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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar as dinâmicas do financiamento regional
bancário no Brasil e o acesso ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Considera-se a natureza distinta que tem o financiamento via Pronaf em relação ao
crédito comum, em virtude de ser um programa de governo que persegue objetivos claros de
fortalecimento do segmento da agricultura familiar. O estudo se fundamenta na teoria
keynesiana do financiamento do investimento, utilizando a preferência pela liquidez da moeda
como conceito chave da abordagem. Esta teoria aplicada às análises regionais permite supor
que a decisão tomada pelos agentes (bancos, público e investidores) sobre a posse da moeda e
acesso ao crédito pode manter ou aprofundar as desigualdades regionais. Assim,
diferenciando regiões centrais e periféricas e utilizando um diagrama de dispersão, verificouse a existência de uma relação da preferência pela liquidez do público e dos bancos com os
resultados estaduais do Pronaf-crédito. Com isto, têm-se indícios de que a dinâmica do
financiamento regional bancário constitui elemento relevante nas análises sobre desigualdades
regionais na distribuição do Pronaf.

Palavras chaves: Crédito, Preferência pela Liquidez, Agricultores Familiares e Pronaf.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the dynamics of regional funding and access to banking
Pronaf. Considering the different nature which has funding from Pronaf in relation to joint
credit given by the fact that it is a government program that persecutes clear goals of
strengthening family agriculture segment. The study is based on the Keynesian theory of
investment financing, using the liquidity preference of money as a key concept of the
approach. This theory applied to regional analysis suggests that the decision taken by the
agents (banks, investors and the public) about the possession of money and access to credit
can maintain or deepen regional inequalities. Thus, differentiating central and peripheral
regions and using a scatter plot, it was found that there is an relation of the liquidity
preference of the public and banks with the results of the state-Pronaf credit. With this, there
have been indications that the dynamics of regional financing bank is a relevant element in the
analysis of regional inequalities in the distribution of Pronaf.

Keywords: Credit, Preference for Liquidity, Family Farmers and Pronaf.
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1 INTRODUÇÃO

O caráter distinto da oferta de crédito regional, marcada pela intensa concentração de
recursos nas regiões mais desenvolvidas, tem gradualmente recebido atenção nas análises
interpretativas das dinâmicas regionais brasileiras que avaliam a interferência do
financiamento bancário sobre a geração regional de renda. Muito embora variáveis estruturais
(inovações tecnológicas, infraestrutura, capacitação, entre outras) sejam imprescindíveis para
compreensão das diferenças de renda regional, variáveis monetárias podem influenciar tanto
na redução como na ampliação das desigualdades do desenvolvimento regional.
A propulsão de estudos com esta perspectiva tem sido realizada em grande parte com
o uso do referencial teórico pós-keynesiano. A visão pós-keynesiana é uma vertente
interpretativa das ideias de Keynes que, diferentemente de outras correntes do pensamento
keynesiano, procura resgatar os aspectos revolucionários da teoria geral. Segundo Haberler
(1946), as explicações apresentadas por Keynes eram essencialmente novas, tanto por romper
com as premissas da teoria econômica clássica, especificamente a Lei de Mercados de Say1,
quanto por mudar o enfoque do pensamento econômico, que passou a estudar mais as forças
que determinavam o volume total de produção e de emprego do que dos níveis de preços.
A aplicação desta abordagem nos estudos de economia regional introduziu relações
causais não previstas nas interpretações convencionais. Ao reconhecer o papel ativo que a
moeda e o crédito desempenham na geração de renda e emprego, os estudos assumem que a
preferência pela liquidez da moeda, dada a maior ou menor confiança na economia, produz
mudanças endógenas na disponibilização do crédito, com efeitos sobre a renda regional
(DOW, 1987; CROCCO et.al. 2006).
Em que pese a sofisticação do setor bancário brasileiro (sistema de pagamento
moderno, home banking, pacote diferenciados de serviços, dentre outros), observa-se uma
heterogeneidade regional no que se refere à distribuição do crédito regional, à captação de
depósitos e ao fornecimento de serviços financeiros. O mercado bancário caracteriza-se pela

1

A Lei de Mercados, de Say, sintetizada no axioma de que “toda a oferta cria sua própria procura”, cuja
essência, como atentamente Paul Sweezy (1946) destacou na passagem extraída dos escritos do economista
clássico David Ricardo, diz: “O homem só produz com vistas a consumir ou vender, e somente vende com a
intenção de comprar outro artigo que lhe possa ser útil ou que possa contribuir para futura produção. Ao produzir
depois, ele necessariamente se torna consumidor de seus próprios produtos ou comprador e consumidor de
produtos de outras pessoas. (...) As produções são sempre compradas por produções ou serviços; o dinheiro é
apenas o meio pelo qual se efetua a troca.” (Ricardo apud Sweezy, 1946, p. 303).
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concentração dos fluxos financeiros nos grandes centros econômicos, especialmente nas
regiões Sul e Sudeste, com destaque ao estado de São Paulo.
No meio rural, grande parte do financiamento é canalizado por intermédio de
programas especiais de crédito subsidiado vinculado ao Sistema Nacional de Crédito Rural
(SNCR). Um dos principais – o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) – opera em beneficio aos produtores agrícolas dependentes da mão-de-obra
familiar, ofertando crédito em condições favoráveis aos distintos perfis de renda da
agricultura familiar.
O alargamento do acesso financeiro a partir da criação do Pronaf representou um
importante avanço no enfrentamento das desigualdades da agricultura brasileira. O Pronaf,
entretanto, ao longo de sua existência tem apresentado uma intensa concentração de contratos
e volume de recursos em determinadas regiões do país. Nos primeiros anos de implantação do
programa, mesmo grande parte dos estabelecimentos estarem localizados na região Nordeste,
houve uma destacada concentração de recursos na região Sul. A partir de 2009, dados sobre a
operacionalização do programa evidenciam que a distribuição de recursos permanece
significativamente desigual, quase metade concentrada na região Sul.
Não obstante as diferenças regionais nas estruturas sociais e organizacionais de
produção rural que influi sobre a destinação do Pronaf, o presente trabalho visa analisar o
crédito rural Pronaf à luz do contexto regional de financiamento bancário. O objetivo é
observar, através da análise de dispersão de variáveis, se é possível associar a distribuição
regional do Pronaf aos resultados do financiamento bancário regional2. A hipótese de estudo é
que o dinamismo no financiamento bancário regional tende a se reproduzir sobre os resultados
de acesso ao Pronaf.
Entre 2000 a 2009, busca-se testar se quanto maior for a preferência pela liquidez da
moeda por parte do público e dos bancos, menor será o acesso ao crédito rural nos estados do
Brasil, e se esta relação se manifestará preponderantemente nos estados periféricos. Para
tanto, será utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano a fim de distinguir estados centrais
e periféricos. Em contrapartida, quanto mais atuante for o agente bancário e o público no
fomento à oferta de crédito regional maior será o acesso ao crédito rural Pronaf.
Considerações nesta perspectiva valoram a importância de se pensar estratégias de
estímulo ao aprofundamento da atuação bancária nas regiões periféricas do Brasil. Os efeitos

2

Entende-se por financiamento bancário regional o conjunto formado por bancos múltiplos - públicos e
privados, que atuam nos estados e regiões do Brasil.
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redistributivos de renda podem ser alcançados via políticas de crédito rural efetuadas por
instituições financeiras regionalmente desenvolvidas.
No que tange ao desenvolvimento de políticas públicas, estudar o financiamento
Pronaf à luz do financiamento bancário regional adquire importância com vista ao
fortalecimento dos instrumentos de enfrentamento das desigualdades regionais. Segundo
Myrdal (1965), a ação estatal representa a principal força capaz de se contrapor aos fluxos
propagadores das desigualdades na economia; porém, se fragilizada, pode tornar-se inócua.
Assim, nesta perspectiva, reforça-se a importância de analisar os resultados regionais da
política de crédito para a agricultura familiar frente à funcionalidade regional do sistema
bancário.
Este estudo começa apresentando o referencial teórico para compreensão das
dinâmicas do financiamento bancário regional frente às desigualdades Centro-Periferia. Na
sequência, apresenta-se o método: análise de dispersão no plano cartesiano, complementada
pela análise do quociente locacional de setores econômicos; também nesta parte, busca-se
situar o crédito rural Pronaf dentro do modelo de criação regional do crédito. Por último, fazse uma análise exploratória da relação entre a concentração do financiamento bancário
regional e a distribuição do Pronaf.
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2

ABORDAGEM TEÓRICA: FINANCIAMENTO BANCÁRIO REGIONAL

Este capítulo apresenta o aporte teórico-conceitual de Keynes e dos pós-keynesianos
sobre as dinâmicas do financiamento bancário regional frente às desigualdades CentroPeriferia. Na primeira seção, busca-se apresentar a relação do financiamento bancário regional
com o crescimento econômico numa economia monetária de produção. Na segunda seção, o
estudo avança para uma análise sobre o crédito regional nas dinâmicas desiguais centroperiferia. Por fim, chama-se atenção para o papel da ação do Estado na redução das
desigualdades regionais.

2.1 MOEDA, PREFERÊNCIA PELA LIQUIDEZ E FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Numa economia monetária de produção3, a moeda importa para o crescimento econômico. Ao
influir sobre decisões de investimento ela se torna parte integrante dos processos econômicos.
Antes da publicação da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda4, Keynes já havia
observado que faltava ao pensamento econômico uma teoria monetária da produção. A moeda
era aceita como meio de trocas, um “instrumento de conveniência, mas transitório e neutro em
seus efeitos, podendo ser considerado com um elemento para simples ligação entre tecido e
trigo” (KEYNES, 1933, p.408).
Numa economia em que tudo que se produz é consumido, a moeda é neutra e não afeta
a decisão dos agentes. Sua função é somente reduzir o tempo de troca, tornando mais eficiente
à circulação dos produtos ao intermediar o ato de compra de bens da sua venda. A existência
da moeda não muda a natureza das transações, pois, na sua ausência, as vendas ocorreriam,
com menor eficiência e custo real mais elevado (CHICK, 1993).
A visão clássica da moeda5 estabelece que, exceto em períodos transitórios de
ajustamento, variações monetárias não exercem influência sobre a produção. Ao longo prazo,
o volume dos bens transacionados é determinado por variáveis reais – quantidade e qualidade
da força de trabalho, investimento e dotações tecnológicas. Variações na oferta de moeda
3

Em trecho do prefácio da Teoria Geral, citado por Amado (2000, p. 46), Keynes afirma: “Uma economia
monetária de produção devemos achar que seja aquela em que mudanças na percepção do futuro são capazes de
influenciar a quantidade de emprego e não apenas sua direção".
4
Publicação original em 1936.
5
A visão clássica da teoria da demanda por moeda consagrou a Teoria Quantitativa da Moeda na versão Fischer
como modelo de análise. A mudança no estoque de moeda num certo período de tempo não teria efeito
permanente sobre as variáveis reais, atingindo apenas os preços dos bens e serviços (CARVALHO, 2000).
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resultariam em mudanças somente nos preços dos bens e serviços, não alterando a quantidade
de bens produzidos. A moeda, nesta concepção, afeta transitoriamente a economia no curto
prazo, sendo neutra no longo prazo.
Keynes apontou a necessidade de romper com a visão tradicional da moeda, em
insight sobre o tema, onde diz:
“A moeda desempenha um papel próprio e afeta motivos e decisões e é, em suma, um
dos fatores operativos na situação, de modo que o curso de eventos não pode ser previsto, tanto
no período mais longo ou curto, sem o conhecimento do comportamento da moeda entre o
primeiro e o último” (Keynes, 1933, p.409).

No Tratado da Moeda6, Keynes deu enfoque ao papel da moeda como meio de conta,
instrumento pelo qual todos os contratos (reconhecimento de dívida), preços e poder de
compra são expressos. Como meio de conta, os contratos monetários podem coordenar as
atividades econômicas ao minimizar o problema das defasagens temporais, que separam a
produção da comercialização dos produtos. A função de conta possibilita que a moeda circule
com relativa segurança ao longo do tempo. Contudo, exige-se que o valor da moeda seja
estável no tempo, separando o presente da efetivação do pagamento futuro.
De acordo com Shackle (1991), a moeda enquanto meio de conta também é uma
forma de riqueza, pois é capaz de transportar valor monetário para o tempo futuro, tornandose uma reserva de valor, uma forma de estoque de poder de compra. Nesta perspectiva,
amplia-se o emprego da moeda na economia, o que afeta os motivos e as decisões dos agentes
econômicos, entre mantê-la em circulação intermediando as relações de compra e venda de
bens e serviços ou retendo-a pelo valor intrínseco que carrega7.
No constructo da economia monetária de produção, segundo a visão pós-keynesiana8,
Keynes utiliza fundamentalmente as noções de tempo histórico, tempo lógico e expectacional.
O tempo histórico enfoca o caráter irreversível do tempo, fluindo do passado para o futuro. O
tempo lógico trata das dimensões causais do tempo, em que um acontecimento precede a
outro de modo a criar uma direção precisa de causalidade. O tempo expectacional é o
momento solitário da tomada de decisão em que o único contato do agente é com suas
próprias expectativas (AMADO, 2000).

