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Indica  a  Ministra  de  Estado  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Excelentíssima Sra
Tereza  Cristina  Correa  da  Costa  Dias;  Ao
Presidente  da  Confederação  Nacional  da
Agricultura, Ilustríssimo Senhor João Martins;
ao  Presidente  da  Frente  Parlamentar  da
Agropecuária  (FPA),  Excelentíssimo  deputado
Sérgio  Souza  (MDB-PR);  ao  Presidente  da
Federação Brasileira de Bancos, Ilustríssimo Sr.
Isaac Sidney Menezes Ferreira; ao Presidente
do Banco do Brasil, Ilustríssimo Senhor André
Brandão a necessidade de se adotar o preço
médio da commodities agrícola, principalmente
a soja, para tomada de empréstimos rurais cuja
colheita seja revertida em garantia do contrato

       Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório a Ministra de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Excelentíssima Sra Tereza Cristina Correa da Costa Diasr;
Ao Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Ilustríssimo Senhor João Martins; ao Presidente da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Excelentíssimo deputado Sérgio Souza (MDB-PR); ao
Presidente da Federação Brasileira de Bancos, Ilustríssimo Sr. Isaac Sidney Menezes Ferreira; ao
Presidente do Banco do Brasil, Ilustríssimo Senhor André Brandão a necessidade de se adotar o preço
médio da commodities agrícola, principalmente a soja, para tomada de empréstimos rurais cuja colheita seja
revertida em garantia do contrato.

 

JUSTIFICATIVA

O controle de estoques para abastecimento interno é a forma pela qual o governo influencia a dinâmica de
mercado dos produtos primários de maior impacto na economia no curto e nos médios prazos. Assim,
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quando o preço cai demais e prejudica os produtores devido a excesso de oferta, o governo compra
produção ao preço mínimo e forma estoques, retirando o excesso do mercado, fazendo com que o preço
volte a patamares desejados. Se o preço subir demais e sinais de desabastecimento aparecerem na
sociedade, o governo pode renunciar aos estoques feitos, ofertando produto e influenciando na queda dos
preços de mercado. (PINDYCK; RUBINFELD, 2006)

Todavia, tem-se notícia que a política de preço mínimo que deveria ser garantia ao equilíbrio da cadeia
econômica dos produtos primários tem sido usado de parâmetro fixação de garantia para contratos
empréstimos rurais. Isto é, a garantia que dever ser dada à Cédula de Produtos Rurais, pelo eventual
inadimplemento está atrelada ao preço da comodity agrícola que não reflete a situação do mercado
atualmente.

Registre-se que a tendência de alta dos preços seguirá essa tendencia até, pelo menos, meados de agosto o
que importa dizer que o financiamento agrícola está sendo garantido por quantidade muito maior do que o
crédito tomado.

Dessa forma, é preciso que os Bancos participante do sistema de financiamento privado agrícola adequem
suas políticas de risco à realidade mercadológica das commodities, e exijam a garantias aos financiamentos
de acordo com o preço médio registrado para os contratos futuros a ele vinculados.

Esta média trará alívio ao homem do campo já fragilizado pela escassez de chuvas no começo do plantio e
excesso de chuvas na safra.

A política de risco que usa o preço mínimo como critério para quantificar a garantia dos contratos amarra
uma quantidade desproporcional de produto em relação ao crédito. Isto traz prejuízo até as próprias
instituições financeiras que fornecem menos empréstimos do que poderiam, haja vista que adotam
precificação aquém do mercado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Março de 2021

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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