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RESUMO 

o pr~s~nt~ ~studo t~rn por obj~t ivo principal 

qualificar ~, na rn~dida do quantificar a 

part icipa~io e a irnport~ncia dos m~rcados informais no 

financiamento da agricultura brasil~ira" Para alcan~ar tal 

obj~tlvo procede-se , inicialm~nt~, à conc~itua~~o d~ 

cr~dlto rural informal caract~riza~~o dos s~us 

principais agent~s e suas forma s op~racionais, com base na 

1 iteratura dlspon(v~l" Sgo relatadas, tamb~m, ~xperi&ncias 

de flnanciam~nto informal em alguns pa( ses, dentre os quais 

o Brasil. Considerando a estreita relaçgo entre os mercados 

formal e informais, discute- se o processo de ~xaustio do 

Sistema Nacional de Cr~dito Rural - SNCR, no per(odo 1970-

1993. 

A seguir, com base em informa~Ses sobre 279 

produtores rurais de 10 regiSes do Paes, anal isam-se o 

desempenho Econ8mico desses produtores e as caracter(st icas 
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dos empréstimos tomados em fontes formais p informai s. no 

ano agr{cola 1989/90. Finalmente, sâo ident ificados alguns 

fatores econ6micos relevantes para ex pl icar a demanda por 

1 iquidez Junto aos mercados informais. Isto é feito através 

do ajustamento de modelo eco nométrico (tobit). As anál ises 

sâo feitas para a amostra como um todo e para grupos de 

produtores constitu{dos com base no s sistemas de produ~âo 

agr{cola que estes desenvolvem: pequeno porte p baixa 

renda; comercial e capital-intensivo; e, comercial em larga 

~:·~::;c a 1 (:\ • 

Os resultados encontrados na pesquisa revelam que a 

intermedia~~o financeira informal tem papel bem definido no 

desenvolvimento das at ivid ades de indiv{duos e firmas, 

servindo de elo de 1 iga~âo entre o capital prdprio e o s 

recursos obt idos nos mercados formais. 

No !:lI'· a!;; i I, informai s desempenham papel 

relevante Junto aos produtore s agr{colas. Sua participa~âo 

no financiamento rural tem crescido no s 01t imos anos, por 

dificuldades do prdrrio sistema formal d.:~ crédito. 

instabil idade econBmica que at ingiu o Pa{ s apds os anos 80 

desgastou o SNCR quase por completo. Em 1993, o volumf.·~ clf.·~ 

créditos concedidos. em termos reais, através dess e sistema 

-(-'O i i n-(-'(::: I'" i or· (:\0 conc(·:·:·d i cio ~:·: m :1. (";70" 
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Guanto aos produtores (o:\n a I i l5ados, (o::v i dênc i (~l5 

emp{ricas mostram que a maioria n~o toma crédito rural, 

seja por opç~o prdprla, seja por inacesso aos mercados de 

crédito. Isso é observado part icularmentE em rela~~o aos 

produtores de baixa renda. 

Outra constata~~o f qUE os produtores que prat icam 

agricultura comerc i al em larga escala buscam intensamente 

cn?d it:o rouroal, independentemente da origEm dos recursos. 

Esses agricultores enfrentam scirios problemas de 1 iquidez 

e, por Isso, t~m maior propens~o ao endividamento. 

i n f oro m (0:\ i s r o juro real tem maior 

ampl itude de varla~~o que nos formais. Em termos m~diosr a 

taxa real de Juros nos emprcist imos informais equivale a 3 

pn:\t: i cc\Cla na!!; N 

opf:o~r<:\ç: ()f.0~f:; Em t: 0~1'0 mOl:; de 

imp!:wt: âncii":\, observa - se que o financiamento i n f o ,,0 mal d (0:\ 

atividade agr{cola representa cerca de 30% dos crdditos 

recebidos pelo produtores da amostra. 

Para a amostra em seu todo, o modelo econométrico 

desenvolvido nesta pesquisa mostrou que a área explorada e 

c,\ S opf.°~rac i oni:\ I f:; t{picc:\s d a p ro o d u ç: ~{ o 

importantes fatores expl icativos da demanda por 

n Cl~; In (o:o~ ro c c:\ d C) li; i nformc:\ i s. POlr outrCl lado, o InCldelo dos 

produtClres de baixa renda revelClu que o pre~o dos recursClS 
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E a categoria do produtor ~ sao vari~VEi s de grandE 

importincia. O modElo rElat Ivo ao grupo d E produtorES Em 

larga Escala e videncia qUE a taxa rEal dE juros do cr~dlto 

informal. a ~rea Explorada pElo produtor E as dESPEsas 

operacionais t{picas da produ~io agr{cola t~m o EfEito 

Esperado sobre a demanda por llquidEz nos mercados 

informais. 



SUMMARY 

INFORMAL MARKETS AS AN ALTERNATIVE SOURCE 
OF LIGUIDITY TO THE FARMERS 

Author: ALIVINIO DE ALMEIDA 

Adviser: PROF. DR. PAULO FERNANDO CIDADE DE ARA~JO 

lhe general purpose of th is research is to analyze the 

rol(~ ,:\nel importance of the informal financiaI markets in 

the Brazilian agriculture. 

In order to obtain a better unelerstanding of rural 

financiaI markets. a coneeptual framework of formal anel 

informal markets ia presented. together with some empirical 

evielences of informal arrangements in elifferent countrles 

and regiona of the world. including Brazil. 

The specific objeetives of the stuely were pursueel in 

three rarts. First. an attempt wa s made to discuss the 

crit ieal anel exhaust ing process that. since 1980. has been 

lmposed by economic factors to the nat ional system of rural 

Second. an attempt was made to provide emrirical 
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evidence on the differences which may exist between 

borrowers and non - borrowers. lhe borrowers were examined 

according to the financiaI markets they had accessed 

(formal, informal, and both). Loan characteristics 

concerning the principal value. interest rates. terms of 

the 10ans, borrower's transact ion costs and 10an purposes 

were also considered in this analysis. 

lhird, the rElat ionships betwEen amount of addit ional 

1 iquidity (credit) demanded in the informal markets and 

major determining factors werE est imatEd through a tobit 

censored model. 

lhE basic source of information was a sample of 279 

farmers from 10 different agricultural regions. lhis sampIe 

was designed to include farms representat ive of the major 

types of farming in the 1989/90 agricultural year. 

lhe major findings of this study are summarized in thE 

following 

ImportBnt diffErences werE found betweEn farmers who 

use credlt (formal and/or informal) and farmers who do not 

use credito The farmers classified as borrowers always 

presented average performances higher than the non -

borrowers. In total sample thE non-borrowers were lhe 
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l,O:\fo g~~st group" 

The large seale farmers were the most aet ive borrowers 

in both rural financiaI markets (formal ,0:\ n d i n f o 1,0 IH ,:\ 1 ) " 

T h e i f o ()' I \: i:, t a n d I n 9 cI €o~ b t: p C) l:;' I t i D n !:; 1.,\ ~J ~J ~:~ !:; t: <':\ v f.0~ I~ ~J ~; t 1,0 o n 9 n (o:o~ f:o~ d 

for addit lonal llquidlty. The cOlHmercial farmers group, as 

1 i t t: I f~' a c: c e s; ~;. t o t IH:~ informal markets, 

probably due to their faeil Ity to obtaln formal loans or to 

their self flnance capaeity. El m (:\ '1 I f (:\ 1,0 m (~~ 1,0 !:; 9 f o () 1.1 P , C) 1'1 t: h f.0~ 

oth er hand r hacl lltt1e access to lhe formal market, but 

might b(7~ Ident ified as very aet ive borrowers i n t: h E-~ 

Informal markets. 

In tlHo~ Infcwmal mc\rkf.d:r:;., thf:~ I"e c,l Intf.o~ n:o~ !!;t r.:\tE-~ If:~ vf.o~ls 

and varlatlon were conslderably higher than the ones In the 

fcw ma I IH ,0:\ 1,0 1< (d: • Also, t: h (o:~ v,:\ 11.1 Eo of In f c)\" ma 1 1 o .H) l;;' 

representeel 30% of the total 

r:;tl.1c1ied. 

loan value in lhe sample 

The econometric medel fer total sample sl.1ggesls that 

the amount af liql.1idity/credit demanded in t h(o:~ in f 01,0 m.:\ 1 

markets was directly related to operat iona) expenditures 

(labol'o anel Dth("-°l'o inpu tl:;) anel inv(o~I"S(o::'1~:J l'O (~I<:\t(~~d to 1.:\nd in 

operation. AlI the est imates of the eoefflcients had the 

expected signs fDr al1 the specified variables, according 

to the ª_~~lºtl constraints of the economie modelo However, 
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operator were not 
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rate of informal credito amount 

(,\ n d ".I f..~ V (.:.:. "1 Df e ducat ion of the farm 

In ot:h("-:: I'" 

words r these factors diel aeld .,\n!:J s if)nific.,\nt: contl'· ibut ion 

to ~::NP1;"ilin 

d f.~ man eI f:~ d " 

vai'· i at i on!:; in t h (.;~ qu<.~ntitH Df ".\ i ql.l i d i t !:J 

The econometric moelel adJl.lsteel for the s mall farm ers 

t h ,.,"\ t: in t (·:~I'· (~!,; t I~at: c Df i n fOI'" m,:\ I loans y 

financiaI coet: of formal credit r anel Iand in op e rat ion wcr c 

i mpol,· t: ant: f ,.,\ c: t: o I'· !,; ~ (,\ 1 "1 Df th~:: m wi~: h t:h(·:~ 

Fin.,\11!:Jr modEI ·fol'· t: h ~:.~ "1 (,\ r ~J (.:.~ s c (",\ 1 ~~ 

!:;I.lg ~:J es t!:; t h ,.,\ t t:h~~ ',\IllDl.lnt Df I i CJ1.l i di t !:J 

df.·~ nl,·,"\ nd~:: d i !,; i nfl u~~ncf:~ d b~J in t: (·:·~ I " · ~:·~s t r .,\ t: (.:.~ of i n for nl ',\ 1 I o,·,\n f:; r 

land in op (·:~ I'· <:\ t i on .,\".\ (::.~ :-: p r:. n d i t 1.11'· (.:~ !'; " 
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1. INTRODUC~O 

Discutir a import~ncia dos mercados informais no 

financiamento da agricultura pressup~e que a at ividade de 

intermedia~io financeira ~ relevante para o desenvolvimento 

de uma agricultura comercial e integrada aos demais setores 

da economia. 

ADAMS ~~_ª!ll (1987) argumentam, nesse sent ido, que a 

atividade financeira, atrav~s do cr~dito e dos servi~os de 

depdsitoB oferecidos a indiv{duos e firmas, favorece a 

agricultura por facil itar pr incipalmente: manejo do risco 

empresarial~ gera~io e transferência de poder de compra de 

recursos financeiros; interc~mbio de liquidez entre os 

part icipantes dos mercados; real iza~io de invest imentos e 

aquisi~io de bens de consumo duráveis; e, num quadro maior 

de refer@ncia, a prdpria distribui~io de renda pessoal no 

setor. 



GONZ~LES-VEGA (1984) observa que os servi~os prestados 

PElo. sistEma financ~iro contribuEm para intEgrar m~rcados 

E y dessa manEira, aCElEram a intEgra~~O rural-urbana. 

POMAREDA & CEBREROS (1993) Enfat izam que a alta 

qualidad~ dos mEcanismos finanCEiros possibil ita a 

moderniza~~o do setor rural, dEntro dE um modElo d~ 

dEs~nvolvimEnto sustentado, dE um procEsso dE abErtura 

comercial e de I ib~ra;io econ6mico-flnanc~ira. 

A intermedia~~o financeira, segundo ADAMS !t __ ~lll 

(1987) é um processo difuso, sut iI, com um grande n~mEro dE 

atores e que resulta de pequenas aç~es isoladas. InclusiVE, 

dEssas atividades apenas partE ~ rEgistrada Em sistEmas 

cont~beis; emprést imos feitos por famil iares e amigos, 

. -assocla~oes Informais de poupança E crédito p agEntES 

privados ocorrEm, tipicamentE, sem qualquer forma dE 

rEgistro. 

No Brasil, a intermEdiaç~o financeira na agricultura 

possui também essas caracter(sticas. Os produtorEs t&m à 

sua disposiç~o SErviços d~ poupança E crédito ofErecidos 

por agentES formais E informais. 

Os intermedi~rios formais, basicamente bancos 

cooPErativas (no caso de rEpasses dE 



empr~stimos bancários) operam dentro de padr~es r{gidos, 

segundo as normas do Sistema Nacional de Cr~dito Rural -

SNCR .. 

Os mercados financeiros rurais informais - MFRIs. 

objeto principal têm como agentes de 

cr~dito comerciantes de i n f:;umo~:;, produtos p servi~os, 

, I' t ' & ' , rI agrolncus'rlas, coopera~ Ivas, assoclaçoes d ~:~ FI I" O d 1.1 t OI'" e ~:; f ·' 

dentre outres. Empr~st imos real izados por 

esses intermedi~rios estio fora de controle governamental, 

sendo negociados I i v I" (~~ m (? n t E-~ entre as partes e, 

vezes, baseados unicamente em acordos verbais .. 

No (7~nt Hn \: o, d .:\~:; expressivas diferen~as 

estruturHis, os mercados formal e informal possuem estreitH 

[h:~vido à interHçio dos servi~os financeiros que 

ofer E,'C E'm, f:~Sl!~f,'S mf.·~l" c Hd fJS sio ora complementares. OI" a 

substitutos .. Inclusive, SEIBEL & MARX (1987) recomendam, no 

intuito de melhorar as ligaç~es entre ambos, o 1.1f:;() df:~ 

& I , \: (?c:n I c.':\s p (:\Ir a aument ai" 

eficiência dos agentes formais e ampl iar o desenvolvimento 

do~; inft'wmais. 

Nesse contexto, para compreender o papel dos MFRIs no 

i No Brasil, H at ividade prat icada 
seria algo semelhante à agiotagem .. 
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financiamento da agricultura brasileira ~ necessário 

discut Ir, tamb~m, aspectos referentes ao mercado formal de 

cr~dlto rural. 

A criaçio do Sistema Nacional de Cr~dito Rural - SNCR, 

em meados da d~cada de 60, teve como principais objetivos 

ampl iar o volume de recursos credit (cios dest inados ~ 

agricultura e possibil itar a modernizaçio e capitalizaçio 

das unidades de produç~on 

A opç5o por operacional izar o funcionamento do Sistema 

atrav~s da participaç50 compulsdria da rede bancária, 

permitiu 
, 
as autoridades monetárias controlar os recursos 

encaminhados ao setor agropecuário. o cr~dito passou, 

entio, a ser usado como me canismo de planejamento, 

orientando o desenvolvimento de regiaes e/ou culturas 

espec(ficas. Ao facilitar a aqulsiçio de fErt il izantes E 

m~quinas agr(colas, o SNCR estimulou tamb~m o 

desenvolvimento da ind~stria de insumos agr{colas rec~m-

implantada no Pa(s. 

Nos anos 70 o SNCR at ingiu o apogeu, fornecendo volumE 

crescente de recursos, ano apds ano, ~ taxas de Juros 

expressivamente subsidiadas. 

Os anos 80, por~m, evidenciaram as consequincias da 



crise internacional do petrdleo, do endividamento externo p 

da recessio prolongada. No Brasil, assist iu -se ao 

esgotamento do modelo de sub st itui~~o de 

interrup~~o do fluxo de poupan~a externa • t ~ e a exaus:ao da 

capacidade de poupança do setor p~bl ico. o crescimento 

descontrolado da infla~~o ~oi t 't· a carac :erls:lca marcante 

desse per{odo. Nio mais haviam condiç~es de manter o 

processo de crescimento econ6mlco das d~cada s anteriores. 

A alta Infla~io, por sua vez, implicou aumento 

general izado do custo de oportunidade dos recursos 

financeiros. A eleva~io desse custo levou ~ exaustio as 

principais fontes de recursos do SNCR, tais como depdsitos 

vista e recursos governamentais. Em decorrincia, 

registraram-se decr~sc imo na quant idade ofertada, eleva~~o 

dos encargos financeiros e maior rigidez no rac ionamento 

dos recursos dest inados ao financiamento rural. 

Frente a esse cenário, os produtores rurais reduziram 

sua demanda por empr~st imos ~ormais e passaram a alocar os 

recursos prdprios de maneira mais eficiente. 

Adiclonalmente, quando necessário, buscaram fontes 

alternat ivas para financiar suas atividades. O fato de a 

produ~~o agr{cola brasileira mostrar crescimento anual, em 

termos absolutos, sugere a de volume 

considerável de recursos. Mais que i sso, ~ um indicat ivo d e 



que boa parte desses recursos provém de fontes financeiras 

.:\ 1 t E~I" n c\ t i Vc\!!; • 

E s S ,:\ b u ~; c: i':\ P o r' ,:\ 1 t f.'~ r' n ,,\ t i v a !:; (':~ f,; t I m 1,1 1 o u o c r' (,~ f,; c: i m f.'~ n t: o 

dos mercados informais de crédito. seja complementando. 

seja subst ituindo o c:r~dito rural fOI"ma1. D(,~mon~; t r' ,:\ n d () 

grande flexibil idade operac:iona1 e rapidez na c:oncessio de 

recursos. a intermedia~~o informal ampl iou seu espa;o entre 

produtores de todos os n(veis tecnoldgicos. t: i po~:; d(,~ 

agricultura e escalas dt produç~o" 

1.1. O Estudo dos Mercados In~ormais: Uma Justi~icativa 

D SNCR t f.~m E'n fi" f:~n t: c\d C) dificuldades para 

financiar os produtores de forma adequada. A escassez de 

recursos e o racionamento do crédito t&m sido ac:entuados. 

Por outro lado, d(.;: !:;p(~~ i t: () cf.,:\!:; 

financ:iamento formal. a produçgo agr(cola brasileira tEm 

mO!5t,"ado. em termos absolutos, crescimento anua1. 

aumento. principalmente devido a ganhos de produt ividade e 

parte dos produtores. 

Para qUE possam banc:ar o invest imento. os produtores 
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procuram otimizar o uso dos recursos prdprios p ut il Izar 

fontes informais de cr~dito como forma de aumentar sua 

1 i qu i d(7:~': ~' i:\SPf.·:cto, a contribui~~o dos mercados 

Informais tem sido expressiva. Todavia, pouco se sabe 

acerca da estrutura de funcionamento e do potencial desses 

mercados como alternativa financeira. 

Assim sendo, esfor~os s~o Ju s tificados no sent ido de 

melhor conhecer o financiamento informal na agricultura 

brasileira. ~ necessário ident ificar os intermediários e as 

formas operacionais, bem como analisar as caracter(st icas 

dos empr~stimos real izados. Ademai s, ~ preci s o determinar 

t I f ,· C 1.1 \; D I;; , :l f:: n (7: . I C lOS (~ fatol"e!:; econ8micos e n~0-econ8micos 

relaciDnados ~ busca de "1 iquidf.·:z junto aos mercados 

I nft:wm'!l i!5. 

Dada a interaç~o com o mercado formal de cr~dito, ~ de 

vital importincia que formuladores de pol (tic:a r empres~rios 

e estudiosos levem em conta as caracter(st icas dos mercados 

informais quando da dlscuss~o e elaboraç~o de pol(t ic?~ ~ 

estratégias em busca de um novo padr~o de financiamento 

para o setor rural. 

'1 
LNesta pesquisa, 1 iquide z ~ entendida como o comando 

imediato sobre recursos financeiros . 
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1.2. Objetivos da Pesquisa 

Lsta pesquisa tem como proposta principal qualificar 

e y na medida do pos s (vel, quantificar a participa~io e a 

importincia dos mercados 

agricultura brasileira. 

Informais no financiamento da 

Nesse contexto, conceituar o crédito 

informal, identificar seus principais agentes p formas 

operacionais e, quando poss{vel, 

com o crédito formal. 

Objetiva-se , ainda, colher na literatura evid~ncias 

sobre o funcionamento dos mercados informais de crédito 

rural em diversos pa{ses do mundo e. part icularmente, no 

Brasil. 

Na medida em que o uso do financiamento informal est~ 

relacionado ao desempenho do mercado fov 'm 2 ! de cr~dito, 

pretende- se apontar os principai s problemas que afetaram o 

SNCR em per{odo recente. 

Em etapa posterior, ut ilizando-se informa~~es 

levantadas junto a 279 produtores rurais, tomadores ou n~o 

de crédito na safra de ver~o do ano agr{c01a 1989/90, 

almejam-se os seguintes objetivos espec(ficos: 



a) descrever o perfil dos produtores da amostra com base em 

indicadores de desempenho econGmico; 

b) caracterizar os empr~stimos realizados segundo a origem 

dos recurso s , a finalidade, o valor principal e o prazo da 

c) est imar a taxa real os custos de transaçio 

o t: (:>madc)l'" custo financeiro (7:f(·:·:t i \/n dos 

(·:~ mp r' ~l!; t i mos; 

d) implicaçBes do u s o dos mercados informais 

pelos produtores de maneira isolada ou conjunta ao uso de 

cr~dlto formal; e, 

e) identificar os principais condicionantes da procura por 

mercados financeiros i nfcwm,:\ i~:;, 

ap1 icando um modelo econom~trlco de acordo com a proposiçio 

d(~ TOIHN (t9~)B) n 

1.3. Estrutura da Pesquisa 

No Capitulo 2, apresentam-se a conceituaçio de cr~dito 

1'"1.1 r a 1 infcwmal, a caracterizaç50 dos principais agentes e 

as formas operacionai s dos MFRls, com base na 1 iteratura 
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dispon{vel. Felatadas. tamb~m. expeFiincias de 

financiamento infoFmal em alguns pa{ses. incluindo-se o 

BFasil. 

No Cap{tulo 3, N sao discutidos 05 PFocedimentos 

metodoldglcos que nOFteiam a an~lise dos dados, bem como 

apresentadas as rela~Bes econ8micas esperadas e discut idas 

as hipdteses a seFem testadas no modelo econom~trico. 

No Cap{tulo 4, os resultados obt idos N sao expostos e 

anal isados em tris raFtes. A PFimeiFa discute o pFOCESSO dE 

~ N exaus,ao das fontes de recursos do SNCR no per{odo 1970-

1993. A segunda re~ne 

amostra e os empréstimos por eles real izados. A tEFceira 

parte exibe os resultados da ", ' analise Econom~trica dos 

fatores condicionantEs da demanda por 1 iquidez nos mercados 

informais. 

