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Câmara de Crédito, Seguro e ComerCialização do agronegóCio
Se reúne pela primeira vez e apreSenta propoStaS 

Aconteceu no dia 19 de julho a 1ª reunião da Câmara de Cré-
dito, Seguro e Comercialização do Agronegócio. O diretor de Re-
lações Institucionais, Roberto Queiroga, esteve representando a 
ACEBRA. presidente da Câmara, Ivan Wedekin, apresentou alguns 
tópicos sobre seguro e crédito que foram analisados pelos presen-
tes. “Preparamos um material como objetivo de facilitar o encami-
nhamento dos nossos trabalhos”, disse.

O secretário de Política Agrícola, Neri Geller, esteve presente à 
reunião e afirmou que a câmara é de extrema importância para 
a produção nacional e para o MAPA. “Asseguro que esta câmara 
está muito representada e merece a importância que tem devido 
o contexto da política agrícola através do crédito e do seguro ru-
ral.” Geller afirmou que o Ministério está bastante aliado com os 
representantes do setor. “No sentido de resolver diversos proble-
mas que estamos enfrentando e entre eles está a questão do risco 
climático. Já conseguimos rigorosamente colocar em dia todo o 
seguro que estava atrasado” afirmou.

Dando início à leitura dos tópicos, Ivan Wedekin começou por 
falar sobre crédito. “O crédito rural representa 7,5% de todo siste-
ma financeiro brasileiro e isso só considerando a parcela de recur-
sos obrigatórios, que é depósito à vista e caderneta de poupança”, 
expôs. Na safra 2015/16 o total de crédito concedido foi de R$ 
166,7 bilhões. Um aumento de 6,7% sobre os R$ 156,2 bilhões 
da safra anterior. “A constatação é que o crédito meio que bateu 
na trave. Ele já foi R$ 30 bilhões no início do governo Lula, foi 
para R$ 150 bilhões e agora está estagnado nos últimos três anos 
nessa faixa. Isso mostra que aquela liquidez que nós tivemos não 
existe mais”, lamentou Wedekin.

O desafio da câmara, segundo Ivan Wedekin, é garantir oferta 
de crédito e financiamento, a custos compatíveis, para viabilizar a 
expansão do agronegócio no horizonte de 5-10 anos, nas moda-
lidades para custeio, comercialização e investimento. “Claro que 
tem a conjuntura, o dia a dia, a quebra de safra, a renegocia-
ção, taxa de juros. A proposta é que a câmara sempre foque no 
horizonte de médio prazo, muito embora não iremos esquecer o 
momento.” 
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As propostas da câmara para o crédito foram: avaliar alternati-
vas dentro das fontes atuais de crédito e financiamento do SNRC; 
buscar o aporte de novas fontes de crédito para custeio, comercia-
lização e investimento; simplificar e reduzir os riscos e custos as-
sociados à concessão pelas instituições financeiras e à contratação 
do crédito pelos beneficiários do SNCR; aperfeiçoar a legislação 
dos títulos do agronegócio e incentivar a expansão do mercado 
de CDCA, CDA-WA e CRA. Sobre esta última proposta, Roberto 
Queiroga afirmou que não se pode perder a chance de dar uma 
nova pulverização dos títulos. “Se queremos dar capilaridade e 
aumentar sua utilização é preciso que todos que trabalham dire-
tamente com o produto rural, e aí incluo os cerealistas, precisam 
ter acesso a esses instrumentos. Seria interessante democratizar”, 
disse. A ACEBRA irá participar de um GT para discutir crédito pa-
ralelamente à câmara.

Seguindo a pauta, começou-se a discutir sobre seguro rural. 
Para Ivan Wedekin é necessário recontar a história do Seguro Ru-
ral no Brasil. “Eu falo isso com um misto de raiva e de vergonha. 
A Lei do Seguro Rural foi promulgada pelo presidente Lula, nós do 
Ministério da Agricultura regulamentamos e fizemos o seguro fi-
car absolutamente inseguro por conta de má condução. Hoje está 
desacreditado”, lamentou. O mercado de seguro movimentou em 
2015 um prêmio total de R$ 3,25 bilhões. No mesmo ano os re-
cursos do Programa de Subvenção do Seguro Rural (PSR) caíram 
59% e a área protegida recuou de 10,0 milhões para 2,9 milhões 
de hectares. “O que era uma indústria insipiente ficou completa-
mente inviabilizada pelos erros feitos na condução da política.”  

Em relação ao seguro rural, os objetivos da câmara é estabe-
lecer a organização estrutural e as bases operacionais para ex-
pansão do seguro rural no Brasil e reduzir os riscos associados às 
operações dos produtores rurais, ampliando a eficiência e a com-
petitividade das cadeias produtivas do agronegócio. As propos-
tas analisadas foram: recuperar o orçamento do PSR e mantê-lo 
em separado do orçamento operacional do MAPA, mas dentro do 
Orçamento das Operações Oficiais de Crédito (OCC); eliminar a 
inconstância operacional e política do PSR; investir na permanente 
ampliação do Zoneamento Agropecuário de Risco Climático, nas 
tecnologias e ferramentas associadas e nos sistemas de informa-
ção para ampliar a base de dados e reduzir os custos do seguro; 
viabilizar a implantação do Fundo de Catástrofe e promover ini-
ciativas para divulgação e para colocar o tema na agenda de em-
presas e entidades.

Ainda foram apresentadas propostas para comercialização. O 
objetivo da câmara será reduzir os riscos de preços dos produtos 
rurais e aumentar a eficiência da comercialização agropecuária. A 
próxima reunião está prevista para 9 de novembro.


