que com a estabilização de preços decorrente do 

Plano Real em 1994 e tendo em vista também que a taxa de câmbio se consolida em um patamar 

relativamente elevado, a produção e o crédito estiveram lado a lado nessa nova fase pós-Plano 

Real. Desse modo, a produção agropecuária, segue a enorme dependência dos volumes de 

crédito subsidiado. Isto porque, tendo em vista as taxas de juros praticadas na economia até 

recentemente, o crédito rural apresenta-se como um recurso barato e abundante, principalmente 

para operações de curto prazo. Ademais, para os exportadores, por exemplo, o juro reduzido e 

subsidiado é uma maneira de compensar a taxa de câmbio valorizada que esteve presente nos 

anos que se seguiram desde o início do Plano Real. 

Belik (2015) chama atenção para quando comparamos o volume de crédito de custeio 

em relação ao VBP de cada grupo de produtos, ocorre uma situação interessante: 

[...] dados do Anuário do Crédito Rural do BCB, comparados ao VBP calculado pelo 

IBGE, mostram uma variação entre 17% e 24% de participação do crédito de custeio 

em relação ao VBP, grosso modo, ao longo da década. Como se sabe, o VBP é 

formado por duas partes: insumos e valor adicionado. Portanto, considerando que 

apenas uma pequena parcela do VBP, inferior a 30%, pode ser considerada como valor 

adicionado, pode-se visualizar o fato de que o crédito de custeio estaria cobrindo a 

quase totalidade do produto efetivamente gerado pela atividade, mas, evidentemente, 

cobrindo poucas das despesas necessárias à produção (Belik, 2015, p. 21). 

 

Analisando o desempenho das lavouras, segundo dados publicados pelo IBGE, Belik 

(2015) verifica que na produção da cana-de-açúcar, até o início da década o custeio em relação 
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ao VBP ainda era muito pequeno, mas em 2010 cresce e chega a representar 11% do VBP. 

Considerando que as margens na atividade são muito pequenas, comprova-se mais uma vez a 

importância do crédito para a produção na cana-de-açúcar. O mesmo pode ser observado no 

cultivo de fumo, cuja participação do crédito no VBP se colocou entre 20% e 33% ao longo da 

década. 

Portanto, não há dúvidas que o aporte de recursos financeiros é uma variável 

fundamental para dinâmica econômica do setor agropecuário. Desta forma, o gráfico abaixo 

ilustra os principais produtos financiados pelo crédito rural brasileiro, nos anos de 2000 a 2010. 

Os 9 produtos ilustrados no gráfico 19 absorveram mais de 87% do volume de crédito rural, 

modalidade custeio. Estes são justamente os produtos de lavouras que mais se destacaram nas 

exportações brasileiras do agronegócio na primeira década do século XXI. Como veremos 

adiante o mesmo ocorre com o crédito de custeio para pecuária; são os principais produtos 

(bovinos e aves) de exportação que recebem o maior volume de recursos do crédito rural.  

Gráfico 19: Participação (%) das principais lavouras nos financiamentos de custeio 

agrícola concedidos pelo crédito rural (2000-2010) 

 
Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Em todos os anos ilustrados pelo gráfico 19, o peso da soja (safra de verão; safra de 

verão - zoneamento agrícola; consorciada; irrigada; safrinha; transgênica - zoneamento 

agrícola; transgênica - safra de verão) no total do custeio agrícola do crédito rural não 

apresentou grandes variações. Entre 2000 a 2010, a oleaginosa respondeu em média por 32% 
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a.a. dos recursos investidos nas lavouras. Até 2005 a participação da soja foi superior a 30% 

a.a., de 2006 a 2008 teve um decréscimo importante, chegou a 25% a.a. A queda nos valores 

entre 2004 e 2006 é fruto de uma crise setorial que foi marcada por diversos fatores: queda do 

preço, aumento dos custos de produção, baixa produtividade devido à ferrugem asiática, 

variabilidade climática, defasagem cambial, endividamento dos produtores e tensões 

ambientais (JUNIOR; GRISA, 2015).  

 Apesar de apresentar variações, a soja sempre se manteve como o principal produto 

financiado pelo crédito rural, entre 2000 a 2010. Em valores constantes, dos R$ 26,5 bilhões 

disponibilizados pelo crédito rural (custeio agrícola) em 2010, aproximadamente R$ 8,6 bilhões 

foi direcionado para custeio da soja. A segunda lavoura que mais se beneficiou com os recursos 

do crédito rural foi o milho (em média 21%), seguida do café (em média 8%) e arroz (em média 

7%), a partir de 2005 a cana de açúcar (em média 6%).  

No item 3.5 iremos expor detalhadamente a produção das principais commodities 

agrícolas por estado brasileiro e a distribuição, por estado, dos recursos do crédito rural, custeio 

agrícola, no financiamento da produção de commodities, concentrando-se, principalmente, nos 

produtores mais capitalizados, localizados nos espaços (estados/regiões) mais desenvolvidos. 

 

Gráfico 20: Participação (%) dos principais produtos de origem animal nos 

financiamentos do crédito rural, modalidade custeio da pecuária (2000-2010) 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

A partir do gráfico 20, verificamos que assim como ocorre no crédito rural custeio 

agrícola, há uma concentração de recursos do crédito rural, custeio pecuário no financiamento 
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dos principais produtos de exportação. Conforme visto na tabela 3, o complexo de carnes, 

durante a década analisada neste trabalho, teve uma evolução, em termos de participação no 

total exportado pelo país, alcançou o patamar de 17,83% das exportações do agronegócio em 

2010. Ano após ano, este setor aumenta sua participação no cômputo das exportações 

brasileiras, a carne bovina in natura e a carne de frango in natura são os principais produtos 

deste complexo. A carne suína ocupa a terceira posição nas exportações do complexo de carnes.  

Entre 2000 a 2010, o volume de recursos do crédito rural - custeio pecuário foi 

multiplicado por quase dez 10 vezes, ao passo que o número de contratos firmados sofreu um 

incremento da ordem de 325,4%. A produção de carne bovina foi o principal produto financiado 

pelo crédito de custeio da produção de origem animal, em média 49%, seguida da avicultura 

(engorda para abate) com 17% e suínos com 13%.  

 

3.5 PRINCIPAIS COMMODITIES AGROPECUÁRIAS EXPORTADAS PELO BRASIL: 

ESTADOS PRODUTORES E DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO RURAL, POR PRODUTO E 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO, FINALIDADE CUSTEIO.   

 

Conforme discutido neste trabalho, o agronegócio tem sido muito relevante para geração 

de divisas no País. Em 2010, as exportações do agronegócio somaram US$ 76,4 bilhões, 

aproximadamente 38% das exportações do país, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio 

foi de R$ 1 trilhão, 22,53% do PIB nacional (CEPEA, 2015) e o saldo da balança comercial 

deste setor foi de US$ 63 bilhões, ao passo que o saldo da balança comercial brasileira foi de 

apenas US$ 20 bilhões (SECEX, 2015).  