Finalmente, no Cap{tulo 5, estio condensadas as 

principais conclusBes da pesquisa e algumas SU9EstBes sobre 

o financiamento da agricultura brasileira. 
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2. FINANCIAMENTO RURAL NOS MERCADOS INFORMAIS: CONCEITOS E 
CARACTERiSTICAS 

A excessiva e ineficiente interven~5o do Estado nas 

atividades econ6micas tem constltu{do forte est{mu10 ~ 

expans50 da chamada "economia informal". 

Aspectos como o grande n~mero de pessoas envolvidas, o 

expressivo volume de capital movimentado, a diversidade e 

flexibilidade dos ne9dcios na economia informal tim atra{do 

a aten~5o de estudiosos, formuladores de pol {ticas e 

emprEs~rios. 

Entre as diversas operaçaes informais, a intermedia~io 

financeira parece desempenhar papel eSPEcial, dando 

sustenta~io ao desenvolvimento dE at Ividades E firmas. 

LIEDHOLM (1989) argumenta que a maioria das firmas, urbanas 

ou rurais, inicia as opera~aes ut 11 izando recursos 

prdrrios. Em seguida, essas firmas buscam empr~stimos 
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informais para continuar suas atividades e, em est~gio mais 

avan~ado, procuram crédito forma1 3• 

Nessa sEquincia, o cr~dito informal apareCE como elo 

de 1 iga~io entrE os recursos prriprios e o cr~dito formal. 

Na agricultura, o aporte de rEcursos oriundos dos 

mercados financeiros informais parECE nio ser desprez{vel. 

principalmente no financiamento das at ividades de "alguns 

tipos dE produtores. 

Nesse contexto, torna-se plaus{vel conceituar 

caractErizar a intermediaçio financeira informal na 

agricultura. bem como destacar algumas difc r en~as Em 

rela~io ao mErcado formal dE crédito. AI~m disso f 

rEcomend~vEI invest igar o SEU funcionamento no caso 

brasileiro. 

Segundo AOAMS (1989) toda transa~io financeira que nio 

3para iniciar as atividades, uma firma necessita de 
capital fixo obtido, geralmente, em poupan~as pessoais ou 
Junto à fontes famil iares. Iniciadas as opera~8es, a 
necessidade de capital de trabalho (giro) predomina e é 
financiada pelo fluxo de caixa da prripria firma. b medida 
em que a firma amadurece, passa a contar com fontes 
financeiras informai s tais como fornecedores de in sumos. 
mQn!yl!n~!r§, e outros Cfontes prim~rias de crédito de 
curto-prazo). Com o crescimento, expande-se a necessidade 
de capital fixo e de giro. Neste ponto, a firma tem 
condiç8es de acessar os mercados formais de cr~dito, 
inclusive por ter acumulado garant ias que podem SEr 
oferecidas na tomada de empr~st imo s (LIEDHOLM, 1989). 
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esteja sob a supervisio, regulamentaçio e monitoramento de 

um banco central ou das autoridades monetárias pode ser 

considerada informal" 

Adaptando esse conceito para , N ques(ao da 

intermediaçio financeira na agricultura brasileira, pode-se 

definir como financiamento informal: 

todo empréstimo em dinheiro r insumo ou serviço. realizado 

por um agente (indivíduo ou ~irma) a um produtor rural r 

estando r tal operação r ~ora do controle direto das 

Autoridades Monetárias. 

Essa definiçio aproxima-se daquela estabeleCida por 

CASTRO (1970) como sendo cr~dito nio-inst itucional ·0 

empr~st imo concedido por comerciantes, industriais 

particulares a produtores 

mercant is. quer atrav~s da efet iva prestaçio de capital, 

mediante pagamento de Juros". O autor observa ainda que 

"essas opera~aes escapam ~s regras peculiares da Lei 4.829 

(que inst ituiu o SNCR) e das que lhe sio complementares. 

regulando-se pelos preceitos da legislaçio comum (Cddigo 

Civil, Cddlgo Comercial etc.)". 
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util izados para caracterizar os mercados informais CADAMS. 

1. 9B9) • 

Dentre as formas/opera~Bes de intermediaç~o financeira 

informal conhecidas. as mais comuns 
,., 

~ :; <:\ (J :l 

a) empr~st imos em dinheiro obt ides Junto a particulares e 

f i rnH:\S ~ 

<-:~sCc\mbClS; do t ipC) i n l,; 1.1 mo/ p r' o cll.1 t: () ou 

servi~o/produto entre firmas. agroindJstrias. cooperat ivas 

f:'~ P I" Cl clu t o r f:·;!:; ; 

c) compras/vencias antecipadas de pr()du~~o futura; e. 

<:I) poupan~a e empr~stimo real izados por C Cl n lO; t\ I" c: i o r.-; r.l1.1 

assocla~aes de produtores rurais. 

NClt ,':\ ····!:;f~ • mel" c: ad o l,; i n f o I" m <:\ i r.-; 

transa~aes n~D sie feitas unicamente em dinheiro. Devido ~ 

sua natureza e caracter{stic:a. o crédito informal torna-se 

,:\ b ,:\ s; E'~ i nt: f:·~r 1 i ~)i:\rldo comél"c i o, 

tenência da terra e mercados produtivos (SANDERATNE, 1989). 

Entretanto, apesar do crescente nJmero cle estudos sobre 

crédito informal. pouco SE conhEce a respeito da 

I nfl:wma i s;, pOl.lpanç:.:\ 1"1.11"<:\1, m€·~r·c:adClS; dE' 

tErra, de trabalho e de produtor.-; (ONCHAM, 1989). 

Em c:ompara~~o ao III (.~ r c: ,:\ d o f o r' III a 1 elf.·; cré·ditcl, 

principais dlferen~as na estrutura e funcionamento dos 
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MFRIs podem ser vistas na Tabela 2.1. Nesta, -SBa 

apresentadas as pricipais caracter(st icas de cada mercado. 

o mercado formal envolve, geralmente, empr~stimos de 

maior valor e prazos mais longos. Normalmente, s50 exigidas 

garantias e reciprocidades financeiras dos cl ientes, que 

precisam manter estreito relacionamento com as in s titui~~es 

para ter acesso aos servi~as de poupan~a e cr~dito. A 

excessiva burocracia. o atraso e a demora na I ibera~50 dos 

recursos sgo, tamb~m. muito comuns no mercado formal. Esse 

conjunto de fatores 1 imita o acesso ao cr~dito a um n~mero 

reduzido de beneficiários. 

A burocracia, associada ao baixo n(vel educacional. 

principalmente nas áreas rurais de pa(ses em 

desenvolvimento, agrava a dificuldade de obten~go de 

cr~dito formal. 

VON PISCHKE (1983) acrescenta que as ag~ncias formais 

de crédito e50 notdrias por suas exigências e procedimentos 

algo inflex(veis. Tai s inst itui~~es n50 têm conseguido 

ixito em oferecer servi~os para a popula~50 rural pobre que 

util iza o cr~dito informal. Os pequenos mutuários que obtim 

emprést imos de inst itui~~es formais demoram a receber os 

recursos. ao passo que os ofertantes informais concedem-no 

com rapidez. 



:1.6 

Tabela 2.1.- Principais Caracter{st icas dos Mercados Formais e Informais de 
Cr~dito. 

, 
I 
I !te. Mercado 
I Foml I ________________________ ..L ____ . ___________ .J 

Valor Transacionado 

Prazo do EIPréstilo 

Custo Financeiro 

Custo de Transa~ão 

&rea de Atuação 

Garantia Exigida 

Reciprocidade 

Burocracia 

Delora na Liberação 
dos Recursos 

llprevistos 
(doenças, eonsulo 
fuiliar, 
adversidades 
cl i.át ieas, 
Investl.entos de 
alto r i sco) 

Agentes 

grande 

.édio a longo 

baixo 

alto 

grande 

alta 

financeira 

grande 

grande 

não 

bancos e 
e ooperat i vas 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Mercado 
Infoml 

pequeno 

curto 

alto 

baixo 

p€qu~na 

baixa 

pessoal 

pequena 

pequena 

si, 

!Q~~~!~~~~[~, vendedores de insulos, 
casas de penhor, parentes, 

grupos de poupança, ROSCAs, 
corretores de e,prrstilos, 

institui~ões financeiras n-regulalentadas 
agroindústrias 

= 
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Outra caracter{stica do mercado formal de cr~dito ~ 

que seus agentes costumam exigir dos tomadores de 

empr~stlmo a apl icaçio dos recursos em at ividades 

produt ivas, esquecendo a natureza fung{ve] da I iquidez 

marginal do cr~dito que eles mesmos concedem (CHRISTEN, 

1989). 

VON PISCHKE (1983) ressalta ainda que a precariedade 

dos serviços prestados por essas inst ituiçaes deve - se a 

três fatores principais: 

a) alto custo para negociar com pequenos mutuários e 

poupadores geograficamente dispersosp 

b) orienta~io urbana dessas inst ituiçaes; e, 

c) diferenças culturais existentes entre ofertantes de 

empr~stimos e mutuários. 

Argumenta LADMAN (1984) que, inclu{das as despesas de 

transaçio para o tomador, os custos totais dos empr~stimos 

formais tornam-se muito elevados, o que leva os pequenos 

produtores dos pa(ses em desenvolvimento a recorrer 
, 
as 

fontes informais de cr~dito. 

Em decorrência das restriçaes enfrentadas/impostas 

pelo setor financeiro formal, sio gerados dois tipos de 

demanda por serviços financeiros informais: uma direta e 
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ou 1: I~ t:\ i n d i I" ~~t: a (NAYAI~, t <)lW)l) u A demanda direta e mana dos 

indivíduos cujo acesso ao setor formal é I imit ê\do pE-~I,:\ 

inabilidade no ajustamen1:o ~s regulamentaçHes do crédito ou 

pela falta dE garant ia s suficientes para oferecer em troca 

de um empréstimo. 

A demanda indireta. por s ua vez, VEm de cl ientes que 

estio insat isfeitos com os serviços prestados pelo setor 

1~ f.·~1 (:\c i onada .:\0 

racionamento dos recursos, ao atraso na liberaç30 do 

cr~di1:o 01.1 ~ rigidez na oPEracionaliza~io do s empr~stimos. 

Os clientes recorrem, ent3o, aos agentes i n for' 01,':\ i~; p ar,~ 

complementar seus recursos e/ou obti- Ios mais facilmente. 

Ciente disso, o autor conclui que a demanda direta 

infol~m,:\l, 

c:ontraç:~\o 

fcwç:a i nE'r·f.·: nt ft cI c\ !!; i nst i t 1.11 Ç:(íf:: <;; 

f.~ n q 1.1 a n t: o q u (7: a dem'1nd ,·:\ indireta deve-se ~ 

( r' €.: sul t .:\ n t e d .:\ s p o I í t i c .:\ S ~J [) v e Ir n .:\ 01 (':: n t: .:\ i ~;;) f..: ~\ 

("':01 funç:\i\o dos atrasos e mudança s nos 

procedimentos) do mercado formal. 

OTEI~O ( t <)lB<J ) (7: n t I" (~ c,:\lractel" í ~;t ica~:; 

operacionais do prdprio mercado financeiro formal, aquelas 

que es1:imulam a intermediaçio informal na economia: 

c: 1.1 S 1: C)S; n .:\ c\dm i n i !"t 1'·.:\ç:30 
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b) altos custos de transa~io para o tomador, decorrentes da 

expansio da rede bancária; e, 

c) racionamento de cr~dito devido ~ expectat iva de riscos 

elevados na realizaçio de empr~st imos para tomadores com 

baixa garant ia. 

Nessa discussio, ONCHAM (1989) acrescenta que sem uma 

I iberaçio efetiva das taxas de Juros do crcidito formal, de 

modo a refletir o custo de oportunidade dos recursos 

financeiros, o risco p os custos de transa~io dos 

empr~st imos, será dif(cil alcançar um sistema eficiente. 

Os mercados informais respondem, na maioria das vezes, 

por empr~stlmos de pequeno montante e de curto prazo, tendo 

um cariter mais local quanto aos agentes p p~bl ico 

envolvidos. ~ frequente o emprestador nio exigir garant ias 

reais nem cobrar Juros sobre os recursos emprestados. 

Nesses mercados, as reciprocidades tim caráter bastante 

pessoal entre as partes. O conhecimento e a confiança 

m~tua entre emprestador e tomador const ituem a base das 

Outro aspecto importante ~ que os agentes informais 

nio gastam tempo ou dinheiro tentando controlar 

finalidade de seus empr~st imos. No caso de uso indevido dos 

recursos, os agentes bloqueiam a ~ concessao de novos 



cliente (ou grupo d(::: c I i (:::nt: es) qU('~ 

desobedeceu o acordo original. Os emprestadores informais 

favor o fato de, geralmente, conviverem no mesmo 

ambiente comercial ou social que os tomadores, o qUE lhes 

facilita a obten~~o de informa~3es (CHRISTEN, 1989). 

a falta de intEgra~go entre as unidades 

de servi~os financeiros m~lt iplos (poupan~a, depdsitos em 

conta corrente, empr~st imos, etc.) torna-se um empecilho ~ 

plena atua~~o dos agentes informais de cr~dito. Quando 

esses servi~os sio integrados, informa~5es adicionais sobrE 

a capacidade gerencial dos produtores - elemento que pode 

contribuir para diminuir o risco de i n.:\cI i mp 1 Ê.'nc: 1.:\, 

geradas para os financiadores (LIEDHOLM, 1989). 

CUEVAS (1989) observa que ligaç5es mais consistentes 

empr~stimo e P OI.lp ,':\n ç: a nos m(-:~I" c ,':\d os 

serviriam para est imular a confiança m~tua e desenvolver a 

credibilidade entre os participantes dos mercados. Contudo, 

dlflcult.:\m 

aprofundamento dessas ligaç~es~ 

a) a incapacidade de real izar empr~st imos de m~dio ou longo 

prazos, ainda que para tomadores confi~veis; e p 

b) a pouca segurança oferecida pelos i nt el"medl ár i os 

informais (indivíduos ou grupos) aos potenciais usuários 

~l!=~=~l! os intermediários formais. 
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Ademais, a "marginalidade· dos agentes informais d~ 

crédito (restringindo as 1 i9a~~es com o setor financeiro 

forma1) associada pequena escala recursos 

transacionados, introduzem dificuldades na ger0ncia das 

carteiras de investimento, deixando tais int~rmedi~rios 

vulnerávei s ~s flutua~~es sazonais da disponibil idade dos 

recursos (CUEVAS, 1989). 

Saber se os tomadores sio financeiramente solventes, 

se t~m fluxos de renda " f" I • cons,an,es e con"lavelS, se possuem 

outros d?bltos em andamento ~, ainda, se estio realmente 

compromissados com o pagamento de suas d{vidas, permite aos 

financiadores uma sele~io cr iteriosa do s cl ientes. Isso 

est imula o desenvolvimento e a sobreviv0ncia da carteira de 

empr~stimos e mantém baixas as taxas de inadimplancia, 

evitando onerosas custas judiciais (CHRISTEN, 1989). 

Aspecto de extrema importincia a ser considerado sobre 

05 mercados informais de cr~dito ~ a prática de altas taxas 

de juros. 

GERMIDIS !t __ ª!l! (1991) ressa ltam duas poss{veis 

exp1 icaç~es (opostas entre si) para a cobran~a desse 

elevado n{vel de juros nos MFRls. A primeira ~ que os 

mercados informais de cr~dito nio sio compet itivos. Esse 

fato possibilitaria a alguns financiadores o controle 



monopol(stico dos recursos. permitindo- lhes extrair 

vantagens da relat iva inelast icidad e da demanda por cr~dito 

dos cl ientes e elevar substancialmente seus lucros. Os 

autores observam que para o tomador. pressionado pelas 

restri~~es de tempo. muitas vezes importa mais a 

disponibil idade que o custo dos recursos. 

Por outro lado. a segunda exp] ica~io vai no sent ido de 

qUE por serem competit Ivos. 05 mercados informais de 

crédito apresentam taxas de Juros que refletem 05 custos 

rEais dos recursos. As taxas estariam. assim. representando 

o custo de oportunidade. o custo de transa~io e o risco de 

Inadimplência. dentre outros componentes. 

Segundo os autores. v~rios estudos a respeito das 

duas expl icaç~es chegaram a diferentes resultados no que 

concerne à ausência ou presença de lucro monopol( st ico nos 

MFRls. Por~m. o que mais SE tem observado 
, puma grande 

diversidade de arranjos. resultando num amplo espectr o dE 

taxas de Juros. reflEt indo os v~rios tipos 

relacionamento entre financiador e tomador. 

Ponto importante. a favor das fontes informais. 

fato de que elas suprem, prontamente. recursos para 

finalidades nio atendidas pelo cr~dito formal. tais como: 

a) eventos nio esperados (geadas. doenças, frustraç~Es de 



!:>.:\ f I",':\!:; r (',.:t: c .. ) ;: 

b) consumo no per{odo pr~-colhelta; e, 

c) invest imentos de alto I" i !ãCO, cujos recursos s50 r 

~~ralmente, conseguidos Junto a parentes ou amigos (NEHMAN, 

Esse tipo de observa~5o tem levado, muitas vezes, a 

sugest~es de que liga~~es entre os mercados financeiros 

formal e informais deveriam ser estabelecidas, aproveitando 

o melhor de cada um e formando, talvez, um sistema misto .. 

(1991, ) obSErvam que o desafio de 

promover 1 iga~~es entre o s mercados re s ide no objet ivo de 

p r OV(,:'~I" m(~ I h DI" t~S F C I" (,:~ !ã c (~ n t: (~: l;; servi~os financeiros à 

C(lmUn i d.:\dE'. c i:\ I" (':\ C t E' I" í s t i c: as 

favor~veis do setor informal f10::'( i b i "1 i d,:\d(~, 

I" ap i d~~z, transparincia nos procedimentos, r' (,~ 1 ,:\c i on ê\mf.,~n to 

Algum,:\!!; t ~~nt at i v.:\!,; ,:\um€,:nt ar .:\ Of0~1" t: c\ de 

financiamentos nos mercados informais, feitas por 9 ovel" n os 

d o,:\d (lr ~~ l!; int: f:~rnac iDn(:\i~; , fi" C\C ,:\ !,;Sê\r ,:\01. 

vi!;ando ,:\um(,~n t ,':\r' o t: (~nt(:\t ivas, 

,,,mor' t: i ~'~':\V~:'~ 1 , n50 levaram em conta os custos e riscos 

envolvidos nos empr~st imos ao setor rural .. ~ certo, por~mT 

qUE o aperfei~oamento da oferta dE serviços financeiros 
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deve seF obt ido através do aumento d~ financiamentos 

i nformais ~ da vinculaçio dos MFRls com as in st ituiç~es 

formais (RELATciRIO, 1989). 

ONCHAt'l (j,909) d~f~nd~ a tese de que o papel d o~:; 

m(~r' c .':\d DS f i nanc!'! i 1"Cl~:; i n fOI" m(':\ i ~:; m(;.: '1 h OI" 

inv~st igadCl, d~ modCl a fOFn~c~r subs(diCls aos r~sponsáveis 

d("~ pol(tica~:; (~conômic<:,s" 

principa'1m~nt~ com vistas a eficiência do 

prdPFio mercado financeiro fOFmal. 

Quanto aos agent~s dos MFRIs, sabe-s~ que há diversos 

tiPOI" atuando isolada ou combinadament~, d(7~p(;.:nd(::~ ndo d.,:, 

ADMIS ( j, 909) cita como pr' inc ip<:,i!:;~ D~, 

comeFciantes d~ in s umos e/ou produtosp 

p(~nhc>r" i st a!:;; parentes; amigos; grupos de poupança; 

associaçBes de poupança p crédito rotat ivop corFetoresp e, 

inst ituiç~es financ~iras n~D -Fegu'1amentadas" 

De man~iFa geFal, ~les podem ser caracterizados da 

Indivíduos f i n.':,nC:f:~ i "'C)f:; r 

geFalmente no CUFtO pFaZD, cobFando jUFos r~ai s ~xpl (citos 



I")I:!" 
(: .. \..J 

bastante elevados. ~ comum nio exigirem garantias reais, 

emprestando apenas para clientes conhecidos de longa data. 

No 13 I" c:\!5 I 1 , E~~5~:;a (':\t: i v i dad(,:~ 
, 
c:\ 

Basicamente, têm nos empr~st imos apenas parte de suas 

at i v I d(~d(':~~5 .. Entretanto, a manuten~âo da cl ientela F a 

garant ia da venda de insumos ou do recebimento de matéria-

prima sâo razBes suficientes para real Izar opera~Bes de 

empr~st imos em dinheiro ou em espécie. 

Pelo envolvimento com outras at ividades além do 

, J • t c: I" .:~c I . o, (,~SSf.·~s d 0~ S 1.1 P 1'::'1" .:\ I~ 

f i nc:\nCE~ i I"O!:;, t a i f:; como, d (,:~ 

i n for' m':\(i: B Ef:; E altos custos associados ~ aquisi~âo e 

da i n for' maç: ~~o n (~!:; 

intermedi~rios conseguem transferir parte do risco da 

atividade de empréstimo para outros mercados. Geralmente, o 

risco de inadimrl&ncia é compensado pela compra da produ(i:âo 

do financiado por um rre~o inferior ao pre~o do mercado 

(GEr~ON, i 990). 



Concedem empr~st imos com base em objetos d e i )": a dor,; 

pelo tomador como garant ia do futuro pagamento. No caso do 

pagamento nio ocorrer, tais objetos sio vendidos/leiloados 

d<,~ fOI,oma ,":\ 1::J::'~"UP(7~1'"':\I'O o capital (:~mPI"(7~s t,":\do. 
"'-. " 

1 

Bouman & Houtman (1988)~ citados por ADAMS ( :I. 9(9) 1 

argumentam que a maioria dos penhoristas prEfEre que os 

tomadores resgatem seus empr~st imos e rEcupErem os objetos 

que deixaram em garant ia. 

chances de manterem uma certa cl ientela. 

BOUMAN & 8ASTIAANSEN (1989). por sua vez. observam que 

as taxas de juros cobradas pelos PEnhoristas s~o altas 

devido aos custos de guarda e de segurança dos objetos 

deixados como garantia dos empr~st imos. 

