
GASTO PÚBLICO COM A AGRICULTURA 
NO BRASIL: UMA ABORDAGEM A 
PARTIR DE DADOS AGREGADOS1

Gesmar R. Santos2

Rogério E. Freitas3

1 INTRODUÇÃO
Historicamente, sistemas ou mecanismos públicos de apoio à produção têm sido utilizados, 
via de regra, em todos os países, sejam em ações indiretas, como regulação, subsídios e reali-
zação de pesquisas e inovações, seja de forma direta, por meio da redução de tributos ou de 
subvenções para determinadas atividades ou redução de risco. A ajuda estatal tem viabilizado 
atividades complexas, sujeitas a riscos para os agentes (produtores, comercializadores) e 
apostas de startups, por exemplo. No caso da agricultura, tanto a oferta de bens essenciais 
e estratégicos para a sociedade, quanto os riscos climáticos e de pragas justificam que parte 
dos custos produtivos seja arcada pelo Estado.

Como visto no artigo sobre crédito, de Santos e Freitas, nesta mesma edição do Boletim 
Regional, Urbano e Ambiental, a legislação que orienta o Sistema Nacional de Crédito Rural 
(SNRC)4 e o Manual de Crédito Rural (MCR) estabelece que a parte do crédito com algum 
tipo de aporte financeiro da União é o do tipo controlado, o qual é elemento importante do 
gasto público com o setor. Outros componentes relevantes são os dispêndios administrativos, 
os suportes à inovação tecnológica e defesa sanitária, entre outros.

Em termos operacionais, o sistema bancário, ao ofertar recursos para o setor agropecuário 
e agroindustrial, tem limites de valores, públicos-alvo, formas de operações etc. regulados 
pelo Estado e com custos para os contribuintes – seja via orçamento público, que é a 
regra, seja via operações bancárias, em alguns casos. Há ainda outras regras que viabilizam 
empréstimos tomados sem a intervenção direta do Estado, os quais não são abordados neste 
texto, a exemplo dos recursos oriundos de depósitos compulsórios do sistema bancário. 

1. Os autores agradecem as críticas e melhorias apontadas por César Nunes de Castro – Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea. Os erros remanescentes pertencem aos autores. 
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Dirur do Ipea. E-mail: <gesmar.santos@ipea.gov.br>.
3. Técnico de planejamento e pesquisa na Dirur do Ipea. E-mail: <rogério.freitas@ipea.gov.br>.
4. A Lei no 8.171, de janeiro de 1991, instituiu a Política Agrícola Nacional, em obediência ao Artigo 174 da Constituição 
de 1988, recepcionado o crédito agrícola. Leis e decretos posteriores e resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), 
assim como a Lei Orçamentária Anual da União, completam o arcabouço legal do crédito e do gasto público a ele vinculado.
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Diante das limitações orçamentárias da União, é oportuno abordar, particularmente,  
a relação entre o gasto público agrícola e o crédito captado pelos produtores. A rigor, o gasto 
público não é efetivado diretamente com a atividade produtiva, pois há custos de transação5 
que são arcados também pelos produtores e pelos demais agentes do mercado.

Em razão desse cenário, o presente texto, como parte de um projeto de pesquisa mais 
amplo, apresenta alguns dos elementos essenciais do dispêndio do governo federal com a 
agropecuária (subsídios ao crédito, outras políticas e gastos relacionados). O artigo tem o 
objetivo de discutir alguns aspectos dessa trajetória, bem como indica desafios e questões a 
serem aprofundadas em sequência. 

O aporte geral (gasto e crédito) tem sido amplamente discutido no âmbito das políticas 
agrícolas no Brasil, assim como no âmbito internacional, destacadamente pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (OECD, 2017a; 2017b; 
2017c). Gasques (2001) apontou que os gastos com a função agricultura no orçamento 
federal caíram de 5,75% do total do dispêndio, em meados da década de 1980, para 2,39% 
na primeira metade dos anos 1990, alcançando 2,11% no período 1995-1999. O autor 
destacou o alto custo do crédito subsidiado para a União, tendo oscilado entre 6% mais 
taxa referencial (TR) a 18,5%, no final da década de 1990. Nas safras de 2003 a 2005,  
tal percentual foi inferior a 2% (Gasques, Villa Verde e Bastos, 2006), mesmo somando-se 
os gastos com reforma agrária.