6

Versão original publicada em 1930.
Ver Carvalho (2000).
8
Davidson (1982), Carvalho (1991) e Amado (2000).
7
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Portanto, com o uso destas noções de tempo deu-se tratamento às relações de
causalidades e o caráter subjetivo das decisões dos agentes em uma economia monetária.
Sendo assim, por não se poder voltar ao tempo para corrigir uma decisão, a única base para a
tomada de decisão dos agentes são suas expectativas, as quais são suscetíveis às frustações. A
decisão de agir, quando realizada, tende a ocorrer em um ambiente de indeterminação sobre o
curso futuro dos acontecimentos. A incerteza está de maneira inevitável presente na tomada
de decisão dos agentes econômicos.
Existe ainda a concepção de tempo mecânico e reversível, de maneira que as
expectativas estão sujeitas à revisão. Esta noção de tempo é a empregada pelos modelos
convencionais, nos quais a tomada de decisão pode ser tratada como evento ergódico. Esses
eventos são aqueles em as decisões podem ser tomadas com o uso de métodos probabilísticos,
uma vez que utilizam a distribuição de probabilidade passada para a tomada de decisão tanto
no presente quanto no futuro (AMADO, 2000; DAVIDSON, 2002).
Dois elementos, entretanto, tornam o método probabilístico impróprio para a análise
das decisões econômicas: o tempo histórico e a crucialidade dos eventos. A irreversibilidade
do tempo histórico torna cada evento um fato único. Visto que o tempo não se repete, não se
pode esperar relações de frequência ou projeções para o futuro. As decisões, também, são em
grande medida, eventos de caráter crucial, impossíveis de serem replicadas, uma vez que as
condições em que o evento teve lugar são desfeitas pela própria realização do mesmo. Com
isto, não existe no passado condições que descrevam eventos no presente por meio do cálculo
da distribuição de probabilidades (ROUSSEAS, 1998; DAVIDSON, 2002).
Dessa maneira, segundo os pós-keynesianos, utilizou-se a concepção de incerteza não
mensurável para imprimir o caráter de instabilidade dos ambientes de decisões econômicas.
Assim sendo, o mundo real é compreendido como espaço em que o conhecimento
probabilístico não invalida a possibilidade de frustrações das decisões dos agentes
econômicos. A moeda, como forma de riqueza, permite ao seu detentor transportar valor ao
longo do tempo. Quanto maior for o ambiente de incertezas, que interfere na formação das
expectativas dos agentes, mais propensos os agentes estarão à retenção de moeda.
Keynes (1992), na Teoria Geral9, identificou quatro motivos para se demandar moeda:
i) o motivo transacional, aquele relacionado à retenção em antecipação a efetuação de
compras comerciais e pessoais segundo o hábito de pagamento dos agentes numa economia;
ii) o motivo precaucional, que é a retenção de moeda pelo desejo de segurança em relação ao

9

Ver Capítulo 17.
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futuro10; iii) o motivo especulativo que está relacionado ao propósito de obter lucros pela
antecipação das dinâmicas futuras no mercado; e, por último, iv) o motivo financeiro, que é a
retenção que antecede seu uso nos processos produtivos. Percebeu-se que, em um ambiente
marcado pela incerteza, a moeda pode ser concebida como um ativo, bem como os títulos que
rendem juros. Restaria explicar qual seria o rendimento adquirido com a retenção da moeda: o
prêmio de liquidez.
A liquidez mede a flexibilidade que um ativo ou uma mercadoria dá ao seu detentor. É
a facilidade de conversão deste ativo em outro qualquer, em bens ou qualquer outra
mercadoria. Segundo Davidson (1982), a medida de liquidez tem dois conjuntos de
componentes: a primeira relacionada à velocidade de transformação do ativo e a segunda à
capacidade de manter valor quando esta velocidade é infinita. Chick (1993) adicionou um
terceiro, relacionado à probabilidade de o ativo realizar seu valor de imediato. Todos esses
atributos estão presentes na moeda, que somados aos custos negligenciáveis de produção e
substituição, a torna o ativo mais líquido numa economia, dando ao detentor poder de compra
instantâneo.
Dessa forma, dado que o futuro econômico é incerto, fruto da instabilidade gerada por
diversos fatores – climáticos, políticos, histórico-sociais, conjunturais e outros, os agentes
demandarão, baseados nas expectativas criadas em relação ao futuro, ativos mais seguros. O
prêmio de liquidez que dá ao detentor a capacidade de acumular riqueza na forma líquida,
bem como a flexibilidade de poder transformá-la em qualquer outro bem, passa a afetar as
decisões dos agentes em relação à moeda (o ativo de maior liquidez).
Tendo em vista que parte dos recursos para investimento pode ser desviada para bens
não reprodutíveis como a moeda, a preferência pela liquidez dos agentes econômicos torna-se
elemento relevante para o crescimento da economia.
Uma vez que a decisão de investir não depende apenas das expectativas formadas
sobre os lucros, mas também das taxas de juros, a concretização do investimento passa a
depender das decisões sobre a moeda. Instigado pelas interpretações equivocadas dos
professores Robertson, Hicks e, especialmente, Ohlin, que apontava similaridade de sua
Teoria da Preferência pela Liquidez da Taxa de Juros com as conclusões da teoria clássica dos
Fundos Emprestáveis, Keynes11 (2010a, p.65) defendeu a natureza monetária da taxa de juros
10

Segundo Carvalho (1996), os detentores de riqueza reconheceriam que qualquer expectativa estaria sujeita a
desapontamento, de maneira que a retenção de moeda consistiria num “colchão” para evitar ou amenizar riscos
de capital e de renda.
11
O efeito das variáveis monetárias sobre o investimento foi estudado por Keynes em dois artigos, posteriores à
publicação da Teoria Geral: a “Teorias Alternativas da Taxa de Juros” e o “Teoria ex ante da Taxa de Juros”
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como taxa que “equipara as vantagens da posse presente do dinheiro do direito futuro sobre
este”.
Partiu-se da ideia de que a decisão de investir (investimento em bens de capital)
pressionava temporariamente a demanda por moeda por motivo financeiro, visto que os
empresários necessitavam, no interregno de tempo entre a tomada de decisão e a operação do
investimento, possuir dinheiro para financiar os gastos com investimento (KEYNES, 2010a).
Na economia clássica, estes recursos seriam supridos pelos fundos emprestáveis
gerados pelo estoque de poupança. Nos mercados de fundos emprestáveis a moeda e os
bancos são neutros, não afetando os resultados reais da economia. Os bancos desempenham a
função de intermediadores de recursos dos poupadores (superavitários) para os tomadores
(deficitários). A parte que poupa abstém-se do consumo presente para usufruir de maior
demanda no futuro. Os investidores na expectativa de obtenção de lucro utilizam os
empréstimos para inversões produtivas.
Contudo, Keynes (2010a) argumentou não haver razão para pressupor-se que a
poupança real do momento absorveria todas as decisões de investimento. Diferentemente do
mercado de fundos emprestáveis, o mercado monetário é formado pelos demandantes de
dinheiro, seja para fins de investimento (corrente e planejado) ou financeiro (especulação e
precaução), e pelos ofertantes de dinheiro. Os bancos tornar-se-ão ilíquidos com base no grau
de confiança atribuído aos tomadores de empréstimo e nas expectativas sobre a economia
como um todo. Desta forma, numa economia monetária de produção, os bancos integram os
processos econômicos. Assim, “havendo um aumento na decisão de investir, o sistema
bancário torna disponível o financiamento e os novos investimentos ocorrem, o nível
apropriado de renda será gerado e dele sobrará poupança para os novos investimentos”
(KEYNES, 2010a, p. 67).
Conforme Keynes (2010a, 2010b), argumentou-se existir uma confusão nos estudos de
Ohlin entre crédito como financiamento e como poupança. O crédito para financiamento
constitui fundos rotativos, usados de forma indiscriminada para suprir os fluxos de
investimento, enquanto que o crédito no sentido de poupança se refere a um estoque de
recursos que pode ser utilizado uma única vez, limitando o investimento a adição líquida de
estoque de poupança.
Para Keynes, o financiamento do investimento advém dos fundos rotativos
administrados pelos bancos. Considera-se, na formação desses fundos, a capacidade dos
bancos de criar meios de pagamento, bem como dos poupadores de imobilizarem a moeda
originalmente publicado no Economic Journal, p.245-252, junho de 1937 e na p.663-669, em dezembro de 1937.
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através da aquisição de títulos. Seja o mercado de novos empréstimos de curto ou longo
prazo, a oferta requerida depende do estado de existência da preferência pela liquidez.
A preferência pela liquidez do público representa o sacrifício pecuniário que o
detentor de uma reserva monetária está disposto a fazer ao preferir outros ativos e títulos que
não a moeda. Já a preferência pela liquidez dos bancos depende da disposição do banco em
reduzir seu grau de liquidez ao fixar a oferta de dinheiro. Dado um aumento na decisão de
investimento sobre a demanda de dinheiro, os juros no mercado monetário podem se elevar, a
menos que os bancos estejam mais dispostos a liberar dinheiro12.
Neste sentido, “a taxa de juros passa a ser concebida como determinada pela interação
dos termos, segundo os quais o público deseja torna-se mais ou menos líquidos e daqueles em
que o sistema bancário está pronto para torna-se mais ou menos ilíquido”, Keynes (2010b, p.
94). Desta forma, entende-se que o crescimento econômico está atrelado às dinâmicas do
mercado monetário, na presença de uma estrutura de liquidez que é capaz de dar suporte aos
investimentos.
2.2 FINANCIAMENTO REGIONAL E AS DESIGUALDADES CENTRO-PERIFERIA

A análise das variáveis monetárias nas dinâmicas regionais tem ocupado cada vez
mais espaço nos estudos econômicos sobre desigualdades regionais, especialmente a partir
dos trabalhos que utilizam a abordagem pós-keynesiana sobre moeda e bancos nas dinâmicas
regionais. Diferentemente dos pressupostos clássicos, que atribuem um papel neutro à moeda
e passivo ao sistema bancário, essa abordagem atribui papel ativo à moeda e aos bancos,
dando enfoque aos padrões regionais de criação de crédito e suas variações tanto do lado da
oferta quanto da demanda de crédito bancário (DOW; RODRIGUEZ-FUENTES, 2006).
Os bancos nos modelos clássicos são considerados agentes que têm a função de
intermediar poupadores e investidores através da concessão de empréstimos fundados na
poupança. Numa lógica de mercados perfeitos, onde as taxas de juros acomodam oferta e
demanda de empréstimos, espera-se no âmbito regional que a oferta seja perfeitamente
elástica e ocorra em perfeita mobilidade dos fluxos financeiros entre as regiões, onde qualquer
desequilíbrio entre elas sejam compensadas pela variação da taxa de juros. Transitoriamente,
a taxa de juros será maior nas regiões deficitárias, atraindo recursos necessários para
equilibrar a oferta de crédito inter-regional.
12

Cumpre destacar que nestas circunstâncias Keynes ressaltou o componente endógeno da oferta de moeda, a
capacidade das economias de por si mesmo gerar moeda.
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A partir do reconhecimento das especificidades do setor bancário, um influente
trabalho, realizado por Stiglitz e Weiss13 (1981), passou a admitir a ocorrência de uma
alocação imperfeita de ativos bancários, baseada na concepção de que o mercado de crédito
bancário em equilíbrio opera com racionamento. Estes autores, sem romper com a
preocupação do mainstream econômico de definir condições de equilíbrio de mercado,
inspiraram-se nas ideias de Keynes quanto o papel ativo atribuído aos bancos sobre o nível de
investimento da economia.
A concessão de crédito é um tipo de relação contratual onde a parte credora concede
poder de compra à devedora mediante o compromisso de reembolso futuro acrescidos do
pagamento de juros. A existência de uma defasagem temporal entre o momento de prestação
do crédito e o momento da contraprestação torna necessário que haja uma relação de
confiança entre as partes, ou seja, certeza presumida de que a obrigação será efetivamente
liquidada dentro das condições contratuais pré-estabelecidas na operação de crédito.
Porém, diferentemente dos mercados convencionais de bens, no mercado de crédito,
os produtos transacionados não são homogêneos, de modo que um mesmo produto –
contratado com taxa de juros, prazos e garantias iguais – para pessoas A e B pode representar
produtos diferentes quanto aos retornos esperados do investimento. Na concepção de Stiglitz e
Weiss (1981) cada projeto tem uma distribuição de probabilidade de retorno melhor
conhecido apenas pelos tomadores. Os bancos, dada existência de assimetrias de informações,
têm dificuldade de distinguir o bom e o mau pagador.
O fato das unidades credoras terem menos informações sobre os projetos
empreendidos pelos tomadores de recursos cria um ambiente de insegurança em vista da
possibilidade de inadimplência do devedor. Os bancos, considerando os estímulos a um
comportamento oportunista da parte melhor informada (a devedora), avaliam os riscos de não
pagamento, a possibilidade de vinculação do contrato a garantias e a segurança jurídica da
transação para definir o preço-ótimo, a taxa de juros que maximiza o retorno esperado.
Segundo Stiglitz e Weiss (1981) demandantes dispostos a pagar taxas de juros mais
altas, em média, são os que oferecem maiores riscos. Eles demonstraram que a taxa de juros
afeta a natureza das transações, uma vez que as taxas mais altas induzem empresas a
empreender projetos mais arriscados, implicando num menor retorno ao empréstimo. Assim,
na prática, o racionamento acontece quando entre demandantes aparentemente idênticos,
alguns recebem crédito e outros não, estes últimos não receberiam ainda que pagassem juros
altos.
13

Estes autores identificam-se com a corrente de pensamento novo-keynesiano.
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Stiglitz e Greenwald (2004) notaram que além dos bancos, qualquer indivíduo que
entregue bens sem realizar imediata troca por dinheiro ou qualquer outro bem são ofertantes
de crédito. Assim, quando fornecedores concedem crédito a seus clientes que, por sua vez,
procede da mesma maneira, cria-se um circuito de conexão onde cada empresa é tanto
tomadora como emprestadora de crédito. Os bancos suplementam a carência de crédito,
estabelecendo relação com qualquer um dos componentes deste sistema. Para os autores o
equilíbrio desta conexão de crédito é tão importante na determinação do comportamento da
economia quanto o equilíbrio nos mercados de bens e fatores.
Uma empresa que, por exemplo, reduza sua disposição de produzir devido à
diminuição do patrimônio líquido, tem reduzida sua capacidade de financiar. A depender do
tamanho da empresa, o mercado de bens e de trabalho pouco sentirão os impactos desta
redução. Já em mercados, como o de crédito, baseados em relações de confiança, a menor
disposição de uma empresa em emprestar gera redução da oferta de crédito da primeira para a
segunda e assim sucessivamente a ponto de desestabilizar o equilíbrio da economia.
Voltando ao contexto regional, com base em Stiglitz e Weiss (1981), Stiglitz e
Greenwald (2004) pode-se admitir a possibilidade de racionamento regional de crédito devido
aos problemas informacionais. Por não se poder avaliar de forma homogênea os riscos de
default e os retornos esperados frente às assimetrias regionais de informações, os bancos
tenderiam a restringir o crédito para algumas regiões, tornando imperfeitos os fluxos
financeiros inter-regionais. Se, além disso, houver poucas parcerias comerciais, o acesso a
qualquer forma de crédito será ainda mais limitado.
A disponibilidade de crédito regional parece também depender das características
regionais que influem na tomada de decisões dos agentes econômicos frente à liquidez da
moeda. Nesta perspectiva, autores pós-keynesianos avançam nos estudos sobre padrões
regionais de criação de crédito e suas variâncias regionais (Dow e Rodriguez-Fuentes, 2006).
Esta abordagem compreende o racionamento regional como um fenômeno multicausal em que
todos os agentes da região estão envolvidos na distribuição de crédito (DOW, 1982;
RODRIGUEZ-FUENTES, 1998; DOW e RODRIGUEZ-FUENTES, 2006).
Robert e Fishkind (1979) identificaram três fatores fundamentais para ocorrência do
racionamento regional de crédito: i) disponibilidade de informações para o desenvolvimento
regional, conhecimento e informações financeiras acarretam em custos, segmentando o
mercado regional, o que sugere que regiões mais isoladas estarão mais propensas a sofrer
racionamento dado os mais altos custos de obtenção de informação; ii) não homogeneidade
dos ativos financeiros em termos de liquidez, riscos ou maturidade, que produzem
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dificuldades cumulativas de avaliação; por último iii) a preferência pela liquidez que podem
resultar em diferenciais tanto da oferta quanto da demanda de ativos em geral.
Dow e Rodriguez-Fuentes (2006), ao fazer revisão da literatura sobre finanças
regionais, apresentam um modelo analítico, que trata do desenvolvimento regional em termos
de oferta e demanda de crédito. O modelo relaciona os conceitos de preferência pela liquidez
dos poupadores, dos investidores e dos bancos com os estágios de desenvolvimento
bancário14, proposto por Chick (1986), na determinação da oferta e da demanda regional de
crédito, como na figura abaixo:

FIGURA 1: Diagrama sobre Oferta e Demanda Regional de Crédito

Investidores locais – propensão
a tomar emprestado.