Considerando a exist&ncia de penhoristas p~bl icos e 

privados, nota-se que uma das difErenças entrE ambos ESt~ 

na forma dE tratamento dada aos objetos correspondEntES ~s 

d(vidas n~o rEsgatadas pelos tomadorES de cr~dito~ o 

4 B OUt'IAN, F • ,.I. A. & HOUT~'IAN, r~. P awn b r" ok in!.:J ,!\!:; (:\n 
instrument of rural bank ing in the third world. Economic 
Development and Cultural Change, Chicago, 37(1)=69 - 89, Oct. 
t98B .. 
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penhorista p~bl ico promove leil8es para vender os objetos e 

o penhorista privado s impl esmente realiza a venda no 

baleio. 

Interessante é o fato de que s endo o resultado do 

leilio superior ~ soma do valor principal do emprcist imo com 

os Juros do per(odo, o ant igo dono do objeto pode reclamar 

o valor excedente Junto ao penhorista. No caso da venda de 

balc~o, esse excedente fica para o penhorista como forma de 

lucro. 

S~o comun s emprdst imos real izados por parentes e 

amigos n~o envolverem a cobrança de Juros, a exigência de 

garant ias ou rigidez nos prazos de pagamento. A 

caraeter(stica marcante desse tipo de financiamento ~ a 

expectat iva de reciprocidade em emprdst imos futuros. 

encontrados na maioria dos pa{ses e constituem 

importante fonte informal de cr~dito. Seu objetivo 

principal d captar poupan~as e, poster iormente, aplic~ - las 

em at ividades individuais ou de interesse comum ao grupo. 



organiza~~es financeiras informais mais complexas que os 

~:J I"UP Dl,; d(~ poupanç:"i\ " '" l,;!:\D b.':\st ant (':.: 

difundidas em pa(ses dD terceiro mundD, chegando, em alguns 

deles, a ter mais part icipantes que D sistema formal de 

cr~dito CADAMS & CANAVESI, 1988). 

A at ividade básica consiste em reunir depósitos F 

conceder emprfstimos, lastreados nos depósitos, aos membros 

do grupo de maneira sequencial, at~ que tDdDs tenham 

rec:f.,:bido. o conhecimento e a confian~a m~tua entre os 

participantes, bem CDmD a responsabil idade social de 

resgate do empr~st imD, atenuam/resolvem o problema da 

garant ia e diminuem a taxa de inadimplincia. 

De maneira geral, as ROSCA s funcionam da seguinte 

a) DS grupos SiD auto-selecionados; 

b) alguns grupos guardam registros escritos relativos aos 

depdsitDs, emprfstimos e Juros cobrados; 

c) as contribui~~es/parcelas de amortiza~iD dDS empr~st Imos 

sio recolhidas pelo tesoureiro, 

5 F~OSCAS sio <:\S 

Credit Associations'" 
iniciais de "Rotat ing Savings and 
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d) os membros interessados em empréstimos precisam declarar 

esse interesse publ icamentE ao 9rupo~ 

e) os participantes qUE chegam atrasados ou perturbam a 

reuniio ou, ainda, nio pagam a contribui~io, sio multados. 

Os valores arrecadados com as multas podem ser utilizados 

para comprar comida, fornecer diversio, complementar fundos 

de EmErgincia/aJuda m~tuay ou, ocasionalmente, para 

distribui~io EntrE os part icipantEs do grupo~ E, 

f) al~m das san~aEs financeiras, ExistEm as puni~~es 

sociais apl icadas aos inadimplentes: perda da reputa~io na 

comunidade e impossibil idade de participar de outros grupos 

dE poupan~a/crédito (CUEVAS, 1989). 

No Brasil, os consdrcios informais ~ sao exemplos 

prdximos desse tipo dE associaçio. Em geral, Esses 

I , t consorclos 'em por objetivo facilitar a 

dE consumo dur~vEis por um grupo de pessoas. 

NAYAR (1989) acrescenta que um dos m~ritos da ROSCA ~ 

o fato dE que Encoraja E facil ita a rEal izaçio dE poupan~a 

por pessoas de baixa renda. 

No qUE conCErnE ao tamanho do grupo, BOUMAN (1981) 

assinala que embora um grande grupo signifique maior 

quant ia a ser arrecadada, também exibEm maiores chances de 

fracasso e inadimplincia. AI~m disso, grahdes grupos 



dificultam a reuniio dos membros, principalmente em ireas 

rurais. onde as distincia s costumam ser expressivas, 

Ademais, a sazonal idade da renda agrícola dificulta a 

contrlbui~io regular por parte dos agricultores. ROSCA s em 

~reas rurais tend e m a ser pequenas e a recolher pequenos 

valores monet~rios (BOUMAN, 1981), 

Em outro Estudo, BOUMAN (1989) assinala que existe uma 

variaçio do sistema de ROSCA s , a que o autor chama de 

Amsoc i i:\Ç: io cl<~~ Poupança p Crédito I~EBCI~ 

(iniciai !:; d(·:·~ ·R"·~ 9U] i:\I'· ~)(:\ving!:; r.\nd Cr· f.·~dit AS!:;Clc i,,\t ion'), A 

dif(~ lr("~ ll ri'l (~~m Ir(~~ ]aç: f:\o~:\ Ix[)!;;CA (·~ !;;t(;\ no f,·:\t:o d~:~ qU(::~ o capit<~l 

da RESCA aumenta ao lon9o de sua existência, uma vez que 

empréstimos sio feitos e liquidados dentro do período de 

funcionamento. Ao final desse per(odo, o total arrecadado 

acrEscido dos juros recebidos no s emprést imos é dividido 

Entre os part icirantes. 

A atua;io desses agentes consiste basicamente na 

~:: mpl'·é!;;t i mos ent: I'· (~ f i n a n c i a d o Ir (~!,; p 

tomadores, mediante comissio cobrada de uma ou de ambas as 

partes envolvidas. 
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Essas institul~3es agEm como bancos, tendo, inclusivE, 

ag&ncias e funcion~rios em diversas regi3es 
, 

dos palses em 

que operam. 

A nio-regulamenta~io como institui~io financeira 

permite-lhes maior flexibil idade nas opera~3es de crédito, 

principalmente quando se trata da exigfncia de garantias e 

da burocracia na concessio dos empréstimos. Entretanto. as 

taxas de Juros prat icadas por Essas organiza~3es sio 

elevadas, uma vez que os cust a s de manuten~io sio, tambim, 

elevados. 

De maneira geral, segundo SANDERATNE (1989) e BOUMAN 

(1989), os agentes informais de cridito podEm, ainda, SEr 

classificados segundo o tipo de empréstimo que realizam: 

a) diretamente em dinheiro~ 

b) lastreados em produtos/serviços~ e, 

c) associaç3es volunt~rias de crédito (Figura 2.1.>. 

Ainda que qualquer produtor possa recorrer ao 

financiamento informal. 
, . 

necessarlo ressaltar 

significativa part icipa~io da mulher como usu~ria dos 

mercados informais de cridito. 



Figura 2.1.- Agentes de Cridito Informal p Segundo o Tipo de 
Empréstimo Realizado. 

Intermediaçao Financeira Informal 

Mercados 
Informais 

de 
Crédito 

I I 
Créd i to Crédito Grupo 

em Dinheiro em Produto PoupançalCrédlto 

Agiotas Comerciantes Sociedades 
-Profissionais f- -de Crédito 

Agiotas Cooperativas Sociedades 
i-- Seml- Proflss. - I--de Poupança 

Parentes Compradores ROSCAs 
f-e Amigos f- -

Pe n h o r 1st as Propriet~rlos RESCAs 
~ ~ -

Fonle: SANDERATNE (1989) e BOUMAN (1989) 
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OTERO (1989) argumenta que a busca por cr~dito entre 

as mulheres deve - se ao est {mulo (ou obriga~âo) para assumir 

a ger~ncia das atividades urbanas ou rurais da fam{l ia. 

Essa necessidade tem entre outras razSes: 

principalmente em áreas rurai s da 

Am~rica Lat ina e ~frica~ 

b) altas taxas de divdrcio e de abandono familiar por parte 

dos homens~ e. 

c) crescente custo de vida e neces s idade de aumentar a 

renda famil iar. 

Além disso. muitas multleres em áreas rurais de pa{ses 

em desenvolvimento conduzem suas atividades domésticas e. 

ao mesmo tempo. engajam - se e m outras at ividades na 

propriedade e/ou fora dela. Essa prática visa a gerar 

renda, atenuar os riscos do empreendimento e tirar vantagem 

de mudan~as sazonais e varia~Ses de mercado. 

dessa responsabil idade crescente sobre a 

at ividade produt iva, a mulher enfrenta problemas na 

obten~~o de crédito junto ao mercado formal. Alguns 

problemas ~ sao inerentes ao prdprio setor financeiro formal 

e, outros, ao fato de serem mulheres pequeno - agricultoras. 

Isso compromete o acesso ao cr~dito formal e as aproxima 

sensivelmente dos agentes in~ormais (OTERO, 1989). 
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DEntrE as dificuldadEs impo s tas PElo si s tEma bancário 

, 'li a s mu 1eres relacionam-se~ 

a) exigê" ~ ia de garant ias - em algumas sociedades existEm 

s~rias rEstri~~es à propriedade de terras e de outros 

ativos pela mulherp 

b) procedimentos dE cadastro - a documenta~So exigida pelos 

bancos para prOCEssar um Empr~stimo Exige nrvEl 

conhecimEnto ExtErior à rEal idade famil iar de algumas 

c) tamanho do empr~stimo a maioria dos bancos prEfere 

EmprEstar grandEs quantias para diminuir o custo m~dio de 

intermEdiaçâo. 

Uma vez apresEntadas as principais caracterrsticas dos 

MFRls, torna - SE rEcomEndáVEl dEstacar, algumas 

EXPErifncias dE pa(sEs localizados em difErentes regi5es do 

mundo. 

2.1. MFRls em Países de Di~erentes Regiões do Mundo 

Há rEgistros sobrE o funcionamento dos MFRls em 

diversos pa(ses e diferentes tipos de economias. Es s es 

mErcados, Entretanto, parEcem ter maior import~ncia Em 

pa(ses de economia de baixa renda ou em desenvolvimento. 

geralmentE. o sistema formal dE cr~dito n~o 
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consegue atender ~s necessidad es do set or 

seja pela falta de recursos ou pela excessiva rigidez do 

sistema. 

2.1.1. ÁFRICA 

No continente africano, o acesso aos 

serviços financeiros formais é extremamente 1 imitado e/ou 

obt Ido a custos de transaç~o muito elevados. 

Enquanto nos pa(ses em de senvolv imento da Amdrica 

Lat ina E ~5ia a rElaç~o n~mEro dE habitantes por ag&ncla 

banciria varia entre 8 a 30 mil hab/agência , na ~frica Sub-

100 mil a 420 mil 

habitantes por agência banciria . Isso dificulta p encarEce 

a tomada de cr~dito formal, principalmente na s ~rEas rurais 

ondE hi deficiência cr8nica de comunicaçio e transporte 

(CUEVAS, 1989). 

Al~m di sso, restr iç5ES dE ordem macroeconBmica E 

regulamentaç~es financeiras frequentemente prejudicam o 

atendimEnto ~s atividades rurais PElos pouco s bancos 

EXIstentes. Em consEqu&ncia, o financiamento informal 

torna~sE mais Importante E Evidente. 
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2.1.1.1. Camarões 

o funcionamEnto E a part icipaçio rElat iva dos m€rcados 

informais na agricultura dE CamarBEs foram 

estudados por SCHRIEDER & CUEVAS (1989). 

ESSES autorES tomaram por basE alguns grupos dE ajuda 

mu i to comun!:; 

naquele pa{s. ElES compreendem grupo s dE poupança € cr~dito 

I" o t: (':\ t: i vo (R O ~:; C A!:;) (~ n ~~ o I~ o t a t: i v o (N D n .. ·· I~ O B c: A!:;) c: 1.1 j C) o b j E t: i v o 

~ resolvEr problemas dE 1 iguidez real 

P,:\lrt i c i p(~nt: (~!; .. 

(.:.: p o t f..: n c: i c':\ 1 dos 

Quando levantaram as informaçBEs da PEsquisa. Em 1988. 

Schrieder & CUEvas vErificaram qUE~ 

a) os SHG Estudados tinham idadE variando EntrE 2 e 34 anos 

b) o n~mEro dE mEmbros por grupo variava entrE 5 E 350 

indiv(duos. contando com uma forte prEsen~a feminina na sua 

c: omp Ol!, I ç: ~{(); 

c ) i:\ ma í cw i c\ (70/') 'v'c\ 1 OI" f..: s (':\ o S 

participantes dos grupos Estava no intervalo de US$ 3.00 a 

US9; 63.00; 

d) a taxa média dE Juros cobrada sobrE os emprtst imos Era 
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d) apenas 7% dos grupos entrevistados tinham financiamento 

Em fontes formais dE cr~dito; E. 

E) os grupos financEiros informais haviam sido rEspons~vEis 

por 27% do total dE empr~st imos concedidos em Camar~es 

naqUElE ano. 

Esses resultados lEvaram os autores a concluir que os 

grupos informais de ajuda m~tua sgo capazes de ajustar sua 

estrutura E prlnc(pios operacionais a uma grande variEdade 

de circunstincias. Tais grupos respondem, prontamente, 

diferentes tipos de demandas por serviços financeiros E, 

por isso, levam exprEssiva vantagem sobrE o sistema formal 

2.1.1.2. Etiópia 

Dentre 05 intermedi~rios financeiros informais et (opes 

dois tipos mereCEm dEstaque~ os l~l[§ e os f~y~§ ( GERMIDIS 

de ajuda m~tua, comuns tanto 

em ~reas urbanas como rurais, criadas com a finalidade de 

reunir poupanças rEalizar empr~st imos entrE 

participantes. Os empr~st imos dest inam-se ~ final idades 

EmergEnciais, nio atEndidas pElas Instituiç~es formais, 

tais como: gastos com casamentos, doen~as, funerais, perdas 



As operaç8es s~o realizadas em bases Estritamente 

PEssoais, com severas san~8es dE ordEm social em caso dE 

Inadimplincia do tomador. 

Os empr~st imos, bEm como os pagamentos, podem ocorrer 

em dinhEiro ou em esp~cie (produtos e/ou sErviços). No caso 

dos !~lr§ rurais ganha importincia a troca de prestaç~o de 

serviços entre os membros dos grupos. 

rotativo (ROSCAs). 0TO o o N a I r,; c\~;;SDC I aç: O(o:o: ~; mf:\o mu i t D c: 01111.1 n s n (:\ 

Etiópia .. 

Esses grupos tim tamanhos diversom, variando entre 6 e 

100 participantes. As rEgras tornam-se mais complexas E as 

contrlbuiç8es de maior valor, ~ medida Em que o grupo 

CI,O(;:-l:;C(~ .. 

Nos ~Ky~~ mais estruturados e complexos o vencedor da 

rodada tem que apresentar dois aval istas para poder receber 

OI I 1 ' c~ v a 1,; \: co:, ~,; (o:': I.l m a forma dE garant ir 

que o premiado cont inuar~ part icipando da ROSCA at~ o final 

de todas as rodadas .. 
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2.1.1.3. Moçambique 

Estudo recente, conduzido por ARA~JO (1992), mostra 

que a economia de Mo~ambique foi sensivelmente afetada 

pelas turbul~ncias pr~ e pds - independ~ncia. Dentre outras 

consequ~ncias, a guerra civil provocou a ruptura da 

produ~~o rural e o fxodo da popula~~o para ~reas urbanas em 

busca de proteç~o. 

o setor financeiro formal mo~ambicano ~ fortemente 

centralizado, tendo como institui~âo controladora o Banco 

de Mo,ambique (OM). exercendo, como um banco central. o 

controle das pol{t icas de Juros, câmbio e de crcidito. 

No trato com o setor agr{cola, inst itui~~o mais 

tradicional ~ o Oanco Popular de Desenvolvimento (OPD), um 

banco estatal. respons~vel por 3,5% do total de at ivos 

financeiros do sistema banc~rio. 

No tocante ao financiamento informal. Ara~Jo observou 

sistemas tradicionais de troca de serviços entre os 

produtores. principalmente na ~poca de colheita. 

Outra modalidade informal comum entre os camponeses ~ 

o Xltlgy!, 

(ROSCA). 

uma associaçâo de poupança E cr~dito rotativo 
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Al~m disso. o cr~dito com o objetivo de financiar 

consumo familiar ou at ividade s dE produç~o. fOI"n0~C: i do por' 

com(~I"c i ant: (~f:'. (:\ p c'~ I" (~ c (~~ como ;':\ '1 t: (~~ I" n a t: i v c':\ 

f i nance i r'a Mo(;. amb i q u(~. Em 

Ç~ntln~l[º! atuam como 9uardadores dE dinheiro, aceitando 

depdsitos do s produtores. 

Celn!:' I del"ando a~. naturais dos mercados 

informais no atendimento mais gEnEralizado da populaç~o 

r' 1,11";:\ 1 , 

formc':\ '1 

Ara~Jo sugere a estruturaç~o dE um s istema semi-

de financiamento rural. DEntre as funçBes desse 

sistema. o autor r Elaciona a capacidadE dE transferfncia de 

r (;~C UI" !;;OS un I dad(,:,~!;; r::, I./. P e I" c':\ v i t: c'Á I" i cA S PCl, I" c':\ un i d (:\d(,~ !;. 

deflcit~rias. objet ivando mantEr o equi'1 {brio do sistema. o 

oferecimento de maior n~mEro dE sErvi(;.os de poupança E 

cr~dito E a Expo s i(;.~o/distribuiç~o do s risco s Em opera(;.BEs 

d(~ maiol" f!:!:; cala. 

2.1.1.4. Níger 

DE manEira gEral, descrEvE GRAHAM (1989'. o ESCOPO E a 

magnitude do financiam e nto informal I" UI" (:\ 1 

!;p.lbf:',t i:\nc i i:\ i r:;. de cr~dito obt ido junto a 

comfo'I"clc:\nt:(~!:;. !J'la l"dadol"('~S d(;~ dinh(,:~ il"o (,;: I9!:.1tJ.!)~~~~~ (I~ClDCA!;; ) é· 

c: o m 1.1 m.. N (~~ !:. s f:~ c: (,~ n c~ I" i o, d Cl m i n a m (,:~ m p 1" é !" t: i m Cl s d (,;: C 1,11" t o p r ' ;-:\ ~~ o 

dest inados a financiar Cl consumo famil iar. 



41 

Esse auto~ relata que o financiamento fo~mal 

agricultura foi. du~ante algum tempo. real izado através da 

Caixa Nacional de C~édlto Agr(cola (CNCA) . Nes se pe~(odo. 

os emprést Imos da CNCA e~am realizados 

animais de t~a~~o, (,,:t c • A 

demcHlel.:\ p!'::lo s In r,;umos <:': 1" a <:':~; t I !ll .:\eI a p OI" 

oficiai s junto a produto~es selecionados. 

Ent I" f:: t c\nt (), por p~oblemas de admlnlst~a~~o, .:\1 t a!:; 

Inadimplência e pouco suporte flnancel~o, a CNCA 

prat Icamente encer~ou s uas at Ivldades, contribuindo para a 

G~ aham também constatou forte presen~a do crédito 

In f()I" m .. :\ 1 na agricultura daquele pa(s. Em !:;(~u <:,:!;;tuel(). 

observou que 85% dos produtores entrevistados tinham acesso 

ao c I" éd I t: (J I n fOI" m .. :\ 1.. Ma I!:; q 1.1(,,: I !5!:;O: o c~édlto Informal, em 

1985, teve grau ele Importância de 7,5 a 16,7 vezes maior na 

f o '" m .. :\ ç: ~ Cl d i:i. IP 
(:: n d a i':\ g I" ( C o '1 a f t:\ mil I i':\ I" q 1.1 (:: o c I" é d I t (;) f o I" m.:\ 1 

para os produtores. 

leva significativa vantagem SOb~E a fClrmal, P I" I n c i p i':\ '1 IH e n t (,:~ 

por quatro aspectos: 

a) realiza pequenos emprést imos de curto - prazo; 

b) tem grande flexlbll Idade operaclonal~ 

c) concede crédito para consumo; E, 

d) presta se~vlços de depdslto/poupan~a .. 



2.1.1.5. Senegal 

Estudo conduzido pOF FLAMMANG (1989) FEvEla que o 

infoFmal, dEfinido como a porçRo da atividade 

econ6mica fora do domínio do sistema legal fOFmal E do 

goveFnO, é bastante eXPFessivo no Senegal. ACFedlta -se qUE. 

nCl mínimo, 

As at ivldades dessa economia informal sgo financiadas, 

PFincipalmente, PClF indivíduos p agentes financeiros do 

própr ic) Sf:~t:OI" infell'·me\l. Aspecto interessante desse setor é 

a grande import~ncia relativa das mulheres como poupadClras 

e/ou invest idoras. 

Segundo FLAMMANG (1989) as pelupanças nos mercados 

infoFmais sRo significativas p tipicamente mantidas em 

dinh€·~lrCl, ao i nvé!'.; dE' serem depositadas 

instituiç5o. Os poupadClFes acumulam fundos util izando as 

entRo, pOF meio de depósitos peFiõdicos com 

Indivíduos de celnfiança ("guaFdadoFes de dinheiFo·) da 

Oca!:; i on,:\] mf:~nt e, de\!!; 

cClmerciantes ClU das poupanças coletivas sio depositados em 

bancos;. No entanto, por serem de pequena monta, 
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recursos sio pouco atraentes para as 

financeiras. 

A maior parte das poupanças individuais ou colet ivas 

no Senegal é utilizada para final idades de consumo tais 

como: aquislçio de bens dur~veis; manutençio da fam{l ia na 

entressafra; gastos com cerim8nias religiosas; 

doen~a. 

Quanto ao custo dos financiamentos informais. foi 

constatado que os empréstimos familiares usualmente n~o t§m 

cobran~a de juros. Por outro lado. o custo do crédito 

obtido de fornecedores de mercadorias pode at ingir até 30% 

ao ano em termo s reais. 

mgn€w!€n~€~~ podem ter 

100% ao ano. 

2.1.1.6. Somália 

J~ os Empr~st imo s r Ea l izados por 

juros reai s variando entre 50% E 

Na Som~lia. a agricultura re s pondE por mais dE 60% do 

Produto Nacional Bruto E Emprega 80% da popula~~o 

Economicamente at iva. ~ uma agricultura voltada para a 

subsistincia. com pouco uso de insumos modernos (DELANCY. 