Atualmente a União continua arcando com taxas complementares que alcançaram 
mais de 10% ao ano (diferença entre o custo total do crédito e a parte deste que é paga 
pelo produtor). Contudo, a cobertura com esse subsídio mais elevado ocorre apenas para 
uma reduzida parcela do montante do gasto público e seu correspondente montante de 
crédito. Ademais, a estabilização da inflação permitiu a redução do peso do aporte público, 
comparativamente ao que se praticou antes dos anos 1990.

2 DISPÊNDIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA A ATIVIDADE AGRÍCOLA6

Os aportes que viabilizam o crédito oficial podem ser feitos pelo governo, grosso modo,  
de três formas: i) para baratear empréstimos tomados junto ao sistema financeiro nas operações 
da agropecuária e agroindústria (para custeio e investimento na produção); ii) para viabilizar 
a comercialização e o abastecimento; e iii) para apoiar atividades relacionadas à produção 
agropecuária em seu conjunto, não necessariamente ligada a operações individuais. 

Para as duas primeiras formas é possível serem praticadas tanto subvenções (ajuda dada 
pelo governo, teoricamente de forma direta ao beneficiário) quanto equalizações de taxas 
(aporte de recurso público para agentes do sistema financeiro – bancos – para cobrir a diferença 
entre a taxa paga pelo tomador de crédito, arbitrada pelo governo, e a taxa de mercado). 

A primeira forma citada engloba, por exemplo: i) a subvenção ao seguro agrícola 
(por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – PSR); ii) a subvenção  
à produção de cana-de-açúcar e etanol no Nordeste (por meio do Programa de Subvenção à  
Cana-de-Açúcar); iii) a equalização de taxas de empréstimos bancários para a agricultura e 
a agroindústria (por meio de uma série de programas e ações orçamentárias). 

5. Um exemplo claro é a precária malha de infraestrutura disponível ao transporte de bens agrícolas e agroindustriais em 
várias regiões do país, bem como diversos custos administrativos e de comercialização. 
6. O gasto com a agricultura, neste texto, engloba os recursos destinados às atividades de cultivos vegetais, pecuária, 
agroindústria e comercialização, tanto para viabilizar custeio da produção, investimentos etc., quanto para administração, 
pesquisa via alocações orçamentárias das instituições públicas, entre outras. 
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A segunda forma engloba iniciativas como a Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM) em seus diversos instrumentos desses facilitadores da armazenagem, distribuição e 
consumo. A terceira forma refere-se a ações do Estado, por exemplo, em estudos e pesquisas,7 
apoio a eventos, serviços públicos de sustentação da agricultura (ex.: fiscalização, construção 
e manutenção de infraestruturas), vigilância sanitária e vários outros. 

Neste trabalho opta-se ainda por utilizar a classificação de gasto em três grupos, de forma 
mais simplificada: i) tipicamente administrativos; ii) diretamente relacionados à produção 
agropecuária e agroindustrial nas suas atividades específicas de produção; iii) indiretamente 
relacionados a essa produção (atividades administrativas e de suporte à agricultura).

A seção seguinte apresenta dados da trajetória dos gastos da União com a rubrica 
“agricultura” e também traz estimativas da OCDE sobre o tema. Os dados dos gastos 
foram obtidos do Sistema Nacional de Planejamento e Orçamento (Siop), do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), e os de crédito são do SNCR, por 
meio da plataforma do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) do 
Banco Central do Brasil (BCB). Ambos tratam de resultados contabilizados no ano civil e 
referem-se ao total de valores desembolsados. 

O diagnóstico também utiliza dados agregados na forma do MCR, e, no caso do gasto 
público para viabilizar o crédito, utilizam-se os desembolsos (valor pago mais restos a pagar – RAP) 
pagos da função orçamentária F20 (agricultura). O levantamento foi realizado por meio da soma 
por ações orçamentárias, que captam gastos orçamentários feitos por todos os órgãos que tratam 
da agricultura, pecuária e agroindústria, incluindo-se, por exemplo, o Ministério da Integração 
(MI) ou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) (antigo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA).