Preferência pela
Liquidez

Poupadores
locais
–
preferência em termos de risco,
carência e lucratividade.

Bancos
–
propensão
emprestar dentro da região.

Estágio de
Desenvolvimento Bancário

Demanda Regional
por Crédito

a

Bancos – possibilidade de
emprestar além de sua base de
depósitos.

Oferta Regional
de Crédito

Fonte: Dow e Rodriguez-Fuentes (2006)

Como observado na figura 1, a oferta regional de crédito é afetada pela preferência
pela liquidez regional dos bancos e poupadores, bem como pelo estágio de desenvolvimento
14

Victoria Chick (1986) desenvolveu uma caracterização das instituições bancárias com base na sua passagem
por estágios de desenvolvimento bancário. Em termos gerais, a evolução entre os estágios de desenvolvimento é
marcada pela introdução das inovações institucionais. A cada estágio o sistema bancário vai se libertando dos
limites existentes para a criação de meios de pagamento, vencendo as barreiras para o pleno do jogo de mercado,
onde gradualmente a moeda se torna menos neutra e os bancos mais ativos na economia como um todo.
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bancário. A preferência pela liquidez bancária afeta a disposição de empréstimos numa região
e está sujeita às incertezas observáveis entre as regiões. Ainda que não possam ser avaliadas
por medidas de risco, conforme o arcabouço keynesiano, as incertezas influem na tomada de
decisão com base nas expectativas regionais dos bancos acerca do crescimento da renda
regional e dos efeitos da política monetária sobre a região.
A preferência pela liquidez dos poupadores está relacionada aos depósitos bancários e
à expectativa de lucratividade dos ativos, uma vez que os poupadores podem preferir reter
moeda ou deslocar recursos financeiros de uma região a outra, podendo reduzir as
disponibilidades de fundos rotativos, especialmente, em regiões menos desenvolvidas. Os
estágios de desenvolvimento bancário produzem variações na oferta regional de crédito.
Quanto menos desenvolvidas forem as instituições bancárias, menor será a capacidade dos
agentes bancários em ampliar crédito para além da base de depósitos.
Quanto à demanda regional por crédito, a preferência pela liquidez afeta o
comportamento dos investidores (setor produtivo), que podem criar expectativas pessimistas,
reduzindo a demanda de financiamento por estarem menos dispostos a fazer dívidas. Dow e
Rodriguez-Fuentes (2006) explicaram que expectativas otimistas do sistema bancário,
traduzidas no aumento da disponibilidade de crédito regional, têm efeitos sobre o aumento da
demanda de crédito.
A principal conclusão deste modelo aponta para a existência de uma interdependência
entre oferta e demanda de créditos regionais, cuja dinâmica pode acelerar o crescimento e
favorecer a redução das diferenças regionais. Nessa perspectiva, confirma-se o papel
desempenhado pelos ofertantes e demandantes regionais de crédito (poupadores, banqueiros e
investidores) no desenvolvimento regional.
Dow (1982, 1987) utilizou a concepção de economias centrais e periféricas15 para
contextualizar as dinâmicas diferenciadas de criação de crédito bancário em termos regionais.
Outro elemento introduzido por ela foi a ideia de um movimento circular de causação
cumulativa proposto por Myrdal (1965) e que houvera sido tratado em estudos comparativos
sobre o desenvolvimento regional por Kaldor (1970).
Sobre o princípio de causação circular e cumulativa, segundo Myrdal (1965), devemse considerar nos processos sociais movimentos de forças interdependentes que atuam dentro
15

A dicotomia Centro-Periferia implica numa relação desigual entre dois elementos discretos em um único
sistema econômico. Foi primeiramente utilizada nas análises de comércio internacional pela Comissão
Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), com base na ideia de existência de trocas desiguais entre
Centro de economia industrial e a Periferia de economia agrária, em que o Centro extrai da Periferia parte da
riqueza gerada por ela devido a relação de intercâmbio desfavorável estabelecida. Ver Prebisch (1983) e Floto
(1989).
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de um sistema circular, em que fatores primários alteram outros fatores e fortificam-se a si
mesmo ao longo do tempo. O autor argumentou sobre o irrealismo da premissa de uma
tendência automática ao equilíbrio das forças econômicas. De forma intuitiva, ele buscava
explicar que as variáveis no sistema econômico têm capacidade de influenciar umas as outras
dentro de um processo circular e cumulativo, tanto em direção positiva quanto negativa. Isto
tende a elevar ou reduzir disparidades entre regiões e países.
Aplicado ao financiamento regional, um diferencial de produtividade entre regiões
tende a se retroalimentar ao longo do tempo, tornando-se difícil a competição entre as regiões
em desvantagem. As decisões dos bancos de racionar empréstimos às economias periféricas
tendem a assumir ao longo do tempo um caráter convencional, de maneira que o
racionamento pode não ser decorrente do risco real do projeto, mas sim das expectativas
convencionadas pelos bancos para aquela região, propiciando a manutenção ou o
aprofundamento das desigualdades regionais existentes (DOW, 1987; AMADO, 1997).
A preferência pela liquidez do público pode afetar a criação de crédito. Dada uma
baixa confiança sobre os resultados regionais da economia, os agentes poupadores podem
deliberadamente tornar-se mais líquidos em áreas periféricas, aplicando seus recursos em
ativos de outras regiões. Portanto, há uma tendência a limitar os bancos de conceder
financiamentos com prazos mais longos em regiões periféricas. Os produtores também
poderão preferir não acessar linhas de financiamento, evitando contrair dívidas. Com isto, os
fluxos financeiros entre regiões Centro-Periferia tendem a agravar as tendências de
desenvolvimento desigual (DOW, 1987).
Myrdal (1965), ao considerar os efeitos dinâmicos de uma situação desfavorável sobre
si mesma, redundando no seu agravamento ao longo do tempo, argumentou ser fundamental a
ação estatal para controlar as forças concentradoras do mercado. Segundo este autor, a
intervenção estatal é capaz de gerar efeitos propulsores sobre as mudanças nas condições
econômicas, contrabalanceando os efeitos regressivos que mantêm determinadas regiões
continuamente estagnadas.
A ação estatal, contudo, pode não gerar os efeitos esperados. Myrdal (1965) observou
que nos países pobres as medidas políticas de natureza estatal para combater às desigualdades
tendiam a ser frágeis e menos eficientes frente às forças concentradoras de mercado. Já nos
países ricos, que iniciaram políticas igualitárias de combate eficiente aos efeitos regressivos
do mercado há mais tempo, foi possível notar uma trajetória homogênea de desenvolvimento.
Sob tal perspectiva, pode-se afirmar que a robustez da ação estatal em termos de
condução de suas políticas pode quebrar a lógica de perpetuação da desigualdade entre
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Centro-Periferia ou, caso contrário, favorecer seu aprofundamento. Nesse sentido, é
necessário que o governo leve em conta a dinâmica das relações econômicas, que incidem
sobre seu território, inclusive por meio das características do sistema financeiro, para balizar
melhor seus mecanismos de atuação.
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3

METODOLOGIA: FINANCIAMENTO BANCÁRIO REGIONAL E O PRONAF

Este capítulo objetiva apresentar a política de crédito rural destinada à agricultura familiar.
Na primeira seção, será feita uma breve incursão na histórica do crédito rural no Brasil até a
constituição do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, evidenciando o
viés concentrador do crédito rural no país. Na segunda seção, será apresentada a metodologia
utilizada para análise do Pronaf à luz das dinâmicas do financiamento bancário regional.

3.1

CRÉDITO RURAL PRONAF
Uma das formas de intervenção pública sobre os fluxos financeiros regionais e

setoriais é através de políticas de crédito subsidiado. Este tipo de crédito tem como principal
vantagem ofertar empréstimos a taxas de juros abaixo das oferecidas pelo mercado,
favorecendo trajetórias de crescimento da produção. O crédito com vista ao dinamismo da
produção agropecuária foi objeto da atenção governamental marcadamente no final dos anos
de 1960, quando foi instituído um sistema estruturante da política de crédito rural Brasil.
A política de crédito rural partiu do diagnóstico que a utilização do fator terra no setor
agropecuário, em comparação ao industrial e comercial, o expõe a instabilidades inerentes a
terra, dado que a produção passa a ser influenciada pela variabilidade da qualidade do solo
(fertilidade, estrutura física e topografia), além dos riscos climáticos. Pode-se também
mencionar à sazonalidade da produção e a flutuação dos preços relacionados às condições de
mercado – alta perecibilidade dos produtos e baixa elasticidade renda e preço, uma vez que a
demanda por produtos agrícolas pouco oscila com a redução do preço de mercado ou elevação
da renda do consumidor (BRASIL, 1961).
Devido a essas peculiaridades, este setor possuía menor capacidade de ter suas
necessidades financeiras assistidas pelos agentes bancários. Os bancos ao decidir sobre a
disponibilização de recursos financeiros entre os setores econômicos tendiam a preferir
aqueles cujos riscos de instabilidade produtiva eram menores, gerando com esta decisão
resultados que distorciam a alocação intersetorial do crédito. Segundo o Grupo de Trabalho,
instituído através memorando presidencial nº GT/MF/38/61 de maio de 1961 (Brasil, 1961)
para discussão sobre o crédito rural, os sistemas vigentes, mesmo nos bancos públicos, não
garantiam o financiamento em tempo e volume necessário aos saltos quantitativos projetados
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para produção agropecuária. Na visão do grupo, era necessária a criação de um sistema com
maior entrosamento entre os órgãos financiadores, fundado em uma política de crédito
unificada e devidamente articulada com a assistência técnica para atingir os objetivos da
política agrícola do período.
Através dos dispositivos da Lei nº 4.829/1965 (Brasil, 1965) institucionalizou-se o
Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR16, com a finalidade de estimular investimentos
rurais, favorecer o custeio, comercialização da produção e dar suporte a crescente absorção de
tecnologias e insumos modernos na agricultura. Entre os objetivos esteve o de possibilitar o
fortalecimento econômico dos pequenos e médios produtores rurais.
Integrava ao SNCR, o Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco da
Amazônia e o Banco do Nordeste do Brasil sob as diretrizes da política creditícia formulada
pelo Conselho Monetário Nacional, em consonância com a política de desenvolvimento
agropecuário.
A expansão do crédito contou com um contexto amplamente favorável à elevação das
fontes de recursos, em grande parte proveniente dos depósitos à vista e da conta movimento
do Banco do Brasil. O ambiente propício foi gerado pelo aumento da massa de depósitos não
remunerado a disposição dos bancos e, portanto, com custo de captação praticamente nulo,
dos excedentes de recursos fiscais oriundos de saldos líquidos da base de tributação e saldos
comerciais externos, além do crescimento da renda nacional (DELGADO, 1985).
O crédito rural, neste contexto, era operado a taxas de juros fixadas a níveis inferiores
aos demais empréstimos bancários e notadamente negativas em termos reais, a demanda por
crédito rural cresceu vertiginosamente, desempenhando o crédito uma função indutora no
fomento as mudanças na base técnica-produtiva do setor agropecuário.
Com a operacionalização do SNCR, os benefícios obtidos, evidenciados pela elevação
da produtividade e o consequente aumento da competitividade dos produtos agropecuários no
mercado internacional, contrastaram-se com os efeitos perversos gerados sobre a distribuição
social da renda. Na concessão de crédito rural, ainda que os critérios de financiamento fossem
regulados pelo Estado, cabia aos bancos fazer a alocação de recursos. Considerando os riscos
envolvidos na atividade agrícola, os bancos tenderam a preferir produtores que lhes

16

A história do crédito rural no Brasil, enquanto ação estatal, iniciou-se antes da instituição do SNCR. Em 1937,
grande parte do financiamento à agricultura assentava-se nas estruturas da Carteira de Crédito Agrícola e
Industrial (CREAI) do Banco do Brasil. Nesse período, ainda não se cogitava criar uma estrutura mais complexa
para atender as especificidades da produção agropecuária (BRASIL, 1963).
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transmitiam maior segurança, rentabilidade e liquidez, utilizando de maneira implícita a
propriedade da terra como pré-requisito para obtenção do crédito (PAIVA, 1982).
Conforme a Tabela 1, tem-se a concentração no acesso ao crédito rural, mostrando a
distribuição de recursos conforme perfis de agricultores, baseados no tamanho do
estabelecimento e escala de produção, nos primeiros anos de implementação do SNCR, entre
1969 a 1976.

TABELA 1: Distribuição de Crédito para Agricultura no Brasil, por classe de
Produtores no período de 1969 a 1976 (em percentual)
Pequenos Produtores
ANOS
Contratados
1969
88,16
1970
85,91
1971
85,71
1972
83,56
1973
79,46
1974
76,61
1975
74,18
1976
73,73

Valor
30,95
27,57
24,61
20,69
17,22
15,12
11,77
11,38

Médios Produtores
Contratados
11,17
13,25
13,25
14,92
18,59
20,88
22,48
22,93

Grandes Produtores

Valor
Contratados
45,81
0,67
47,16
0,84
43,99
1,04
42,17
1,52
38,75
1,95
37,43
2,51
34,18
3,34
35,09
3,34

Valor
23,24
25,27
31,4
37,14
44,03
47,45
54,05
53,53

Fonte: COMCRED, Ministério da Agricultura (1982) apud Paiva (1982).