1989). 

A dificuldade no aCESSO ao setor formal de crédito ~ 
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um fator agravante para aqueles que desenvolvem at ividade 

agropecu~ria, principalmente para os pequenos produtores, 

grande maioria do setor. 

Delancy observa que os emprdst imos informais 

envolvendo dinheiro sgo fornecidos por 

mgn!wl!n~!r~. amigos ou membros da fam{l ia do tomador. 

No caso dos mgQ!~l!Q~![§r problemas de ordem reI igiosa 

dificultam as operaç5es. Vale lembrar que a Som~l ia é um 

pa{s de maioria islâmica. onde a pr~tica da ·agiotagem" é 

proibida. Ainda assim. mesmo em escala bastante reduzida 

esses agentes podem ser encontrados. 

Fontes de crtdito informal comuns s~o as §bª199nS9 -

associa~5es de poupan~a e crédito rotativo (RO SCAs) . 

Os recursos obt Idos nos mercados informais 

geralmente. destinados a cobrir despesas de consumo 

famil lar e/ou de custeio da produ~go . 

Outra forma ut ilizada para desenvolver as atividades 

rurais t a util izaç~o de grupos de trabalhos tempor~rios ou 

permanentes na execu~io de algumas tarefas. Os grupos 

tempor~rlos s~o chamados de ºgg~ p const itu{dos por 

vizinhos dos produtores. trabalhando em forma de mutirgo. 
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tim cunho social de aux(l io aos produtores. O pagamento nia 

envolve dinheiro; geralmentE, i feito em produtos a serem 

entregues ~ época da colheita. 

2.1.1.7. Sudão 

No Budão. uma fc)!" m,:\ d c·~ intermedia~io financeira 

informal muito comum é o empr~stimo em dinheiro. realizado 

na fase de desenvolvimento da cultura, com pagamento em 

produto, apds a colheita. Esta opera~ão ~ denominada §bgll 

Dentre os agentes informais de cr~dito operando em 

d i fE:r c~:n t ES do BucH\D r 1< c,·: v ,':\ n c·;: i d c7:rd: i f i c: ou 

comerciantes , fazendeiros. migrantes que retornaram ao pa(s 

com melhor sltuaçio financeira, parentES. EtC. 

Fato intEressante ~ o registro de um grande n~mero de 

Empr~st imos. real izados pelos intermedi~rios informais, sem 

a cobran~a de Juros. expl icaçio para isso 

seria a concessio de cr~dito em troca de apoio pol (tico. 

Por~m, quando h~ juros no §b~ll, o valor cobrado nio ~ 

El c i t aelo pc:w 1< Et.,.'ANE (:I. 99~~) 

estimou uma taxa de juros variando Entre 300% e 7000% ao 
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ano, com mcldia ponderada de 726% a.a •• Kevane salienta que 

a falta de informa~aes mais precisas sobre os valores pagos 

pelos tomadores e os pre~os de mercado dos produtos na 

clpoca de pagamento dos emprfst imos dificulta 

interpreta~~o dessas taxas. 

2.1.1.8. Zaire 

FLAMMANG (1989) observou que os mercados informais de 

crcldito no Zaire seguem o mesmo padrio do Senegal. 

As poupanças nos mercados informais s~o expressivas e 

frequentemente acumuladas através das IQotlO!§. Estas. sRo 

criadas para pessoas, propdsitos e per(odos de tempo 

espec(ficos. 

Por sua vez, depdsitos de poupan~a podem ser feitos 

com um comerciante ou parente de confian~a. Os emprést imos 

podem vir de um parente 

usualmente por curto per{odo de tempo. O elo central parece 

ser o conhecimento pessoal a confian~a que os 

participantes t&m nos parceiros. 

A maioria dos empréstimos ~ dirigida para o consumo de 

bens dur~vels (~reas urbanas) e para suportar o per(odo de 

entressafra, principalmente a prf - colheita (~reas rurais). 
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Ocasionalmente. os poupadores fazem empr~stimos de curto-

prc\;·~o ou com 

geralmente pa~a (7: 15 t: o q 1.1 e 1; .. 

Empr~st imos de longo-prazo com famil iares ou amigos s~o 

utilizados para Iniciar uma empresa p tomam a forma de uma 

at~ que o tomador possa pagar o empr~st imo 

comprando a parte do flnanclador .. 

empr~st Imos famll lares .., . 
[lO l .• alrf:·: 

livres de Juros explicltos, mas incluem expectativas de 

reciprocidade futura. 

Empr~stlm05 de mºn~~!~nd~c§, normalmente comerciantes 

ou indlviduos assalariados, chegam a custar at~ 70% ao m~s. 

J ·1 . '"' I . ~a rea Iza~ao ca pesquisa d(7: Flamman9, a Ihfla~io 

no Zalre estava em torno de 10% ao m~s. Alcim da infla~~o, a 

I:W(7: Cal~ I edad~:: d(·~ tl'· ansPClI~te (!' cClmunicaç:io 

d I f I c: 1.11 t am também Cl dos 

financeiros fClrmais e InfClrmals no Zaire .. 

Interessante ~ que, muitas vezes, recursClS de 

pessoas que operam primariamente nos mercados Informais SiCl 

depositados em contas correntes abertas nas cooperat ivas. 

Essas cooperativas, por sua vez, emprestam tais recursos ao 

governo atrav~s da compra de obriga~~es do Tesouro. NeSSE 

calãO, () lã(-"d: or in fell'" ma 1 passa a financiar ,:\t: i v I <:I.":\del" de> 
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formal. o problema da seguran~a 

proporcionada pelas cooperat ivas aos depositantes. n~o h~ 

prote~~o contra a infla~~o. o que erode sensivelmente o 

valor real dos recursos. 

Essa parece ser a princ ipal 1 iga~~o entre os mercados 

formais e informais no Zalre. " Através dela. s~o claramente 

beneficiados o governo e o setor formal da economia. ~s 

custas dos pequenos depositantes informais que perdem renda 

e capital. 

2.1.2. ~SIA 

Considerando o tamanho expressivo e o baixo n{vel de 

renda da popula~~o (principalmente a rural), na maior parte 

dos pa{ses asi~ticos, depreende-se ser significat iva a 

necessidade de recursos financeiro s e materiais para o 

desenvolvimento da at ividade econBmica. Todavia, s~o raras 

as experi&ncias de financiamento formal b 0 !" sucedidas. 

Consequentemente, abre - se amplo espa~o para a atua~~o 

dos intermedi~rios informais. A habil idade em atrair 

clientes potenciais, mostrando flexibil idade e rapidez na 

concess~o de empréstimos, coloca esses intermedi~rios em 

expressiva vantagem relat ivamente aos agentes formais de 

crédito. Isso é verificado mesmo considerando o alto custo 
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do dinheiro nos mercados informais. 

2.1.2.1. Bangladesh 

Dentre as experi~ncias de intermedia~~o financeira 

informal, uma das mais interessantes e reconhecidamente de 

efeitos positivos é a do Grameen Bank. 

() GI'· (:\m(·~en 13 ,':\nl< (OI:!) ~ uma organiza~~o originária de 

iniciat iva privada criada, em 1976, com o objet ivo de 

fornecer crédito aos agricultores sem - terra e comerciantes 

d(~ B(·:\n~.~lad(.;:!:;h b (REI...ATól~I(), :1.9B9)" 

Como forma de trabalho, o 08 atua através de grupos de 

agricultores interessados em crédito. Além disso, para que 

P o !;; !;; ,':\ m t (';:'1" cI i r E~ i t: () a (~ m p I" é s t: i I\l C< <:; )' t: () do!,; o !o; m e m b I" Cl !; d o 9 I" U P o 

(const itu(do por cinco pessoas) precisam demonstrar um 

comportamento regular de poupança semanal. 

Os dois primeiros indiv(duos de cada grupo a receberem 

um empréstimo tim que pagar várias presta~aes semanais sem 

atraso, para que os outros membros do grupo tenham, por sua 

V(~Z , d II"E-:: i to a I~ (.:.: q u (.~ I" f o I" t (.~ 

compromisso social entre os part icipantes. A maioria dos 

bSe9undo PRABOWO (1989), muitas vezes o termo ª~QK 
(Banco) é util izado no intuito de aumentar a confian~a do 
usuário na institui~~o. 
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, 1 I I l' empres( mos ces(lna-se a financiar o comércio e a compra de 

gado. Sabe-se também que sio de curto-prazo o s emprést imos 

e modestas as garant ias exigidas. 

o bom desempenho do GS pode ser verificado pelo 

crescimento e alcançe conseguidos. Em fevereiro de 1987. o 

G8 mant inha 300 agincias para o atendimento de 5.400 

aldeias. Cerca de 250 mil pessoas participavam do sistema. 

sendo as mulheres 75% do total de part icipantes . Em 1985 o 

valor méd io dos emprést im os era equivalente a US$ 100 ,00 p 

a taxa de reembolso das d(vidas de 95% (RELATdRIO. 1989). 

Os resultados sat isfatdrios conseguidos pelo GB devem -

campo (feita através de contato semanal entre funcion~rios 

do GB e mutu~rios); ao direcionamento dos emprést imos para 

fins que geram renda regularmente; ~ existincia 

sol idariedadE Entre os mEmbros dos grupos; E. ~ frEquincia 

semanal dos pagamentos. 

Os recursos emprestados pelo G8 t&m c usto operac ional 

elevado. Entretanto. graças ~ poupança de cada mutuário e 

também ~ ajuda dE agincias internacionais de financiamEnto, 

os encargos financeiros cobrados sio aceitáveis. quando 

comparados aos prat icados por outros agentES informais. 



2.1.2.2. Filipinas 

Nos mercados informais fil irinos , parentes, amigos e 

vizinhc)!:; cr~dito para consumo 

fam 11 i (:\r • e moedores/maquinistas realizam 

empr~stimos preferencialmente para a aquisi~io de insumos e 

atividades produt ivas (GERON, 1990). 

Fato Interessante ~ que alguns dos agentes informais 

buscam recursos em outras fontEs de cr~dito para financiar 

seus cl ientes. Essa busca se d~ junto ao sistema banc~rio, 

comerciantEs, corpora~~es chinesas ou, ent~o, famil iares e 

elE nos 

financiamentos rurais informais, o autor est ima variem 

entre zero e 87,5% ao ano. () 1 imitE 

estabelecido, mais comumente, por parentes/amigos/vizinhos 

e o superior por comerciantes e mºQ~hll~Q~~r~. 

Evidincias de financiamento informal nas Filipinas 

tamb~m, fornecidas por NAGARAJAN ~t_~!ll ( t <f<.H) aCl 

anal isarem ClS cClntratCls de CESS~O dos direitos de cultivCl 

de terras Entre produtores. Nesses contratos, um agricultor 

CEde, temporariamente, o direito dE cult ivo de suas terras 

a outro agricultor em troca de um emrr~st imo. Rege esse 
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acordo o compromisso de devolu~io desses direitos quando do 

pagamento da d{vida. 

Segundo esses autores, eSSE tipo dE opera~~o é 

realizador geralmente, por pequenOS produtores com objetivo 

ele r ec: '.Ir- !:iOS financle\r-

pr-odut i V01:i pl"DPI" I (~~dad(~. Vale n ot ,,\1'" qu.e 

Implanta~io da r-eforma a9r-ár-ia nas Filipinas serviu de 

est:(mulD a esse procedimento. 

Dur-antE a vigincla do Empr-ést imo. o retorno 1 (quido 

obtido pelo financladDr no cult Ivo das terras do tomador 

equivale aos jur-os imp1 (cltos no emprést Imo. Essa pr-át ica, 

obviamente, considera o risco de mercado do produto, 

fazendo com qUE os Jur-os impl (citas dos empréstimos variem 

sensivelmente. Os autores estimaram que os Juros embut idos 

nos contratos dE cf f:·~ d i I" e i t: O!:i I..l r,; C) 

variaram entr-e 17% e 37% ao anO r no per{odo 1985-1989. 

Houve. I nc: IIHi i VE~. evidincias dE taxas de juros negat Ivas. 

face ao elevadD risco assumido pelo produtor que efetuou o 

Emprést imo. Em c: (:\ l!. o d f..~ inadimplincia comprovada. 

transfEr~ncia definitiva das terras do tomador para D 

flnanciador- POdE ocorrer. 



2.1.2.3. india 

Na india, o sEtor financeiro informal 

organizado e representado por uma grande diversidade de 

agentEs financeiros. Por essa razio, seu alcance é maior 

que em outros países em desenvolvimento CNAYAR, 1989). 

Dentre os agentes financeiros, os mais i mp Olr t: (:\n t: f:~ r,; 

como fonte de recursos s~o: as ROSCAs CÇh!ttw ou Kyrl); os 

as lnstitui~aes Financiadoras de 

Compras ~ Prazo~ e, as Financeiras Informais. 

A Çhlttw tem por objet Ivo a colEta e distribui~io de 

uma quant la pré-estabelecida, dl..ll" (:\nt:",~ I.1m cI€-~t: E I"m i n.:\do 

período de tempo, até que todos os part icipantes tenham 

sido contemplados. A cada reuniio, o total arrecadado, 

menos I.1ma comlss~o de 5% destinada ao organizador. é dado 

como pr~mio a um dos mEmbros, selecionado por sorteio ou 

elel~~o. Como o n~mero de subscrl~~es periddicas e o n~mero 

de part icipantEs s~o igl.1ais, lodos recebEm seu pr~mlo. 

. t' t . N 'I 'I . I nr,; , I : UI ç: ()(,~S pU:I I C":\f:;, cujo obj(,::t ivo é 

promover atividadES dE poupan~a E Emprést imo ~ taxas de 

juros razo~veis. Geralmente, nos emprést imos sio exigidos o 

penhor de Jdias 01.1 a hipoteca de imdvEis pertEncentES aos 
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tomadores de cr~dito. como garantia de pagamento da divida. 

Na poupan;a, os Nidhis para v~rias ------
catEgorias dE dEP6sitos, 3 a 8 pontos PErcentuais acima das 

taxas de Juros prevalecentes n05 bancos comercia i s. De 

outro lado, 05 Encargos sobrE os empr~stimos variam dE 18% 

a.a. (lastreados em ouro) a 23% a.a. (lastreados em 

im6vEis ) . 

ExistEm tamb~m 05 PEnhoristas privados registrados e 

sob controle governamental que. apesar disso. cobram juros 

super iorE S aos I imites EstabElEcidos na legisla~go. Em 

geral. esses penhorlstas mantcim Joalherias ou ourivesarias 

e aCEitam apEnas o penhor de objetos de ouro (BOUMAN & 

BASTIAANSEN. 1989). 

Os penhoristas privados ngo registrados, por sua vez, 

sio raros e de dificil acesso ~ pesquisa. 

que disp~em de pequeno capital para operar e que atendem a 

cI lentes de baixa renda. Tai s clientes t~m acesso limitado 

ao cr~dito dE cooPErat ivas e bancos E, tamb~m, despertam 

pouco inter esse dos penhoristas licenciados (BOUMAN. 1989). 

As· Finaneiadoras de Compras ~ Prazo sio in s t itui;~ES 

que realizam financiamentos para compra de bens de consumo 

e recuperam o principal e Juros, 



determinado período de tempo. Os e mpré s t imos t&m prazo 

m~ximo de cinco anos. 

Alguns agentes tamb~m financiam a compra de ben s , em 

moldes semelhantes ~s inst itui~8e s. Como suporte para sua 

atividade, util i z am recursos prdprios e depdsitos recebidos 

de parentes e amigos. ·T·· :I ,. ~ ,!\ I!; <. (""P O !; I ( o~; 

remuneraçio real de 18- 20% ao ano. 

As Financeiras s~o firma s constituídas com o objetivo 

Db t €.~I' . n ,,\ 1'. E·~ i:\ 1 i ~.~ ,,\ ç: foi o €·~ mp 1'. é~:; t i mOf:;. Na 

mobiliza~io de depd s itos, Essas firmas Exercem 

compet i~io com o setor bancário comercial, e\Cf:·~ i t e\ndo 

depdsitos correntes e ~ prazo. Inclusive, no!; d (.~p Ó ~;i i t o~;; ~,\ 

prazo chegam e\ pagar Juros dua s ou tr&s veze s superiores 

aos pagos pelos bancos. Mas, a maior vantagem em relaçio ao 

setor banc~rio surge nas formas de emprést imos que elas 

podem r<-~all zar. Tendo uma estrutura mais flexível e menos 

buroc:rat i z,:\(:le\, t É:~m i novê\dcl, i ntrclcluz indo 

esquemas de empréstimos mais atraentes ao p~bl ico (NAYAR, 

:1.989) • 

2.1.2.4. Indonésia 

N,!\ Incloné!:i i ,,\, 

realizada por grupos/as50ciaç8es de produtores e por 
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inst ituiçSes financeiras semi-formais. 

PRABOWO (1989) classifica os agEntEs informais de 

cr~dito em dois grupos~ comerciais E n~o -comErciais. Os 

comerciais incluem rngQ~~l~n~~[!, comerciantes it inerantEs r 

vendEdores dE insumos E PEnhoristas. Os financiadores n~o -

poupança), amigos p parentes. H~. tamb~m. o s istema JJ9n. 

caracterizado pela compra antEcipada da produçgo futura 

(·compra verde"). Ne SSE tipo de financiamento. o tomador 

cede ao financiador os direitos dE colhEita e venda da 

produç~o" 

ultrapassa o modelo tradicional da s ROSCAs. Operando 

inicialmente como um grupo de mobili z aç~o de poupan~a. a 

assocla~~o se deSEnvolVE e passa a real i zar Empr~st imos 

e/ou investimEntos produtivos. Nesse Est~gio enquadram-se 

ident ificadas 

GERMIDIS !t_!lll (1991) citam a exist~ncia do §~~!. um 

sistema ondE o tomador do empr~stimo transfere os direitos 

de uso da terra para o financiador. Essa transferincia se 

d~ por 11m per(odo dE tEmpo corrEspondente à duraç~o do 

empr~stimo. NeSSE sistema. a rEnda l(quida obtida no uso da 
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terra é equivalente ~ taxa de Juros cobrada pelos recursos 

(~mprest aelos 

Filipinas) .. 

c,;eme 1 h an t €,~ (:\ o nas 

Na Indonésia existe, também, a presen~a ele agentes 

financeiros semi - formais atuando como intermediários de 

recursos. SEIBEL (1989) 

nio-governamentais (ONDs), organlzaç~es governamentais e 

algumas inst itui~~es privadas .. 

Seibel observa que essas organiza~8es, apesar de nio 

seguirem as normas oficiais do sistema financeiro, nio 

escapam ao controle/supervisio do governo tal como os 

agentes informais. 

Ent r €~ aE; inst itui~~es semi - formais governamentais 

merece destaque o Badan Kredit Kecamatan - BKK (RELATciRIO, 

j, 989) . 

o BKK foi criaelo pelo governo ela Parte Central de Java 

com a finalidade de emprestar pequenas quantias ~\ 

camponesas de meia idade, geralmente sem exigir garantias. 

Uma grande vantagem do 8KK é a rapidez na decisio 

sobre os emprést imos. Os pedidos de financiamento tim 

resposta no prazo máximo de uma semana. Caso o primeiro 
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~mpr~stimo s~Ja resgatado d~ntro do prazo, novos cr~ditos 

podem ser concedidos no mesmo dia em que sejam sol icitados. 

Basta, para isso, qu~ o chefe da aldeia autorize. 

exig~ncia de garant ias. O sistema baseia - SE Em referências 

quanto ao car~ter do cliente fornecidas p~las autoridades 

o BKK ~ uma das inst itui~~ES n~o - banc~rias mais bem 

suc~dldas do s~u tipo em todo o mundo. Cerca de 3.000 

aldeias sgo servidas por quase 500 unidades subdistritais e 

3 mil postos urbanos. Em 1987, o banco tinha 516 mil 

empr~st imos, sendo 90% com valores inferiores a US$ 60,00. 

Os cr~ditos toncedidos pelo 8KK ~ sao r~lativamentE 

baratos (em torno de 7,5% de Juros reais ao m~s) se 

comparados aos concedidos pelos oogn~~l~ng~(§ locais, que 

chegam a cobrar juros reais de at~ 20% ao dia. 

o Banco Regional de Desenvolvimento da Parte Central 

de Java ~ a principal fonte de recursos do BKK. Al~m disso, 

cada empr~st imo contfm um componente de poupan~a 

obrigatdria, que rende Juros e pode ser ret irada quando o 

cliente quita o financiamento. 

o r~sp~ito conseguido junto ao p~bl ico p~10 BKK fica 

evidente iniciar um programa de 
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poupan~a volunt~ria em 9 de suas unidades, a resposta foi 

t~o positiva que Em 7 meses foram levantados mais dE US$ 

30.000,00. Isso, atrav~s de contas cujo valor mddio era de 

US$ 9,00. 

2.1.2.5. Japão 

Segundo IZUMIOA (1989) v~rios tipos de . ~ 

assocla~oes 

informais de poupan~a p crddito sio muito populares, 

especialmente nas ~reas rurais japonesas. Tais . ~ 

assocla~oes 

s~o chamadas Kgy ou ~yJIQ. H~ refer~neias a seu respeito 

datadas do sdculo XII. representou, tamb~m, 

Importante fonte de recursos financeiros para pessoas 

pobres entre o per{odo MeiJ i e a 11 GUErra Mundial. Al~m 

disso, exerceu forte influ~ncia sobre a forma~âo das 

cooperativas de crddito agr{cola no Japâo. 

Na verdade o I e uma associa~âo de poupan~a e 

cr~dito rotat ivo qUE se modernizou ao longo dos sdculos 

sendo considerada, inclusive, a precursora do moderno e 

sofist icado sistema financeiro formal do Jap~o. 

Como pontos positivos dessas . ~ 

assocla~oes o autor 

destaca: 

a) s~o bastante conhecidas e f~cei s de organi zar; 

b) a participa~io de pessoas pobres d fael1 itada; 
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c) est Imulam a poupança; 

d) oferecem oportunidades dE empr~stimo para todos os 

d) as taxas de juros N 

Si:\O mais baixas do qUE as taxas 

e) gEralmente ngo exigem garantias reais. 