3 GASTO PÚBLICO COM A POLÍTICA AGRÍCOLA

3.1 Contexto internacional
Uma primeira observação que deve ser feita é com relação ao nível de apoio dado ao 
produtor no caso brasileiro vis-à-vis outros países comparáveis neste tema. Para fins de cotejo 
com competidores internacionais neste setor, foram selecionados Estados Unidos, China, 
União Europeia, Canadá e Rússia; todos eles são grandes produtores e/ou exportadores 
de alimentos, e concorrentes da produção brasileira em diversos mercados (grãos, açúcar, 
café e processados, suco de laranja, carnes e preparações de alimentos). A este grupo foi 
acrescido o Chile, em razão da disponibilidade de dados, e por ser, também, um país em 
desenvolvimento, a exemplo do Brasil.

Foram utilizados os indicadores de suporte ao agricultor calculados pela OCDE.  
Os dados apresentados correspondem à estimativa de suporte ao produtor (da sigla inglesa 
PSE, producer support estimate) e estão na tabela 1, a seguir.

7. Há evidências (Silva e Ferreira, 2016) de que os gastos com pesquisa agrícola impactam mais a produtividade total dos 
fatores (PTF) agrícola do que o crédito rural, tanto no curto quanto no longo prazos. Ademais, há estudos esparsos acerca 
do eventual efeito substituição entre pesquisas agrícolas pública e privada. Acerca deste ponto, para o leitor interessado, 
uma síntese inicial está em Fuglie e Toole (2014). 
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TABELA 1
Brasil e países concorrentes: estimativa de suporte ao produtor
(Em %)

  Média 2006-2015 Média 2011-2015 Média 2013-2015 2015

Brasil 4,8 3,7 3,1 2,6

Estados Unidos 9,1 8,6 8,8 9,4

União Europeia 21,3 18,9 19,0 18,9

Canadá 14,3 11,6 9,7 9,4

China 14,1 17,7 20,1 21,3

Austrália 3,0 2,0 1,6 1,3

Rússia 17,5 14,7 14,6 nd

Chile 3,3 3,0 3,2 3,3

Fonte: OECD (2017a).
Elaboração dos autores.

O indicador representa o montante de apoio (PSE) em relação ao total de receitas 
do produtor (receitas brutas mais o apoio).8 O PSE contempla o valor monetário das 
transferências brutas de consumidores e contribuintes aos produtores agrícolas, medido 
em nível de unidade produtiva, e decorrente de medidas políticas que apoiam o agricultor, 
independentemente de sua natureza, objetivos ou impactos sobre a renda ou produção da 
unidade produtiva (OECD, 2017b).

No caso brasileiro estão incluídos os valores de suporte às seguintes iniciativas: SNCR 
(custeio e investimento); Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) (custeio e investimento); Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro); 
Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro); PSR; subsídios específicos à cana-de-açúcar 
no Nordeste; subsídio aos juros de programas de estocagem de etanol; recursos para a 
aquisição de insumos da agricultura familiar; subsídios aos juros do crédito de investimento 
em diversos programas;9 reescalonamento de dívidas rurais;10 alocação orçamentária para os 
serviços de extensão rural; e Programa de Garantia de Safra (OECD, 2017c).

Esses valores mostram que, no universo de seus pares de comparação, é relativamente 
baixo – e declinante – o nível de apoio dado ao produtor brasileiro, quando se considera o 
conjunto dos produtos sumarizados no indicador.11 Esse é um dado importante, pois mostra 
que a produção brasileira é relativamente pouco subsidiada financeiramente em relação 
a outros países que se encontram entre os principais produtores/exportadores agrícolas 
mundiais, inclusive concorrentes em alguns produtos de valor agregado maior, como carnes, 
preparações de alimentos e bebidas. 