Os dados evidenciam que o crescimento do crédito rural foi acompanhado pela
concentração de crédito nas mãos dos grandes agricultores, os quais absorveram 53,53% dos
recursos de crédito disponibilizado em apenas 3,34% de contratos no ano de 1976. Para os
pequenos produtores, pouco mais de 10% dos valores foram concedidos a 73,73% dos
contratos. De um lado, os dados mostram que, ao longo dos anos de 1969-1976, os pequenos
produtores perderam participação tanto no número de contratos quanto nos valores obtidos.
De outro, os grandes produtores aumentaram significativamente sua participação,
apresentando evidencias da concentração existente.
Nota-se, portanto, uma acentuada marginalização do pequeno produtor rural (daqui em
diante denominado de agricultor familiar)17 na operacionalização do SNCR. A constatação de
que às políticas públicas pouco tinha alcançado os agricultores familiares até o início dos anos
90 favoreceu um tipo de intervenção pública que objetivasse um melhor balanceamento entre

17

Ver Apêndice sobre a Emergência da Agricultura Familiar no Brasil.
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as funções produtivas e distributivas das políticas de desenvolvimento rural. O Pronaf
constituiu a principal iniciativa de natureza estatal com esta finalidade realizada no Brasil.
O Pronaf foi instituído pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, com o objetivo
de proporcionar aumento da capacidade produtiva, geração de empregos e melhoria de renda
para agricultura familiar, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida e ampliação
do exercício da cidadania. O intuito do programa era propiciar um novo padrão de
desenvolvimento sustentável em que a agricultura familiar (segmento gerador de expressivo
número de empregos no setor agropecuário) desempenhasse papel fundamental para a
elevação dos níveis de bem-estar nas áreas rurais (BRASIL, 1996).
Para atender aos objetivos do programa, foram concebidas algumas ações: de (i)
negociação de políticas públicas com órgãos setoriais; (ii) financiamento de infraestrutura e
serviços nos municípios; (iii) financiamento da produção da agricultura familiar e (iv)
capacitação dos agricultores familiares (BRASIL, 1996).
A elevada carência de recursos de custeio da produção por parte dos produtores em
regime familiar apontou a priorização que seria dada na operacionalização do Pronaf. Assim,
frente às dinâmicas concentradoras de recursos no mercado bancário, o crédito rural do Pronaf
se sobressaiu desde o início como ação que absorveria grande parte dos esforços e de recursos
do programa. A operacionalização desta ação foi atribuída aos agentes financeiros (público,
privados e cooperativas), os quais possuíam autonomia na escolha dos agricultores no
momento da concessão de crédito18.
Assumindo-se que a capacidade de criação de moeda e crédito está intrinsecamente
relacionada à lógica de funcionamento de uma economia19, autores da corrente póskeynesiano apresentou uma análise dos padrões regionais de criação de crédito e dos efeitos
do comportamento dos agentes econômicos em relação à moeda no desenvolvimento regional.
Com base nesta abordagem e na ideia de causação cumulativa de Myrdal (1965),
pode-se afirmar que o crédito rural Pronaf, ao estimular a oferta de crédito aos agricultores
familiares, atua como elemento exógeno na geração de renda regional. Os efeitos propulsores
ocorrerão a partir do aumento das inversões produtivas a nível local e regional. Estas, por sua
vez, provocam um aumento da renda e maior absorção de mão de obra, contribuindo para os
processos de desenvolvimento das demais atividades da região, o que se configura um
processo de causação cumulativa em ciclo virtuoso. A permanência deste círculo produzirá
18

Ver Apêndice sobre Origem e Operacionalidade do Crédito Rural Pronaf.
Na linha de pensamento heterodoxo pós-keynesiano, segundo Amado (1992) a noção de oferta monetária
endógena coexiste com a noção de oferta exógena da moeda, cujo volume é definido pela política monetária.
19
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efeitos sobre os problemas sociais urbanos derivados do desemprego rural e da migração em
direção campo-cidade, bem como na redução das desigualdades regionais. Porém, se o crédito
rural Pronaf não for uma ação estatal suficiente para enfrentar as forças concentradoras
presentes no mercado bancário, os resultados da operacionalização do programa tenderão a
expressar as desigualdades do financiamento bancário regional.

3.2

MÉTODO DE ANÁLISE
Com o objetivo de fazer uma análise exploratória sobre a relação do financiamento

bancário regional e o crédito rural para agricultura familiar, utilizam-se os conceitos de par
ordenado e plano cartesiano. O par ordenado de números reais é uma nomenclatura utilizada
para evidenciar a importância da ordenação de um conjunto formado por dois elementos, de
modo que, sendo a e b dois números reais quaisquer, tem-se: (a, b) ≠ (b, a). O plano
cartesiano é o espaço determinado por dois eixos perpendiculares x e y que tem a mesma
origem (zero). Estes eixos dividem o plano cartesiano em quatro regiões chamadas
quadrantes, cada ponto P localizado neste plano corresponde a um par ordenado, também
chamado de coordenada cartesiana (IEZZI; MURAKAMI, 1977).
O grau de associação entre a “nuvem” (conjunto) de pontos P do plano cartesiano e a
proximidade destes pontos a uma reta será calculada utilizando a correlação de Pearson20.
Segue abaixo a representação de um par ordenado em um plano cartesiano e sua ordenação
por quadrantes:

GRÁFICO 1: Plano Cartesiano
y

P (a, b)

b

I

II
0

III

a

x

IV

Fonte: Iezzi e Murakami (1977). Elaboração da autora.
20

É uma medida estatística bidimensional entre variáveis quantitativas que busca verificar o que sucede com
uma variável quando a outra varia e se o tipo de relação que estabelece é linear, a medida varia de -1 a +1, sendo
que quanto mais próximo da unidade maior a correlação, seja ela positiva ou negativa (BUSSAB E MORETTIN,
2012).
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Para este trabalho os pontos do plano cartesiano representarão cada uma das unidades
federativas do Brasil, cujos pares ordenados resultarão da combinação de indicadores. Para
retratar os padrões regionais do financiamento bancário regional, utilizam-se os indicadores
de preferência pela liquidez dos bancos e do público, relacionando-os ao indicador de
participação estadual no financiamento do Pronaf (em valor monetário).
As unidades federativas serão divididas entre Centros e Periferias utilizando o Índice
de Desenvolvimento Humano. O IDH é uma medida comparativa que associa renda,
longevidade e educação21. Fundamenta-se na ideia de desenvolvimento como aumento dos
padrões de vida, bem como, no fortalecimento dos atributos para o exercício da cidadania e de
ampliação dos direitos econômicos, políticos e individuais em determinado país (BRASIL,
1996).
Através da análise do plano cartesiano é possível identificar os quadrantes de
concentração de pontos (unidades federativas – centro e periferia), e por intermédio dos pares
ordenados o indicativo de combinações de indicadores que caracteriza a concentração.
A hipótese de estudo é que a maior preferência pela liquidez dos bancos e do público
no financiamento bancário regional relaciona-se com a menor participação estadual do
financiamento Pronaf, sendo que estas relações ocorrerão com mais frequência nos estados
periféricos.
A figura 2 ilustra as interações entre os agentes envolvidos nas dinâmicas do
financiamento bancário regional (bancos, público e os investidores) mais o Estado, com
destaque a política diferenciada de acesso ao crédito dirigido ao agricultor familiar. Sabe-se
que os agentes avaliarão o estado de confiança da economia antes de definir o volume de
recursos que disponibilizarão – do público para os bancos e dos bancos para os tomadores,
quanto mais atuante o sistema bancário, maior será o volume de crédito disponibilizado em
relação ao volume de depósitos à vista. O crédito rural Pronaf constitui um elemento exógeno
nesta relação uma vez que as fontes de recursos, bem como os critérios de financiamento são
definidas fora das dinâmicas regionais de financiamento. Contudo, pode ser absorvida pela
lógica bancária de financiamento regional, por serem os bancos os operadores do crédito
Pronaf.

21

Para o cálculo da renda utiliza-se a renda mensal per capita, da longevidade, a esperança de vida ao nascer e
conformando o indicador de educação utiliza-se dois subindicadores com pesos diferentes: escolaridade da
população adulta e fluxo escolar da população jovem.
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FIGURA 2: Dinâmicas do Financiamento Bancário Regional e o Crédito Pronaf

REGIÃO
Pronaf - crédito

BANCOS

ESTADO

Agricultores
Familiares

FIRMAS

POUPADORES

(Público)

Fonte: Elaboração da autora.

Toma-se para o período de 2000 a 2009 os dados disponibilizados pelo Banco Central
do Brasil por intermédio da Estatística Bancária Mensal dos saldos das principais rubricas de
balancetes dos bancos comerciais e dos bancos múltiplos com carteira comercial, por
município22 e o Anuário Estatístico do Crédito Rural dos financiamentos concedidos pelo
Pronaf. Para a caracterização das regiões centrais e periféricas, utiliza-se o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do ano de 2010, divulgado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) da Organização das Nações Unidas (ONU).
O IDH é medido por uma escala entre 0 e 1: quanto mais próximo de zero, pior o
desenvolvimento humano, quanto mais próximo de um, melhor. Neste estudo, assume-se que
IDH maior do que 0,7 (ou seja, acima de alto desenvolvimento humano), a região é
considerada central. Por outro lado, se o IDH for menor do que 0,7 (ou abaixo de médio
desenvolvimento humano), a região será considerada periférica. Conforme tabela abaixo:

22

Ver modelo de balancete das instituições financeiras apresentado no Anexo A.
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QUADRO 1: Divisão Centro e Periferia utilizando classificação do IDH
Faixas

IDH

Tipologia

Muito alto desenvolvimento humano

0,800 a 1

Alto desenvolvimento humano

0,700 a 0,799

Médio desenvolvimento humano

0,600 a 0,699

Baixo desenvolvimento humano

0,500 a 0,599

Muito baixo desenvolvimento humano

0 a 0,499

Centro

Periferia

Fonte: PNUD (2010). Elaboração da autora.

Quanto aos indicadores de preferência pela liquidez, eles se baseiam em estudo
empírico realizado por Cavalcante, Crocco e Jayme (2006), que demonstraram a relação entre
a criação de crédito e os índices de preferência pela liquidez dos bancos e do público.
Utilizam-se as contas “operações de crédito”, que representa a parte dos ativos bancários de
menor liquidez, “depósitos à vista”, composto por depósitos dos governos e do setor privado,
“depósito de poupança” e “depósito a prazo”. Estes últimos pertencem ao passivo do balanço
dos bancos e propiciam uma visão sobre a disposição do público em realizar aplicações
financeiras. Para o cálculo do indicador de participação estadual no financiamento Pronaf,
utiliza-se o somatório das contas de financiamento com a finalidade de custeio e investimento
agropecuário.
O quadro abaixo apresenta os três indicadores que serão utilizados, suas respectivas
nomenclaturas e a descrição do cálculo:

QUADRO 2: Matriz de Indicadores
Denominação

Nomenclatura

Descrição

Preferência pela Liquidez
Bancária

PPLB

Depósitos à vista (setor privado) sobre
Operações de crédito.

Preferência pela Liquidez do
Público

PPLP

Depósitos à vista (setor privado e governos)
sobre Depósitos totais (depósitos à vista do
setor privado e dos governos, depósito de
poupança e a prazo)

Participação estadual no Pronaf

PARTPRONAF

Financiamento estadual Pronaf sobre Total
Pronaf

Fonte: Elaboração da autora.
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O uso de indicadores de preferência pela liquidez é importante para o
entendimento das dinâmicas do financiamento regional; entretanto, é necessário salientar que
existem questionamentos quanto ao seu uso. Nota-se a existência de um componente
endógeno na geração de depósitos à vista, pois toda vez que um crédito é gerado uma conta de
depósito à vista é creditada. Isto, contudo, não invalida a aplicação destes indicadores, visto
sua adequabilidade nas interpretações do mundo real.
Os resultados dos indicadores serão padronizados (subtraindo-se pela média e
dividindo-se pelo desvio padrão). Os indicadores padronizados da preferência pela liquidez
dos bancos e do público formarão distintamente pares ordenados com o de participação
estadual no Pronaf. Os pares ordenados serão plotados no plano cartesiano, dos quais poderão
ser obtidas as seguintes combinações:
1º Quadrante: quando há uma maior preferência pela liquidez bancária (do público) e
maior acesso ao crédito Pronaf;
2º Quadrante: quando há uma menor preferência pela liquidez bancária (do público) e
maior acesso ao crédito Pronaf;
3º Quadrante: quando há uma menor preferência pela liquidez bancária (do público) e
menor acesso ao Pronaf; e
4º Quadrante: quando há uma maior preferência pela liquidez bancária (do público) e
menor acesso ao crédito Pronaf.
Com base nestas combinações, a hipótese de relação entre o financiamento bancário
regional e do crédito rural Pronaf, será aceita se as unidades federativas categorizadas como
periféricas estiverem concentradas no quarto quadrante – em que há uma maior preferência
pela liquidez do público e dos bancos e um menor acesso ao crédito rural Pronaf.
Complementando o método de análise, busca-se analisar os setores em questão.
Através da aplicação do Quociente Locacional (QL), retratar os padrões de comportamentos
das atividades agropecuárias e de intermediação financeira nas regiões do Brasil entre três
anos (2000, 2005 e 2009).
O Quociente Locacional organiza as informações das atividades econômicas em uma
matriz que relaciona a distribuição setorial-espacial de uma variável-base para formar tipos de
medidas de localização, como apresentada por Haddad (1989). Utiliza-se a composição
setorial do PIB (agropecuária, indústria e serviços), agregado em espaços nacional e
subnacionais, como variável-base nesta análise. Segue abaixo o cálculo do indicador:
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; quociente locacional do setor i na região j.

Onde:
= é o valor adicionado pelo setor i na região j;
é o valor adicionado total produzido da região j, incluindo todas os setores;
é o valor adicionado total produzido por todas as regiões de um único setor i;
é o valor adicionado de todas os setores e de todas as regiões.

O quociente locacional compara a participação percentual de uma região em um setor
com a participação percentual da economia da mesma região no total produzido pela
economia nacional. Se o valor do quociente for superior a 1, a região é relativamente mais
importante, no contexto nacional, em termos do setor, do que em termos gerais de todos
setores. Caso contrário, se o quociente for inferior a 1, a região é relativamente menos
importante em comparação à produção nacional.
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4

ANÁLISE DE RESULTADOS: FINANCIAMENTO BANCÁRIO REGIONAL E O

PRONAF

Este capítulo busca realizar um estudo sobre as dinâmicas do financiamento bancário
regional e o crédito rural Pronaf. Na primeira seção, a partir de alguns estudos empíricos
sobre caracterização regional do sistema financeiro bancário, pretende-se avançar para a
caracterização do Pronaf. Será visto, ainda na primeira seção, que o crédito rural Pronaf
apresenta um forte viés concentrador. Na segunda seção, o estudo centra-se na análise, por
meio de instrumento plano cartesiano, de uma possível relação entre o comportamento dos
agentes (bancos e públicos) que interagem na criação do crédito regional e a concessão do
crédito rural Pronaf dentre as regiões do Brasil.