O sucesso desse setor deve-se: no plano externo; pela existência de uma demanda por 

alimentos em expansão, fruto do crescimento populacional, da urbanização e do crescimento 

da renda em países emergentes, como China e Índia, no plano interno; pela elevada 

competitividade da agricultura brasileira, dada as fortes vantagens comparativas do país 

(disponibilidade de recursos naturais), custos de produção baixos quando comparados a outros 

países e os contínuos e significativos investimentos do setor público e do setor privado em 

tecnologia e pesquisa (BELLUZZO; FRISCHTAK; LAPLANE, 2014).  

No Brasil, os subsídios setoriais são relativamente limitados quando comparados aos 

países da OCDE, estimativa de 5,7% de subsídio governamental na receita do setor 

agropecuário, ao passo que no União Europeia e Estados Unidos esse valor é bem maior, 29% 

e 12% respectivamente (BELLUZZO; FRISCHTAK; LAPLANE, 2014).  
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Todavia, segundo destaca Heredia, Palmeira e Leite (2010), apesar do discurso 

empresarial do setor apontar que o sucesso do agronegócio não depende de políticas setoriais, 

implementadas pelo Estado, a análise dos processos sociais rurais em curso, que informam o 

paradigma do “agronegócio”, não pode estar desvinculada das práticas de mecanismos e 

instrumentos de políticas – setoriais ou não – implementados pelo Estado brasileiro.  

Na realidade, a intervenção do Estado tem sido fundamental nas transformações da 

agropecuária brasileira por meio de uma série de políticas públicas: políticas relativas ao 

ordenamento territorial da terra; políticas referentes ao trabalho; políticas ambientais e os 

marcos regulatórios; políticas de infraestrutura; e, com destaque, a política de crédito rural. A 

política de crédito rural é compreendida, como principal instrumento promotor da 

“modernização conservadora” do setor agropecuário.  

Em conformidade, Lopes et al. (2001), Belik (2015) e Delgado (2012), chamam atenção 

para relevância do crédito rural no dinamismo do setor agropecuário brasileiro. Conforme 

Delgado (2012), a reconstituição do crédito público bancário no século XXI, sob a égide do 

Sistema Nacional de Crédito Rural foi a principal via de fomento da política agrícola brasileira, 

constituindo-se um dos elementos determinantes do boom exportador de commodities e da 

reestruturação da economia do agronegócio a partir dos anos 2000. 

Desse modo, admitindo que o crédito rural é um importante instrumento de 

desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, no próximo item, iremos analisar a 

distribuição estadual desta política (contratos e recursos) no custeio das principais commodities 

agrícolas – soja, café, cana-de-açúcar, milho – exportadas pelo agronegócio brasileiro e que 

apresentam maior participação na formação do VBP agropecuária no Brasil. Também, 

analisaremos o desempenho do crédito rural no custeio dos dois principais produtos de origem 

animal – bovinos e avicultura (frango) – que compartilham os mesmos indicadores citados 

anteriormente. 

 

3.5.1 O Crédito Rural para o Custeio da Soja por estados brasileiros 
 

 

 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Na safra 

2009/2010, a cultura ocupou uma área aproximadamente de 23,5 milhões de hectares, 

totalizando uma produção de 68,7 milhões de tonelada e a produtividade média foi de 2.927 kg 

por hectare. Em 2010, as exportações de soja, representou 22% do volume financeiro exportado 

pelo agronegócio brasileiro. A soja começou a ser cultivada no Sul do Brasil em 1900, mas foi 
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somente a partir dos anos 40 que ela adquiriu alguma importância econômica, merecendo o 

primeiro registro estatístico nacional em 1941, no Anuário Agrícola do RS.  

Cultivada especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, a soja se firmou como 

um dos produtos mais destacados da agricultura nacional e na balança comercial. A soja é a 

cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 49% da 

área plantada em grãos do país (MAPA, 2015).  Entre os anos de 2000 a 2010, as regiões Sul e 

Centro-Oeste mantiveram-se como as duas principais produtoras, responsáveis, em conjunto, 

por cerca de 90% da produção de soja do país, 61,7 milhões de toneladas produzidas no ciclo 

2009/2010. 

A Figura 2 ilustra o acentuado processo de espacialização da produção de soja nos anos 

2000 a 2010. Ao longo deste período, evidenciamos dois processos: intensificação 

(concentração) da produção nos estados tradicionalmente produtores e a extraordinária 

expansão do valor da produção de soja em todos os 10 estados, por conseguinte, no Brasil, R$ 

8,6 bilhões nos anos 2000, para R$ 37,3 bilhões em 2010. 

 

Figura 2: Quantidade produzida (em toneladas) e Valor da Produção (mil reais) de soja 

(em grão), nos anos 2000, 2005 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaboração Própria.  

 

A produção de soja concentra-se, principalmente, nos estados de Mato Grosso, Paraná, 

Goiás e Rio Grande do Sul. Juntos, estes estados são responsáveis por mais de 70% do valor da 

produção de soja no Brasil. Os estados do Mato Grosso e Paraná são os que apresentam maior 

quantidade produzida e valor de produção, em termos percentuais, estes estados participam com 

mais de 40% do valor de produção da soja no Brasil. Em 2010, o valor da produção de soja foi 
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de R$ 37,3 bilhões, deste volume R$ 16,4 bilhões foram produzidos nos estados do Mato Grosso 

e Paraná. 

Todavia, em menor volume, também podemos ver a presença da leguminosa no Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, São Paulo e Santa Catarina. Os estados 

restantes produzem uma quantidade muito pequena, quando comparados aos grandes 

produtores do país. Os estados do Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Alagoas não registraram produção da leguminosa em 2010. Os 10 

estados ilustrados no ranking da figura acima, juntos são responsáveis por mais de 95% do valor 

de produção de soja no Brasil. 

Durante a década analisada neste trabalho, o financiamento das lavouras de soja por 

intermédio do crédito rural, modalidade custeio agrícola, apresentou um ritmo acelerado de 

expansão do volume de recursos aplicados. Nos anos 2000, o volume de recursos financeiros 

para custeio de soja era de aproximadamente R$ 1,5 bilhão para R$ 8,5 bilhões em 2010, 

significa um crescimento de 470%, área financiada da soja pelo crédito rural era 6,8 milhões de 

hectares nos anos 2000, chega a 11,9 milhões em 2010. A soja se mantém como a principal 

lavoura financiada pelo crédito rural, entre os anos 2000 a 2010, a oleaginosa respondeu em 

média por 32% a.a. dos recursos investidos no custeio de lavouras no Brasil.  

A distribuição regional dos recursos e contratos nos relevam a intensa concentração do 

crédito rural em estados historicamente produtores de soja no Brasil. Os dez estados ilustrados 

acima absorvem mais de 93% dos recursos e quase 99% dos contratos de crédito rural. Para os 

demais estados, restam apenas 4% dos recursos e 1% dos contratos para custeio de soja com 

recursos do crédito rural brasileiro. 