De outro lado. como pontos nE9at ivos sgo rElacionados: 

a) P C)J" serem f~ceis de organizar, algumas vezes tornam - se 

vulner~vEis ~s crises econBmicas; 

b) as taxas de juros variam expressivamEnte. alcan~andor 

muitas veZES. n{veis bastante elEvados; e, 

c) nio têm rela~~es legais bem estabelecidas. 

dificulta a resolu~io de problemas entre os participantes. 

Como exemplo da popularidade alcan~ada pelos Kgy! 

pode-se citar o fato de quer em 1935, o Minist~rio da 

Agricultura japonês registrou a exist&ncia de 350 mil 

associa~~es desse tipo no país. com cerca de 5 milh~Es de 

p a I" t I c: I p a n t E s. A t: 1.1<:\ 1 mE n t f:~ , 

mas ainda importante no financiamento das atividades rurais 

j apc>ne~:;as .. 

2.1.2.6. Papua Nova Guiné 

Dl:; mel" c: ê\d o~; informais de poupança e cr~dito em Papua 



61 

Nova Guin~ principalmente, t n 
:ransa~oes 

individuais dE dinhEiro, bEns rEais E de servi~os entrE 

famil iarEs, cl~s e tribos (Wªntº~~), amigos e comerciantes 

(FERNANDO, 1989). 

Em se tratando de grupos ou • n 
aSSOCla~oes, as atividades 

informais de poupan~a e cr~dito s~o feitas atrav~s de 

Os Wgk __ ~~r! s~o grupos formados basi c am en te por 

tim car~ter urbano-rural E uma composi~~o mista de hom e ns E 

mulheres. 

A busca por cr~dito informal em Papua Nova Guin~ deve -

SE a fatores culturais, ~ Economia de baixa renda, ao baixo 

n{ve1 educacional da popula~io e ~ dificuldade de acesso ao 

mercado formal de crédito. 

Fato interessante 

operando no SEtor rural (FERNANDO, 1989). 

No que concerne aos juros cobrados nas transa~Ses 

informais, chama a aten~~D o falo das taxas serem, 

frequentemente, nulas ou muito baixas. A reciprocidade 

parece ser o principal elo de 1 iga~~o entre financiador e 
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tomador. A " . ausenCIB de de Juros ~ 

Quando o empr~stimo 
, 

p feito em esp~cie nio h~ 

evidinclas de que 05 comerciantes promovam ~gios ou 

des~gios nos pre~os dos insumos. Contudo, a taxa de 

Inadimplência nesse tipo de cr~dito ~ alta, sal ienta 

FERNANDO (1989). 

2.1.2.7. Sri Lanka 

Ainda qUE a particlpa~io dos mErcados financeiros 

informais no Sri Lanka tenha decl inado ao longo do tempo, 

sua import~ncia ~ expressiva. 

ESSES mercados, segundo SANDERATNE (1989), chegaram a 

SEr responsáveis por 92% do total dE cr~ditos concedidos em 

1957 naquElE Pa(s. Em 1975/76, apesar de perder espa~o para 

o setor formal, os mercados informais ainda respondiam por 

45% do total de crrlditos. 

Importantes E muito comuns no Sri lanka como fontes 

associa~aes volunt~rias de 

poupan~a e cr~dito rotativo - (ROSCAs) 

BOUMAN (1981) analisando o funcionamento das Çh!!ty 



observou que o sistema de definiçRo do indiv{duo que recebe 

(:\ quant ia I" €·~c o I h I d (:\ mud,,\ confol"mf.~ C) ambi€,'nte. Na 

agricultura de baixa renda predomina o sistema de sorteio 

dos indiv{duos. Em regl~es de agricultura comercial, o 

leilio ~ o m~todo mais comum de estabelecer a ordem de 

cr~dlto aos part icipantes. O autor alega ser este Jltimo o 

m('~' mb I" o s dos f:j1'·I.lPOS. Essa 

preferência se deve tanto ~ poss ibil idade de obter capital 

rapidamente, mesmo pagando altos preços (lances ) pela 

posi,io de recebimento como, tamb~m, pela possibi1 l rl~de de 

(·:~ !;;P ec u 1 ,':\ç: ão .. 

Outro tipo de financiamento Informal bastante comum no 

Sri Lanka ~ o empr~stimo contra o penhor de jdias e/ou 

OI.1rc) • 

Esse sistema foi tlt i I i ~c.r.\do, inicialmente e durante 

longo tempo, apenas p e I ,:\ iniciativa privada. Apds a 

Independência do Sri Lanka, no entanto, com a adoçRo de 

medida s para desenvolver a agricultura do Pa{Sr o governo 

resolveu ut illzar essa modal idade de cr~dito, permitindo 

que os bancos aceitassem o penhor de objetos como forma de 

garantia dos empr~stimos (BOUMAN & BASTIAANSEN, 1989). 

AI~m de permitir essa concorrincia, o governo resolveu 

controlar os penhoristas privados, alegando que estes 
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estavam explorando tomadores de cr~dito d(~ 

Em consequ~ncia, mu i t: o!:; 

penhoristas passaram a agir infcwmalment~:: , fugindo ao 

controle do Estado. Esse grupo cobra taxas de juros maiores 

penhoristas registrados, devido ao risco 

adicional a que estio submet idos. 

Registrados ou nio, os penhorlstas privados levam 

vantagem sobre u s i stema banc~rio de penhor, ;,\t: €·~ndf.·~ndo a 

cl ienlela numerosa. Dentre os mot ivos para essa 

p op IJ 1 .:\1" i cI ;,\(I f~ , Boum;;\n & c i t i:\m do i!;; como 

PI" i c i p,':\ i l''; :: 

a) contato direto e di~rlo com o p~bl ico int e re ssado; e, 

b) .:\ 1 can<;:ando até 

(registrados) e 80% (n~o regi strado s ) do valor da jdia ou 

do ouro penhorados (contra apenas 25% no setor banc~rio). 

Bouman & Houtman (1988) observaram que os penhoristas 

plrivados, a a "1 t: c:\ ~; t: a ~.{ a ~:;. 

tomadores, ChEgam a tEr, em média. volumES dE emrrést imos 

12 a 18 vezes maiores que o volume total de cr~dltos do 

setor banc~rlo (ADAMS, 1988). 

2.1.2.8. Tailândia 

Apesar do forte crescimento do setor formal de crédito 
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a partir de 1960, os mercados informais na Tailindia 

cont Inuaram importantes para os pequenos e mfdios 

agricultores (ONCHAM, 1989). 

Os MFRls tailandeses sio similares aos de outros 

, I 't . () palses as a:lcos. s recursos provim de parentes, amigos, 

comerciantes, propriet~rios de terra 

produtores de arroz. 

Quanto ~s taxas de Juros cobradas nos emprfst imos 

informais. Oncham observa que, em geral, sâo duas a quatro 

vezes superiores ~s taxas do mercado formal. 

Outro aspecto interessante, levantado por ONCHAM 

(1989), f a ocorrfncia dos emprfst imos de usufruto, ou 

seja, a ~ cessa0 do direito de cultivo das prdprias terras 

como forma de pagamento do financiamento obt ido. Essas 

opera~Bes sio semelhantes ~quelas observadas nas 

experiincias da Indonfsia e Fll ipinas. 

Sobre o direito de usufruto, SHIBLI (1993) ressalta 

que, Em alguns casos, ocorre a transferfncia da posse da 

terra para o financiador com o compromisso verbal de 

devolu;io das mesmas ao tomador do Emprfst imo quando da 

quita;âo da devida. Essa transfer0ncia dá ao financiador o 

direito de venda das terras. Porfm, valores culturais e 
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penalidades sociais impedem essa prát ica, a n~o ser em 

casos de inadimrlincia comprovada. 

2.1.3. América do Norte e América Latina 

Poucos sio os registros dispon{veis sobre os mercados 

informais na agricultura dos pa(ses americanos. Dentre os 

existentes, apresentam-se aqui relatos sobre a atividade 

informal no México, na REP~bl ica Dominicana E, dE maneira 

destacada, no Brasil. 

2.1.3.1. México 

Dentre as modal idades de crédito informal 

dEstacadas 

rotativo CROSCAs) 

. r. I 
assocla~oes tE poupan~a e 

podem ser 

crédito 

comerciantes, agroind~strias p fornecedores dE insumos 

Fator que influencia diretamente o desempenho das 

de inflaçio do Pa{s. A taxa de infla~io 

afeta basicamente a dura~io do grupo e o valor das 

contribui~ies dos participantEs. Para combater os efEitos 

da infla~io e preservar o valor dos recursos, os grupos 

tendem a estabelecer per(odos mEnores para distribuir o 

cr~dito rotat ivo. Isso também conduz a grupos com menor 
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n~mero de participantes. 

Outro procedimento ~ vincular as contribuiç~es ao 

pre~o de um determinado produto cuja aquisi~Ko seja de 

interesse dos membros do grupo. Assim, o valor da quota-

parte ~ determinado segundo o pre~o do produto no mercado, 

acrescido de uma sobretaxa referente ~ expectat iva de 

Infla~Ko no per(odo e da comissgo do organizador. 

Esse mecanismo significa uma pr~-fixaçio do valor do 

produto e, consequentemente, da contribui~Ko de cada 

membro. Eventuais erros na est Imativa de inflaçio podem 

impl icar 

valores. 

juros reais posit ivos ou negat ivos sobre os 

Se a taxa efet iva de superior ~ 

estimativa, os juros p a 

arrecadaç50 inferior ao preço do produto no mercado. Caso 

contrário. os participantes estarKo pagando juros positivos 

sobre o valor do produto (GERMIDIS !t_ª!!l, 1991). Neste 

~ltimo caso, o excedente pode, inclusive, ser canalizado 

para outras final idades de uso ou fundo de reserva. 

O cr~dito oriundo comerciantes, 

agroind~strias fornecedores de insumos. alcan~a 

diferentes tipos de produtores. M9n!Y!!n~![lli e comerciantes 

locais servem a um p~blico modesto, composto basicamente de 

pequenos e m~dios produtores . As agroind~strias e os 
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I n ~ :;umo~:; t: í~m IntErESSE Em trabalhar com 

produtores de nfvEl tecnoldgico elevado e, geralmente, 

orientados para o mercado Externo. 

2.1.3.2. República Dominicana 

o setor rural na Rep~bl ica Dominicana ~ atendido, 

basicamente, por inst Itui~iES oficialmEnte registradas~ o 

Banco Agr{cola e a Ç[§~lt __ Ynlºn . O Banco Agr{cola ~ uma 

inst itui~~o oficial cujos objetivos est~o direcionados para 

o dEsenvolvimEnto da agricultura. A Ç[§Dlt __ Ynlgn ~ uma 

entidadE semi - formal destinada a mobil izar poupan~a ~ 

r En,\l I zc\l~ E~mp r ~s t i mo~; (USA I D, 1. 99:1.) " 

Existem, tamb~m, intErmEdiários finanCEiros informais 

atuam em pequenos mercados de s conexos entre si. Esses 

agentes costumam pagar e cobrar Juros superiorES aos do 

sistema formal. Sua atua~~o est~ mais direcionada para o 

~:; E~ t o I~ 1.11'· b a no, onde é maior o fluxo de recursos (USAID, 

1. 99:l. ) • 

2.1.3.3. Brasil 

ARA0JO (1967) estudando os fatores que afetam a 

demanda por cr~dito em n{vel de propriedade, na regi~o de 



69 

Itapet ininga-Guare{ (SP), observa que existem dois mercados 

de cr~dito rural dlst intos: um governamental e outro livre. 

o governamental ~ representado basicamente pelo Banco do 

Brasil e pelo Banco do Estado dE sio Paulo - BANESPA. O 

mercado livre, de dimens~o bem menor, ~ const itu(do por 

bancos privados e outros agentes financeiros. 

Neste caso, a composiç~o do mercado de cr~dito livre 

considerada por ARA0JO (1967) n~o coincide com a dEfinlçio 

de mercados Informais de cr~dito adotada neste estudo 

devido ~ participaçio dos bancos privados. ValE, contudo, a 

observaçio sobrE os empr~st imos r ea l i zados pelos agentes 

individuais, classificados pelo autor como de alto custo 

para o tomador, predominantemente de curto prazo E com 

dos tomadores feita exclusivamente atrav~s das 

garant las oferecidas. 

Outra refer&ncia aos mercados finanCEiros informais f 

feita por NEHMANN (1973) estudando o uso de cr~dito na 

regiio de Itapet ininga (SP). O autor obSErva que pequenos 

proprlet~rlos (~reas Inferiores a 20 ha) obtiveram 78% de 

seus empr~stimos Em fontES informai s de cr~dito. Por outro 

lado, apenas 14% dos empr~st imos de propriet~rios com ~reas 

superiores a 50 ha sio rEal izados nEsse tipo de fonte. 

Quanto ~ arlicaçio dos recursos, o autor identifica 
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43% para custeio da produçâo, 37% para consumo E 20% para 

i n v f:~ f,; t i m E n t Cl (p Ir i n C i p .:\ I m f:~ n t f.'~ C O m p r' a d ~:~ t f.'~ r' I" .:\ S ) .. 

Guando os custos com viagens, aval iaçâo. 

gastos com documEntaçâo sâo adicionados ~s taxas dE juros 

do cr~dito formal, o custo total dos Empr~stimos formais 

v.:\ I OI" ml,,\ i to prdximo das taxas de Juros 

Estimadas para o cr~dito informal. 

I:lI!3Er~RA (1<»7f.l) an(':\lis(':\ndo o cr' édito tom,:\do pClr' 

prCldutClres rurais nCl Município dE Canind~ (CF) no ,':\no 

,':'!!:Jr' íC:Cll.,\ 1. 97 4/7~:j, 

agricultura de subsist0ncia~ 

a) Cl créditCl informal tEve maior frequ0ncia de uso E menClr 

valClr transac:ionadCl qUE o cr~dito formal. entrE todo s os 

b) parEntes E amigCls foram a principal fontE d E crédito 

nâCl .... i n~:;t i t: uc: i CHlc\1; 

c) a maiClria dos empr~st imos teve prazos inferiores a um 

.:\nCl; 

d) i:\ !:; t i:\ ),( c\ ~> cf E juros variaram entre ZEro (4B;(. dos 

emprést imos recebidos pElos parcEiros E 33% dos rEcebidos 

Emprést imCls a parceiros)~ 

dentre ClS prClpriEt~rios, 

( "Y"I / , .. d Cl", 

a maior part e dCl c:r é ditCl 

infolrm.:\l (6::li~) d (~ !:.; 1: i n o IJ .... ~; (~ ':'! p I" o J (,:~ t: os d (,~ i n v (':: ~ ;; t: i m (~ n t (). E III 



seguida, destacou-se o consumo (35%) 

cU!!lteio (1./~); f:~, 

7t 

e, em ~ltimo lugar, o 

f) os parceiros ut il izaram os rEcursos obtidos nos mErcados 

Informais preferencialmente f i nanc i ai'· o 

Segundo Biserra, em consequ~ncia dos compromi ssos 

assumidos com i nfcwma i!!; 

~9ricultores de "Canindi viram - se. muitas vezes, for~ados a 

partE da produçâo i:\ 

intermedi~rios E/OU "bodE"~:Ju(-:·~ i I" Cl ~:;" 

colhEita E, portanto, no momento de prE~OS mEnos favor~vEl. 

Essa "perda" de renda. SE computada em termos dE custos do 

f:·~mpn:h t i mo. 

I nfcwllH:\ i s" 

elevaria as taxas dE juros dos rEcursos 

Ainda no Estado do CEar~, dEsta fEita na rEgiâo da 

Serra do Baturiti. BESSER (1979) dESEnvolvEu interessante 

PEsquisa onde conclui que: 

a) a mEnor taxa dE atEndimEnto PElas institui~SES formais 

cn?d i to da 1' · (7~ 9 i âo (~~:;t av.:\ n f:\o··-

propriet~rios E pEqUEnos propriEt~rios; 

b) informais concEderam Empr~stimos com 

finalidadE d E·~ pai'· <:\ p r od u t OI'· f:~S nf:\o--

propriEt~rios dE terra; e, 

c) al~m dos nâo-propriEt~rios E pEquenos propriEt~rios, os 



mercados informais de cridito atenderam, tambim, a midios e 

grandes propriet~rios. 

8esser analisa, também, a demanda por crédito informal 

naquela regiio. O autor observa que a taxa de Juros e os 

empr~stimos formais afetaram negat Ivamente a fun~~o de 

demanda individual por cridlto informal. Por outro lado, o 

tamanho da fam(lia (associado possivelmente ~s neces s idades 

de consumo) mostrou efeito po s itivo sobre essa demanda. 

Evidincias mais recentes sobre as fontes informais de 

cridito ~ sao fornecida s por ARAóJO !t __ ªlll (1989) e ARA0JO 

Esses Estudos foram desenvolvidos Em v~ria s regiHes do 

Pa(s anal isaram diferente s tipos de atividadEs 

agropecu~rias. Foram escolhidas, inten c ionalmente, regiHes 

de agricultura dE subsist~ncia/baixa renda p regiHes de 

agricultura comercial, capital inten s iva F altamente 

tecnificada. 

A pesquisa de 1988 teve car~ter mai s qualitat ivo, 

entrevistando 24 produtores. J~ em 1990, a pesquisa foi 

mais abrangente, real izando 330 entrevistas Em onZE regiHes 

Brasil. Entre os agEntES p formas dE 

financiamento informal ut il i zados pelos produtores, Em 1988 
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e/ou em 1990, podem ser destacados alguns tipos principais, 

cujas caracter(sticas estgo resumidas na Tabela 

No Munic{pio de Porto Velho, Estado de Rond6nia, 

pratica- se uma agricultura de subsistência, sendo os 

pequenos produtores a grande maioria. Mesmo assim, os 

entrevistados declararam ut il izar, quando poss(vel, 

financiamentos tanto de fontes formais (BASA e Banco do 

Brasil) como informais (parentes) para viabil izar suas 

atividades de produ~go e consumo. 

Cruz das Almas, no Rec8ncavo Baiano, é caracterizado 

pela presen~a de pequenos produtores de fumo, citros e 

mandioca. Nessa regigo foi detectada a diminui~go do volume 

de empr~st imos formais e o crescimento do n~mero de 

informais, envolvendo pequenos agricultores e 

comerciantes de fumo e citros. 

Os comerciantes de fumo, denominados ·armazenistas· 

mant~m um sistema informal de cr~dito com base em 

empr~stimos de sementes, fert il izantes, defensivos e até 

mesmo dinheiro para despesas familiares. Em alguns casos, 

inclusive, garante-se o pagamento do empréstimo atrav~s de 

nota promissória emitida pelo tomador, sem a necessidade de 

aval. 
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Tabela 2.2.- SinopsE das for las de empréstimos nos mercados inforMais de crédito, e. regiões 
selecionadas, Brasil, safra 1989-1990. 

Fom de Região Agente Principais Característ icas 
________ ~IJ~~~~I.? ___ . __________________________________________ _____ ____ ___ ~.~!!~~~~tJ~~ _. _________ _ 

a) elPrÉstilo el dinheiro 
de particulares e/ou firlas 

Porto Velho (RO) 

Cruz das Alias (DA) 

lajeado (RS) 

Rondonópolis (HT) 

Guaíra (SP) 

bl opEraçÕES de Escalbo tipo Cruz das Alias (OA) 
insulo/produto E/OU 
serviço/produto 

lajeado (RS) 

Caminho (RS) 

Ponte Nova (HG) 

R io Verde (GO) 

parentes 

arlazenistas de fUlo 

cOlpradores de fUlo 

cooperat ins de 
sojicultores 

loageiras de soja 

arlazenistas de fUIO 

indústria de aves 

vendedores de sEREntes 

fornecedores de insulos e 
serviços 

usinas de açúcar 

inter.ediários na 
exportação de soja 

= )para consulo ral i I i ar 

=)para consulo faliliar 

=)até 39% da produção estilada 

=)encargos = CH + 3,5% a ~,5% a.a. 

=) insulo/produto 

:)garantia por nota prolisséria nitida 
pe I o t olador 

=)taxa de inadilPI~ncia baixa 

=)prorrogaçâo da dívida ri caso de 
quebra da safra 

=) i nsulo/produt o 

= )insulo/produto 

=)insulo/produto 

=) 2e% das lavouras de soja e lilho, na 
safra 09/98, financiados dessa forla 

=)fertilizantes, Iudas r serviços de 
láquinas 

=)dívida el toneladas de cana-de-açúcar 

=)prazos entre 12 e 18 leses 

=)taxa de inadilplência quase nula 

:)seleção rigorosa dos clientes 

:)contrato de entrega futura registrado 

=).áxilo 65% da produção estilada 

:)cOlissão de 1,25% sobre o valor do 
contrato 

-. 
(cont inua ... ) 
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(continua~ão) 

Tabela 2.2.- Sinopse das for mas de empréstimos nos mercados informais de crédito em regiões 
selecionadas, Brasil, safra 1989-1990. 