4.1 CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO E DO PRONAF

As desigualdades espaciais no fornecimento de serviços e crédito bancário constituem
característica marcante dentro do sistema financeiro nacional. O crédito bancário está
demasiadamente concentrado nos centros econômicos do Brasil, nas regiões Sudeste e Sul,
especialmente no estado de São Paulo. Passadas as transformações importantes dentro do
ambiente de estabilização macroeconômica pós-Real, marcada pela adoção de Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), do
Programa de Incentivo à redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES),
adesão aos Acordos da Basiléia23 e entrada de bancos estrangeiros, o setor bancário
reestruturou-se, vivenciando intenso processo de concentração bancária.
Com a estabilização monetária, a redução da inflação extinguiu a principal fonte de
rentabilidade do sistema bancário – o floating (ganhos com a correção dos depósitos à vista
abaixo da taxa de inflação). Os principais impactos sobre o sistema bancário deram-se pela
racionalização de custos, fechamento de agências bancárias, demissão de empregados e
investimentos em automação bancária (Corrêa, 2006). O setor bancário apostou na expansão
do crédito para o setor privado, entretanto com a crise do México 94-95 houve uma forte fuga
de capitais do país que forçou a elevação da taxa de juros pelo Banco Central. Essa elevação
23

O acordo da Basileia estipulou um capital mínimo ponderado pelo risco das operações ativas do banco e o
aumento do capital para obtenção de autorização de funcionamento.
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levou a uma crise na atividade bancária, devido o estrangulamento do crédito privado e a
ameaça à solvência do setor, Carvalho (2005). Neste cenário, tornou-se premente a
intervenção governamental através da criação do PROER, que previa um conjunto de
incentivos fiscais com vistas a assegurar a liquidez e solvência do sistema.
Apesar da crise vivida pelo setor bancário no início do Real, não se pode afirmar que
os bancos saíram fragilizados da conjuntura de alta inflação. A convivência com a inflação
levou os bancos a desenvolverem tecnologias avançadas na identificação das melhores
oportunidades de ganhos com as transações. Contudo, como explicado por Carvalho (2005),
foi imprescindível para a evolução do sistema financeiro a extensão com que os indexadores
foram adotados no Brasil para corrigir contratos. Os indexadores atuaram como uma
estratégia de sustentação financeira. Introduzidos, em 1964, para garantir o valor real de
títulos da dívida pública federal, ao se expandir para outros setores da economia, permitiram
que a função moeda enquanto unidade de conta fosse substituída por um índice de preços na
atualização do valor das obrigações, as quais seriam pagas em moeda vigente. Assim, foi
preservada a moeda do país como meio de pagamento, e, aos bancos, a capacidade de auferir
rendimentos a partir da criação do meio de pagamento – depósitos à vista.
Os bancos estaduais estiveram entre as exceções, com o fim das receitas inflacionárias
a crise em que se arrastava no setor desde os anos 80 deixou de ser mascarada. Segundo
Oliveira (1992), os bancos estaduais se viabilizaram mediante repasses de recursos estaduais
com a finalidade de intermediar ações do governo. A crise dos bancos ocorreu
simultaneamente com a crise do desajuste financeiro do setor público. Neste momento, a
relação dos bancos estaduais com os governos (acionista controlador) se inverteu, pois os
governos passaram a demandar recursos ou invés de dispô-los, gerando um crescimento
descontrolado da dívida pública. Com isto, o Banco Central, através do PROES, incentivou a
redução da presença de bancos públicos estaduais na atividade financeira bancária, mediante a
privatização, extinção ou através de sua transformação em instituições não financeiras. Estes
eventos marcaram o processo de consolidação do sistema financeiro, permanecendo no novo
modelo àquelas instituições com maior liquidez e solidez organizacional.
Almeida (2007) apontou em estudo que o processo de consolidação do setor bancário
teve efeito negativo sobre a concessão de crédito, especialmente nas regiões periféricas.
Realizou-se uma estimação em painel com as variáveis PIB per capita, o índice de
concentração de Theil e a proporção entre população e número de agências para as vinte sete
unidades da federação. Os resultados evidenciaram efeitos negativos da concentração bancária
sobre a concessão de crédito no Brasil entre 1995 a 2004. Dada a questão informacional como
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base para a tomada de decisão sobre o empréstimo, a concentração bancária nas regiões
centrais faz com que as informações nestas regiões sejam de fácil obtenção e mais confiáveis.
Na mesma direção, Freitas e de Paula (2010) argumentaram que o processo de
consolidação bancária, ao provocar modificações no comportamento e na estratégia dos
agentes financeiros, contribuiu para uma piora na distribuição do crédito regional. Esta análise
relaciona um conjunto de variáveis: preferência pela liquidez bancária, fatores relativos ao
acesso da população aos serviços bancários, concentração geográfica da atividade financeira e
indicadores de concentração de mercado como variáveis explicativas, para investigar o que
determina a participação relativa do crédito por estado no período de 1994-2006. Os
resultados apontaram uma piora na distribuição do crédito entre os estados e uma maior
concentração da intermediação financeira no estado de São Paulo. A regressão também
mostrou uma relação positiva entre a presença (ausência) de agências na unidade da federação
e a maior (menor) disponibilidade de crédito na mesma.
Menezes et al. (2007) com o objetivo de mostrar a influência das estratégias bancárias
sob a oferta de crédito e as condições de desenvolvimento regional, estabeleceram uma
relação entre a oferta de crédito, como variável dependente, e a quantidade de agências
bancárias e o índice de preferência pela liquidez dos bancos como variáveis explicativas. O
estudo foi realizado com dados em painel para o período de 1995 a 2000. Os resultados
indicaram que a elevação do índice de preferência pela liquidez bancária leva a uma redução
do financiamento em cerca de 33%, enquanto o aumento unitário do número de agências
eleva o financiamento concedido pelos bancos em 0,15%.
Menezes et al. (2007) evidenciaram assim a baixa influência do aumento unitário de
agência no volume de crédito. Segundo os autores, isto se deve ao fato das decisões dos
bancos serem tomadas nas suas matrizes as quais estão situadas em regiões desenvolvidas.
Eles destacaram o aumento da importância dos títulos no lado dos ativos dos bancos e de
mudança na estratégia de gerenciamento de seu passivo. Observaram também que as
operações de crédito contêm risco mais alto e gera a mesma lucratividade do que outras
aplicações, como as no mercado aberto.
Cavalcante, Crocco e Jayme Jr. (2006) analisaram a funcionalidade do sistema
bancário em termo das intenções do público e dos bancos em manter seus ativos mais ou
menos líquidos. Foram utilizados dois índices: i) preferência pela liquidez do público e ii) dos
bancos para os períodos de 1988 a 1999. Observou-se que, para os estados menos
desenvolvidos, tanto a preferência pela liquidez do público quanto a bancária foram altas, o
que demostra que regiões menos desenvolvidas, com maior grau de incerteza, tendem a
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manter seus ativos mais líquidos. Mesmo considerando o comportamento macroeconômico
distinto, de alta inflação em 1988 ou baixa inflação em 1999, os padrões de resultados foram
mantidos.
Diante de um quadro de evidente concentração bancária, a intervenção governamental
através de políticas de incentivo a desconcentração e o acesso ao crédito se apresentou como
forma de contrapor a situação desfavorável do mercado de crédito bancário do ponto de vista
do desenvolvimento. Nesta linha, o programa de crédito rural Pronaf pode ser entendido como
intervenção governamental, em escala nacional, capaz de propiciar condições para o
crescimento do produto e renda por intermédio da assistência financeira à agricultura familiar
em cada uma das regiões do país.
Os agricultores familiares representam 84% dos estabelecimentos agropecuários
brasileiros, ocupam 24% da área de produção, cujas principais culturas, segundo o Censo
Agropecuário 2006, são para fins alimentares. Da população ocupada no setor agropecuário,
74% estão na agricultura familiar, gerando 34% da renda bruta do setor. A composição
regional por número de estabelecimentos da agricultura familiar é de aproximadamente 50%
na região Nordeste, 5% de estabelecimentos na região Centro-Oeste, 9% na região Norte,
16% na Sudeste e 19% na região Sul.
De acordo como o Censo Agropecuário de 2006, dentre os valores de financiamento
obtidos provenientes do Pronaf, observou-se concentração do volume de recursos na região
Sul, sendo destinados 18% dos financiamentos para a região Nordeste, 6% para Norte, 6% a
região Centro-Oeste, 14% Sudeste e 56% para região Sul. Do total de estabelecimentos da
agricultura familiar apenas 18% foram atendidos pelo Pronaf naquele ano. Segundo Burigo
(2010), as necessidades financeiras dos agricultores pobres são atendidas por agiotas e
comerciantes locais. A garantia do negócio é a safra vindoura, cujos custos financeiros do
negócio nem sempre são explícitos no momento da contratação, podendo-se pagar juros
exorbitantes.
A concentração regional do crédito Pronaf está densamente relatada na literatura cujo
objeto de estudo é o Pronaf24. Nos primeiros anos de implantação do Programa, muito embora
parte dos estabelecimentos estivesse localizada na região Nordeste, houve uma elevada
concentração de recursos nos estados da região Sul. Em 1999, após a criação de linhas de
crédito mais adequadas aos diferentes perfis de agricultores familiares, o programa se

24

Ver obra da autoria Mattei (2006) intitulado “Pronaf 10 anos: mapas da produção acadêmica”.
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expandiu para todas as regiões do país. Entretanto, a evolução distributiva dos recursos e
contratos se manteve continuadamente concentrada.
Schneider e Aquino (2010) questionaram até que ponto o Pronaf teria contribuído para
redirecionar a política de financiamento rural para um padrão de desenvolvimento equitativo e
equilibrado ambientalmente. Os autores recuperaram elementos históricos entre 1996 a 2008 e
analisaram a tendência distributiva do crédito rural do Pronaf. Observaram que os principais
beneficiários do programa haviam sido os agricultores capitalizados e isto se devia, segundo
os autores, a própria lógica interna de concepção do programa, a qual privilegiava agricultores
de maior renda. Com as reformulações na estrutura normativa com vista na expansão do
crédito Pronaf, estas inovações não foram suficientes para impulsionar um novo padrão de
desenvolvimento rural. Concluíram que o Pronaf-crédito, ao invés de diminuir as
desigualdades regionais e sociais, estava favorecendo o acirramento destas desigualdades no
interior da agricultura familiar.
Guanziroli (2007) se posicionou contrária à ideia de que a operacionalização do Pronaf
estaria privilegiando a propriedade familiar eficiente em detrimento das mais fragilizada. Tal
autor questionou o sentido de ofertar crédito para quem não tem renda monetária, se seria este
o melhor instrumento para modificar a exclusão social. Antes do crédito, na sua visão, seria
necessário estruturar um estabelecimento verdadeiramente agropecuário, o que requereria
tratamento de questões como educação e disponibilidade de terra.
Avanços na ampliação do acesso ao crédito rural Pronaf, segundo Bittencourt (2003),
são limitados por duas situações: (i) a inexistência de instrumentos de microfinanças rurais,
que forneceriam serviços financeiros para agricultores familiares; e (ii) os limites
estabelecidos pelo tipo de instituições financeiras que operam o Pronaf, argumentando que,
além de não serem as mais adequadas para se relacionarem com os agricultores familiares de
baixa renda, cobram um elevado custo a União.
Segundo Alvarado (2005), as limitações dos programas de financiamentos rurais
parecem apontar para a formação de um círculo vicioso, em que a baixa produtividade dos
estabelecimentos mais descapitalizados tenderia a se reproduzir ao longo do tempo, devido ao
baixo acesso de insumos produtivos, como terra, educação, assistência técnica e outros.
O limite à ampliação do crédito Pronaf, baseado no papel exercido pelo sistema
bancário no âmbito de atuação regional, foi reforçado por estudo realizado por Petrelli e Silva
(2007). As autoras, com o objetivo de analisar o perfil da distribuição de recursos do crédito
rural Pronaf, no total de municípios das duas regiões onde se concentra o maior número de
agricultores familiares – Sul e Nordeste, realizaram uma análise de correlação para medir o
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grau de associação linear entre as variáveis, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson.
Correlacionaram-se às variáveis: infraestrutura, crédito, linhas de crédito Pronaf grupo
familiar AB, grupo CDE, índice de desenvolvimento rural (IDR), índice de desenvolvimento
humano, índice de bem estar social, índice populacional, índice do meio ambiente, índice de
Fischer não integrado e integrado para o período de 1999 a 2004.
Os resultados apontaram uma correlação positiva fraca entre o IDR e a liberação do
Pronaf-crédito, tanto na região Nordeste quanto na Sul. Já entre a liberação do crédito Pronaf
e a população, esta foi positiva em ambas as regiões, concluindo que existe correlação entre
concentração populacional, atração de população rural e volume de liberação do Pronafcrédito. Entre a relação do acesso ao crédito total e por grupos FAM e CDE foi observada
uma elevada correlação indicando que os municípios que receberam maior volume de crédito
foram os mesmos que receberam mais recursos relacionados aos dois grupos em separado. A
partir destes resultados Petrelli e Silva (2007) concluíram que as condições que facilitam a
tomada de recursos para agricultores mais capitalizados seriam as mesmas que facilitavam aos
menos capitalizados.
Buainain e Garcia (2013) chamam atenção para a influência do contexto local na
capacidade de geração de renda nos estabelecimentos de menor porte. Os agricultores
procuram alocar de forma eficiente sua mão de obra disponível dentro ou fora dos
estabelecimentos agropecuários. A proximidade com áreas urbanas dinâmicas possibilita a
diversificação das fontes de renda através da participação de agricultores no mercado de
trabalho local, sem com isto abandonar a propriedade rural. Esta articulação rural-urbano
influencia na própria capacidade de geração de renda agrícola, ao propiciar vias de
comercialização, formação de cooperativas de produtores e na absorção de inovações
tecnológicas.
O estudo empírico proposto segue o raciocínio de Petrelli e Silva (2007) e Buainain e
Garcia (2013), que parecem sugerir que os avanços na expansão do crédito rural Pronaf
necessitam de condições fomentadoras do dinamismo do financiamento bancário no contexto
local. A próxima seção buscará verificar a concentração entre variáveis monetárias na criação
regional do crédito e os resultados do Pronaf, especialmente nas regiões periféricas.
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4.2 ANÁLISE DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO REGIONAL E DO CRÉDITO PRONAF

Conforme a Figura 6 ao utilizar o IDH para diferenciar o conjunto de estados centrais
e periféricos, nota-se que as regiões Norte e Nordeste são em maior número formadas por
estados periféricos (IDH abaixo de 0,7), enquanto que os estados das regiões Sul, Sudeste e
Centro Oeste são todos estados centrais (IDH maior ou igual a 0,7). Importante salientar que a
agregação por estados, elimina a possibilidade de captar as especificidades existentes no
interior de seu território, de maneira que podem existir em estados considerados periféricos
municípios bem desenvolvidos e com baixa restrição ao crédito (e vice-versa).