Dentre os 10 estados, o Paraná ocupa a posição de principal estado que acessa os 

recursos financeiros do crédito rural para custeio de lavouras de soja (25%), seguido pelo Rio 

Grande do Sul (19%), Mato Grosso (14%), Goiás (13%). Juntos, os quatro estados concentram 

em média mais de 70% dos recursos, no período de 2000 a 2010. 
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Figura 3: Distribuição estadual (%) dos recursos aplicados e contratos do crédito rural 

para produção de soja, finalidade custeio agrícola (média de 2000 a 2010). 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Apesar do Paraná concentrar o maior volume de recursos, o Rio Grande do Sul é o 

estado com maior número de contratos firmados. No somatório de 2000 a 2010, o Paraná firmou 

cerca de 630.972 contratos, ao passo que o Rio Grande do Sul teve 839.974 contratos assinados 

para custeio da soja via crédito rural. A concentração maior nos contratos que nos recursos 

corrobora para diferença do valor médio dos financiamentos.  

Em 2010, enquanto a média dos contratos do Rio Grande do Sul é pouco mais de R$ 20 

mil, no Paraná supera R$ 30 mil. Os estados que compõem a região Centro-Oeste concentraram 

maior volume de recursos que quantidade de contratos, portanto, a média por contrato é mais 

elevada, Mato Grosso (R$ 334 mil), Mato Grosso do Sul (R$ 141 mil) e Goiás (R$ 183 mil), 

além destes estados, o Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Bahia possuem valor médio dos 

contratos superiores à do Brasil. 

Segundo Junior e Grisa (2015), a expansão do volume de recursos aplicados no custeio 

da soja via crédito rural, o elevado valor médio dos contratos e a alta concentração de recursos 

no custeio desta oleaginosa, tornando-a o principal cultivo financiado pelo crédito rural 

brasileiro, indicam a permanência de um estilo de intervenção estatal que alimenta um modelo 

de desenvolvimento agroexportador, que se orienta pela demanda internacional e se mantém 

como provedor de matéria-prima, tanto dos países industrializados como emergentes. 

 

3.5.2 O Crédito Rural para o Custeio da Café por estados brasileiros 

 

O Brasil, maior produtor e exportador mundial de café, e segundo maior consumidor do 

produto, apresenta, atualmente, um parque cafeeiro estimado em 2,25 milhões de hectares 

(MAPA, 2016). Em 10 anos, a produção total de café cresceu 54%. Contudo, dada as novas 
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técnicas e tecnologias, pesquisa agronômica avançada e aplicada ao café e infraestrutura 

produtiva organizada, a produção cresceu sem a expansão da área de produção, nos anos 2000 

era de aproximadamente 2,2 milhões de hectares, em 2010 esta área não apresentou 

significativas transformações, ao passo que a produtividade cresceu 60%, 14.36 sacas por 

hectares em 2001 para 23,13 sacas em 2010. 

Em 2010, a safra total de café foi de 48,1 milhões de sacas, sendo 36,82 milhões de 

sacas de café arábica e de 11,27 milhões de café conilon. De janeiro a dezembro de 2010, o café 

representou 7,54% das exportações do agronegócio brasileiro, ocupando a 5ª posição no ranking 

das exportações do agronegócio brasileiro - atrás apenas dos complexos de carnes, soja, 

sucroalcooleiro e produtos florestais - com receita de US$ 5,76 bilhões, 1,88 bilhões de quilos 

exportados.  

Com auxílio da figura 4, verificamos que o cultivo de café majoritariamente está 

presente nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, 

Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Pará. Juntos, estes estados correspondem a cerca de 99% 

da produção nacional, no período de 2000 a 2010. Os demais estados que registraram produção 

neste período, respondem por apenas 1% da safra de café, são eles: Amazonas, Ceará, 

Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Acre e Alagoas. Os outros 10 estados não 

registraram produção em 2010. 

O Estado de Minas Gerais produz em média 50% da produção nacional de café (total), 

seguido do Espírito Santo com uma produção média de 25%, durante os anos 2000 a 2010. 

Esses apresentam os maiores valores de produção, em termos percentuais, participam com mais 

de 70% do valor de produção de café do Brasil. Ademais, juntos, os 10 principais estados 

(ilustrado no ranking abaixo) produtores de café representam cerca de 99,5% do valor de 

produção de café no País.  
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Figura 4: Quantidade produzida (em toneladas) e Valor da Produção (mil reais) de café 

(total/em grão), nos anos 2000, 2005 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaboração Própria.  

 

No período de 2000 a 2010, o financiamento das lavouras de café por intermédio do 

crédito rural, modalidade custeio agrícola, apresentou um ritmo acelerado de expansão no 

volume de recursos aplicados e no número de contratos firmados. Nos anos 2000, o volume de 

recursos financeiros para custeio da produção de café era de aproximadamente R$ 508 milhão 

para R$ 2,9 bilhões em 2010, significa um crescimento de 478%. No que concerne aos 

contratos, nos anos 2000 foram firmados 51.771 contratos para custeio de café, em 2010 esse 

volume mais que multiplicou, alcançando o patamar de 122.256 contratos assinados. O 

financiamento de custeio de café representa em média 9% a.a. dos recursos investidos no 

custeio de lavouras no Brasil.  

A distribuição estadual dos recursos e contratos nos relevam a intensa concentração e 

direcionamento do crédito rural para os principais estados produtores de café no Brasil. Os dez 

estados ilustrados acima absorvem mais de 99% dos recursos e contratos de crédito rural. Desse 

modo, os demais estados disputam por menos de 1% do montante financeiro do crédito rural 

para financiamentos do custeio da produção de café.    
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Figura 5: Distribuição estadual (%) dos recursos aplicados e contratos do crédito rural 

para produção de café, finalidade custeio agrícola (média de 2000 a 2010). 

 

         Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

O estado de Minas Gerais é o que possui a maior concentração de recursos e contratos 

da política de crédito rural, finalidade custeio agrícola. Somando, no período de 2000 a 2010, 

Minas Gerais concentrou 61% dos recursos e 54% dos contratos. O Espírito Santo ocupa a 

posição de segundo maior estado com contratos firmados (28%) e volume de recursos (18%). 

Desse modo, o percentual de participação nos recursos é 10% inferior a participação nos 

contratos, ao contrário de São Paulo que apresenta um percentual de participação no volume de 

recursos (15%) muito superior aos contratos (6%). 

A discrepância percentual do número de contratos e volume de recursos, tem como 

consequência a média dos financiamentos. Em 2010, enquanto a média dos contratos do 

Espírito Santo é inferior a R$ 20 mil, em São Paulo supera R$ 60 mil. Os estados que 

apresentaram maiores valores médios por contrato, foram os estados da Bahia (R$ 136 mil) e 

Goiás (R$ 320 mil), todos os demais estados apresentaram valor médio abaixo da média do 

país, R$ 28 mil, no mesmo ano. Rondônia possui o menor valor médio por contrato, R$ 5 mil 

em 2010 (valores constantes). 

 

3.5.3 O Crédito Rural para o Custeio do Milho por estados brasileiros 

 

Dentro do cenário mundial, o Brasil, com uma área cultivada com milho de 15,34 

milhões de hectares e produção de 83,33 milhões de toneladas, está entre os maiores produtores 

de milho, ao lado dos Estados Unidos, China e Argentina, juntos representam 70% da produção 

mundial e é o segundo maior exportador mundial de milho. Nos últimos anos, a produção de 

milho no Brasil teve taxas de crescimento positivas, levando o país a ter maiores excedentes 
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exportáveis, entre as safras 2000/01 a 2009/10, a produção de milho somou 461,66 milhões de 

toneladas produzidas.   