8. Porcentagem (PSE) = (apoio) / [(receita bruta + apoio)]. 
9. O Programa Nacional de Crédito Fundiário, a Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados da Reforma Agrária, o 
Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (Procera), o Apoio a Projetos Municipais de Infraestrutura e Serviços 
em Agricultura Familiar. 
10. A Securitização da Dívida Rural, o Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa) e o reescalonamento de dívidas 
rurais no âmbito do Procera, Pronaf e Programa de Geração de Renda (Proger) rural. 
11. Cabe aqui uma observação de que aberturas do indicador por produto específico podem apresentar resultados distintos 
daquele verificado para o conjunto da agricultura. 
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3.2 Estimativa do gasto público com a agricultura no Brasil
O gasto público federal com a política agrícola é subscrito em diversas funções orçamentárias 
cujas nomenclaturas sofrem mudanças ao longo dos anos. O desembolso (valor pago + restos 
a pagar pago (RAP Pago)) entre 2000 e 2015 apresentou grande concentração em cinco 
subfunções (tabela 2), inclusive “administração geral” (que reúne todo gasto com pessoal). 
Os dispêndios totais para a área somaram, nesses dezesseis anos considerados, R$ 167,90 
bilhões em valores nominais – ou R$ 246,58 bilhões a valores corrigidos pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) até 31/12/2015. 

TABELA 2
Gasto público inscrito como agricultura (função orçamentária F20) por subfunções (2000-2015)
(Em R$)

 Soma das subfunções para o período 2000-2015

 122 – Administração geral  61.849.148.114

 605 – Abastecimento  51.353.005.950 

 846 – Outros encargos especiais  47.068.628.364 

 601 – Promoção da produção vegetal  39.764.970.634 

 608 – Promoção da produção agropecuária  22.516.298.280 

 Demais 37 subfunções  8.394.228.918 

 572 – Desenvolvimento tecnológico e engenharia  5.434.537.096 

 607 – Irrigação  5.251.195.441 

 604 –Defesa sanitária animal  1.704.384.982 

 301 – Atenção básica  1.655.228.958 

 306 – Alimentação e nutrição  1.590.104.666 

 Total geral  246.581.731.404

Fonte: Siop/MP.
Obs.: Valores atualizados pelo INPC em 31/12/2015.

Ainda com relação aos dados da tabela 2, quando se observam somente os aportes 
para a produção (de forma direta e indireta), ou seja, retirando-se a “administração geral”, 
obtém-se o valor de R$ 184,73 bilhões. Portanto, o gasto total com a produção representou 
11,26% do total de crédito oficial ofertado para a agropecuária e a agroindústria, que somou, 
nos dezesseis anos, R$ 1,64 trilhão de acordo com os dados do BCB (também atualizado 
pelo INPC até 31/12/2015). 

Para mais inferências sobre esse ponto, deve-se detalhar, principalmente, as subfunções “846 –  
Outros encargos especiais”, “601 – Promoção da produção vegetal”, “605 – Abastecimento” 
e “608 – Promoção da produção agropecuária”, de modo a tornar claro do que elas tratam, 
o que é uma agenda para trabalhos subsequentes. Também é essencial observar os dados por 
funções de maiores montantes.

Tanto a subfunção “605 – Abastecimento” quanto a “846 – Outros encargos especiais” 
englobam ações da PGPM,12 estabelecida pela Lei no 8.427, de 1992. As ações da PGPM 

12. A PGPM contempla também a armazenagem, o carregamento, a subvenção e a equalização para o equilíbrio de taxas, e 
a comercialização de produtos. É executada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a partir de instrumentos 
(ações) regidas pela Lei no 8.427, de 1992, tais como: 0299 – Financiamento e equalização de preços nas aquisições do 
governo federal e na formação de estoques reguladores e estratégicos (AGF); 0298 – Financiamento e equalização de juros 
em operações de empréstimos do governo federal (EGF); 0300 – Subvenção econômica para garantia e sustentação de 
preços na comercialização de produtos agropecuários.
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têm apresentado valores de desembolso acima do orçado, em razão de ocorrências durante 
as safras. Tal desembolso viabiliza-se por realocação e renegociação de dívidas com aprovação 
do Congresso Nacional. A instabilidade e o pequeno porte do sistema de seguros no país 
são outro fator que induz comportamento de dependência da PGPM, além da escassez de 
alguns produtos em certas regiões em determinadas safras.