FIGURA 3: Divisão estadual Centro e Periferia conforme resultado do IDH

TABELA 2: Índice de Desenvolvimento Humano por estado
AC
AP
AM
PA
RO

0,663
0,708
0,674
0,646
0,690

RR
TO
AL
BA
CE

Índice de Desenvolvimento Humano Estadual
0,707
MA
0,639
SE
0,665
PR
0,699
PB
0,658
ES
0,74
RS
0,631
PE
0,673
MG
0,731
SC
0,660
PI
0,646
RJ
0,761
DF
0,682
RN
0,684
SP
0,783
GO

0,749
0,746
0,774
0,824
0,735

MT
MS

0,725
0,729

Fonte: Pnud (2013).

42

Atento a essa distribuição, obteve-se os indicadores e os indicadores padronizados da
preferência pela liquidez dos bancos (PPLB), preferência pela liquidez do público (PPLP) e
Participação estadual no Pronaf (PARTPRONAF) para cada unidade da federação, conforme
a tabela abaixo:

TABELA 3: Indicadores da preferência pela liquidez e de Acesso ao Pronaf
Unidades Federativas
Acre
Amapá
Amazônia
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Média
Desvio padrão
Correlação c/ Pronaf
Fonte: Bacen (2013)

PPLB
0,31
0,25
0,39
0,28
0,31
0,16
0,25
0,23
0,22
0,23
0,23
0,20
0,19
0,18
0,25
0,23
0,24
0,18
0,21
0,09
0,14
0,13
0,21
0,14
0,18
0,15
0,15
0,212
0,063

Indicadores
PPLP
PARTPRONAF
0,36
0,003
0,41
0,001
0,37
0,002
0,37
0,027
0,45
0,019
0,40
0,001
0,42
0,009
0,26
0,008
0,26
0,040
0,15
0,021
0,36
0,024
0,28
0,009
0,22
0,019
0,26
0,014
0,26
0,013
0,20
0,009
0,22
0,034
0,19
0,118
0,21
0,008
0,14
0,043
0,16
0,136
0,16
0,244
0,26
0,125
0,15
0,000
0,39
0,034
0,56
0,026
0,37
0,011
0,290
0,037
0,108
0,055

PPLB
1,55
0,60
2,81
1,07
1,55
-0,83
0,60
0,28
0,12
0,28
0,28
-0,19
-0,35
-0,51
0,60
0,28
0,44
-0,51
-0,04
-1,93
-1,14
-1,30
-0,04
-1,14
-0,51
-0,98
-0,98
-0,39

Indicadores
PPLP
PARTPRONAF
0,64
-0,62
1,11
-0,66
0,74
-0,64
0,74
-0,18
1,48
-0,33
1,01
-0,66
1,20
-0,51
-0,28
-0,53
-0,28
0,06
-1,30
-0,29
0,64
-0,24
-0,10
-0,51
-0,65
-0,33
-0,28
-0,42
-0,28
-0,44
-0,84
-0,51
-0,65
-0,05
-0,93
1,48
-0,74
-0,53
-1,39
0,11
-1,21
1,81
-1,21
3,79
-0,28
1,61
-1,30
-0,68
0,92
-0,05
2,50
-0,20
0,74
-0,48
-0,39

Os resultados foram plotados em dois planos cartesianos (diagrama de dispersão). Esta
análise procura identificar a disposição dos dados na área do plano, o quão disperso ou
concentrado está um conjunto de dados com características comuns. Nota-se uma correlação
negativa fraca para os dois pares de variáveis – preferência pela liquidez bancária e do público
com a variável participação estadual no Pronaf – podendo-se com isto afirmar haver uma
relação inversa entre as variáveis em análise, corroborando com a hipótese de estudo.
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O Gráfico 2 relaciona a preferência pela liquidez bancária e o Pronaf. Como visto,
houve uma concentração dos pares ordenados dos estados no terceiro e quarto quadrante do
plano. No terceiro quadrante, entre os que têm menor preferência pela liquidez bancária e
menor acesso ao Pronaf estão os estados de GO, MT, PE, PB, RJ, RR, MS, DF, PI. Já no
quarto quadrante, ficam os estados do CE, AL, SE, TO, RO, AC, AM, RN, ES, PA MA, AP,
que são aqueles onde há maior preferência pela liquidez bancária e menor acesso ao crédito
Pronaf. Confirmando-se a hipótese, pode-se notar que do total de quatorzes estados
considerados periféricos, dez estão no 4º quadrante. É importante lembrar que a análise
gráfica não evidencia a heterogeneidade existente nos resultados municipais.

GRÁFICO 2: Resultados Estaduais do Pronaf e da Preferência pela Liquidez Bancária
(2000-2009)

RS

SC

PR
MG

SP

PPLB

MT
MS
DF

BA
ES
MA
CE
RN
PA
SE
TO
PI PB
AL
RJ
AP
RR
GO

PE

RO
AC

AM

PARTPRONAF
Fonte: Bacen, (2013). Elaboração da autora.

O Gráfico 3 relaciona a preferência pela liquidez do público e o Pronaf. Pode-se
verificar que a concentração dos pares ordenados permanece marcante no terceiro e quarto
quadrante do diagrama. No terceiro quadrante, estão os que têm menor preferência pela
44

liquidez do público (mantêm mais dinheiro a disposição dos bancos) e menor participação no
Pronaf, são eles: CE, PE, ES, PB, SE, AL, RJ, DF, RN, PI. No quarto quadrante, onde há uma
maior preferência pela liquidez do público e menor acesso ao crédito Pronaf, estão os estados
de: MT, MS, RR, GO, RO, TO, AC, AM, MA, PA, AP. À luz da categorização centro e
periferia, observa-se uma concentração de estados periféricos no terceiro quadrante, ainda que
muitos estados no quarto quadrante sejam periféricos, não corroborando com a hipótese de
estudo.

GRÁFICO 3: Resultados Estaduais do Pronaf e da Preferência pela Liquidez do Público
(2000-2009)
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Fonte: Bacen (2013). Elaboração da autora.

A partir da análise dos pontos (unidades da federação) nos dois planos cartesianos e da
categorização centro e periferia, pode-se afirmar que a hipótese levantada foi parcialmente
aceita. De fato, pode-se afirmar que nos estados periféricos há uma predominância da relação
baixa concessão de crédito bancário (evidenciada na maior preferência pela liquidez) e baixo
acesso ao financiamento Pronaf. Porém, ao contrário do que se previa, a concessão do crédito
rural Pronaf é baixa mesmo quando o público dos estados periféricos disponibiliza seus
recursos às instituições bancárias.
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Sobre os resultados obtidos, quanto à preferência pela liquidez bancária, estes
estão em consonância com a perspectiva teórica, a qual sustenta que as expectativas que
norteiam o posicionamento dos bancos com relação à liquidez e a rentabilidade desejada se
formam a partir das expectativas que os bancos formam sobre as regiões. O crédito rural,
cujas fontes de recursos são externas a estas relações, não está imune às dinâmicas mais gerais
da atuação bancária regional, de maneira que os resultados de sua operacionalização tendem a
refletir as desigualdades regionais do financiamento bancário regional.
A menor preferência do público pela liquidez combinado ao baixo acesso ao
Pronaf pode ser compreendida ao se considerar os vazamentos financeiros tratados por
Amado (1997). Os banqueiros ordinariamente decidem entre qual proporção de volume de
depósito destinarão às reservas e empréstimos, em regiões com maiores instabilidade, os
bancos tendem a adotar um comportamento cauteloso que se reflete na relação
reservas/depósitos.
A maior preferência pela liquidez bancária nos estados periféricos, como
observado, parece vir acompanhada do vazamento de fluxos monetários da periferia para o
centro independente da preferência pela liquidez do público. Haverá com isto nestes estados
um crescente contingenciamento de empréstimos para suprir decisões de investimentos,
inclusive podendo-se influir sobre concessão do crédito rural Pronaf.
Contudo, não se pode perder de vista a importância que estímulos ao setor
agropecuário representam para economia estadual. A partir do cálculo do quociente locacional
foram levantados os padrões de comportamento dos setores agropecuários e de serviços de
intermediação financeira. Os resultados apontam a importância do setor agropecuário em
grande parte dos estados brasileiros, no ano de 2009, por exemplo, dezenove estados
apresentaram indicador acima da unidade, sendo que dos quatorzes estados denominados
periféricos, em dez, a importância do setor agropecuário é relativamente maior que a que este
setor possui no cenário nacional.
O quociente locacional também apontou a baixa inserção que os serviços de
intermediação financeira apresentam na economia estadual e regional, com exceção do estado
de São Paulo e o Distrito Federal. Comparativamente pode-se observar que ao longo dos três
anos de análise o comportamento do setor de intermediação financeira permaneceu inalterado
na maioria dos estados brasileiros. Outro aspecto observado a partir da comparação dos
estados centrais e periféricos é que mesmo ambos estando abaixo da unidade, o hiato entre o
quociente locacional dos estados e a unidade, é maior nos estados periféricos do que nos
centrais, em outras palavras, comparativamente pode-se afirmar que as intermediações
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financeiras possuem um maior grau de importância nas regiões centrais do que nas
periféricas. Confira na tabela abaixo:

TABELA 4: Quociente Locacional da importância relativa do PIB agrícola e do PIB dos
serviços de intermediação financeira na Economia Brasileira por estado e regiões em
2000, 2005 e 2009.
2000

QL

2005

Intermediação
Financeira

Agropecuária

Intermediação
Financeira

0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6

1,9
3,1
4,2
0,9
0,6
3,7
1,4
1,0
1,3

0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,4
0,6

1,0
3,1
0,8
1,5
1,1
1,5
1,2
0,9
2,0
0,5
0,3
0,1
1,6
1,5
1,4
1,5

0,5
0,4
0,6
0,5
0,8
0,5
0,5
0,7
0,5
1,2
1,5
0,8
0,7
0,5
0,8
0,9

0,9
2,9
1,0
1,3
0,9
1,4
1,0
0,9
1,8
0,5
0,3
0,1
1,6
1,2
1,5
1,4

0,5
0,4
0,6
0,5
0,7
0,6
0,5
0,7
0,5
1,2
1,5
0,9
0,7
0,6
0,8
1,0

0,8
0,5
1,5
0,7
2,8
0,7

1,2
1,5
2,1
2,3
0,0
5,6

0,9
0,6
1,0
0,6
1,5
0,5

1,7
1,4
2,0
2,5
0,1
5,1

0,8
0,6
0,9
0,6
1,3
0,5

0,6

2,7

0,8

2,8

0,6

UF

Agropecuária

Norte
Acre
Rondônia
Amazonas
Amapá
Tocantins
Pará
Roraima

1,7
0,6
2,2
0,3
0,6
1,9
3,1
0,6
1,3

0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,9
0,5
0,4
0,6

1,9
3,5
3,6
0,9
0,6
3,8
1,7
1,3
1,4

0,3
2,2
1,0
1,4
0,8
1,4
1,7
1,1
1,4
0,6
0,5
0,1
1,1
1,2
1,7
1,8

0,5
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,5
0,6
0,6
1,1
1,4
0,9
0,6
0,7
0,7
0,9

1,6
1,8
1,8
2,3
0,1
3,6

3,8
Fonte: Elaboração da autora.

Nordeste
Rio Grande do
Norte
Maranhão
Sergipe
Alagoas
Ceará
Bahia
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Sudeste
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Espírito Santo
Sul
Paraná
Rio Grande do
Sul
Santa Catarina
Centro-Oeste
Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso
Mato Grosso do
Sul

2009

Agropecuária

Intermediação
Financeira

Portanto, como base nas análises realizadas neste capítulo, podem-se apontar os
desafios das políticas públicas em estimular a atuação do sistema financeiro com vista ao
fortalecimento das atividades produtivas de relevância na geração do produto estadual.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfoque analítico proposto neste estudo partiu do entendimento de que o êxito na
execução de políticas creditícias comprometidas com a inclusão social requer atenção sobre a
criação do crédito e os fluxos financeiros entre as regiões. Assim, buscou-se relacionar o
comportamento dos agentes bancários e do público no dinamismo do financiamento regional
às trajetórias de acesso ao crédito rural familiar.
É sabido que as forças por trás do desenvolvimento são muitas e complexas unindo
variáveis reais como as financeiras. O lado financeiro bancário constituiu o foco deste
trabalho. Tomou-se como recorte de estudo a política de crédito rural Pronaf capaz de gerar
efeitos distributivos significantes e as variáveis monetárias, que permitiriam caracterizar as
dinâmicas de criação de crédito regional. Não foi objeto de análise levantar os fatores
determinantes para a concentração do crédito rural Pronaf, mas sim discutir o componente
financeiro regional nestes resultados.
Tomando como fundamento a perspectiva teórica pós-keynesiana e considerando ao
longo da existência do Pronaf uma continuada desigualdade na distribuição de crédito rural,
foi buscado fazer uma aproximação empírica entre a preferência pela liquidez dos bancos e do
público com o acesso ao Pronaf. Foram definidos como lócus de análise as unidades
federativas do país, distinguindo-as entre centro e periferia por intermédio do Índice de
Desenvolvimento Humano.
Dentro deste contexto, a validação parcial da hipótese sugere que o comportamento
que os bancos assumem com o produtor rural – o agricultor familiar, perpassa a relação que os
bancos desenvolvem com a região. Ainda que implementada uma ação estatal de crédito para
agricultura familiar capaz de estimular mudanças na concentração do investimento entre as
regiões, sua execução tende a reproduzir as desigualdades características do financiamento
regional.
Quanto ao grau de importância do setor agropecuário e de serviços de intermediação
financeira, nota-se uma elevada importância do setor agropecuário nos resultados econômicos
estaduais, especialmente nas regiões periféricas. Em contrapartida, os resultados do quociente
locacional evidenciam uma preocupante carência dos serviços de intermediação financeira nas
regiões periféricas. O baixo interesse das instituições bancárias nestas economias tende a
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manter ao longo do tempo um círculo vicioso onde a baixa oferta de crédito torna crescente o
contingenciamento de empréstimos para suprir decisões de investimentos, reduzindo com isto
o potencial de crescimento destas economias.
Neste sentido, pode-se apontar a pertinência de se avançar em estudos sobre as
dinâmicas regionais do financiamento bancário. De maneira que não parece temerário afirmar
que qualquer política que vise a enfrentar a questão distributiva regional deve considerar as
características financeiras na criação do crédito regional.
Para análise de futuros estudos, destacam-se alguns elementos. Dada a relevância de
variáveis monetárias no contexto regional, parece importante avançar em pesquisas sobre a
regionalização das políticas monetárias que podem favorecer o crescimento econômico nas
regiões periféricas. A interdependência entre a oferta e demanda de créditos regionais requer
o aprofundamento sobre as características financeiras regionais, identificando as estratégias
financeiras mais eficientes naquele contexto e levantando medidas para aprimorar as etapas
do processo de concessão de crédito com a finalidade de servir de estímulo à ampliação da
oferta de crédito por parte dos agentes financeiros. Por fim, dado que a efetividade das
políticas públicas é fundamental para justificar os custos da ação estatal, a ampliação
sustentável do alcance do financiamento rural parece requerer uma abordagem integradora do
desenvolvimento rural que incorporem variáveis como: educação, infraestrutura, assistência
técnica, e outras, bem com o tamanho do setor financeiro, eficiência bancária, preferência pela
liquidez da moeda, entre outros, as variáveis monetárias.
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APÊNDICE A
A Emergência Política da Agricultura Familiar