Em dez anos (2000 a 2010), o Brasil saiu de uma produção de milho de 42,3 milhões de 

toneladas, numa área de plantio aproximada de 12,97 milhões de hectares, para mais de 56 

milhões de toneladas em 12,99 milhões de hectares. Significa um aumento de produção em 

mais de 30% apesar de um crescimento apenas de 0,2% da área de plantio com milho total (1ª 

e 2ª safra). 

Nota-se que apesar da área de plantio ter permanecido estável, a produção de milho 

cresceu significativamente. A adoção de novas tecnologias de produção, como sementes 

melhoradas, plantio direto e outras práticas de manejo, possibilitaram o incremento da 

produtividade agrícola nos principais estados produtores. Na safra 2009/10, a produtividade 

média brasileira de milho foi de 4.311 kg/ha, elevação de mais de 30%, quando comparada à 

média de 10 anos atrás (safra 2000/01), cerca de 3.260 kg/ha.  

 

Figura 6: Quantidade produzida (em toneladas) e Valor da Produção (mil reais) de milho 

(em grão), nos anos 2000, 2005 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaboração Própria.  

 

Como podemos ver na figura 6, o milho é produzido em praticamente todo o território 

brasileiro, sendo que 90% da produção concentraram-se nas regiões Sul (em média 44% da 

produção), Sudeste (em média 28% da produção) e Centro-Oeste (em média 24% da produção) 

no período da safra de 2000/01 a 2009/10. A participação dessas regiões em área plantada e 

produção vêm se alterando ao longo dos anos, a região Centro-Oeste apresentou uma elevação 
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tanto da área plantada quanto na quantidade produzida, ultrapassando a partir da safra 2006/07 

a produção e área de plantio da Região Sudeste. Na safra 2000/01 a produção do Centro-Oeste 

representava 19% da produção nacional, na safra de 2009/10 essa participação passa para 30%, 

em detrimento da região Sudeste que era 53% e cai para 41%, no mesmo período. 

O Valor de produção de milho no Brasil cresceu cerca de 150%, o Estado do Paraná 

produz em média 25% da produção nacional de milho (total), seguido de Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, produção média de 14% e 11%, respectivamente, de 2000 a 2010. Juntos, esses 

3 estados representam cerca de 50% do valor de produção de milho do Brasil. Ademais, os 10 

principais estados (ilustrado no ranking acima) são responsáveis por mais de 90% do valor de 

produção de milho do País. 

No período de 2000 a 2010, o financiamento das lavouras de milho por intermédio do 

crédito rural, modalidade custeio agrícola, apresentou um ritmo acelerado de expansão no 

volume de recursos aplicados e no número de contratos firmados. Nos anos 2000, o volume de 

recursos financeiros para custeio da produção de milho era de aproximadamente R$ 1,4 bilhões 

para R$ 4,2 bilhões em 2010, significa um crescimento de quase 200%. Entretanto, o número 

de contratos não cresceu na mesma velocidade, ao contrário, apresentou um leve declínio, 

269.550 contratos em 2000 para 239.654 contratos assinados em 2010, retração de 11%. O 

financiamento de custeio de milho representa em média 23% a.a. dos recursos investidos no 

custeio de lavouras no Brasil.  

 

Figura 7: Distribuição estadual (%) dos recursos aplicados e contratos do crédito rural 

para produção de milho, finalidade custeio agrícola (média de 2000 a 2010). 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Os 5 estados (Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul) que 

concentraram maiores volumes de recursos da política de crédito rural, são exatamente os 

mesmos estados que apresentaram maior valor de produção de milho no Brasil (ranking figura 
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6). Esses estados concentraram mais de 80% dos recursos e contratos da política de crédito rural 

e representaram mais de 60% do valor de produção de milho do País. Os 10 estados ilustrados 

no ranking da figura 6, absorvem mais de 90% dos recursos e contratos da política de crédito 

rural, finalidade custeio da produção de milho.  

Apesar do Paraná reter maior volume de recursos financeiros (25%) para custeio de 

milho no Brasil, é no estado do Rio Grande do Sul que encontramos a maior quantidade de 

contratos firmados (40%), no somatório de 2000 a 2010.  Esta diferença tem como consequência 

a média dos financiamentos. Em 2010, enquanto a média dos contratos do Rio Grande do Sul 

é inferior a R$ 7 mil, em Minas Gerais, São Paulo e Bahia superaram R$ 40 mil. Os estados 

que apresentaram maiores valores médios por contrato, foram os estados produtores da Região 

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul (R$ 112 mil), Mato Grosso (R$ 250 mil) e Goiás (R$ 99 

mil), (valores constantes). 

 

Gráfico 21: Evolução do desempenho do crédito rural, finalidade custeio da produção de 

milho e área plantada para cultivo de milho no Brasil, 2000 a 2010 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural/BACEN, Produção Agrícola Municipal/IBGE– Elaboração Própria. 

 

O gráfico 22 ilustra o desempenho dos recursos do crédito rural (custeio) e a área 

plantada para cultivo de milho no Brasil. A partir da dinâmica apresentada pelas duas variáveis, 

percebemos que existe correlação entre os movimentos do crédito rural para custeio e da área 

plantada para produção de milho no Brasil, principalmente, a partir de 2006.  
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3.5.4 O Crédito Rural para o Custeio da Cana-de-açúcar por estados brasileiros 

 

O complexo sucroalcooleiro no início do século XXI tinha pequena participação (6%) 

na pauta de exportação do agronegócio brasileiro, no fim da primeira década (2010) a 

participação deste complexo cresce velozmente, mais de 1000%, alcançando 18% das 

exportações do agronegócio. O açúcar de cana em bruto é o principal produto exportado, 

seguido do açúcar refinado e o etanol. 

Introduzida no período colonial, a cana-de-açúcar se transformou em uma das 

principais culturas da economia brasileira. O Brasil não é apenas o maior produtor de cana. É 

também o primeiro do mundo na produção de açúcar e etanol e responsável por mais da metade 

do açúcar comercializado no mundo (MAPA, 2016). Segundo os dados da Conab, na safra 

2009/10, a produção nacional de cana-de-açúcar foi de 604,5 milhões de toneladas, ocupando 

uma área de 7,4 milhões de hectares, concentrando-se principalmente nas regiões Centro-Sul. 

 

Figura 8: Quantidade produzida (em toneladas) e Valor da Produção (mil reais) de cana-

de-açúcar, nos anos 2000, 2005 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaboração Própria.  

 

Apesar de visualizarmos produção de cana-de-açúcar em todo território brasileiro 

(figura 8), a produção brasileira de cana concentra-se majoritariamente na região Centro-Sul, 

cerca de 90% e 80% da área de plantio. Já os demais estados da região Norte-Nordeste, 

produzem apenas 10% da produção nacional, ocupando 20% da área plantada de cana do Brasil. 

É também na região Centro-Sul que verificamos a maior produtividade média (em kg/ha) de 
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cana, entre as safras de 2005/06 a 2009/1023, essa região exibiu uma produtividade média acima 

da registrada no País. Na safra 2009/10, a produtividade média de cana-de-açúcar na região 

Centro-Sul foi de 86.032 kg/ha, ao passo que no Brasil foi de 81.585 kg/ha e na região Norte-

Nordeste de 61.302 kg/ha. 

O estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, este estado 

sozinho produziu mais que a soma de todas as demais regiões, cerca de 60% da produção 

nacional. Em seguida vem os estados de Minas Gerais e Paraná, 7% da produção de cana. Juntos 

estes 3 estados representam mais de 65% do valor da produção, e os 10 estados ilustrados no 

ranking acima, produzem mais de 90% do valor de produção de cana-de-açúcar do Brasil. 

O peso da cana-de-açúcar no total do custeio agrícola do crédito rural apresentou 

grandes variações ao longo dos anos. Até 2004 a cana-de-açúcar respondia com 3% dos 

recursos investidos nas lavouras. A partir de 2005, observamos a evolução da participação da 

cana no volume de crédito rural, alcançando em 2010, 10% dos recursos de custeio da política 

de crédito rural brasileira. 

A distribuição estadual dos recursos e contratos revelam a intensa concentração e 

direcionamento do crédito rural nos principais estados produtores de cana-de-açúcar no Brasil. 

Os dez estados ilustrados (ranking da figura 8) absorvem mais de 90% dos recursos e contratos 

de crédito rural. O estado de São Paulo não é somente o estado que centraliza maior quantidade 

produzida (60%) e valor de produção (55%) de cana-de-açúcar, mas é também o estado que 

mais concentra recursos (76%) e contratos (59%) da política de crédito rural, finalidade custeio 

agrícola. 

Figura 9: Distribuição estadual (%) dos recursos aplicados e contratos do crédito rural 

para produção de cana-de-açúcar, finalidade custeio agrícola (média de 2000 a 2010). 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

                                                           
23

 As séries históricas de área plantada, produtividade e produção, relativas ao cultivo de cana-de-açúcar 

divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), só foram registrados a partir da safra 2005/06. 
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O direcionamento de crédito rural para os estados de maior volume e valor de produção 

de cana-de-açúcar, assim como ocorreu em todos os outros cultivos analisados acima, explica-

se, conforme define Barros e Araújo (1991), o crédito agrícola é "uma fonte financeira 

importante para complementar os recursos próprios dos agricultores". Portanto, na medida em 

que os agricultores passam a produzir para o mercado, existe maior necessidade de recursos 

financeiros para atender às despesas operacionais realizadas muito antes da venda da produção. 

Desta forma, o crédito é uma opção relevante quando o agricultor enfrenta problemas de 

liquidez e precisa de fontes de financiamento externas para cobrir o custeio da safra futura.  

 

3.5.5 O Crédito Rural para o Custeio de Carne Bovina por estados brasileiros 

 

A produção de carne é um dos itens da balança comercial que mais tem crescido, dentro 

do agronegócio brasileiro, ao longo da primeira década do século XXI. O complexo de carnes 

representava, em 2000, pouco mais de 9% (US$ 1,9 bilhões) do faturamento das exportações 

do agronegócio, em 2010, chega a quase 18% (US$ 13,6 bilhões), significa um crescimento de 

aproximadamente 600%.  

A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário 

mundial. O Brasil é dono do segundo maior rebanho efetivo do mundo, com cerca de 200 

milhões de cabeças. Além disso, desde 2004, assumiu a liderança nas exportações, com um 

quinto da carne comercializada internacionalmente e vendas em mais de 180 países 

(MAPA,2016). 

A década de 2000 foi marcada pela consolidação do Brasil como potência na produção 

e exportação de carne bovina. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2000 para 2010 houve um aumento de 23% no efetivo bovino, que antes 

era 169,875 milhões de cabeças e passou para 209,541 milhões de cabeça. As Exportações 

brasileiras de carne bovina, em 2010, renderam mais de US$ 4,5 bilhões, cerca de 35% das 

exportações do complexo de carnes, ficando atrás apenas da carne de frango.   

Item mais importante das exportações brasileiras de carne bovina (incluindo itens in 

natura, processados e miúdos), a carne bovina in natura foi a grande responsável pelo 

desempenho do setor. Em 2010, a receita obtida com o produto foi de US$ 3,8 bilhões, alta de 

28% em relação a 2009. 

Além de Hong Kong e China, importantes clientes como Egito, Rússia e Chile também 

contribuíram para a expansão das exportações do Brasil. Além da existência de um mercado 

demandante, fatores internos contribuíram para o sucesso do setor de carne (bovina), são eles: 
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o clima tropical; a extensão territorial do Brasil; os investimentos em tecnologia e capacitação 

profissional; o desenvolvimento de políticas públicas, que permitem que o animal seja rastreado 

do seu nascimento até o abate; o controle da sanidade animal e segurança alimentar, 

colaboraram para que o País atendesse às exigências dos mercados rigorosos e conquistasse 

espaço no cenário mundial (MAPA, 2016). 

 

Figura 10: Distribuição do Efetivo de Rebanho Bovino (cabeças) nos anos 2000, 2005 e 

2010. 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal. Elaboração Própria.  

 

Com auxílio da figura 10, verificamos que a criação bovina do Brasil se concentra, 

principalmente, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte. Juntas, representaram mais de 70% 

do efetivo nacional, no período de 2000 a 2010. Durante os anos 2000 a 2003, Mato grosso do 

Sul é o estado com maior efetivo bovino do país. A partir de 2004, Mato Grosso, com 

25.918.998 animais assumi a primeira posição, responsável por 13% do efetivo nacional e Mato 

Grosso do Sul, o segundo lugar. Até 2006, o segundo lugar era ocupado por Mato Grosso do 

Sul, que foi superado por Minas Gerais.  

Em 2010, Minas Gerais, com 22.698.120 cabeças, foi responsável por 11,83% da 

criação nacional, Goiás, com 20.471.490 de cabeças e 10,2% do efetivo e o Pará, com 

15.353.989 de cabeças e 7,7% do total. Esses 3 estados mais o Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul abrigaram mais da metade (54%) do efetivo de rebanho de bovino do País. Outras 

observações podem ser retiradas da figura acima, dentre elas: a involução do rebanho de São 

Paulo no período de 2000 a 2010, a ascensão do estado do Pará como importante estado com 

efetivo bovino do país, no mesmo período.  
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Durante a década analisada neste trabalho, o financiamento da criação bovina para 

produção de carne por intermédio do crédito rural, modalidade custeio da pecuária, apresentou 

um ritmo acelerado de expansão tanto no volume de recursos aplicados quanto no número de 

contratos firmados. Nos anos 2000, o volume de recursos financeiros para custeio de criação 

bovina era de aproximadamente R$ 612,8 milhões para R$ 5,3 bilhões em 2010, significa um 

crescimento de quase 800%. No que concerne aos contratos, em 2000, foram 29.671 contratos, 

em 2010, alcança 84.161 contratos firmados, crescimento de 184%. A criação bovina para 

produção de carne se mantém como o principal produto financiado pelo crédito rural, entre os 

anos 2000 a 2010, respondeu por aproximadamente 50% a.a. dos recursos investidos no custeio 

da pecuária brasileira.  