Nas subfunções 601 (Promoção da produção vegetal), 608 (Promoção da produção 
agropecuária) e 846 (Outros encargos especiais) encontram-se as ações de maior volume de 
recursos do Pronaf e de um conjunto de outros gastos com equalizações, subvenções, apoios 
diversos, custos com renegociações de dívidas, zoneamento agroclimático, entre dezenas 
de outras ações. Ações com a mesma finalidade são registradas em qualquer uma das três 
subfunções, as quais contêm também ações enquadradas em outras subfunções, a exemplo de 
fiscalização, defesa agropecuária, estudos etc., o que dificulta avaliar o real peso orçamentário 
em termos das ações finalísticas a que se propõem (eficácia) e o que custam (eficiência).

Ao se organizar os dados por ações, nota-se também grande concentração em onze delas, 
como mostra a tabela 3. Neste caso, optou-se por trabalhar com as ações relativas aos gastos 
indiretos e diretos com a produção agropecuária, exceto os gastos “administração geral”.  
As onze ações mais volumosas representaram 82,61% do montante assim definido, sendo que 
as quatro de maior volume, exceto o grupo “demais (...)”, responderam por 59,53% dos gastos. 

TABELA 3
Principais ações da agricultura: dados da soma (2000-2015)

Ação
Pago + RAP pago  
(INPC 31/12/2015)

Participação no gasto agrícola –  
exceto administração (%)

0281 – Subvenção econômica para a agricultura familiar – Pronaf 
(Lei no 8.427, de 1992)

 37.776.910.576 20,45

0012 – Financiamentos ao agronegócio café (Lei no 8.427, de 1992)  35.055.606.676 18,98

YYYY – Demais (mais de quinhentas ações) fora do grupo das 
onze ações de maior volume 

 32.128.813.163 17,39

2130 – Formação de estoques públicos – PGPM  21.979.831.599 11,90

0294 – Subvenção econômica nas operações de custeio  
agropecuário (Lei no 8.427, de 1992)

 15.167.504.795 8,21

0299 – Financiamento e equalização de preços – aquisições e na 
formação de estoques – AGF (Lei no 8. 427, de 1992)

 10.091.816.823 5,46

0300 – Garantia e sustentação de preços na comercialização de 
produtos agropecuários (Lei no 8.427, de 1992)

 9.471.359.891 5,13

0301 – Subvenção econômica em operações de investimento rural 
e agroindustrial (Lei no 8.427, de 1992)

 6.435.592.842 3,48

 XXXX – Irrigação (diversas ações)  5.252.638.197 2,84

0611 – Equalização de juros decorrentes do alongamento da 
dívida do crédito rural (Lei no 9.866, de 1999)

 4.571.339.924 2,47

0A81 – Financiamento para a agricultura familiar –  
Pronaf (Lei no 10.186, de 2001)

 3.853.853.725 2,09

099F – Concessão de subvenção econômica ao Prêmio do Seguro 
Rural (Lei no 10.823, de 2003)

 2.947.315.080 1,60

WWWW – Todas as ações (exceto administração)  184.732.583.289 100,00

G 11 – Soma das onze ações de maior volume  152.603.770.126 82,61

Fonte: Siop/MP.
Obs.: 1.  Os valores apresentados nesta tabela representam a soma de todas as ações que compõem a função orçamentária F20 e ações relativas à 

agropecuária presentes em outras funções orçamentárias (diferentes ministérios).
2. Exclusive gastos administrativos (pessoal, infraestrutura e correlatos, não vinculados diretamente à produção). 
3. As notações YYYY, XXXX e WWWW são convenções aqui adotadas para os agrupamentos indicados. 

4. Nos dezesseis anos analisados são registradas mais de quinhentas ações orçamentárias, por vezes sem relação sistemática às subfunções.
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Sobre os dados da tabela 3, chama a atenção o grande volume de recursos para sub-
sidiar a produção do café, uma vez que ele ocupa apenas a sétima posição no valor bruto 
da produção (VBP) da agropecuária (Gasques, 2017). No caso do Pronaf (ações 0281 e 
OA81), é de se esperar que seja o maior recebedor de recursos para suporte à produção, 
dado o grande número de produtores e operações envolvidos. Já a PGPM é uma política 
tradicional, embora sofra oscilações de valores ao longo dos anos, sendo responsável por três 
das onze maiores ações selecionadas (ações 0299, 0300 e 2130).