Com o fim do Estado autoritário, o novo ambiente de abertura política proporcionou a
revitalização dos movimentos e representações de luta no meio rural. Retornaram aos espaços
de debate público à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) e a
Comissão Pastoral da Terra, surgindo também no cenário político o Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), além de várias organizações não governamentais
envolvidas com a temática agrária. Essa confluência de atores sociais complexificou ainda
mais o debate sobre as políticas para o meio rural, voltando ao centro a questão agrária25,
mas também abrindo espaços de luta com base nos efeitos gerados pela modernização
conservadora26.
Essa distinção entre as esferas de lutas no campo é bem retratada por Mattei (2010).
Conforme o autor, na segunda metade dos anos 80, formou-se no Brasil um cenário de
expressivo conflito de luta pela reforma agrária, resultante do aprofundamento do processo de
exclusão social do tipo de modernização que se fez ancorado na preservação dos grandes
domínios de extensão de terra.
Os conflitos marcados por assassinatos de trabalhadores rurais pressionaram para o
lançamento, durante o governo Sarney, do Plano Nacional de Reforma Agrária, com a meta
de assentar 1,4 milhões de famílias, sendo ao final assentadas apenas 85 mil famílias de
trabalhadores rurais. A revelada ineficiência do Estado em promover a reforma agrária acabou
por aglutinar os trabalhadores rurais na organização do MST que logo se tornou o principal
interlocutor das lutas e reinvindicação em torno da questão agrária no Brasil. (MATTEI,
2010).
Outros espaços de lutas se voltavam aos problemas gerados pelas políticas
subsidiadas do Estado às áreas de produção. As representações sindicais introduziram na
agenda pública debates em duas ordens de reivindicações. Uma dirigida à criação de políticas
diferenciada para o pequeno produtor, e outra voltada à necessidade de adição de mecanismos
legais e institucionais para a proteção dos trabalhadores que vendiam sua força de trabalho

25

Segundo a CNBB a questão agrária referia-se ao “problema político de uma estrutura de posse e uso da terra
fortemente desigual e auto reprodutiva como consequências sociais de extrema pobreza rural e obstáculos ao
desenvolvimento econômicos com justiça social” (CNBB, 2010, p. 33).
26
A modernização conservadora referia-se as políticas que focalizavam na grande produção, favorecendo
processos de inovações tecnológicas sem que as estruturas agrárias fossem alteradas (GOODMAN; SORJ;
WILLKINSON, 1985).
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nas atividades rurais, destacando-se o direito a assinatura da carteira de trabalho (MATTEI,
2010).
Sobre as reivindicações em torno de políticas diferenciadas para os pequenos
produtores, elas foram estimuladas pelo quadro de esgotamento das políticas modernizantes
marcada pela perda da capacidade financeira do Estado de viabilizar os instrumentos de
política agrícola. As avaliações que se seguiram foram unânimes em apontar os efeitos
perversos da modernização sobre a maior parte da população rural, ao favorecer
fundamentalmente os médios e grandes produtores, do eixo Centro-Sul do país, cujos cultivos
eram para exportação.
Medeiros (2005) acrescentou que mesmo entre os pequenos produtores, segmento que
agrega a massa de agricultores que ficaram à margem das políticas agrícolas dos anos
1970/80, pôde-se perceber que a modernização engendrou o aprofundamento das
diferenciações econômicas no próprio segmento. De um lado, havia agricultores trabalhando
para subsistência, completamente excluído dos frutos do progresso técnico. De outro, alguns
produtores conseguiram se modernizar, agregando-se em cooperativas e integrando-se à
agroindústria.
A multidimensionalidade dos efeitos e das demandas geradas no seio da pequena
produção geraram debates tanto no meio acadêmico como dentro das estruturas funcionais do
sindicalismo rural. Veiga (1991) defendia que a diferença entre “tipos” e “formas” de
produção não podia ser reduzidas a critérios simplista baseado no critério de “tamanho” e
“escala” de produção utilizada para diferenciar os segmentos da agricultura (pequeno, médio e
grande produtor). Para ir além, “era necessário incluir um critério histórico na caracterização
das principais formas de produção coexistentes no mundo rural”. (VEIGA, 1991, p. 26)
No interior dos sindicatos rurais, os pequenos produtores passaram a ganhar mais
espaço tendo em vista a visibilidade que obtiveram frente aos assalariados rurais no
diagnóstico da situação agrária e agrícola do país. Era clara a inadequação da identidade de
assalariados rurais para representar demandas cada vez mais complexas do pequeno produtor.
Isto requeria a constituição de uma nova identidade27, que fosse capaz de incorporar a
diversidade existente neste segmento.
Do ponto de vista da concepção de políticas públicas, a identificação simbólica de um
ator social, somada a importância da atividade que pratica para o conjunto da sociedade, é
27

Em termos genéricos, a construção da identidade vale-se de aspectos históricos, geográficos, institucionais,
pela memória coletiva que são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu
significado em função de tendências sociais e sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999).
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relevante para o reconhecimento de sua presença política pelo Estado (Castells, 1999).
Cumprindo este objetivo, a emergência da categoria Agricultura Familiar, simbolizada pela
exploração nas quais a família participa da produção, pareceu ter dado significação a
multiplicidade de características vinculadas à história e aos contextos socioeconômicos,
políticos e físico-ambiental, que aglutinam a pequena produção.
Para Hugues Lamarche (1993, p.13), uma das principais referências sobre aplicação do
conceito de agricultura familiar no Brasil, a heterogeneidade na exploração familiar reflete “as
diferentes faces de um mesmo objeto ou então de objetos intrinsecamente diferentes”. Os
agricultores familiares, segundo o Hugues Lamarche, não podem ser tomados como uma
classe social no sentido marxista, pois constitui uma formação heterogênea de grupos sociais
que têm em comum a produção de base familiar. No entanto, diferencia-se por sua capacidade
de apropriar dos meios de produção e desenvolvê-los.
Outro aspecto levantado na construção teórica dessa categoria refere-se à intrínseca
relação que assume com o mercado. Segundo Abramovay (1992), o que define o agricultor
familiar é o fato dele está inserido em uma sociedade onde predominam relações capitalistas
de produção e de troca. Essa condicionalidade também é percebida por Lamarche (1993,
p.13), ao afirmar que “em qualquer país onde o mercado organiza a troca independentemente
dos sistemas sócio políticos, a formação social e histórica, a produção familiar é sempre em
maior ou menor grau assegurada”.
No campo da significação política dada ao termo agricultura familiar, este grupo pode
ser compreendido através das mudanças havidas no núcleo do sindicalismo rural. Medeiros
(2005), ao tratar da conformação histórica de novas identidades do rural “assentados”, “sem
terra” e “agricultor familiar”, argumenta que estas categorias emergem politicamente de uma
mesma matriz: o sindicalismo rural; porém, diferenciam-se com objetivo de fortalecer
conteúdos identitários, capazes de pressionar para a elaboração e implementação de políticas
específicas.
Segundo Medeiros (2005), a conformação da categoria agricultura familiar no seio do
movimento sindical de trabalhadores rurais perpassa ao reposicionamento das lideranças
sindicais nos anos 80, dado o crescente peso que os pequenos produtores passaram a ter como
segmento negligenciado das políticas agrícolas modernizantes. Nos anos 90, esta posição se
consolida. Foi importante, na percepção de Medeiros (2005), a participação das lideranças
sindicais em atos de formação e intercâmbios internacionais promovidos pela Igreja Católica
e organizações não governamentais no conhecimento das experiências europeias sobre
agricultura familiar. Esse conceito teve repercussão nos meios sindicais e logo passou a ser
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assumido como categoria capaz de agregar a importância econômica e social do pequeno
produtor.
Durante o 6º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, realizado
pela Contag em 1997, iniciaram-se debates e a formulação de um projeto alternativo de
desenvolvimento rural sustentável centrado na valorização da agricultura familiar e em uma
ampla reforma agrária. Segundo documento aprovado no 7º Congresso em 1998, o eixo
central da estratégia de desenvolvimento deveria estar “na ampliação das oportunidades de
emprego e renda no meio rural”, Contag (2000, p.84). A ruptura com o modelo de
desenvolvimento concentrador de terra e renda se daria fundamentalmente com a implantação
do instrumento de reforma agrária, cuja viabilidade estaria condicionada a um contexto de
valorização do regime familiar de produção.
A opção do Estado de dar primazia à agricultura familiar, segundo as representações
sindicais, se justificaria pela capacidade desta categoria de gerar emprego e renda, de produzir
alimentos a baixo custo, de ser um agente propulsor do desenvolvimento do comércio e
serviços nas pequenas e médias cidades e pela capacidade de frear o fluxo rural-urbano
(CONTAG, 2000).
Mobilizações de trabalhadores rurais avançaram na luta pelo estabelecimento de uma
estratégia diferenciada de desenvolvimento rural. A maior, conhecida como Grito da Terra
Brasil, reuniu, em 1996, o movimento sindical da Contag, Central Única dos Trabalhadores e
Federações Estaduais de Agricultores com a finalidade de abrir negociações sobre políticas
que visassem a melhoria da condição de vida rural.
Segundo Censo Agropecuário de 1985, a agricultura familiar (estabelecimentos de até
100 hectares) correspondia a 21% do total de áreas ocupadas e respondia a 87% da produção
de mandioca, 79% de feijão e 37% de arroz, apresentando grande capacidade de absorver mão
de obra. No Nordeste, por exemplo, os estabelecimentos de até 100 hectares empregavam na
época 84,4% da população ocupada na agricultura, conforme Brasil (1996). Esta estatística
serviu para justificar a importância de se conceber uma política diferenciada para agricultura
familiar, como expressa no trecho abaixo:

A grande capacidade da agricultura familiar em absorver mão de obra a transforma
numa alternativa socialmente desejada, economicamente produtiva e politicamente correta para
atacar parte dos problemas sociais urbanos derivados do desemprego rural e da migração
descontrolada em direção campo-cidade (Brasil, 1996, p.9).
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Posteriormente, com a institucionalização28 da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006
(conhecida como Lei da Agricultura Familiar), os agricultores familiares passaram a ser
caracterizados por (i) não deterem, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais; (ii) utilizarem predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; (iii) terem percentual mínimo da
renda

familiar

originada

de

atividades

econômicas

do

seu

estabelecimento

ou

empreendimento; e (iv) dirigirem seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
Agregam-se a esta categoria pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, os aqüicultores,
maricultores e piscicultores, as comunidades quilombolas, os povos indígenas que praticam
atividades produtivas agrícolas e/ou não-agrícolas e de beneficiamento e comercialização de
seus produtos.