 

Figura 11: Distribuição estadual (%) dos recursos aplicados e contratos do crédito rural 

para criação bovina (produção de carne), finalidade custeio da pecuária (média de 2000 a 

2010). 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

A distribuição regional dos recursos e contratos nos relevam a intensa concentração do 

crédito rural nos principais estados criadores de rebanho bovino do País. Os dez estados, 

respondem por quase 90% do efetivo nacional, absorvem 91% dos recursos e quase 89% dos 

contratos de crédito rural. Todos os demais estados disputam por uma parcela muito pequena - 

8% dos recursos e 11% dos contratos – da política de crédito rural brasileira, finalidade custeio 

da pecuária. Sendo assim, mais uma vez comprovamos o direcionamento da política de crédito 

rural para as áreas (estados) de produção de commodities. Ademais, são estes estados que 

asseguram o peculiar projeto de extração de excedente econômico pelo setor primário, iniciado 

principalmente a partir dos anos 2000. 
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3.5.6 O Crédito Rural para o Custeio de Carne de Frango por estados brasileiros 

 

Nas últimas três décadas, a avicultura brasileira tem apresentado altos índices de 

crescimento. Seu bem principal, o frango, conquistou os mais exigentes mercados. O País se 

tornou o terceiro produtor mundial e líder em exportação. Atualmente, a carne de frango 

nacional chega a 142 países (MAPA, 2016). 

De acordo com os relatórios da Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA, a 

produção de carne de frango chegou a 12,230 milhões de toneladas em 2010, um crescimento 

de 11,38% em relação a 2009, quando foram produzidas 10,980 milhões de toneladas. Com 

esse desempenho o Brasil foi o terceiro maior produtor mundial de carne de frango, ficando 

atrás apenas dos EUA, cuja produção de 2010 somou 16,648 milhões de toneladas, se 

destacando como o maior produtor mundial do produto, e a China com uma produção de 12,550 

milhões de toneladas, segundo maior produtor. 

Apesar de 69% do volume total de frangos produzido pelo país ficarem no mercado 

interno e apenas 31% para exportações, o Brasil se consolida como principal país exportador 

mundial de carne de frango. Em 2010, as exportações de 3,819 milhões de toneladas 

representaram um aumento de 5,1% em relação a 2009. Neste ano, EUA e UE 27 exportaram 

3,072 milhões de toneladas e 992 mil toneladas, respectivamente.  

A competitividade dessa cadeia está relacionado a vários fatores: custo de produção 

baixo, sanidade animal e programas de biosseguridade eficientes, Programa Nacional de 

Sanidade Avícola que garante a sanidade dos plantéis e os acordos sanitários, sistema de 

integração consolidado que permite implementar programas de qualidade em todos os elos da 

cadeia, flexibilidade para atender as exigências dos clientes internacionais, mix de produtos que 

otimiza a exportação para diferentes mercados e o desenvolvimento de tecnologia própria 

(MENDES, 2014). 

De acordo com dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, o 

rebanho de aves brasileiro cresceu significativamente entre os anos de 2000 a 2010, saltando 

de 659.245,55 mil toneladas em 2000, para 1.028.151,48 mil toneladas em 2010 (Figura 12), 

acréscimo de mais de 50%. Os dados mostram o aumento expressivo do rebanho do país, com 

destaque para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Historicamente, o Sul é uma das regiões mais 

tradicionais para a criação de aves no País, 50% do efetivo nacional. Os 10 estados ilustrados 

no ranking abaixo representaram aproximadamente 90% da criação de aves do Brasil.  
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Figura 12: Distribuição do Efetivo de Rebanho (cabeças) galos, frangas, frangos e pintos, 

nos anos 2000, 2005 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal. Elaboração Própria.  

 

Na dimensão estadual, o estado do Paraná ocupou a posição de maior criador de aves, 

responsável por 24% da criação nacional, em 2º lugar seguiu o estado de São Paulo, 

representando 17%, o estado de Santa Catarina acompanhou em 3º lugar, com 15%. O estado 

do Rio Grande do Sul e Minas Gerais ocuparam a 4ª e 5ª posição, sendo responsável por 12% 

e 7% respectivamente, no ano de 2010. Os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Mato Grosso 

do Sul, representaram apenas 2% da criação total de aves, no mesmo período.  

Em 2010, segundo dados dos relatórios da ABPA, Santa Catarina foi o principal estado 

exportador de carne de frango no Brasil, com 1.020.346 toneladas, seguido do Paraná com 

1.000.531 toneladas e o Rio Grande do Sul com 800.053 toneladas. Juntos, estes estados foram 

responsáveis por 74% das exportações de carne de frango do País. 

O custeio da avicultura (engorda para abate), se mantém como segundo principal 

produto financiado pelo crédito rural, entre os anos 2000 a 2010, respondeu por 20% a.a. 

(média) dos recursos investidos no custeio da pecuária brasileira. No período de 2000 a 2010, 

o financiamento da avicultura (engorda para abate) por intermédio do crédito rural, modalidade 

custeio da pecuária, apresentou um ritmo acelerado de expansão no volume de recursos 

aplicados, ao passo que o número de contratos firmados permaneceu praticamente constante, 

acréscimo apenas de 87 contratos, em termos percentuais, crescimento de 4%. Nos anos 2000, 

o volume de recursos financeiros do crédito rural para custeio da avicultura brasileira (engorda 
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para abate) era de aproximadamente R$ 288,8 milhões e passa para R$ 1,3 bilhões em 2010, 

significa um crescimento de mais de 300%.  

 

Figura 13: Distribuição estadual (%) dos recursos aplicados e contratos do crédito rural 

para avicultura (engorda para abate), finalidade custeio da pecuária (média de 2000 a 

2010). 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural – Elaboração Própria. 

 

Os dez estados ilustrados acima, juntos absorveram 98% dos recursos e 88% dos 

contratos de crédito rural. Para os demais estados, restam apenas 2% dos recursos e 12% dos 

contratos para custeio da avicultura (engorda para abate) com recursos do crédito rural 

brasileiro. Dado o reduzido volume de recursos disponível (2%) e o número de contratos (12%), 

os estados que firmam contratos para custeio de avicultura o fazem com um valor médio por 

contrato menor que os outros estados que dispõem de um montante financeiro maior que a 

quantidade de contratos estabelecidos.  

Dentre os 10 estados, Santa Catarina ocupa a posição do principal estado que acessa os 

recursos financeiros do crédito rural para custeio da avicultura brasileira (engorda para abate) 

(29%), seguido pelo Paraná (21%), São Paulo (21%), Rio Grande do Sul (16%), Minas Gerais 

(7%). Juntos, os cinco estados concentraram em média 93% dos recursos e mais de 70% dos 

contratos, no período de 2000 a 2010. 

A distribuição dos recursos e contratos do crédito rural custeio da avicultura (engorda 

para abate) nos principais estados criadores e exportadores de frango do Brasil nos revela mais 

uma vez que a dinâmica na distribuição do crédito do programa é caracterizada por uma forte 

intensificação (concentração). O crédito rural é direcionado e concentrado em alguns/poucos 

produtos, regiões e categorias de produtores, concentrando-se, principalmente, nas regiões e 

unidades da federação onde a agricultura está mais desenvolvida. 

