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setor produtivo reage
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OPlano Agrícola e Pecuário 2012/2013
lançado pelo Governo Federal divide
opiniões. Representantes e empresários

do setor produtivo agropecuário receberam com
otimismo o aumento dos recursos a serem dispo-
nibilizados, contudo há aqueles que não ficaram
tão satisfeitos. Os recursos estão disponíveis
desde a primeira semana do mês de julho, são R$
115,2 bilhões para a agricultura, sendo que para
o médio produtor o crédito de R$ 6,2 bilhões ofe-
recido na safra atual foi ampliado para R$ 7,1 bi-
lhões, com taxas de juros caindo de 6,25% para
5% ao ano. A maior parte, R$ 4 bilhões, será
destinada a investimentos.

Na avaliação do presidente da Associação

Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Bra-
sil), Glauber Silveira, com as medidas anunciadas,
a presidente Dilma Rousseff demonstrou reconhe-
cimento para com o setor produtivo. Contudo, se-
rá necessário que o Governo reavalie o acesso ao
crédito, considerado burocrático pelos produto-
res. O Plano também destina recursos para o pro-
grama Agricultura de Baixo Carbono (ABC) que
prevê a recuperação de Área de Preservação Per-
manente (APP) e Reserva Legal. O recurso desti-
nado saiu de R$ 3,15 bilhões para R$ 3,4 bilhões.
A partir de agora, o limite é de R$ 1 milhão/produ-
tor, com o prazo máximo de 15 anos e carência
seis anos, sendo que os juros são de 5% ao ano. 

Segundo a Aprosoja, é louvável que exista a li-
nha focada na agricultura sustentável, mas é sabi-
do que se for recompor os 30 milhões de hectares
necessários de acordo com o novo Código Flores-

tal, o custo do produtor (médio de R$ 3.000/ha),
seriam necessários cerca de R$ 90 bilhões. Con-
forme Glauber, ao contrário dos países desenvol-
vidos, com 60% dos biomas intactos, o Brasil tem
o maior potencial agrícola do mundo, já que conse-
guimos crescer na agricultura em 180% e, ao
mesmo tempo, ter um crescimento de apenas 32%
na área ocupada.

Já para a Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat), os recursos apenas não bas-
tam. De acordo com o vice-presidente da Acri-
mat, Jorge Pires de Miranda, que participou do
lançamento do Plano Safra em Brasília, os re-
cursos e juros menores são sempre bem-vindos,
contudo precisam estar acompanhados de ou-
tras ações para atender o setor produtivo. Entre
essas medidas ele aponta a insegurança jurídica
que ainda existe na questão ambiental como um

limitador na tomada dos recursos por parte dos
produtores. Isso porque o produtor trabalha den-
tro das regras legais e sempre que pretendo to-
mar recursos para aumentar sua produção tem
seu processo travado por questões ambientais,
que não dependem só dele para resolver, pois a
indefinição persiste. 

O superintendente da Acrimat, Luciano Vaca-
ri, que também participou do evento, pontuou
ainda que “um plano não pode se basear apenas
no quesito crédito e questões como a operacio-
nalização dos recursos, estruturação das agên-
cias, treinamento dos funcionários e assistência
técnica precisam vir juntos”. Uma das reivindica-
ções da Acrimat é para que os recursos federais
possam ser operacionalizados por outras institui-
ções financeiras, como o Sistema de Crédito
Cooperativo, o Sicredi.

Da Redação

Ocrédito rural que financia o plantio, a comercialização e
o investimento da agricultura empresarial contará com

recurso histórico na safra 2012/13. As medidas do Plano Agrí-
cola e Pecuário foram anunciadas no dia 28 de junho pela presi-
dente da República, Dilma Rousseff e pelo ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, em cerimô-
nia no Palácio do Planalto, em Brasília. A presidenta Dilma
Rousseff afirmou ainda que o Plano Agrícola e Pecuário irá libe-
rar R$ 115,2 bilhões de crédito para atividades agrárias. Segun-
do ela, este é o maior valor já disponibilizado para o setor agro-
pecuário e irá ajudar o produtor no aumento da produção das la-
vouras e rebanhos e também na compra de produtos.

Outra novidade do Plano é que as linhas de crédito estão
mais baratas, com redução de juros de 6,75% para 5,5% ao ano
para compra de semente ou adubo. Além disso, os produtores
com renda de até R$ 800 mil serão beneficiados com financia-
mento para o custeio da produção. O Governo Federal aumentou

o crédito e diminuiu os juros dos empréstimos para 5% ao ano.
Esses juros podem cair ainda mais caso os produtores passem a
adotar práticas sustentáveis. Dilma acrescentou ainda que o va-
lor do seguro feito pelo produtor para garantir o pagamento dos
empréstimos (Proagro) também aumentou. A partir de agora os
médios produtores poderão ter um seguro de até R$ 300 mil por
safra. Segundo a presidenta, essa iniciativa foi tomada para dar
tranqüilidade a quem produz, já que a agricultura é uma ativida-
de que envolve riscos como secas, geadas e chuvas em excesso. 

O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2012/2013, anunciado
nesta quinta-feira (28/06/2012) pelo Governo federal, represen-
ta uma mudança de paradigma para o setor rural, avaliou a pre-
sidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), senadora Kátia Abreu, em cerimônia, no Palácio do Pla-
nalto, na qual a presidente da República, Dilma Rousseff, e o mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Men-
des Ribeiro, anunciaram as principais medidas do PAP. “Muito
mais importante que a queda dos juros e o aumento do volume
de crédito, o novo modelo de política agrícola baseado no segu-

ro rural, na proteção do crédito, do patrimônio dos produtores, é
um dos pontos mais significativos do plano”, afirmou a presi-
dente da CNA. 

Citou que as diretrizes para as políticas de comercialização
também representam um avanço, pois o dinheiro destinado che-
gará, em especial, aos pequenos e médios produtores. Essa é a
orientação da presidente Dilma Rousseff. “Os recursos têm que
chegar ao maior número de produtores, sem desvio de percur-
so”, afirmou a presidente, que também defendeu o fortalecimen-
to da classe média rural. “Queremos que o produtor foque na
terra, na semente e na colheita e não no banco e na hipoteca”,
afirmou a presidente Dilma Rousseff.

Sobre o seguro agrícola, a senadora Kátia Abreu afirmou
que a meta é ter, em 2015, 50% da área de produção do País
segurada. Isso porque, segundo ela, o país saiu 5% e a expecta-
tiva é ter 20% da área segurada na safra 2012/2013. Ela ainda
lembra que, até agora, o setor não pode contar com uma política
efetiva de seguro rural, produzindo “na insegurança total e ab-
soluta”. (WT)

Alguns setores veem com otimismo as medidas, 
enquanto outros acham que não é suficiente
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