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Aconteceu no dia 29 de setembro a 2ª reu-
nião ordinária da Câmara Temática de Crédi-
to, Seguro e Comercialização. A ACEBRA es-
teve representada por Flavio Andreo, Roberto 
Queiroga e Luciano Markiewicz. O encontro, 
realizado em Brasília, teve como principais te-
mas de apresentações dos trabalhos do GT 
constituídos na primeira reunião.

 
O primeiro GT a se apresentar foi o relacio-

nado ao Programa de Subvenção do Seguro 
Rural. Segundo as informações passadas, o 
grupo já realizou cinco encontros e duas reu-
niões com o setor privado. O presidente da 
câmara, Ivan Wedekin, afirmou que a inten-
ção é apresentar alternativas para que o Se-
guro Rural possa ser de fato um instrumento 
eficiente de gestão de risco no agronegócio. 
“O panorama atual é que o governo tem uma 
capacidade de subvenção limitada. Em 2016 
são R$ 400 milhões e 2017 está sob risco. Ob-
viamente uma das recomendações do GT para 
o ministro é a criação de um orçamento seguro 
para os próximos anos”, afirmou. Outro ponto 
é que o orçamento precisa ser certo e não ob-
jeto de contingenciamento. “Mais da metade 
das operações contratadas neste ano foram 
sem subvenção. Seja por ter sido uma escolha 
do produtor ou pela falta de orçamento.”

 
O diretor de Relações Institucionais da ACE-

BRA, Roberto Queiroga, garantiu que as cere-
alistas são parceiras de qualquer instrumento 
que venha facilitar e democratizar o acesso ao 
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seguro. “Nossa preocupação é que qualquer 
custo adicional imposto na comercialização 
seja para cerealista, indústria ou trading vai 
sair de algum lugar e mais uma vez, mesmo 
que indiretamente, será do produtor rural”, 
expôs. Queiroga afirmou ainda que alguma 
contrapartida governamental é necessária in-
dependentemente do esforço privado. “Enten-
demos que existe uma intenção do atual go-
verno de tirar o pé com relação ao programa 
de subvenção, mas precisamos pensar nas al-
ternativas que existem hoje.” 

 
O segundo GT a ser debatido foi o de Títulos 

do Agronegócio e Novas Fontes de Financia-
mento, apresentado pelo coordenador Antônio 
Luiz Moraes. “Quando este grupo foi constituí-
do já se encontrava em vigência a MP 725 e o 
entendimento da SPA/MAPA foi que o objetivo 
da criação do GT pela Câmara de Crédito e 
os tópicos envolvidos se identificavam previa-
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mente com o que já está sendo discutido”, ex-
plicou. Das propostas enviadas ao relator da 
MP, segundo Moraes, nem todas foram aco-
lhidas. “Assim a MP foi convertida em Lei com 
o compromisso da Casa Civil de recuperar o 
assunto de maneira a termos uma regulação 
muito melhor e favorável.”

 
Na apresentação do GT sobre o Sistema Na-

cional de Crédito Rural, coordenado por João 
Ferrari Neto e tendo como participante a ACE-
BRA, foram feitas propostas de mudanças no 
direcionamento dos recursos de crédito rural 
em função do não crescimento das exigibili-
dades. “Especialmente na questão do NCR62, 
que são baseadas nos depósitos à vista nos 
bancos”, informou Ferrari. Roberto Queiroga 
demonstrou preocupação com o tema. “Real-
mente os recursos estão diminuindo e nós te-
mos que ter incentivos para procurar outras 
fontes, mas a nossa preocupação são algumas 
distorções que acontecem. Quando mexemos 
com o direcionamento do crédito, nós come-
çamos a segregar produtores rurais que por 
opção não querem ser cooperados.” Queiro-
ga acrescentou ainda que “é interessante criar 
linhas de crédito para médio, pequenos, pro-
nafianos e cooperativas, pois são entes dife-
renciados”. 

 
Para a exposição dos trabalhos do GT de Co-

mercialização e Renda, a coordenadora da 
Área de Produção Agrícola da CNA, Natália 
Fernandes, apresentou uma proposta piloto 
de subvenção ao prêmio da opção adquirido 
por produtos rurais em mercados de bolsas no 
Brasil, podendo ser estendido a contratos de 
bolsas internacionais. Esse assunto será en-
caminhado uma proposição da Câmara para 
que o MAPA avalie e discuta com as entida-
des e órgãos de governo correlatos. Sobre o 
GT Operacional da PGPM não houve muitos 
avanços e será novamente discutido na próxi-
ma reunião da Câmara.

 

Na segunda parte da reunião, a pauta girou 
em torno de temas relacionados ao ambiente 
de negócios. O primeiro tema foi pessoa jurí-
dica rural. A CNA apresentou um estudo sobre 
a “pejotização” do produtor rural. De acordo 
com a apresentação, dentro do modelo tribu-
tário atual de lucro presumido, real e simples 
essa questão enquanto politica de estado fica 
adiada. “Seria um ônus para o agricultor fazer 
a opção da ‘pejotização’, mas ele pode fazer 
por decisão própria”, advertiu Wedekin. Ro-
berto Queiroga fez uma observação. “Eu acho 
que qualquer iniciativa é um risco e vai contra 
o produtor rural. Se levantarmos essa discur-
são e chamarmos Receita Federal não será es-
trategicamente interessante para o nosso se-
tor”, disse.

 
Sobre o tópico central de dívidas, ônus e gra-

vames, o presidente Ivan Wedekin explicou 
que a intenção de uma central de gravames. 
“Nós queremos reduzir os custos cartorários e 
para isso existem duas opções: uma central de 
risco voluntário ou registrar todos os gravames 
em um local só”, indicou. Flavio Andreo afir-
mou que para a ACEBRA a melhor opção seria 
a de ter um local único de registros de todas 
as operações dos produtores. “Se olharmos no 
ponto de vista da CPR de produtor de pequeno 
porte seria um ganho imenso. Para quem tra-
balha na região Sul, por exemplo, possui CPR 
de valor muito baixo e é impossível fazer com 
que isso entre no sistema financeiro. Cria-se 
um sistema no qual é mais fácil fazer as ope-
rações não controladas”, confirmou.

 
Aconteceram ainda apresentações sobre ca-

dastro de produtores, fundo garantidor de cré-
dito para investimento e propriedade de terra 
por estrangeiros. A próxima reunião da Câma-
ra de Crédito, Seguro e Comercialização está 
prevista para o dia 9 de novembro, porém é 
possível que esta data seja modificada.