Portanto, conforme verificamos ao longo do capítulo, o crédito rural concentra-se nos 

grandes produtores de commodities. Em todos os cultivos (café, milho, cana-de-açúcar e soja) 
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e criação para abate (carne bovina e de frango), os 10 principais estados produtores receberam 

mais de 90% dos recursos do crédito rural. Conforme mostra Bittencourt (2003), este modelo 

de distribuição dos financiamentos e contratos do crédito rural contribuiu e contribui 

cotidianamente para ampliação das distorções regionais, ampliando as diferenças na 

distribuição de renda entre as regiões e entre os próprios agricultores, beneficiando 

normalmente os grandes proprietários.  
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CONCLUSÃO 

 

Devido as especificidades – períodos de maturação mais longos; dependência do clima; 

tempos de produção diferentes dos tempos de trabalho; sazonalidade e perecibilidade dos 

produtos agropecuários; produtos não uniformes; ataque de pragas e doenças – ou “falhas de 

mercado” das atividades agropecuárias, a formulação de políticas públicas específicas para o 

setor rural é condição indispensável para o desenvolvimento deste setor, sobretudo, políticas de 

provisão de crédito, em especial de longo prazo. 

No Brasil, a partir dos anos 30, com a criação da Carteira de Crédito Agrícola e 

Industrial do Banco do Brasil (CREAI), em 1937; com a Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM), em 1943; e com o Regime de Ágios e Bonificações, em 1953, a agricultura 

passou a receber amparo oficial do Estado. Todavia, o grande marco na história do 

financiamento rural no Brasil ocorreu em 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito 

Rural. 

Conforme visto no capítulo 1, a provisão de recursos financeiros para o setor rural por 

intermédio da política de crédito rural brasileira, tem funcionado com diferentes arranjos de 

engenharia financeira. Esses arranjos, permitem direcionar parcelas importantes de recursos 

monetários e fiscais para aplicação compulsória no setor rural com taxas de juros controladas e 

subsidiadas pelo Governo Federal, ao mesmo tempo em que estimula por isenção fiscal a 

Caderneta de Poupança Rural como fonte secundária mais importante a prover recursos 

privados para o Sistema Nacional de Crédito Rural. 

Nesse panorama, considerando os postulados da perspectiva pós-keynesiana, aceita 

neste trabalho, as instituições bancárias não são agentes neutros e nem muito menos passivos, 

elas impactam diretamente nas condições de financiamento da economia. Assim, os bancos a 

partir do mecanismo finance-funding são capazes de multiplicar a quantidade de moeda 

disponível no sistema econômico, a moeda é criada e destruída endogenamente pelo sistema 

bancário, e é esta capacidade que determina o montante de recursos financeiros disponíveis para 

o financiamento da economia nacional. 

Mostramos ao longo do capítulo 1, que no setor rural brasileiro, diferente do movimento 

pró-cíclico característico da atuação bancária, nos períodos de crise, a exemplo a crise de 2008, 

enquanto os bancos privados reduziram a concessão de financiamentos, os bancos públicos 

atuaram como relevantes agentes condutores das políticas públicas anticíclicas, ampliando a 

quantidade de recursos disponíveis, buscando novas fontes de financiamento e subsidiando 

taxas de juros. 
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Os mecanismos e estratégias de financiamento para o setor rural brasileiro, discutidos 

nesta dissertação, objetivaram o sucesso e a sustentação da peculiar estratégia macroeconômica, 

iniciada a partir dos anos 2000; gerar saldo positivo na balança comercial a partir do excedente 

do setor primário exportador para suprir a pressão das saídas de rendas de capital, por 

conseguinte, o déficit continuado da Balança de Pagamentos.  

Nesse contexto, para o fortalecimento e modernização do setor primário brasileiro, o 

crédito rural foi e continua sendo um dos pilares fundamentais, ao lado das políticas de pesquisa 

agropecuária, de garantia de preços e, mais recentemente, do seguro rural. A partir dos anos 

2000, dada a configuração da inserção do Brasil no comércio mundial, os recursos naturais 

passaram a figurar como vetor principal de competitividade externa e a política monetária 

passou a ser mecanismo primordial para sustentação dessa estratégia autodenominada de 

“economia do agronegócio”, cujo objetivo é garantir a contribuição da agricultura para o 

superávit comercial, diante das perspectivas favoráveis no mercado internacional de 

commodities agrícolas. 

Conforme mostrado no capítulo 2, os aportes financeiros da política de crédito rural 

aumentaram consideravelmente na primeira década do século XXI. Em valores correntes, o 

crédito rural apresentou uma taxa de crescimento de 123%, no período de 2000 a 2010. Todavia, 

junto com o crescimento extraordinário da oferta de crédito, intensifica-se e aprofunda-se as 

desigualdades distributivas do crédito rural no Brasil. Verificamos que o crédito rural brasileiro 

se distribui ao longo da década (2000-2010) de uma forma seletiva e concentradora.  

Portanto, a questão central vai além do volume financeiro disponibilizado, por 

intermédio do crédito rural, para agricultura brasileira. Trata-se, sobretudo, do direcionamento 

da política de crédito rural para algumas regiões, produtos e produtores. Nesse sentido, 

comprovamos ao longo da dissertação, em particular nos capítulos 2 e 3, que os recursos e 

contratos do crédito rural (custeio, investimento e comercialização) concentram-se nos grandes 

produtores de commodities agropecuárias, localizados nas regiões mais desenvolvidas do País.  

Como visto, cerca de 87% do crédito rural é direcionado para o financiamento do custeio 

de 9 produtos agrícolas. Conforme verificamos, dentre os 9 produtos agrícolas concentradores 

de mais de 80% do custeio agrícola do crédito rural, 4 produtos – soja, café, cana-de-açúcar, 

milho – são mais relevantes, tanto no volume de exportações, quanto na formação do Valor 

Bruto da Produção Agropecuária no Brasil.  

No que concerne aos produtos de origem animal, a concentração do crédito de custeio é 

ainda maior. Mais de 70% do crédito rural para custeio da pecuária são direcionados para o 

financiamento de apenas 3 produtos, cerca de 50% dos recursos financeiros da política de 
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crédito rural, modalidade custeio, estão concentrados na criação de bovinos para produção de 

carne, seguida da avicultura engorda para abate com aproximadamente 20%.  

Ao longo do capítulo 3, analisamos o intenso processo de espacialização da produção 

de algumas commodities agropecuárias brasileira, no período de 2000 a 2010. Além disso, 

constatamos a profunda espacialização da distribuição do crédito rural em alguns estados e em 

pouquíssimos produtos. Em todos os cultivos (milho, cana-de-açúcar, café e soja) e criação para 

abate (bovina e avicultura) investigados nesta dissertação, verificamos que os dez maiores 

estados produtores/criadores foram responsáveis, em quase todos os casos, por mais de 90% da 

produção/criação, e estes estados absorveram mais de 90% do crédito rural para financiamento 

do custeio (agrícola e pecuário) do Brasil.  

Ainda sobre a distribuição do crédito, constatamos que dentre os elementos investigados 

nessa dissertação; área total rural, número de estabelecimentos agropecuários e número de 

contratos, a distribuição regional do crédito rural se aproxima mais com a participação de cada 

região no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do que qualquer outra variável 

investigada aqui. Desse modo, verificamos que a distribuição regional, em termos percentuais, 

do crédito rural acompanha, quase que perfeitamente, a participação de cada região no VBP 

agropecuária do País. 