==================.-. --- -_.- -
Forta de REgião Agente Principais Características 

E. présti lo do Elprrsti lo 
- .. - .. _- ----------- ---------- ------------- - ------ ----._-- -------- --- ---------.--_. --- -- ... --------- -

c) cOlpras/vendas 
antecipadas de produ~ão 

d) consíreios, assocla~ões 
inforlais de poupan~aI 
crédito e outras 

loage iras de oleaginosas =)selentes/grâo 

= )servi~os de pós-colheita 

Rondonápolis (MT) cooperativa =)selentes soja/produto ----------- -_ ... ----------- ------- -- ----- - ---._----------- --------------- -
S.Gabriel D'Oeste (MS) toageira de soja =)pacote alplo: corretivos de solo, 

fertilizantes, selentes, defensivos e 
cOlbustiveis 

Guaíra (SP) 

Cruz das Al ias (BA) 

Laj rado (RS) 

Canindé (CE) 

Rondonópolis (MT) 

Guaíra/Batatais (SP) 

loageiras de soja 

interlediários de eitros 

indústria de aves 

grupo de pequenos 
produtores 

vendedores de láquinas 

cooperativas leiteiras 

=}exig~ncias contratuais COI base el: 
cadastro e deselpenho dos produtores el 
contratos anteriorrs e penhor EI 1º 
grau da safr a 

=)selentes/grão (1:2,5 sacas) 

=}colpra de produtores sei eondi~ões de 
arcar COl OS custos do transporte da 
propriEdad~ até os IEreados 
consu. idores 

=)prEço pago é 25% lenor do que o preço 
do lereado 

=)adiantaIEnto referentE à parte dos 
custos de lâo-de-obra e capital 

=)basE r o prEço do quilo da ave viva 

=}pequena e obrigatória lensalidadr 
COlO poupan~a 

=}'Kini - Posto COlunitário': adquirir e 
elprestar bens e servi~os; e, juros de 
18% a 15% no caso dE selentes 

: kriação de Ula far lácia eOllmitária 

=}diversifica~ão de atividades: olaria, 
para elevar a renda e eapregar a 
lâo-de-obra fal iliar ExcedEntE 

=}acEitaval qu itação de parte da dívida 
el produto 

=}vendas à prazo de até 90t do total de 
insulos utilizados na produ~ão de leite 

=}acerto da dívida a cada 38 dias 

Fonte: ARAUJO et ali i (1989) e (1991). 
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inadimp1@ncia dos empr~st imos Junto aos 

armazenistas de Cruz das Almas era extremamente baixa. 

principalmente. ~ utiliza~~o de c rit~rios 

selet ivos baseados no relacionamento pes s oal. Em caso s de 

quebra de safra por estiagem, P DI" (::~ ~·:~:: mp lo. a d í v i d a (~~I" ":\ 

automat icamente tran s ferida para 

Outr' ,:\ form.·:\ eI€-~ financiamento informal ne ssa regi~o 

EE;t: €·~S compr' ;:\m, 1 ,,\r' arl J e\ d€·~ 

produt Ol"(~~;; que. s,:\b i dam(~nt e, apds a colheita, n~o t ê m 

cond i ç:ões d~~ arcar com os custos de transporte ela 

PI"OPI" i ~::d<:\d(~ até () pr' e l,;:o 

intermedi~rios na época das entrevistas era, em geral, 25% 

No Munic(pio dE Canind~, Estado do Cear~, encontrou-se 

em 1988 um grupo informal de poupan~a E crddito. formado 

por 60 produtore s . ondE cada um do s integrantes fa z ia uma 

pequena e obrigatdria contribui~io mensal. Em d(·:~ t er'm i nade\ 

época, eSSES produtorES decidiram criar um ·Mini···· Posto 

Comunit~rio· com o objetivo de adquirir e emprestar b e ns E 

servi~os aos membros do grupo. A op eraç~o mais comum e ra o 

emprdst imo de se mentE S com o compromisso de que o tomador 
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devolvesse, apds a colheita, a quantidade de sementes que 

recebeu do Posto mais 10% a 15% de Juros, pagos também em 

sacas de sementes/grios. Estava ainda previsto, dentre as 

atividades do Mini-Posto, o emprést imo em dinheiro para 

despesas de emergincia, principalmente em casos de doen~a" 

P .:'1'" .:\ "' U .:\ r:; at: ivid.:,df.·~!:;r o grupo decidiu 

investir na constru~io de uma olaria que, inclu~;iv(;:, 

empregaria o excedente de m~o-de -obra familiar. sobretudo 

No Rio Grande do Sul. os avicultores do Munic(pio de 

l...aJ (~.:,d o r além dos Insumos em troca do produto futuro. 

recebiam da ind~stria o pagamento adiantado de um dado 

valor por quilo de ave viva. correspondente ~ remunera~io 

da m~o-de-obra e do capital. J~ os produtores de fumo de 

I... •. ~J (·;:,:,do. ~ semelhan~a dos de Cruz das Almas. util izavam 

recursos obtidos Junto aos compradores de produto. Foi 

também constatada sementes por produto. 

f:~nvol vf.~ndo f i I~mc\!!; vf::~n cI f:'~cI OI" c\ <;; 

cooperat i v,:\s» 

No caso das cooperat iuas de produ~ior 

financiadas com base em dinheiro obtido via crédito rural 

(repasses cios bancos) 
,., 

B':\O classificadas como c:n:~dito 

formal. Por outro lado. as opera~~es de troca de 

(ll..l d €.~ V f.~ n d c\ cI f.'~ 
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prazo, financiadas prdpria s~o 

consideradas, neste estudo, como informais. 

o escambo foi encontrado também em Carazinho (RS). 

Neste caso, os fornecedores de insumos e servi~os recebiam 

em produtos ~ época da 

colheita. Desta maneira, um parimetro muito importante era 

a rela~~o de trocas insumo- produto. FELDENS !t_~lll (1990) 

est imaram que 20% das lavouras de soja, milho e trigo foram 

assim financiados na safra 1989/90. 

Em Ponte Nova, Zona da Mata de Mina s Gerais e regiio 

de agricultura de baixa renda, foi observada a prát ica dE 

escambo entre produtores de 

agricultores recebiam fert il Iz antes, mudas e servi~os de 

(principalmente durante a fase de preparo do 

solo). o valor da d{vida era estabelecido com base na 

rela~io entre o pre;o dos insumos e servi~os e o pre;o da 

tonelada de cana. Tais empréstimos eram formal izados por 

contratos part iculares de compra E VEnda, com prazos de 12 

meses para cana-soca E de 18 meses para a cana-planta. A 

taxa de inadimplincia era praticamente nula. 

Note-se que o financiamento informal serve n~o apenas 

Prova d · , 
. ISSO e que médios e grandes 

produtores, de rEgiges dE agricultura comercial, também o 
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Na agricultura comErcial p com ElEvado grau dE 

mEcanlza~io da Regiio Centro-Oeste, atuam diversos agentes 

informais dE financiamento: compradorEs de soja, vEndEdorEs 

de insumos, prestadores de servi~os e cooperativas de 

produ~~o, principalmEntE. 

Nos Munic{pios dE Rio VErdE em Ooi~s, Rondondpol is no 

Mato Grosso e sio GabriEl D'Oeste no Mato Grosso do Sul, o 

n~mEro dE contratos dE crddito formal Em 1989/1990 foi 

bastante inferior ao de 1987/88, apesar da eleva~io do 

custe de dinhEiro. Paralelamente, diversos t i po~; de 

f I n ,:\1'1 C I ament o informal foram utilizados. Nos mercados de 

insumos e servi~es E mesmo na nEgecia~io de bens de 

capital, o escambo, lastreado em simples acordos entre ~s 

partes, era pr~t iea comum. 

Em Rio VErdE, uma firma qUE atuava como reprEsEntantE 

de uma grande exportadora de soja Estabeleceu crit~rios 

b~sicos para minimizar possíveis casos de inadimplência. A 

sele~io dos benefici~rios dos Empr~stimos era feita atrav~s 

dE an~lisE minuciosa do cadastro des 

era Efet ivada com 

registro de contrate, dEvidamentE aval isado .. O montante 

contratado corrEspondia, no m~ximo, a 65% da produçio 



D0 

f.::~:;t: i mad ,:\ • A I" (,~ m IJ n (~I~ <~ c,;: \~ o da firma pelo trabalho de 

intermediaç~o entre exportadora e produtor 

1 T 25% sobre o valor do contrato. 

'" 1..1 r i:\ '1 €,~ '" a eI e 

As unidades de compra de produtos das moageiras de 

oleaginosas em Rio Verde tamb~m realizavam trocas diretas 

em 1990. Operaç~o comum era a troca de sementes por gr~os. 

A P I" (,:~ !5 t: a ç: t{ o PÓ!;; -'c olh(~ita (',' 

adiantamentos em dinheiro para custear a colheita T 

pl"at i cados .. 

f:~'" c\m 

Em F~ondon ópol i~; y a cooperativa fornecia sementes de 

soja e/ou adiantava recursos financeiros aos produtores, 

mediante contratos de entrega futura da produç:~o. Algl..lmi:\S 

e),(p e 1" i Ê'n c: i a!5 i nfol~m<~ i!5 de con<5cll"C i os dE~ m,:\qu i nas 

equipamentos foram tambfm encontradas. Estes possibil itavam 

~ firma garant ir o n(vel de vendas e ao agricu'1tor renovar 

ou ampl iar a maquinaria da fazenda. Eram aceitos desde o 

lance com equipamentos usados até a quitaç:~o antecipada de 

parte da d(vida na fpoca ela co'1heita. 

Em sio Gabrie'1 O'Oeste, uma (-?mp I" (~!;<:\ 

moageira de soja praticava o escambo de forma bastante 

ampla. No pacote de trocas estavam inc'1u{dos corretivos, 

def€,~ n!:; i VC)r,; mf.:'smo 

combust(vel .. As exig~ncias contratuais variavam em funç:~o 
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do cadastro e do desempenho dos produtores em contratos 

anteriores. Em alguns casos. era Exigido o penhor da safra 

em primeiro grau. o que criava problemas para o agricultor 

que nEcessitasse de empr~stimo complementar oriundo dos 

bancc)s .. 

No Estado de sio Paulo. a estrutura dos financiamentos 

agr (co)(:\!:;, foi estudada em dois municípios: 

~ prazo. 90% dos insumos util izados pelos produtores .. 

Em f i rmaE; 

mantinham unidades de armazenamento. secagem e pr~- limpeza 

de !:;oJa. p r i n c i p c\ 1 mE~ n te. 

semente/grRo. cuja rela~Ro na 

:\. • r) "" . .. c .. , .. J 

RepresentantEs dessas firmas 

p(o;d a di n::t ,!\ 

s afra 1989/90 Era, em m~dia, 

c O Ir 1,0 (o;: t 01,0 (;~ !:; tamb~m 

adiantamentos em dinheiro, geralmente at~ o 1 imite de 30% 

do valor fl.lt:uroa !:;,!\fl'o,:\, 

contratuais estabeleciam corre~Ro monet~ria mais uma taxa 

real de Juros de 3,5% a 4 y ~:o:j % ,:\0 .:\n o. Incll.1!:>lv(~, 

corretores afirmaram ser esta moda1 idade a preferida pelos 

agro iCI.l1tore!:.;, diante da facil idade e rapidez na obten~Ro 

dos 1,0 f.°~C: 1.11,0 !:;os. Aparentemente, os riscos de in ,,\(:1 i mp I Ê'n c i a 

eram mlnimizados pelos 1 imites de cada opera~~o .. 
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Em r€la~~o ~ citada troca direta semente por gr~o, 

deve-se estar alerta para a dificuldade dp ~stima~~o da 

taxa real de juros embut ida nessa opera~~o. IJma compara~~o 

pura e simples entrE o valor monEt~rio da quant idadE dE 

SEmEntes tomada o valor monEt~rio da 

quantidadE de gr~os a SEr devolvida n~o permite determinar 

os custos financeiro s embut idos nessa modalidade de 

financiamento. A difEren~a na agrega~~o de valores durante 

05 processos de produ~~o do insumo (sementes) e do produto 

(gr~os) inviabil iza esse procedimento. 

Ademais, ~ preciso levar em conta que o agricultor 

recebe sementes no momento de pre~o mais elevado (pré

plant io) e que o emprestador recebe gr~os no momento de 

pre~os tradicionalmente baixo s (colheita). Ao emprestador 

apresentam-se como alternativas: venda do produto aos 

pre~os vigentes no mercado ou, ent~o, armazenamento, a fim 

de aguardar melhores pre~os. Nesta ~ltima oP~~o. ele arca 

com as despesas de estocagem. 

Observe-se qUE, na ausência da oPEra~~o de troca, os 

custos embutidos nessas alternativas correriam por conta do 

pr od utor. Isso permitE considerar qUE a transferência de 

tais custos para o emprEstador, associada ~ oportunidade de 

ter as sementes Em m~os, representam uma forma de ganho 

para o tomador . ESSE ganho pode ser contabilizado a seu 
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dirEta. 
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diminuindo o custo do financiamento via troca 

Admlt indo qUE nessa moda1 idadE dE Empr~st imo o 

custo dE transa~io para o tomador seja de s prEz{vel. o custo 

financEiro nio sEr~ t~o elevado. ~ poss {vel at~ que o mEsmo 

estEja Em nrvEI prdximo ao registrado no crcidito formal. 
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3. METODOLOGIA 

Neste Cap(tulo sâo apresentados os fundamentos 

tedrlcos e metodoldgicos da PEsquisa. 

InicialmentE. sio descr itos os critérios E parimetros 

utJl izados na aval ia~âo do crédito rural formal. Em 

seguida, discute-se o problema da demanda por I iquidez nos 

mercados financeiros informais e desenvolve -se modelo 

econBmlco correspondente. Finalmente. especifica-se modelo 

econométrico apropriado para testar as rela~aes emergentes 

do modelo EconBmico e definem-se as vari~veis selecionadas. 

3.1. Avaliação do Crédito Rural Formal 

Com base em an~l i se tabular de dado s secund~rios, 

avaliam-se a evolu~io e o desempenho do Sistema Nacional de 

Cr~dito Rural no Brasil entre 1970 e 1993. 
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Pc\I'· ,.:\ t ,:"\1'· f~fa, ~:; f:, D C()n~5 i d(~I'·,!\da~;; 

informa~Bes espec(ficas sobre os empr~st imDs cDncedidos 

durante esse per(Ddo, tais como: fonte de recursos, vDlume 

de cr~dito e taxas de Juros das operaçBes. Fatores de ordem 

m,:\c I'· Dec ()n Ô m i c a, cuja influ&ncia sDbre o desempenhD do 

Sistema tenha sido relevante, sio tamb~m considerados na 

an~lise. Entre eles, estio a taxa de infla;50 da economia e 

a composiçio dos haveres monet~rios e nio -monet~rios. 

3.2. Procura por Liquidez nos MFRls 

3.2.1. Introdu~ão 

Considerando que uma unidade monet~ria tomada por 

empr~stimo é id~ntica a uma unidade monet~ria possu(da pelo 

tomador, conclui - se que os recursos emprestados podem ser 

em final id,!\d(~. i ndep(7~nd(~nt (~ 

originalmente declarada para obten;50 do cr~dito. 

caracter(stica é denominada fungibil idade do dinhEiro. 

BHIRClTA (1988) esclarece qUE o produtor rural 

da 

podE·: 

apl icar os recursos tomados por emprést imo nas atividadES 

agr(colas originalmente propostas. Todavia, pode ocorrer, 

também. a transfEr~ncia dE parte desses recursos para 

d a €-~ c: CHI C) m i a , adquirindo at ivos não ··· 

agi'· (CD 1 '!\l5. Essa possibll idade dE substitui~iD, ~:; (.;: !.~ 1.1 n d D o 



autor, est~ diretamente relacionada 
, 

aCE'~;!50 a 

fontes financEiras altErnat ivas e ~ possibil idadE dE 

investimentos ~ disposi~io do produtor-mutu~rio. 

NESSE contExto, o cr~dito dEVE ser visto como mEio de 

,!\um(~ont ,":\1,0 o volume de recursos imediatamEnte dispon(veis 

para o tomador, ou SEja, de ampl iar sua 

recursos por Ele obtidos podem SEr gastos na compra dE 

qUalquEr bem ou servi~o (VON prSCHKE & ADAMS, 1980). 

Posto isso, torna-se interessante direcionar esforços 

no sEnt ido dE anal isar as rela~~es econ6micas EntrE a 

procura E a oferta de liquidez e alguns fatores econ8micos 

E nio-econ8micos. 

o Estudo da ofErta Exige, por~m, informa~~Es sobre a 

atua~io dos intermEdi~rios financeiros, nio dispon(veis no 

momEnto. DE um lado, os qUE tfm como principal atividade a 

concessio de empréstimos 

(~:o:emp I (J ) evitam, costumeiramente, declarar o montante de 

recursos, custos E prazos das opera~~Es que realizam. De 

Ololt 1,0 o, nia h~ informa~aE5 suficientes sobre a estrutura 

OPEI'°.:\C i on,:d dos agEntES cuja atividade principal é a 

comercializa~io de insumos, 

marginalmentE, real izam Empr~st imo s aos produtores. Sabe-se 

q 1ole, a concessio de cr~dito objetiva a 
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manuten~~o de uma cl ientela e/ou a garantia do suprimento 

de mat~rias-primas. 

3.2.2. Modelo Econômico 

Assume-se que a demanda por I iquidez em fontes 

informais de cr~dito pode ser descrita por um modelo 

econBmico onde sio est imadas relaçSes entre alguns fatores 

econ8mlcos e o montante de recursos obtido. Nos MFRIs. 

esses recursos podem ser concret izados na forma de 

dinheiro. insumos, produtos ou serviços. 

~ importante sal ientar que o modelo econBmico, nesta 

pesquisa. refere-se apenas a operaçSes de financiamento de 

atividades agr{colas, dada ~ falta de informaçSes sobre a 

atividade pecuiria. Adicionalmente, cabe observar que a 

especlficaçio dos fatores econBmicos relacionados com a 

demanda por liquidez nos MFRIs considerou. também. estudos 

anteriores sobre a demanda por I iquidez via cr~dito rural, 

tais como o de ARA0JO (1967), 8ESSER (1979) e BARROS & 

ARA0JO (1991). 

Espera-se que o montante de 1 iquidez adicional tomado 

em fontes informais de cr~dito num determinado per{odo de 

tempo seja influenciado pelos seguintes fatores~ a) preço 

dos recursos nos mercados informais~ b) volume de cr~dito 
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di !;;pon (v(d no mercado formal; c) custo do dinheiro no 

mf~ I" c ad C) foI" mi:\ 1 df:~ cl"~ ditc)y d ) categoria ou porte do 

p r o d 1.1 t Clr' ; das despesas operacionais típicas da 

produçio agrícola; f) valor bruto da produçio agrícola; e, 

g) n~mero de anos de educaçio formal do produtor. 

Na transfer~ncia de recursos do fin a neiador para o 

tomador, admite - se que o primeiro cobre uma taxa d e juros 

sobre o montante emprestado. Essa taxa de Juros teria o 

!;;(~n t: lei Cl de compensar custos como: (':\ ) 

c ap i tc\l; b) t: omadOI" E~;; c: ) I" EC up E r' (:\ç: f:{o por 

oc.:\!!> i io do pagam(·~ nto da dívida; (7: , d) I" i !:><= o d (.~ 

inadimplfnc:ia (ARA~JO et aI i i, 1990b). 

Do lado da demanda, o t omi:\dol~ t (·:: m i n t (.:~ I" (.~ !:; !!> (~ (~ m 

maximizar o retorno 1 {quielo do montante obtido, s endo que a 

quantidade por ele procurada varia de maneira i nvel"sa ao 

PI"E~O dos recursos financeiros. Assim, ~ medida em qUE o 

pre~o se eleva, o valor do empr~s timo tomado diminui p 

informais de cr~dlto, a 

, 
(~ (~:-:p '1 í c i ta. 

, . 
n(!~c e!s!sal'·I .o!:.; 

procedimentos soflst ieados para o SEU c:~lculo, 

dificulta o conhecimento de sua exata magnitude p e lo 

tomador. Agravante ~ o fato de que nesses me rcados as taxas 
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flut uc':\m de maneira geral, ~:; \~o b a~:; t c':\n t (7~ 

~ importante frisar que no pre~o dos recursos al~m da 

t i:\ }.{ a d E' j 1.11" C) ~ :; ., deve ser tambcim considerado o custo de 

transa~io para o tomador. in t (':~I" aç: 50 f.,~n t I" f.'~ 

ambos corresponde ao custo financeiro efet ivo da opera~io 

Pressup~e - se, tamb~m, que o cr~dito informal mantenha 

rela~io de complementaridade 01.1 de subst itl.1i~io com o 

formal. Isso faz com que a procura por recursos informais 

aumente fu medida em que o cr~dito formal para o tomador 

torne-se insuficiente 01.1 excessivamente caro. 

No mercado formal, os recursos dispon(veis t&m sido 

insuficientes para atender ~ necessidade dos produtores 

rurais. Consequentemente, a grande maioria recebe apenas 

part (:-~ de) vc\ I or que solicita. Para esses produtores, os 

mercados Informais aparecem. ent50, como fonte alternat iva 

de liquicle-:'~~. Assim, quanto maior o racionamento no volume 

de crédito formal. ma i OI" ser~ a procura por crédito 

informal, indfcando uma rela~50 de complementaridade entre 

7 Para o tomador de crédito os custos de transa~io 
correspondem aos gastos individuais com visitas ao agente 
financeiro, documenta~io, reciprocidades financeiras e 
garantias oferecidas para a obten~5o do emrrést imo. 
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ambos. A considera~io desse ~ator contempla, tamb~m, o lado 

da oferta de recursos. De certa forma, tenta captar 

efeito da dlsponibil idade de recursos financeiros no 

merci:Hlo forme\l de cr~dito sobre a decisio do produtor em 

tomar emp~~stimos nesse mercado. 

A determina~io governamental de que as taxas de juros 

cobradas nos emprést imos formais sejam semelhantes para 

produtores da mesma categoria resulta em empr~stimos de 

valores diferentes ~ mesma taxa de Juros. Essa semelhan~a 

de taxas termina apenas quando computados, individualmente, 

os custos de transa~io para o tomador. 

!3(';:9un d o AH AI),.JD (.;:t: ,:\"1 i i .... - .. ........ .•... ........ .... ( 1. <»<)l0b ) r o n (v(·::l (.~ ,':\ 

distribui~io desses custos entre os participantes do 

III E·: I" c: <.\ d o fOI'" m,:\ 1 V':\I'· i ,:\m c: Dn fOI'" mE,: t (,.: C: n C) 1 D~J i c:\, 

pre~er~nc:ias do tomador, os controles das autoridades 

O n {vE·:l intf.·:r·no de E·:fici~ncia do!!; 

intermedidrios financeiros. 

Como d E·:S!!; ,,\ espE·:C: i f i c: idade, o CIJf:;to 

financeiro efetivo (incluindo o 

empr~st imos formais difere entre tomadores e mesmo entre 

empr~stimos de um mesmo tomador. 

tomador seja sens{vel ~ varia~io do custo financeiro dos 

recursos formais. E mais que isso, frente ~ uma eleva~50 



91 

desse custo, que ele recorra a fontes informais para suprir 

sua necessidade de I iquidez. Assim sendo, pode-se espe~ar 

uma rela~~o direta entre custo financeiro efetivo do 

cr~dito formal e o volume de I iquidez adicional procurada 

nos mercados informais. 

o porte do produtor ~ outro fator fortemente 

relacionado ~ necessidade de liquidez adicional. De maneira 

geral, agricultores de micro e pequeno porte têm 

dificuldades em arcar com o fluxo financeiro da d(vida e 

oferecer garantias reais na tomada de cr~dito formal. Por 

demonstram maior afinidade com os mercados 

informais, onde a variedade de arranjos operacionais e a 

aceita~~o de garantias PEssoais facil ita o acesso ao 

cr~dlto. N~o se descarta, por~m, que a agil idade e a 

facilidadE de acesso aos mercados informais sejam atraentes 

tamb~m para m~dlos e grandes produtores. 