Novamente, é importante reiterar a pequena proporção de recursos de fato desembol-
sados com a “Concessão de subvenção econômica ao Prêmio do Seguro Rural”, com apenas 
1,60% dos gastos avaliados em agricultura no período. Este dado reforça a premência de se 
estruturarem melhores estratégias para a provisão de recursos para o seguro rural, vez que 
um aumento de sua escala é requisito para menos custos por operação/propriedade segurada 
e acesso a maior contingente de produtores, conforme discutido em Santos e Silva (2017).

Quando se observa a trajetória de gastos (lembrando que se trata de valores pagos + 
RAP pago), nota-se que estes passaram de 11,94 bilhões, em 2000, para 15,96 bilhões, em 
2014 (gráfico 1), a valores constantes de 2015 (33,67% em quinze anos – de 2000 a 2014 –,  
ou cerca de 2% ao ano). Este crescimento pode ser considerado natural, em função da 
expansão das atividades agropecuárias para nova regiões do país.13 O ano 2015 apresenta-se 
como ponto fora da curva, por haver um elevado valor de RAP pago, restando dúvidas  
se tais valores, além do orçado para aquele ano, podem ser considerados como gasto efetivo 
e de que forma foram aplicados. 

GRÁFICO 1
Valores desembolsados no período 2000-2015 (pago + RAP pago)
(Em R$ bilhões)
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Fonte: Siop/MP.
Obs.: Reais corrigidos pelo INPC em 31/12/2015.

Tratando a mesma questão de forma complementar, um aspecto importante para 
orientar estudos sobre os desembolsos para a agricultura é a relação entre gasto público e 
crédito oficial (gráfico 2). Como se pode notar, no ano 2000 essa relação era de 29%, tendo-se 
reduzido a menos de 9% em 2014, sendo que o próprio valor de 2015 (próximo de 20%) 
encontra-se no patamar médio dessa relação, principalmente antes de 2007. 

13. A título de comparação, entre 2000 e 2015, a média anual de incremento de área plantada no Brasil foi da ordem de 
3% ao ano, contemplando-se lavouras temporárias e permanentes (IBGE, 2017). 
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GRÁFICO 2
Relação entre o gasto público com agricultura e o crédito oficial
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Fonte: Siop/MP; Sicor/BCB.

Sobre a trajetória mostrada no gráfico 2, pode-se afirmar que há uma importante 
queda do peso do gasto público relativamente ao crédito oficial. Se, de um lado, este fato 
sugere que outras fontes de crédito não subsidiado têm sido utilizadas (dado que o produto 
da agropecuária e agroindústria eleva-se a taxas superiores a 2% ao ano), há de se observar 
que, de outro lado, os valores absolutos do crédito oficial têm se elevado. Ademais, o gasto 
público ainda viabiliza crédito que representa próximo de um terço de toda a demanda 
de financiamento da agricultura no país. Para se chegar a conclusões mais precisas desse 
fenômeno são requeridos estudos pormenorizados, com análise de custos de produção e 
de transação, bem como das vantagens e desvantagens de outras modalidades de crédito.

Quando se observam os mesmos valores do gasto da União em quatro grupos de 
finalidade, é possível chegar a outro tipo de inferências. Por exemplo, nota-se que os recursos 
direcionados à agricultura, entre 2000 e 2015, foram assim distribuídos: i) para a produção 
diretamente (73,50%); ii) indiretamente (4,81%): iii) para viabilizar serviços administrativos 
(20,33%); iv) ou alocados em ações não enquadradas nesta classificação (1,37%).