Outro importante resultado apontado pelo estudo é que, as regiões menos desenvolvidas 

do Brasil – Norte e Nordeste – onde predomina os agricultores menos capitalizados, com 

menores garantias e outros grupos menos articulados têm dificuldades no aceso ao crédito – 

principalmente para investimento e comercialização. Além disso, constatamos que regiões e 

estados do Brasil apresentaram diferentes valores médios por contrato. Esses são alguns casos, 

entre tantos, que intensifica e aprofunda um dos traços mais marcantes do setor rural brasileiro: 

a desigualdade. 

 Os resultados apresentados ao longo do trabalho confirmam a hipótese de que a Política 

Macroeconômica dá sentido e direção ao crédito rural. Acredita-se que a dinâmica do modelo 

agroexportador, autodenominada de “agronegócio”, sobretudo a partir de 1999, não pode estar 

desvinculada dos mecanismos e instrumentos de políticas – setoriais ou não – implementados 

pelo Estado brasileiro. Desse modo, conforme argumenta Heredia; Palmeira; Leite (2010), 

embora minimizado pelos “intérpretes” da dinâmica do agronegócio, é inquestionável o “papel 

do Estado” para o agronegócio brasileiro, seja por meio de políticas setoriais relativas ao meio 

rural/agroindustrial, seja por intermédio de políticas mais globais (como aquela de 

infraestrutura) ou ainda na tentativa de estabelecer um marco regulatório no campo das relações 

de trabalho e do meio ambiente. 
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Além disso, o objetivo desta pesquisa foi compreender o mecanismo finance-funding e 

o mercado de crédito rural brasileiro, analisar a utilização, magnitude e distribuição do crédito 

rural no Brasil, segundo as regiões, os produtos e os produtores, e nesse sentido obteve êxito na 

medida em que foram discutidos; a evolução do sistema bancário, reestruturação do mecanismo 

de finance/funding e o mercado de crédito rural, fontes e participantes do crédito rural brasileiro, 

evolução e distribuição do crédito rural na esfera nacional, regional e estadual. Ademais, 

verificamos a intensa concentração e direcionamento da política de crédito rural para produtos 

de exportação, localizados, principalmente, nas regiões mais desenvolvidas do País.  

Por fim, acreditamos que o sucesso da economia do agronegócio no Brasil pode ser 

explicado por determinantes internos e externos. No plano externo, a crescente demanda por 

alimentos, fruto do crescimento populacional, da urbanização e do crescimento da renda em 

países emergentes, como China e Índia, constituem importantes processos que impulsionam e 

impulsionaram o agronegócio brasileiro durante a primeira década do século XXI. Conforme 

mostra Belluzzo; Frischtak; Laplane (2014), além da alimentação, surgem novos mercados para 

os produtos agrícolas, como o uso na produção de energia elétrica, no transporte e até na 

produção de plásticos e outros produtos químicos.  

No plano interno, alguns elementos contribuem para o êxito do agronegócio brasileiro: 

abundância de recursos naturais (disponibilidade de água e terra), alta competitividade da 

agricultura brasileira dado sua elevada eficiência produtiva, sendo o país o produtor de mais 

baixo custo em uma importante cesta de produtos (açúcar, álcool, soja, milho, carne bovina 

etc.), e o forte incentivo do Estado, tanto na oferta de crédito subsidiado, quanto nos contínuos 

e significativos investimentos em tecnologia e pesquisa. Além disso, os avanços das atividades 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de um sistema de geração de tecnologia, no qual se 

incluem empresas de pesquisa – Embrapa, secretarias estaduais de agricultura e instituições 

privadas, a exemplo do Centro de Tecnologia da Cana-CTC e da Fundação Mato Grosso – e 

novas práticas agrícolas, garantiram ganhos de produtividade e a ampliação de fronteiras 

agrícolas. O (BELLUZZO; FRISCHTAK; LAPLANE, 2014). 

Desde dos anos 2000 até os dias atuais, o agronegócio se consolida como relevante para 

geração de divisas do país. O segmento conquistou novos e promissores mercados e ganhou 

cada vez mais espaço na pauta de comercial. Em 2015, o PIB (Produto Interno Bruto) do 

agronegócio, alcançou o valor recorde de R$ 1,27 trilhão – maior valor desde 2000 - alta de 

50% em comparação com o ano 2000, segundo o balanço da CEPEA/ESALQ/USP. Nos 

primeiros 15 anos do século XXI, o agronegócio no Brasil tem uma expressiva participação na 

economia do país, respondendo por aproximadamente 40% da receita da balança comercial e 
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representando com quase um quarto do PIB nacional. Em 2015, o PIB do agronegócio 

representou 21,5% do PIB nacional.  

Não há dúvidas que a recente retomada dos saldos superavitários da balança comercial 

brasileira tem sido acompanhada e impulsionada, pelo movimento das exportações rurais. 

Durante todo a série histórica de 2000 a 2015, o saldo da Balança Comercial do Agronegócio 

foi superavitário e superior (exceto em 2003 e 2004) ao saldo dos demais setores da economia. 

Em 2015, o faturamento das exportações do agronegócio somou US$ 88,2 bilhões, caiu 8,8% 

em relação a 2014. 

Apesar do cenário de crise, analistas concordam que, de forma geral, o desempenho do 

agronegócio será positivo, nos próximos anos. Em 2015, em meio a uma grave crise política 

(interna) e ao cenário de crise mundial, o agronegócio foi o único setor a apresentar um Produto 

Interno Bruto (PIB) positivo. Para os analistas, o desempenho do setor continuará crescendo 

entre 1,5% e 2,2% em 2016, mas o agronegócio brasileiro sozinho não terá força suficiente para 

evitar novos recuos do PIB nacional, que em 2015 encolheu 3,8% na comparação de 2014.  

Desse modo, ainda que agronegócio assegure, em 2016, o bom desempenho da balança 

comercial brasileira, projeções mostram que, como outros setores da economia, sentirá os 

efeitos da crise internacional. Conforme defende o professor titular da FEA/USP, Decio 

Zylbersztajn, em entrevista a Suinocultura Industrial, o agronegócio não está imune aos efeitos 

da crise mundial. Embora seja o último setor a sentir as consequências de qualquer turbulência 

econômica, uma eventual deterioração da situação na zona do euro e nos Estados Unidos pode 

retrair a demanda e derrubar os preços das commodities agrícolas no mercado internacional, a 

exemplo do que aconteceu em 2008. 

Os resultados apresentados nos últimos parágrafos e as crescentes dúvidas quanto à 

capacidade de resposta efetiva da agricultura mundial, em especial a agricultura brasileira, traz 

à tona um complexo e extenso debate sobre os limites e desafios do agronegócio brasileiro. 

Todavia, não é objetivo deste estudo adentrar nesta discussão. Autores como Bresser-Pereira, 

Nelson Marconi, José Luís Oreiro, Guilherme Delgado, Luiz Belluzzo, Carlos Enrique 

Guanziroli, Marcelo Arend e entre outros, fornecem relevantes estudos sobre esta problemática.   
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