A quest~o principal se estabelece na maneira de 

classificar o produtor. Entre os crit~rios pass(veis de uso 

estio a ~rea explorada E o valor bruto da produ~~o 

agr(cola. De qualquer modo, espera-se que quanto maior o 

porte, menor seja a depend~ncia de recursos externos, 

formais ou Informais, para custear a produç~o agr{co1a. 

Entretanto, se a proJe~~o de despesas operacionai s com m~o -

de-obra, m~quinas e insumos for crescente, o produtor 
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poderi ter problemas de auto-financiamento. Se nio forem 

introduzidas mudan~as no sistema de produ~io visando ~ 

dos gastos, solu~io 
, 

sera recorrer 

Intermediirios financeiros formais e informais. E nesse 

caso, o volume de liquidez adicional estar~ diretamente 

relacionado ao crescimento das despesas operacionais. 

A capacidade de gerenciar quest~es do financiamento da 

produ~io ~ influenciada pela habilidade em interpretar 

Informa~~es. E. essa habilidade pode ter como rtºU~ o nfvel 

de escolaridade do produtor" Neste duas ~ 

rea~oes 

dist Intas podem ser observadas como efeito da educa~~o 

formal. 

De um lado, a maior escolaridade pode faci1 itar a 

negocia~io de empr~st imos Junto a agentes financeiros 

formais p diminuir o uso de arranjos informais para 

aumentar a liquidez. DELANCY (1989) sal ienta que o nfvel 

educacional do indlv(duo facil ita n~o apenas o contato com 

as inst itul~~es formais de cr~dito, permitindo 

preenchimento de formu1~rios negocia~~o dos 

empr~stimos, como tamb~m a compreensio e absor~io de novas 

tecnologias oferecidas pelo sistema bancirio. 

Por outro lado, o maior n(vel educacional pode ampl lar 

o conhecimento sobre alternativas informai s de 



f I nanc i .:\mEnt Cl. E isto. poss ibil ita ao tomador dE cr~dito 

complementar ou subst ituir o cr~dito formal racionado. 

DiantE desses aspectos, o valor da I iquidEZ adicional 

procurada no s mercado s financeiros informai s (LIGINF) pode 

01'1 d (~. 

LIOINF = f (JURINF, VALFOR, CSTFOR, CATPRD 

DBSOPB, EDUFOR) 

JURINF - taxa real de juros do cr~dito informal; 

(3.1. ) 

VALFOR - valor do empr~st imo tomado no mercado formal 

CSTFOR custo financeiro do cr'édito for' m.:\ I , 

considerando o custo de transa~go para o 

t: D Ol<:\ d ClI'" ; 

CATPRD = categoria ciD produtor, r .epresentada pela ~rea 

Explorada ou pelo valor bruto da proclu~~o 

.:\gr ícol .:\; 

DESOPE = valor das despesas operacionais com a 

EDUFOR = educa~go formal do produtor. 

"

. l , I '~ I ,',' l :S(aJE eCI~as as re a~oes en(re os fatores econ6micos 
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e a procura por I iquidez nos mercados informais, define - sE, 

a seguir, um modelo economcitrico que est ima tais relaç~es E 

testa as hipdteses sugeridas no modelo econ8mico. 

3.2.3. Modelo Econométrico 

o em obter liquidez adicional, num 

determinado momento do tempo, pode ser classificado 

conforme a relaç~o entre a disponibil Idade de recursos 

financeiros pr6prios e a necessidade de recursos para a 

cobertura de despesas operacionais, invest imentos 

planejados e outras despesas eventuais~ 

Com base nessa pode-se classificar o 

Interesse por 1 iquidez adicional como~ 

a) negativo = quando a disponibilidade de recursos ( maior 

que a necessidade, havendo excedente financeiro que pode, 

inclusive, ser arl icado em outras atividades/ativo5~ 

b) nulo quando disponibil idade necessidade 

Idênticas, nio havendo excedente financeiro ou necessidade 

dE recursos externos; 

8 Como recursos prdprios e dispon{veis para pronta 
util iza~~o est~o, entre outros, a receita corrente da 
atividade, a poupança em dinheiro ou em insumos/produtos 
estocados e os ativos que podem ser desmobilizados no curto 
prazo. 



c) positivo c quando os recursos dispon(veis no curto prazo 

inferiores à necessidade de c':\P it: ,·:\l). e :·: i [oJ i ndD 

complementa~go externa. Cl PlroLl u.t· OI" 1"1.11"a 1 

prDcura aumentar sua liquldez recorrendo a intermEdi~riDs 

fDrmais e/Du informais. 

Ao estudar -se a procura pDr 1 iquidez nos mercados 

informais de cr~dito parece razo~vel. à primeira vista. 

I.lt i 1 i Zi':\ r somE-:nt: (':: informa~~es s obre 05 indiv(duDs que se 

(.~ n c: (:\ i :.: (~ m n (:! it(·:~ m (c.) . Porém. a ado~go desse procedimento 

pode causar s~rios problemas de estima~~o. di scut i do~:; (:\ 

Supondo-se um mDdelo de regress~o da forma 

(3.2. ) 

y ~:; f, j ,:\ o b f:; E-: r' v,:\ d o (:\ p e n a lO; q 1.1 a n d Cl Y i > 0 • 

Implica:: 

se 15 x + ~ > O ou ~ > -15 x 
(3.3. ) 

y=O nos dema:J.s ClJSOS 

Nesse caso, dado que apenas observa~~es com p. > - ~x· I I 

550 inclu(das na amostra. tem-s e uma distribui ç5D truncada 
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c:uja m€d ia n~;{o é ~·~~::r· c) 9 (i"IADDAI ... A, 190n) .. 

Por c:onsEquinc:ia, C! u.:\d Ir acle>!!; 

f.:\t:o f.·~f:;t E nãe> 

observado. Le>go, e> uso indEvido dESSE m~t:odo POdE causar 

VI€SES na Estimat: iva dos 

distribui~ãe> truncada .. 

FrEntE a ESSE problEma, TOBIN (195n> anal isando gast:e>s 

com a compra dE aut:omdvEls, postulou um modEle> com a 

se 
se 

0)1 

Yi > O 
• Y1 ~ O 

Jl j ,... I N ( O, 0 2 ) 

(3.4.) 

ESSE me>dEle> ficou conhEcido come> tghlt e>u modElo dE 

rEgrESsão cEnsurada .. 

util iza~ão do m~todo da máxima vErossimilhan~a .. 

9 N a Ir (~a"1 i cI'1 dE, o f a t: o d c\ m é d i c\ d (.:~ 'I não ~:. ~~ I'· :.~ f..~ 1'. e> , 
dEPEndE tamb~m de>s vp'urEs dE .y .E X i CMADDALA,1908) .. 



(') 7 

!:)(7:g un d o l<t1ENTA (j.97B). método 

verossimilhan~a baseia - se na 

popula~aes gEram amostra s difErEntes E de qUE ~ mais 

PI'· ov,:\vf.·~1 q IJ f..~ d f..~ t (.:.~ I" m i n ;:\ cI i':\ t<-:·:nha 

determinada popula~io do que Em outras. A i n d i:\ q u(·:·: umi':\ 

amostra possa vir df.~ um,:\ poplJla~io caractErizada por 

qUalqUEr média p qualquEr variSncia. algumas popula~aEs 

geram tal amostra com mais frequência do qUE outras. 

DE manEira mais eSPEc(fica. se uma vari~vel alEatdria 

x t i v (.:.: r 1.10)(:\ fbd caracterizada pelos 

parSmEtros ~ y ~ • (.:.:. s(:·~ 

d (.:~ 

P I" o b a b i '1 i d a d (-:: d (.:.~ 8i y ~ y •••• 'r ~:; (.:.~ Y' ~:\ o D s v;:\ '1 D I" f..~ s; d ~:.~ r,; t F.~!!; 

parimEtros qUE gerarem. 

observada. Em outras palavras. os ESt imadD rES de m~xima 

P I" Cl 1:><'1\ b i 1 i (h:\ d e d (-:~ 8i y ~ r n" n r 'r valDrEs para os 

quais a proba!:!il idade (01.1 densidadE de probabil idadE) de 

d Eter minado conjunto de valores amostrais est~ no m~ximon 

Ist:o 
, 
E. pal"a encont 1" i:\I" Es t: i mi?ldc)I"E~:; m ;:\ :.: i m i':\ 

pr' obabilidacle de 8i y ~, ""1.,1\ ~ neces5~rio Encontrar 

(J~:; Vi':\ 1 Clr(·:·:S ql.1(7: ma:·: i m i :.:~am f ( xi' x 2 • • •• r X.) (K~IENTA y 

i 9713) " 

Essa maximiza~~o, no caso ciD modelo dE regress~o 

n OI" OH:\ 1 censurada, dEVE observar. segundo MADDALA (1988) 
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alguns aspectos discutidos a seguir. 

No caso do modElo tobit, Existem dois tipos de 

a) com valores posit ivos de y, cuja fun~io normal de 

d (.;: n l:; i d (:\ d (~~ é <:\ 1.ll:; 1.1 ,':\ 1 (o b l5 (~~ r v (~~ ···· l:; e q 11 (.::. (y i - 'x i ) / o t: Em 

distrib1.li~io normal padrio)~ 

b) com valores ZEro para y pc\ra om q1..l<'iil:; Yj S 0 ou 

p/o s -( J: j)/ o. 

A probabilidade POdE, (~n t ~~ o 1 S(':~ I" (~!:;cr' i t t:\ como F(-

( 'Xi )/0) onclf.·~ F(z) é a ·fun<;: li{el d(·;: d ist:lr ibl.li<;: ~\o cl.lllll.llat iva 

normal .. 

Tomando - me a fl.ln~~o dE densidade normal pelr ~(:) E a 

fl.ln~~o de distribl.li~~o c1.l1ll1.llat iva por F(:), tEm - SE: 

f( t) = 1 exp (_.!:) 
';2fC 2 

(3.5.) 

• 
F(z) = !f(t)dt (3.6. ) 

-



qUE, por SEU turno, PErmitEm sEja dEfinida a funçio dE 

vErossimilhança para o modElo tobit: 

n F(- PX
1) (3.7. ) 

Yt~O a 

FinalmEntE, a maximizaç50 dEssa funçio com rE s PEito a 

DEVE -SE frisar qUE nEm SEmprE a obsErva~io dE um ZEro 

C()lllo I' · (~~; po~:;t a i IllP I i c a ,:\ u t i I i :;.~(.:\ç: (~ o do mod (.:~ 10 t: ob i t.. E ~; S("~ 

modElo, alErta MADDALA (1988), dEVE SE r apl icado apEnas no s 

casos Em qUE a variávEl dEPEndEntE POdE, (':~m p I~ i n c í p i o ,. 

,.:\ ssum 11'· V,:\ 1 cw ES nE9,:\t i vo~:; F 

consEqu~ncia da nio obsErvaç5o do EVE nto (CEnsura) .. Algumas 

val~ i áVE i s, f.~m PI'· i nc: íp i o, n f:'D P Dd f:~nl 

nEgativos com sa 1,·:\1'· i o , 

trabalhadas, por EXEmplo). NES SES casos, o valor ZEro dEVE -

SE a individut:\is PI'·ob I Em(:\~:; d(~ 

Maddala rEcomenda 

modelos,. ao invés do tobit, SEjam aplicados .. 

Outra llmitaçio do modElo tobit apontada PElo refErido 

autor diz rESPEito ao caso Em qUE a amostra é rEt irada de 

uma di s tribuiçio truncada, ou SEja, nio sio obSErvados 
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valores para a vari~vel tamb~m, para algumas das 

I ' . vaI'· ave 1!3 xi . 

Neste caso, o modElo de rEgreSS~o censurada n~o ~ 

a (7~ :.: i !3 t ê n c i a d (~~ 

,,\f:; vc\r i ~VE i f:; ·1 t'· €.~ >: p ,Hl ,:\ . () I'· I a r,; x I' SE 

isso n~o ocorre, significa que abaixo ou acima de um 

detErminado n(vel n~o foram ret iradas amostras, o 

que difere do fato da nio -observa~~o de Yt 

Isso posto, pode - se admitir que o modelo de re9ressio 

c En !!; 1.1 I'· c\d é\ (tc)bit) ~ adequado para o tratamento das 

informaç~es dispon(veis sobre a d (.:.~ m a n d ,.:\ p ()I'" I i qu i d(~~·~ 

adicional junto ~ fontES finanCEiras informais pOrqUE: 

a) o interesse em obter liquidez adicional pode ser, em 

princ{pio, nEgat Ivo; 

b) ocorrE uma CEnsura nas informa~~es sobre a vari~vel 

dependente, uma vez qUE !:;(~ Ob!:;(":I'·V':\ ap(~~na!:; y.) 0 
I 

C) h~ informaçaEs sobre as vari~vEis independentEs 

para todas as unidades da amostra. 
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3.3. D~~inição das Variáv~is 

As vari~veis selecionadas na formula~io do modelo 

econ8mico y foram quant ificadas observando os procedimentos 

descritos a seguir. 

a) a amostra de produtores agr{colas originou- se de 

levantamento feito em 10 regiaes do Pa{s. por ocasiio do 

estudo desenvolvido por ARA~JO ~t_~!ll (1990a); 

b) adotou-se como unidade de observa~io o produtor rural 

que tenha tomado ou nio emprést imos formais e/ou informais 

na safra de verio do ano agr(cola 1989/90 (compreendida 

entre maio de 1989 e junho de 1990); 

c) os valores monet~rios foram reportados a setembro de 

1994 e expressos em Reais (R$). util izando- se o indice 

Geral de Pre~os da Funda~go Get~l lo Vargas (IGP/DI - FGV). 

e) para 05 nio-tomadores de crédito. considerou-se como 

custo de oportunidade do endividamento o custo financeiro 

médio regional ponderado pelo valor dos empréstimos 

formais/Informais. 

d) no caso de mais de uma opera~io de emprést imo pelo mesmo 
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tomador. foi considerada a s oma dos valores principais E a 

taxa mcidia de Juro s ponderada pelo valor do principal de 

cada emprcistimo. 

As vari~veis do modelo economcitrico sgo definida s a 

seguir. 

Empréstimos Tomados nos Mercados Informais - LIGINF ( Y ) 

Valor principal do emprcist imo obt ido pelo produtor 

rural Em fonte informal de cr~ditor na safra de vergo do 

ano agr{cola 1989/90. Em unidades monet~rias CR$). ESSE 

valor ci uma ~[º~~ da liquid EZ adicional obtida no s mercados 

informais e const itul a variáVEl dependente do modelo . 

No caso de emprcistimo realizado Em espcicie (escambo 

produto/insumo. por EXEmplo) alcançOU-SE o valor do 

principal atrav~s da mult ipl ica~io da quant idade de insumo 

adquirido ou do servl~o prestado pelo seu preço de mercado 

~ ~poca de abertura do crcidito. 

Taxa Real de Juros do Crédito Informal - JURINF ( Xl ) 

Taxa real de Juros. expressa em porcentagem. cobrada 

sobre as emprcistimo feitas Junto aos 

intermedi~rios informais. 



1.03 

na maioria das operaç~es informais, a taxa 

de Juros n~o estava Expl (cita, hOUVE a necEs s idade dE sua 

ca!:;o. n Of:"> 

I nSllnm!pl'·c)dut o o va 1 Ol~ 

insumo em quant idade de produto equivalente, 

tomando por base o prEço dE mercado do produto na data de 

comparou - se a quantidade 

de produto obt ida com aquela cobrada pelo financiador para 

entrega futura. A diferen~a percentual entre as quant idades 

fo I, ent~o, considerada como a taxa real 

Na real IdadE, n~o apenas a taxa de Juros deVEria SEr 

considerada mas, tamb~m, os custos dE transa~~o para o 

tomador, o qUE PErmit iria o cu s to financeiro 

efetivo da opera~~o. Entretanto, a falta de dados nio 

permitiu obter ESSES custos nas opEra~8es in fcw 111<:\ i Ei d E~ 

crédito. Por outro lado, a 1 iteratura sugere que os custos 

dE transa~io para o tomador, nos mErcados infcwmc\is, sio 

praticamente nulos CARA0JO & ALMEIDA, 1992). Assim sendo, 

pode- se argumentar que seu Impacto sobre o custo financeiro 

informal nio seria significativo. 

Empréstimo Tomado no Mercado Formal - VALFOR ( ~) 

Valor principal do empr~stimo obt ido pelo produtor 
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rural junto a agentes formais de cr~dito, na safra de ver~o 

do ano agr(cola 1989/90, em unidades monEt~rias (R$). 

No caso dE mais de uma opera~io de empr~stimo pelo 

mEsmo tomador, foi considerada a soma dos valorEs 

principais e a taxa m~dia de juros ponderada pelo valor do 

principal dE cada Empr~stimo. 

Essa vari~vel tenta captar, tamb~m, a influfncia da 

oferta de recursos financeiros no mercado formal de cr~dito 

sobre o produtor rural. 

Custo Financeiro E~etivo do Crédito Formal - CSTFOR ( X3 ) 

Custo financeiro dos recursos obt idos no mercado 

formal de cr~dito, calculado a part ir dos empr~st imos 

realizados por agricultores na safra de verio do ano 

agr(cola 1989/90. ESSE custo considera a taxa rEal de Juros 

cobrada na opera~io p os custos de transa~âo para o 

tomador. 

Os custos de transa~io dos Empr~stimos7 como dEfinidos 

por MEYER & CUEVAS (1990)T sio 05 gastos relacionados ~ 

transfErfncia de recursos financEiros entrE mercados ou 

entre participantes de um mesmo mercado. 



:l.0::.:j 

A mensura~~o do custo de transa~~o para o tomador de 

empr~st imo (CTR ~) leva em conta gastos Expl{citos E 

i mp 1 {c i t: o~:;. Como (-:.,:.:p 1 {c i tO!:; • s~o computados os ga s tos com 

transportE, alimenta~~o E hospedagEm efetuados nas visitas 

realizadas ao agente financiador. Consideram-se. ainda. 

gastos com documenta~~o. 

financeiras exigidos pelo agent e . Como ga s to impl {cito 

admite - se o custo de oportunidade do agricultor para 

negociar o empr~stimo . representado pelo valor dE seu dia 

de trabalho. estimado pelo prdprio agricultor. Tem - se. 

,,\ lo:>!:; i mIl 

onde: 

CTR ,= (NVI. TAH) + (DOe + GRA + REc') + (DVI • BDT) x 100 (3.9.) 
VBII 

CTR ~ = custo de transaç~o para o tomador. em percentagem 

do valor principal do cr~dito; 

NV! = n~mero dE visitas 1 . I '1 r (.:.: t:\. I ~.~ l:' C l:\ !:; p f:': o produtor. at~ obter 

TAH - valor das despesas de transporte, alimEntaç~o e 

hospedagem. por visita feita ao agente 

financeiro CR$); 

Doe - valor das despesas com documenta~~o. em unidades 

monet~rias (R$); 

GRA - valor das grat ifica~Hes. em unidades monet~ria5 (R$); 



REC - valor das reciprocidad~s e garant ias exigidas para 

.:\ conc(~~:;!;f:{o do (:·~mPI~ést: i mo (I~%) ~ 

OUI - dura~io média de cada visita. medida em dias; 

EDT - est imat iva de valor do dia de trabalho do produtor. 

em unidades monet~ria s (R$)~ e. 

VEM - valor. principal do emprést imo formal CR$); 

Adm i t i ndo qU(~ p.:\go 

antecipadamente pelo tomador, pode - se considerar que o 

valcw do empréstimo f. de scontado de valor 

equivalente ao gasto para sua obtençio. 

Isso significa que o tomador recebe, 

que o principal estabelecido na oPEraçio. 

T()davla, a taxa de juros incide sobre o principal do 

rEsultando em montant e superior ao que SEria 

Encontrado caso fosse aplicada sobre o valor 

recebido. Essa composiçio entre taxa dE juros E custo dE 

transaçio para o tomador corresponde ao custo financeiro 

EfEt Ivo da oPEraç~o dE Emprést imo. Uma forma de calcul~ - 10 

é a S(~~91.l i n tE:: 

C8Tl'IN = ( ( 

ondE~ 

1 + JUR 
_.....,...;;;.l.""OO~) -1 ) • 100 
1 - c.zm 

100 

(3.9.) 
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CSTFIN = custo financeiro Efet Ivo do Empr~stimo (%); 

JUR - taxa rEal de Juros da opera~io (%); 

CTR% - custo de transa~io para o tomador do 

empr~stimo. 

Categoria do Produtor - CATPRD < ~ ) 

Como Indicador do porte do produtor duas altErnat ivas 

sio ut ilizadas: ~rea explorada (em hEctarEs) E valor bruto 

da produçio agrícola (em R$). Ambas referentes ~ safra de 

vErio do ano agrícola 1989/90. 

A ~rea explorada considera terras pr6prias e terras 

tomadas/cEdidas em arrEndamento. O valor bruto da produçio 

agrícola ~ determinado mult ipl icando- se a produ~io colhida 

pelos pre~os de mErcados vigEntES na colheita. 

Despesas Operacionais da Produ~ão - DESOPE ( X5 ) 

São computadas despesas operacionais t {picas com mio

de-obra, m~quinas, defensivos e fert il izantes, necess~rias 

para a mantEr a produ~io na safra dE verio do ano agrícola 

1989/1990. Essa vari~vel ~ Expressa em unidadES monet~rias 
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Educa~ão Formal do Produtor - EDUFOR ( X,> 

estudo formal dos produtores entrevi s tados. Sua inclusio ~, 

dE certa forma, uma tEntat iva de captar o efeito da 

qual iflcaçio do capital humano sobre o acesso do agricultor 

aos mercados financeiros. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta parte da pesquisa s~o apresentados E discut idos 

os resultados obtidos segundo 05 objet ivos propostos no 

Cap(tulo 1. 

InicialmentE, avalia - se a evolu~~o do mercado formal 

de cr~dito ~ agricultura, atrav~s do Sistema Nacional de 

Cr~dito Rural - SNCR, EntrE 1970 E 1993. 

