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Representada pelo diretor de Relações Institucio-
nais, Roberto Queiroga, a ACEBRA compareceu à 
última reunião de 2016 da Câmara Temática de 
Crédito, Seguro e Comercialização do Agronegócio 
no dia 28 de novembro.

A reunião, presidida pelo diretor técnico da So-
ciedade Nacional de Agricultura (SNA), Fernando 
Pimentel, apresentou resultados e andamentos dos 
grupos de trabalho formados na Câmara. O primei-
ro relato foi feito pelo representante do Banco Cen-
tral, João Ferrari, sobre o GT do Sistema Nacional 
de Crédito Rural.  “Aconteceu a edição da Resolução 
n.º 4529 e um dos pontos da pauta inicial, que tinha 
sete propostas, já foi atendido”, disse. Ferrari relem-
brou que o atual modelo de exigibilidade é comple-
xo, de difícil controle e é utilizado apenas no Brasil, 
fazendo com que a política monetária perca tração. 
“A intenção é que os recursos provenientes de taxa 
sejam alocados para a gestão de risco rural.”

Seguindo a pauta, Fernando Pimentel, apresen-
tou os primeiros passos dados pelo GT da Central 
de Ônus e Gravames. “O GT foi formado na última 
reunião da Câmara de Crédito então foi realizada 
apenas uma reunião que contou com a participação 
de nomes importantes dentro do setor”, afirmou. 
Pimentel explicou que a forma que são feitos os fi-
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nanciamentos no Brasil é única. “Quem financia na 
Europa ou Estados Unidos é o sistema financeiro. 
É ele quem se incumbe de financiar o produto ru-
ral normalmente com linhas de mercado, eventual-
mente com alguma subvenção, mas toda operação 
de crédito na agricultura é concentrada no sistema 
financeiro.” No Brasil, segundo Pimentel, é aplicado 
o modelo matricial. 

Sobre o Programa de Subvenção do Seguro Rural , 
o representante da Andav, Geraldo Mafra, informou 
que foi entregue a ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, o relatório final do GT. “Neste documento 
explicamos ao ministro as razões do desenvolvimen-
to do grupo”, expôs. De acordo com Mafra, “devido 
à importância do trabalho realizado no desenvolvi-
mento do seguro rural, nós não teremos condições 
de definir um plano de ação efetivo. Então, no re-
latório fizemos recomendações”. Foi explicado ao 
ministro que o ideal seria que o mercado fornece-
dor de insumos participasse do processo e assim ter 
uma condição de maior crescimento do seguro rural 
no Brasil. 

O relator do GT sobre Custos Cartorários, Frederi-
co Azevedo e Silva, afirmou que, após o GT realizar 
algumas pesquisas, concluiu que os custos cartoriais 
em alguns estados é realmente muito caro. “Tem 
estado que cobra R$ 40 mil para determinados re-
gistros”, alertou. De acordo com Frederico, a ques-
tão da central de registro é um avanço e precisa ser 
feita. “É necessário que os cartórios estejam envol-
vidos nisso”, destacou. 

Aconteceu ainda deliberação sobre inclusão de 
novos membros. A próxima reunião da Câmara Te-
mática de Crédito, Seguro e Comercialização do 
Agronegócio está prevista para acontecer no dia 15 
de março de 2017. 