28

A definição normativa de Agricultura Familiar vinha sendo utilizada desde a implementação do Pronaf.
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APÊNDICE B
Origem e Operacionalidade do Crédito Rural Pronaf

Até o início do plano Real, em 1994, o Brasil vivenciou um período de forte
instabilidade macroeconômica marcada pelo descontrole inflacionário. No setor agrícola os
diversos planos de estabilização adotados a partir dos anos 80, propiciaram períodos de
estímulo à produção e outros de crise da agricultura, com efeitos perversos sobre a renda real
da população pobre.
Segundo Rezende (2003), no início dos anos 80, entre 1981 até fins de 1983, o
governo manteve a oferta de crédito de custeio a taxa de juros reais negativas e reforçou a
política de preços mínimos. Em 1983, ajustes fiscais, devido a moratória do México em 1982,
levaram a redução da oferta de crédito rural. O governo se concentrou na política de preços
mínimos até 1986 cuja influência foi mais favorável no subsetor voltado ao abastecimento
interno de alimentos. Desde então a política de preços mínimos foi desestruturada como
resultado dos congelamentos de preços de 1989, março de 1990 e fevereiro de 1991. A crise
que abateu o setor agrícola levou o governo no final de 1991 a reativar instrumentos de
políticas agrícolas – o crédito rural e os preços mínimos.
Neste contexto, intensificou-se a mobilização social das representações do campo contra a
pobreza e o desemprego rural, fundamental para o reconhecimento da agricultura familiar
como segmentos que requeria um tratamento diferenciado por parte do governo. No início dos
anos 90, foram destaque as “Jornadas Nacionais de Luta” promovidas por sindicatos de
trabalhadores rurais ligados à Contag e ao Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da
Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT), que a partir de 1995 passaram a se chamar
“Grito da Terra Brasil” (SCHNEIDER, MATTEI E CAZELLA, 2004).
Reforçou estes manifestos a redefinição das formas de abordar conceitos referenciais
na concepção de políticas públicas. Neste caso, a noção de desenvolvimento, revisada pelo
Banco Mundial, passou a ser compreendida como aumento sustentável dos padrões de vida,
em sentido mais amplo, devendo-se articular elementos que promovesse o aumento da
qualidade de vida (alimentação, educação, saúde, habitação e proteção ambiental) com o
fortalecimento de atributos para o exercício da cidadania, propondo aumento dos direitos
econômicos, políticos e individuais (BRASIL, 1996).
Estudos específicos sobre a realidade da agricultura brasileira foram realizados pela
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e Instituto Nacional
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de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que no seu primeiro relatório, em 1994,
caracterizou o grupos heterogêneos de produtores rurais considerando dois modelos gerais: o
modelo de agricultura patronal e o modelo de agricultura familiar. O primeiro caracterizavase, em linhas gerais, pela ênfase na especialização, organização centralizada, predominância
do trabalho assalariado, separação entre gestão e trabalho. Já o segundo, pela ênfase na
diversificação, direção do processo produtivo assegurado pelo agricultor e sua família,
trabalho assalariado complementar, trabalho e gestão intimamente relacionados. (BRASIL,
1996).
No modelo representado pela agricultura familiar o estudo discriminou ainda três
modalidades de agricultores. A agricultura familiar consolidada, de transição e a periférica.
Os consolidados constituíam os estabelecimentos familiares mais integrados ao mercado, com
acesso as inovações tecnológicas e políticas agrícolas, os em transição era aqueles com acesso
parcial a inovações tecnológicas e ao mercado, sem uma expressiva participação no acesso às
políticas públicas e a agricultura familiar periférica, constituída de estabelecimentos
familiares em tamanhos insuficientes para produção, não integrado ao mercado e excluído do
acesso às políticas públicas (BRASIL, 1996).
Esta caracterização reforçou a constatação de que as políticas públicas pouco tinham
alcançado os agricultores familiares até o início dos anos 90. Requeria, considerando a
importância econômica e social desta categoria, um tipo de intervenção pública que
objetivasse um melhor balanceamento entre as funções produtivistas e distributivas das
políticas de desenvolvimento rural. Desta maneira, pode-se afirmar que a criação do Programa
de Fortalecimento da Agricultura Familiar buscou representar um avanço no alinhamento do
desenvolvimento rural à inclusão social.
Precedeu a criação do Pronaf, o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural
(Provap), criado em 1994, com a finalidade de direcionar aos produtores em regime familiar
recursos para custeio da produção. Segundo Schneider, Mattei e Cazella (2004), embora o
Provap tenha apresentado resultados pífios em termos de recursos ofertados, o programa
marcou a transição em direção ao tratamento diferenciado das políticas públicas à agricultura
familiar.
O Pronaf foi instituído pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, com a
finalidade de proporcionar aumento da capacidade produtiva, geração de empregos e melhoria
de renda para agricultura familiar, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida e
ampliação do exercício da cidadania. O programa foi concebido com ações de (i) negociação
de políticas públicas com órgãos setoriais; (ii) financiamento de infraestrutura e serviços nos
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municípios; (iii) o financiamento da produção da agricultura familiar e (iv) capacitação dos
agricultores familiares (BRASIL, 1996).
O programa através destas ações visou imprimir uma visão sistêmica com os temas
que precisariam ser enfrentados para o fortalecimento da agricultura familiar. Essas linhas de
ações, contudo, tinha seus limites no tamanho da intervenção do Estado, tanto em termos de
recursos disponíveis para o investimento como em relação às estruturas institucionais de
apoio a agricultura. Desde o início de sua implementação foi dado ênfase ao financiamento
rural com ação focal do Pronaf.
Na operacionalização do financiamento rural Pronaf estão diretamente envolvidos (i) a
Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
que responde pela proposta de criação das linhas de financiamento, levantamento da
demanda, negociação das fontes de recursos e acompanhamento da execução do programa;
(ii) a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF), cumpre o papel
de estabelecer os limites e normas operacionais para a concessão de subvenções de
equalização de juros; (iii) o Conselho Monetário Nacional (CMN) que normatiza a
operacionalidade do programa através dos Manuais de Crédito Rural, atualizado anualmente;
e o (iv) Banco Central (BACEN) que acompanha e fiscaliza as operações de crédito rural
beneficiárias das subvenções econômicas do Tesouro, além dos agentes bancários e
cooperativas vinculados ao Sistema Nacional de Crédito Rural.
O financiamento do Pronaf utiliza recursos do fundo de amparo ao trabalhador (FAT);
fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro Oeste (FC), recursos próprios dos bancos
cooperativos, recursos do Orçamento Geral da União (OGU), poupança rural, recursos do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os recursos
obrigatórios oriundos das exigibilidades bancárias (MCR 6.2)29. O programa tem como
principal atrativo as baixas taxas de juros, variando de 0,5% a 4%, nas safras mais recentes,
com possibilidade de abatimentos dada à pontualidade do pagamento, o que resulta em taxas
de juros nominais negativas em termos reais.
O processo de concessão de crédito é iniciado quando o agricultor familiar se dirige a
uma agência bancária ou cooperativa de crédito portando a Declaração de Aptidão ao Pronaf
(documento que comprova a condição de agricultor familiar) e o projeto técnico solicitando
acesso ao crédito. Os bancos farão a análise da proposta e decidirão quanto à concessão do
crédito. A figura abaixo mostra o fluxo operacional do Pronaf.
29

Segundo Cointi e Roitman (2011) a diversidade de fontes de recursos dá maior flexibilidade ao programa no
que diz respeito a manutenção de uma trajetória sustentável de valores de crédito disponíveis ao longo do tempo.
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FIGURA 4: Fluxo Operacional do Pronaf
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O MF avalia proposta e a encaminha ao CMN;
O MDA negocia em conjunto com o MF as fontes de recursos;
O MF publica a portaria de equalização cujo período de pagamento é definido pelo Bacen;
O BACEN com base nas normas aprovadas pelo CMN fiscaliza o SNCR, conformado pelos
agentes financeiros que opera o Pronaf;
6. Os bancos e cooperativas operam o Pronaf a partir dos critérios de financiamento definido
pelo MDA;
7. O STR emite as DAP com o qual o agricultor familiar é identificado;
8. Os órgãos de assistência técnica assessora o produtor na construção do projeto técnico;
9. O agricultor familiar se dirige aos bancos para acessar a linhas de crédito do Pronaf;
10. O agente financeiro define a concessão do crédito.
Fonte: Elaboração da autora.

A cada ano-safra o primeiro momento de execução do programa30 ocorre a partir da
elaboração pela SAF de uma proposta de resolução sobre as condições de financiamento e
grupos beneficiários para a apreciação do STN-MF e Bacen. Esse grupo analisa fazendo as
adequações antes de seguir para aprovação do CMN. Em seguida, inicia-se o processo de
negociação com órgãos responsáveis pelos fundos que compõe as fontes de recursos do
Pronaf.

30

Ver Bittencourt (2003) e Copetti (2008)
64

O sistema de subsídios calcula o custo da diferença entre a taxa fixada pelas linhas de
financiamento Pronaf e a taxa de captação dos fundos pelas instituições financeiras, somados
os custos administrativos e tributários nas operações do Pronaf. O cálculo da taxa de
equalização, como é chamado, é realizada pelo Tesouro Nacional e paga as instituições
financeiras subsídio de acordo como a fórmula divulgada em portaria do Ministério da
Fazenda (COINTI E ROITMAN, 2011).
A negociação de cada fonte é feita com participação ativa do STN/MF e SAF/MDA.
Para os recursos dos FCs, a SAF/MDA estima e comunica ao Ministério da Integração
Nacional (MIN) o montante requerido, o MIN avalia e define esse quantitativo. Para
equalização dos recursos próprios das cooperativas, estas últimas, apresentam à SAF
estimativa de recursos que poderão disponibilizar no próximo ano safra e, para a STN,
apresentam a curva de aplicação (o saldo médio diário das aplicações sobre o número de
contratos vigentes). Por sua vez, a SAF comunica a STN sua avaliação, e esta última a
depender da disponibilidade de recursos, edita portaria de equalização com os limites
máximos de crédito que serão garantidos pela equalização.
Os recursos obrigatórios são utilizados conforme estimativa de demanda feita pela
SAF. Para os recursos orçamentários o montante disponibilizado é acordado pelo Ministério
do Planejamento, da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário. Os recursos oriundos do FAT
são levantados com base em estimativa de demanda feita pela SAF e negociada com o
Ministério do Trabalho e o Conselho Deliberativo do FAT. O montante liberado é informado
para STN que estima o custo de equalização. O uso da poupança rural pelo Banco do Brasil e
seus demais operadores se baseia em portaria de equalização do montante de recurso
garantido. Já a participação dos recursos ordinários do BNDES é definida internamente pelo
banco. Com a publicação das portarias de equalização, os agentes bancários editam
normativas internas antes de começarem a operar as linhas de financiamento Pronaf.
Ao longo de sua existência, os gestores do programa têm de forma constante
estruturado linhas de financiamento para o atendimento das demandas de crédito vindas dos
diferentes públicos que compõe a agricultura familiar. No ano safra 2008/2009, por exemplo,
as linhas de financiamentos disponíveis foram basicamente classificadas a partir da renda
anual auferida pelo agricultor familiar, em: (i) estabilizados economicamente (grupos D e E);
(ii) com exploração intermediária, mas com bom potencial de resposta produtiva (grupo C);
(iii) com baixa produção e pouco potencial de aumento da produção (grupo B); (iv)
assentados da reforma agrária (grupo A e A/C). Foram executadas também linhas temáticas
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como o Pronaf-mulher, Pronaf-jovem, Pronaf-floresta, Pronaf-agroindústria, entre outros31
(BOLETIM SOCIAL, 2008). O desafio constante do programa, assim, parece estar em
aproximar cada vez mais os resultados operacionais obtidos ao longo de sua execução aos
objetivos fundantes do programa.

31

No Anexo 1 tem-se um breve histórico das condições de pagamento para as linhas de financiamento que
compuseram o Pronaf até 2009
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ANEXO A:
PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Modelo de documento nº 13: Estatística Bancária Mensal / Global
ATIVO
DISPONIBILIDADES
- CAIXA
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS
- BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE
- APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
- CORRESPONDENTES NO EXTERIOR
- CORRESPONDENTES NO PAÍS
- COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO
- ORDENS DE PAGAMENTO
- VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO
- DEPENDÊNCIAS NO PAÍS
- SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS
- OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS
- FINANCIAMENTOS
- FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA –
CUSTEIO/INVESTIMENTO
- FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA - CUSTEIO/INVESTIMENTO
- FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA – COMERCIALIZAÇÃO
- FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA – COMERCIALIZAÇÃO
- FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS
- (RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS
RURAIS E AGROINDUSTRIAIS)
- FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- OUTROS CRÉDITOS
- PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO
- OPERAÇÕES ESPECIAIS
ARRENDAMENTO MERCANTIL
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PASSIVO
DEPÓSITOS À VISTA – GOVERNOS
- SERVIÇOS PÚBLICOS
- ATIVIDADES EMPRESARIAIS
- ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL
- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS – CFP
DEPÓSITOS À VISTA - SETOR PRIVADO
- DE PESSOAS FÍSICAS
- DE PESSOAS JURÍDICAS
- DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
- JUDICIAIS
- OBRIGATÓRIOS
- PARA INVESTIMENTOS
- VINCULADOS
- DEMAIS DEPÓSITOS
- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS – OUTROS
DEPÓSITOS DE POUPANÇA
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
- DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
- DEPÓSITOS A PRAZO
- CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
- CORRESPONDENTES NO EXTERIOR
- CORRESPONDENTES NO PAÍS
- COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO
- ORDENS DE PAGAMENTO
- VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO
- DEPENDÊNCIAS NO PAÍS
- SUPRIMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS
- OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
- BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
- REDESCONTOS
- REFINANCIAMENTOS
- OPERAÇÕES ESPECIAIS
- OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS
- IOF
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
- TRIBUTOS FEDERAIS
- FGTS
- DEMAIS RECEBIMENTOS
CHEQUES ADMINISTRATIVOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTAS DE RESULTADO
- CONTAS CREDORAS
- (CONTAS DEVEDORAS)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
TOTAL DO PASSIVO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES
INSTRUMENTOS:
CADERNETA DE POUPANÇA
LETRAS DE CÂMBIO
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO (CDB E RDB)
TOTAL

Fonte: Bacen (2013)

67

Anexo B – CONDIÇÕES DOS FINANCIAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR – HISTÓRICO
SAFRA
B

94/95
95/96
96/97
97/98
98/99

RENDA POR GRUPO
C
D

E

PROVAPE

CUSTEIO
LIMITE JUROS

INVESTIMENTO
LIMITE
JUROS

LINHAS ESPECIAIS

Só custeio, até 5 há, valor pelo VBC, encargos = equivalência-produto
5 mil
16% a.a 10 mil
16% a.a
5 mil
9% a.a
15 mil
(TJLP+6%)/2 Agroindústria com limite 600 mil
5 mil 5,75%a.a 15 mil

Critérios do Provape
8 mil

1% aa até Criação dos grupos
(TJLP+6%)/2 Abertura do MCR 10
Agregar - 600 mil
1% aa até
(TJLP+6%)/2
1 a 3% aa
1 a 3% aa Floresta

99/00

1.500

8.000

27.500

-

5 mil

5,75%a.a

15 mil

00/01

1.500

8.000

27.500

-

5 mil

5,75%a.a

15 mil

01/fev
02/mar

1.500
1.500

8.000
10.000

27.500
30.000

-

5 mil
5 mil

4%aa
4%aa

15 mil
15 mil

03/abr

2.000

14.000

40.000

-

6 mil

2 a 4%aa

27 mil

1 a 3% aa

04/mai

2.000

14.000

40.000

60.000

28 mil

2 a 4%aa

54 mil

1 a 7,25%

05/jun
06/jul

2.000
3.000

14.000
16.000

40.000
45.000

60.000
80.000

28 mil
28 mil

2 a 4%aa
2 a 4%aa

54 mil
54 mil

1 a 7,25%
1 a 7,25%

07/ago

4.000

18.000

60.000 110.000

28 mil

1,5 a 3%

54 mil

1 a 6,25%

Eco, PGPAF

08/set

5.000

110.000

30 mil

1,5-5,5

100 mil

0,5 a 5%

Mais Alimentos, Recuperação dívidas com
Coop. Crédito, Recuperação por catástrofe
(SC)

09/out
6.000
110.000
Fonte: MDA (2013).

40 mil

1,5-5,5

100 mil

0,5 a 2%

Semi-árido
Agroecologia, Cota-Parte, Mulher, Custeio
Agroindústria, Jovem
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