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Banco Central alerta para diminuição do financiamento rural

O 
Banco Central fez um aceno impor-

tante esta semana: nos próximos anos, 

o governo deverá diminuir a política 

de financiamento ao agronegócio. A declaração 

foi feita pelo chefe do departamento de Regu-

lação, Supervisão e Controle das Operações do 

Crédito Rural da autoridade monetária, Cláudio 

Filgueiras. Ele afirmou em um evento promovi-

do pelo Climate Policy Initiative e pelo BC que 

o crédito com juros controlados será reduzi-

do e direcionado para pequenos agricultores. 

Ainda segundo Filgueiras, grandes e médios 

produtores deverão buscar financiamento 

privado. “Se estamos projetando dobrar a sa-

fra [de grãos] até 2040, vamos precisar de R$ 

560 bilhões em custeio. Não vamos conse-

guir com o modelo de hoje. Nós gostaríamos 

que o mercado de capitais brasileiro tives-

se uma participação cada vez maior”, disse. 

O modelo a que se refere é o Plano Safra, que 

para o atual ciclo é de R$ 194,3 bilhões — em 

comparativo, a necessidade anual de crédito 

para custeio é de R$ 280 bilhões. A crescente 

demanda por recursos, no entanto, enfrentará 

uma rigidez inédita no país: o Teto de Gastos. 

Nesse sentido, a regulamentação do CRA (Cer-

tificado de Recebíveis do Agronegócio), di-

vulgada em agosto, surgiu em um momento 

propício. O título amadureceu, o regulador já 

compreende melhor o funcionamento do setor 

e o investidor se mostra mais aberto ao papel. 

Também o cenário macroeconômico apre-

senta as condições necessárias para a expan-

são do mercado de capitais: taxa Selic baixa, 

ajuste fiscal e encolhimento do BNDES (Ban-

co Nacional de Desenvolvimento Nacional).

Histórico.  O financiamento do agronegócio 

via mercado de capitais começou a ser pen-

sado no final dos anos 1990, após décadas de 

subsídios atrelados ao Sistema Nacional de 

Crédito Rural e a bancos de fomento. A dimen-

são da agricultura brasileira e seu potencial 

de expansão exigiram o desenvolvimento do 

crédito privado, especialmente de instituições 

financeiras, fundos de investimento e inves-

tidores estrangeiros. Esse contexto, somado 

à posterior expansão da produção de soja no 

centro-oeste, impulsionou uma efetiva refor-

mulação da política de crédito, criando instru-

mentos como CPR (Cédula de Produto Rural), 

CDA (Certificado de Depósito Agropecuário), 

WA (Warrant Agropecuário), LCA (Letra de 

Crédito do Agronegócio), CRA, entre outros. 

Evento discute a regulamentação do CRA

A regulamentação do CRA pela CVM (Comis-

são de Valores Mobiliários) aconteceu em agos-

to, mas o título existe desde 2004. Durante esse 

tempo, as emissões foram feitas com base nas 

regras para o CRI (Certificado de Recebíveis 

Imobiliários). Uma instrução específica para o 

CRA era uma demanda antiga e indispensável 

para o financiamento privado do agronegócio. 

Apesar do avanço legal, que trouxe maior seguran-

ça jurídica para as operações, ainda há pontas sol-

tas que devem revistas pela CVM. Esses e outros 

pontos serão discutidos no evento Instruções CVM 

600 e 601 – Marco Regulatório dos CRA e alte-

rações na ICVM 476 e 400, em 04 de outubro, no 

Souza Mello Torres Advogados. Victoria de Sá, só-

cia-fundadora da VERT, será uma das palestrantes.

Plano Safra - volume total Necessidade anual para custeio 

R$ 194,3 bilhões R$ 280 bilhões