Por fim, fez-se uma abordagem sobre o nível de desembolso (relação entre o empenho 
e a soma de valores pagos + RAP pago) nas ações relacionadas à agropecuária presentes 
em todas as funções orçamentárias. Constatou-se percentual de mais de 90%, que é um 
dos maiores desembolsos entre todos os recortes setoriais. Esse detalhe indica que as ações 
orçamentárias, mesmo tendo apresentado mudanças e inconstâncias, como visto, têm sido 
de fato executadas como respostas a demandas que podem ser de pequena flexibilidade, 
situação em que não são indicados cortes ou rupturas que desconsiderem os objetivos das 
políticas e dos instrumentos utilizados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou dados do gasto público relacionado ao crédito agrícola, indicando que 
a relação entre eles é decrescente nos últimos dezesseis anos, exceto em 2015, cujos valores 
estiveram fora do padrão médio dos anos avaliados. A trajetória evidencia que o setor está 
menos dependente do crédito subsidiado, dado que o crescimento da agropecuária e da 
agroindústria tem sido contínuo, e, da mesma forma, os dispêndios do setor com custeio e 
investimento. Ainda assim, o gasto público cresceu 33,72% entre 2000 e 2014, elevando-se 
de forma incomum em 2015. A título de comparação, o crescimento do valor bruto da 
produção (VBP) agropecuária, entre 2000 e 2015, foi de 128% (Gasques, 2017).

Dada a taxa de expansão do setor agropecuário e da agroindústria no presente século, 
seria natural um incremento de demandas e gastos públicos correspondentes, inclusive por 
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conta do uso de novas áreas geográficas (nem sempre de fácil acesso) pela produção agrope-
cuária e segmento processador. Se, por um lado, tal fato indica haver uma maior capacidade 
do setor privado em obter alternativas de crédito, por outro lado, sugere a necessidade de 
cautela na redução do aporte público, doravante tendo em conta os equilíbrios que a política 
agrícola traz. 

Quanto ao destino do dispêndio, notou-se grande concentração de gastos da função 
orçamentária F20 (Siop) em cinco subfunções, que se referem a subvenções, equalizações 
e outras formas de subsídios. Também se destacou expressivo desembolso dos recursos 
(tanto para os programas vinculados diretamente à produção agrícola quanto para os 
ligados indiretamente a ela), em linha com a demanda crescente por outros fatores de 
produção (terra, maquinário, fertilizantes e defensivos). Como visto, as ações orçamentárias 
relacionadas à função em destaque têm sido de fato executadas, com alto percentual de 
realização dos valores orçados. Tal fato pode ser uma resposta a demandas reais de operação 
produtiva, quadro em que não são desejáveis rupturas com previsões orçamentárias que 
desconsiderem os objetivos das políticas/instrumentos em curso.

Nesse sentido, é importante, por ocasião de arbitragem de cortes ou contenção do 
orçamento anual, que os impactos e efeitos diretos e indiretos – econômicos e sociais –  
do setor agropecuário/agroindustrial sejam ponderados em comparação aos demais setores 
econômicos que igualmente recebem aportes orçamentários. Da mesma forma, deve-se 
preservar ações com potencial de dinamização da produção, como a subvenção econômica 
ao Prêmio do Seguro Rural, que tem baixa participação nos gastos aferidos no período. 

Reforça-se a necessidade de provisão de recursos para o seguro rural com aperfeiçoamentos 
que proporcionem maior escala e maior rateio de risco nas operações seguradas. Tal instrumento 
pode ajudar a reduzir o peso dos recursos direcionados à PGPM, bem como dos subsídios às 
renegociações de dívidas dos produtores rurais, e também deve caminhar para se tornar um 
fator de indução na redução das taxas cobradas nos empréstimos. 

Por fim, são desejáveis estudos subsequentes que abordem parâmetros e indicadores da 
necessidade ou não de continuidade, limites e alternativas de fontes de gasto público para 
subsidiar o crédito. Também são necessários trabalhos que investiguem, a partir de microdados 
do crédito e da alocação dos subsídios por ação, quais são os impactos do gasto público 
sobre a oferta de crédito, instrumento por instrumento e distintos públicos beneficiários. 

Para tanto, são importantes análises do gasto público tanto na forma de subsídios 
quanto de isenções de tributos, englobando a produção agrícola, insumos e elos posteriores 
à fazenda, da indústria até o consumo. Tais estudos poderão indicar, de forma mais precisa, 
e com parâmetros de regionalização, produção sustentável, segurança alimentar, emprego e 
renda, entre outros, quais são os caminhos para o aperfeiçoamento do gasto público agrícola 
no Brasil.
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