A seguir, sio estimados indicadores econ8micos do 

desempenho de produtores, mutuários E n~o -mutuários dE 

cr~ditof na safra de vErio do ano agr(cola 1989/90, Em 

diferentes tipos de agricultura E rEgi~Es do Pa{s. No caso 

dos mutu~rios sio tamb~m descritas as caracter{sticas dos 

emprist imos realizados. Na sEqu~ncla, s~o discutidos os 

resultados do modelo econom~trico" 
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4.1. Crédito Rural Formal no Brasil: A Crise dos Anos 80 

Criado em 1965, o Sistema Nacional de CFidito Rural -

SNCR constituiu-se, segundo PAIVA ~t_~!l! (1973) numa 

·revolu~io total de) cr'éd i t: o ~ agricultura no F)oo" I'S" 10 
( ; \ . fi 

Dentre as vantagens desse Sistema, os autores identificaram 

a part icipaçio da rede banc~ria no sistema de cr~dito 

agr(cola, a amplia~io da oferta de recursos financeiros e a 

pos s ibil idade de controlar o volume de dinheiro invest ido 

no set: or a~lr' opecu ',\I" i o" F~:;(:;(,:? cont: I " ol~:? fac i I i t ai" i a f 

inclusive, o direcionamento d ~ recur sos financeiros para 

regiSes p atividades espec{ficas que necess itassem de 

,,\PO I C). 

A despeito do benEf{cio que essa orienta~50 possa ter 

oferecido, ARA~JO (1980) alerta para o fato de que sua 

excessiva ut ilizaç50 tl"an!:iformou o cr' id i to I"UI",,\ 1 em 

mecanismo de planejamento do setor agr{cola brasileiro, ao 

mant& - lo apenas como instrumento dE apoio 

financeiro ao produtor. 

Nesse sentido, SHIROTA (1988) observa que devido ~ 

constante intervençio governamental e ~ pol{ticas de curto 

prazo;. c\ estabil idadE do crédito l~ur' <:\l 

10 I...f~i n9 4.D~?9, df.': ~'jf:l,j./i96~,:j, regulamentada pelo 
decreto nº 58.380, de 10/5/1966" 
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N~o bastassem os problemas advindos da int e rferencia 

direta, a pol{tica de cr~dito rural foi tambcim prejudicada 

pela instabil idade pol {tico- econ6mica que assolou o Pa{s a 

partir dom anos 80. Aspecto marcante dessa fase foi 

eleva~~o substancial e descontrolada do n{vel geral de 

pre~os, resultando em altas taxas de 

pode ser visto na Tabela 4.1. Percebe-se que a part ir de 

1980 a 

mesclados com algumas quedas provocadas pelos diversos 

planom de estabiliza~~o econ6mica. 

Sobre o cr~dito rural, os efeitos negativos da 

infla~~o foram sent Idos nas principais fontes de recursos 

financeiros: depdsitos ~ vi s ta e recursos governamentais. 

Os depdsitos ~ vista nas institui~~es financeiras 

representam dinheiro captado pelos bancos a baixo custo, 

n~o havendo pagamento de remunera~~o pela sua perman~ncia 

em conta - corrente. Juntamente com o papel - moeda em poder do 

p~blico constituem os at ivos monet~rios de maior liquidez 

na economia. Parte dos depdsitos vista tem 

compulsoriedade de apl ica~~o na agricultura 

(exigibll idade m) . atrav~s de empr~st imos aos produtores de 

acordo com as taxas de juros vigentes no SNCR. 



Tabela 4.1.- Taxa Anual de InflaçSo na 
Economia , Medida pela Varia,~o do 
Índice Geral de Preços (IGP-DI) da 
Fundaçio Get~l io Vargas, Brasil, 
1970-1993. 

=======._----_._-
Ano 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1.993 

--
Fonte: Fundação 

Var i ação 
CY.) 

19,3 
19,5 
15,7 
15,5 
34,5 
29,4 
45,4 
39,7 
40,8 
77 ,2 

110,2 
95,1 
99,8 

210,9 
223,13 
235 , 1 

65,0 
415,8 

1.037,6 
1. 782,9 
1.476,6 

480,2 
1.157,9 
2.708,5 

Gdr.11 io Vargas . 
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Todavia, indExa~io da Economia. util izada como 

prote~io contra a infla~io, provocou o redirecionamento de 

recursos aplicados em ativos monEt~rios para aplica~aEs Em 

at ivos nio -monEt~rios l~ Com i sso, o sistema passou a 

opErar em n{vel mais baixo dE demanda por mOEda. Os 

depdsitos ~ vista, sujeitos 

ociosidade da mOEda. deixaram de SE r atraentEs (OLIVEIRA & 

capital para os ativos n~o -monet~rios como pode ser 

observado na Tabela 4.2. Essa Tabela apresenta a 

part icipa~~o relativa dos principais haveres financeiros em 

poder do p~bllco no total de haveres financeiros da 

economia brasileira, Entre 1972 e maio de 1993. 

Observando a composi~~o dos principais havere s 

percebe-se qUE os monEt~rios perderam participa~Ro 

s ignificat iva, decl inando de 37% do total, em 1972, para 

9,5% Em maio de 1993. Por outro lado, os n~o -monet~rios 

11 Para efeito de continuidade e compara~~o de dados, 
mantEve -sE a dEfini~io de ativos monEt~rios e nio 
monet~rios adotada por OLIVEIRA & MONTEZANO (1982'. Papel
moeda Em poder do p~bllco e os depdsitos ~ vista nos bancos 
comerciais compreEndem os at Ivos monet~rio s. Depdsitos dE 
poupança, depdsitos ~ prazo, letras de importa~Ro e de 
exporta~io do Banco do Brasil, letras de cimbio, letras 
Imobili~rlas E t{tulos da d{vida p~bl ica federal sio 
considerados at ivos n~o-monet~rios. 
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Tabela 4.2.- Participa~So Relativa dos Principais Hav~r~s Financ~iros ~. Poder do Pdblico no 
Total de Hav~res Financ~iros da EconoMia, Brasil, 1972-1993. (~m p~rc~nta9~. ) (1) 

. 
I 
I 
I 
I Haveres "onrtários I Haveres Não-Ionrtários Total I I 
1--- - -- -- -- - - - - ------ -r---·----·- - -------- -- -- -- --- ---.--- ----- ---- -- - - --~ Haveres 

Ano I Papel Depósitos ! Depósitos Depósitos I Total Letras Letras TiLO!v. Total I Financeiros 
I Hoeda 11 Vista I de a Prazo de Hipotecá- Publ.Frd (31 I 

I 
I I Poupança Fixo Cã.bio rias Rrsp.TN. I 
I I I 

I I (21 I _ _ _____ .L _ _ ___ _________ _ ____ .L __ _ ____ _ ________ •. __ _ _______ _ __ _________ _ ____ _ ..l _ ____ _____ 

1972 9,7 27,3 37,8 6,5 H,4 17,7 4,2 2',2 63,' li',' 
1973 B,3 39,3 47,6 7,2 13,1 17,7 3,3 11,2 52,4 lee,e 
1974 7,3 36,6 43,8 1M 11,7 14,9 2,9 16,6 56,2 118,' 
1975 7,1 34,2 41,4 12,7 12,5 12,B 2,\ \8,5 59,6 le',e 
1976 7,1 31,' 39,1 16,5 11,2 18,5 1,5 22,3 61,9 1te,' 
1977 6,9 29,3 36,1 18,7 14,9 8,6 1,1 21,5 63,9 te ... 
197B 6,5 26,9 33,4 19,9 15,6 8,8 e,8 21,6 66,6 IH,' 
1979 7,1 20,3 35,4 22,1 17,3 7,9 9,5 16,0 64,6 lee,e 
1909 7,3 28,7 36,1 24,9 16,1 6,9 ',4 15,6 63,9 18',' 
1901 5,6 21,2 26,0 26,6 16,7 5,3 ',3 24,4 73,2 teM 
19B2 5,1 16,2 21,3 28,7 17,1 9,t ',2 23,8 70,7 lte,' 
1993 3,B 13,0 17,7 34,3 19,7 9,6 e,2 10,7 02,3 le.,' 
1994 3,3 18,4 13,7 32,7 28,6 5,1 8,1 27,0 B6,3 lt',' 
19B5 3,1 11,5 14,5 2B,3 19,4 4,3 ',e 33,6 85,5 1'''' 
1996 6,6 29,' 35,6 25,B 22,8 3,6 ',e 12,2 64,4 lee,e 
1987 5,8 15,9 21,8 44,7 19,5 1,5 e,e 13,3 79,8 1 e ... 
1988 2,8 6,5 9,3 34,8 13,4 e,5 e,e 42,1 98,7 lte,8 
1989 3,1 4,8 7,8 24,5 12,8 e,2 1,e 53,7 92,2 m,e 
19ge 18,8 15,6 25,6 24,1 27,3 ',3 1,3 21,3 74,4 18',' 
1991 6,3 12,6 18;9 20,6 36,8 e,l 1,5 14,1 B1,I te ... 
1992 4,6 7,7 12,4 28,2 53,8 e,1 2,7 2,B 87,6 ite,' 

la i1993 2,8 6,7 9,5 31,1 54,2 ',1 2,4 2,7 98,5 1 .... 

Fonte: Banco Central do Brasil - Boieti a H~nsal (v~rios ndmerosl 

(1) Calculada sobre os saldos de d~z. de cada ano, ~xc~to para 1993. 

(2) Não ~stão incluídos os títulos e. pod~r do BACEN. 

(3) Não foral consid~rados os títulos da dívida pública ~stadual ~ lunicipal. 
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aumentaram sua part icipa~~o em cerca de 27 pontos 

percentuais no mesmo per{odo. passando de 63% para 90% do 

total. A diferen~a na evolu~~o entre haveres monet~rios e 

n~o-monet~rios fica evidente quando se observa a Figura 

Examinando individualmente a composi~go dos haVEres. 

nota - se que os depdsltos ~ vista perderam cerca de 20 

pontos percentuais no total de haverES financeiros entre 

dezembro de 1972 e maio de 1993. Por outro lado. os 

depdsitos de poupan~a passaram de 6.5% para 31% do total. 

no mesmo per{odo. Comportamento semelhante. verificou- se 

nos depdsltos prazo fixo qUE elevaram sua 

representat ividade de 14% para 54% do total. A Figura 4.2. 

mostra a evolu~go deSSES três at ivos. Entre 1972 e 1993. em 

termos de participaç~o percentual no total de haveres 

financeiros na economia. 

Considere- SE que a pol {t ica monet~ria restrlt iva. 

aliada aos controles e impl{citas sobre a 

a~ividade dos bancos (aplica~~es compulsdrias em diversas 

atividades econBmicas, por exemplo) foram tamb~m 

respons~veis pela redu~go significativa do total de haVEres 

monet~rios no sistema financeiro nacional. Diante das 

san~~es impostas. os bancos procuraram diVErsificar suas 

atividades no sentido de expandir as opera~~es n~o-



Figura 4.1 . 

Composiçao dos Principais Haveres 
Financeiros, Brasil, 1972-1993. 

(om percêntallêmj 

o~~~--~~~--~~~--~~~--~~~--~~~~~~~~ 

:l.i6 

72 73 7~ 75 76 77 79 79 90 81 92 93 8~ 85 96 87 98 99 90 91 92 m93 
Ano 

-e- Hav. Monetários -+- Hav. Nao Monelár los 

Fonte: Banco Central do Brasil. 



Figura 4.2. 

Participaçao dos Depósitos no Total de 
Haveres Financeiros, Brasil, 1972-1993 

(em percentagem) 

o~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

U .l 

72 73 11 75 76 77 79 79 90 91 92 93 9'\ 95 96 97 99 99 90 9\ 92 m93 
Ano 

-e- Dep.Vlsta --- Dep.Poupança ~ Dep.Pralo 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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monetárias que escapavam, na s ua maioria, das i mpo~:; i c:(·íe~:; 

feitas pelo Banco Central (OLIVEIRA & MONTEZANO, 

Isso, contribuiu para deprimir ainda mais os valores 

mant idos em contas correntes n~o -remuneradas. 

I:? impor·t<:\ntt~ lembrar que s obre os depdsitos à vista 

incidem os percentuais de ap1 icaçio obrigatdria em cr~dito 

I'· UI'· aI dt·:::- nom i nado~; • (.,~ >: i !:l i b i I i d ,.:\ d r~ 5 " i n~;;\: i t: u i (j:(í(~~;; 

financeiras que part icipam do Sistema Nacional 

I~ur· i!\ 1 <BACEN, r'1CI~ · · ·· 6····~~) .. COIllO c:on~:;(·?quí2nc i a da 

I ' ~ . t: I'·c\~:; ( I ca di m i nu i (j:~;{o saldos dos depdsitos ~:\ V i ~:,t: a , 

observou-se a diminuic:io do volume de recursos repassados à 

agricultura atrav~s das exigibil idades .. Ressalte-se que as 

autoridades monetárias ainda tentaram manter a capacidade 

invers~o de recursos via exigibil idades, m(·,:d i i:\nt e 

aumentos sistemát icos nos percentuais dete rminado s aos 

b,":\nc:os .. 

A inflaç~o crescente teve e feitos danosos tamb~m sobre 

os recursos governamentais destinados ao financiamento da 

':\9/'" i c 1..\1 \: 1.1/'",:\. EE;:',f?~; vc\lC>I~ €·:~; t inhc\nl ol'· i9f:~ 1ll ti·:\ntCl na (·:·: Illis~;~\o 

de mo~:::-da, como na coloc:a<;:50 de t{tulos da d{vida p~bl ica 

interna nos mercados financeiros (BARROS & ARA0JO, 1991). 

O controle da oferta monetária, exercido com o intuito 

Inflacionário na economia, 
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tornOU-SE fortE obst~culo ~ Emiss~o de mOEda. Associado a 

eSSE controle, foi adotado um conjunto de medidas que 

visavam ~ unifica~~o do or~amento da Uni~o 

transferincia do controle 

p~blica para o COngrESSO Nacional. A ext in~~o da "conta de 

movimento·, em 1986, foi uma dEssas medidas. 

Os recursos da conta de movimento tinham por 

final idade cobrir, diariamente, a diferença entre a 

captaçio n~o-monet~ria P 05 dEsembolsos efEtuados PElo 

Banco do Brasil e Banco Central. Dentre 05 desembolsos 

Estavam os empréstimos ~ agricultura fEitos pelo Banco do 

Brasil, os repasses e rEfinanciamentos feitos pelo BACEN e 

a execu~~o financeira do Tesouro Nacional (N6BREGA, 1992). 

Como o prdprio Ndbresa sugere, a conta de movimento 

era uma "rosca- SEm - fim" aI imentada pelo Banco Central p 

pelo Banco do Brasil. De um lado, esse bancos aumentavam a 

liquidez do mercado através dos empréstimos e, de outro, o 

prdprio Banco Central enxugava essa I iquidez, vendendo 

tetulos da devida p~blica mobili~ria interna da Uniio. Os 

custos relativos aos Juros eram, por sua vez, debitados ao 

Tesouro que necessitava lan~ar mais títulos para cobrir 

esse anus. Como resultado, 05 recursos tinham custo zero 

tanto para o Banco Central como para o Banco do Brasil. 
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BARROS & ARAüJO (1991) observam que a desativa~io da 

conta de movimEnto rEduziu a rEla~5o Entre a Expans50 da 

oferta monetária e a oferta dE cr(dito rural. Ards 1987, o 

volumE dE cr~dito rural most rou -SE mEno s sE n s ível ~ taxa dE 

i nfl ,,\ç:f:\C}. 

ApEsar di sso, eSSES autorES alErtam qUE a rEla~5o 

volume de cr(dito/taxa de infla~âo nâo POdE SE r totalmente 

(o;d i m i n,,\[I,,\ .. A influência da produç50 agropecu~ria no nívEl 

de preços faz com que as autoridades proc urem, através da 

ofErta de crédito rural, (:-;v i t ;:\1'0 

consequentes elEva~8es nos pre~os. 

Aspecto tamb~m rElEvantE f qUE a conta dE movimEnto 

nâo apenas sobrecarregou o Tesouro Nacional, como teve 

(,o~ f E i to!:; p Ir f.0~ j U cI i c I a i ~; !:; <:) b 1,0 E-~ o IJ t I" O~; i n <.!; t Ir U m f:o~ 1'1 t: O!:; cI (o~ ,,\ p n i O ~ 

(;\ 9 1,0 i C u 1 t: 1.11,0 (:\ .. Por super-est imar a capacidade do sistema 

oficial dE cr~dito rural, criando a imagem de qUE seus 

recursos eram ilimitados, deslocou para um segundo plano a 

pesquisa, o Ensino, a ExtEns50 rural e o seguro rural 

(NóB r~ EGA, Ft9~!) .. 

Outra fonte ut il izada para angariar recursos com a 

finalidade dE aplica~io na a9ricultura foi a ne90cia~âo de 

título!:; cI,:\ dívida pl.Íbl ic.:\ intf.o~ l, o n,:\ no!:; mC::~ I' o c:aclDS fin,:\nC:Eoilr OS. 

Para serem atrativos no mercado, esses títulos ofereciam 
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remunera~~e s superiore s infla~50" Entretanto. 

com o avan~o descontrolado do n ív€·~l geral de pre~os. a 

dívida jUI"OS t: ambém 

r'E'!!;t r i n9 indo in ~:;t: rumf.·~ nto d(7~ 

pol ít i ca mCHl(~ t(:\lr ia. incremento da dívida teve 

con!!;equ~ncias direta!!; C:1..l~;t: ()f:; dClf:. 

financeiros. principalmente daqueles cuja finalidade era o 

f:·~ mpréf:;t: i mo .. 

Na medida em que a dívida p~bl ica interna precisava 

ser paga. os recursos emprestados deveriam retornar com 

taxas de juro!!; preferencialmente superiores às de capta~~o 

no mercado. Isso contrariava a política de concessio de 

Emprcist imos subsidiados tornaram-se . poi!!;. um empecilho à 

(·:·~mi!:;s~{o d(·:·~ títulos. 

No c:a!!;o da agricultura. fic:ou difícil 

suportar uma diferença muito significativa entre os custos 

Em raz ~o disso. decidiU-SE 

incorporar gradativamente a corre~âo monetária aos valores 

emprEstados pelo SNCR. 

cio rEconhecido efeito 

ma n 1.1 t (~n c;. \~ o d o vaI ()I" do~;; d Cl ~3NCi~ • 

argUmEnta~~es de que face ao s elevados riscos inerentes à 
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Leve-se em cClnta qUE o mClntante de subsídios ~ 

agricultura chegou a representar aproximadamente 22% do PIB 

clCl setor agrícClla e 2.4% dCl PIS total brasileiro. no ano de 

1980 (SHIROTA. 1988) .. 

LDPES (t 99~:') sal ienta que essa PCll ít ica durou até Cl 

momentCl em que se tClrnClU insuport~ve1 manter Cl déficit 

p ü b 1 I c o c: (":\ 1..\ !:; i:\ d o p f:: 1 o~; r:; 1.1 b r:; í cI i O!'; d e c: r é d i to" 

Devido ~ interfer~ncia de v~riCls planos eCClnBmlcos que 

tentaram a establl Iza~iCl da economia nos anos 80. o 

processo de retirada dos subsídios ngo foi cont ínuo. Quando 

cotejada a evolu~io dos Indexadores do crédito p da 

infla~go (medida pelo IGP - DI/FGV). demonstrada na Tabela 

4.3., registram-se taxas de Juros reais posit ivas apenas em 

tr~s anos do período 1980 - 1993. quais sejam: 1984. 

:I (:1(:)" 12 A i d -•• 7 T , ;) .. . n c:\ que oscilantes. nota - se tendfncia dr:: aumf::nto 

das taxas. principalmente a partir de 1987 .. 

12 ' Varias indexadores foram util izados ao 10ngo do 
tempo para corrigir monetariamente o crédito rural 
(Obrigaç~es ReaJust~veis do Tesouro Nacional - ORTN. Letras 
do Banco Central - L8C. Obriga~~es do Tesouro Nacional 
OT~. B6nus do Tesouro Nacional - BTN, Taxa de Refer~ncia -
TR e r mais recentemente. a Unidade de Refer@ncia Agrícola E 
Industrial - UREF). Porém. apenas em alguns momentos a 
~~ v o 11.1 c: foi o d f:: !;; !;; (.? !:; i n d I c: a d () I" E: s f () i i 9 u .:\ "1 OU!; 1.1 P (.;: Ir i O I" ~:\ 
infla~io medida pelo IGP/DI. 



Tabela 4.3.- Taxa Nominal e Real de Juros do Cr~dito Rural, Brasil, 1970-1993. (1) 

(~ ao ano) 
- ~- ------ - - -r--- -

I 
HOl inal 

I I 
R~al I I I 

Ano ~ -- --- -- - -- --- ----- - --- - ---- - --- -\ IGP (2) ~-- -- -- -- - ----- ----- - ------------ -
: Custeio InvEst ilento COlercial ização : : Custeio Invest imto Coaercial ização __ ___ ..L. __ __ _____ _ _ _ _ __ __ _ ____ _ __ • _ ______ / _____ _ _ ..L. _______ _ __ _ ______ __ __ _ __ _ _______ _ 

70 17 17 17 19,2 -1,B5 -1,85 -1,85 
71 17 17 17 19,8 -2,3~ -2,3~ -2,3~ 

72 15 15 15 15,5 -6,43 -e,~3 -1,43 
73 15 15 15 15,7 -0,61 -8,61 -8,61 
74 15 15 15 34,5 -14,58 -14,58 -14,5. 
75 15 15 15 29,~ -11 ,13 -11,13 -11,13 
76 15 15 15 ~6,2 -21 ,3~ -21 , 3~ -21,3~ 

77 15 18 18 38,B -17,15 -14,99 -14,99 
78 15 lB lB 40,9 -18,32 -16,19 -16,19 
79 15 21 21 77,2 -35,18 -31,72 -31,72 
80 'l '! 39 29 116,3 -36,76 -3~,38 -39,66 
91 45 ~5 45 95,2 -25,72 -25,72 -25,72 
82 45 71,9 45 99,7 -27,39 -13,92 -27,39 
93 117,3 181,6 117 ,3 211,0 -30 ,13 -9,45 -30,13 
94 226,8 226,8 226,8 223,8 8,93 8,93 .,93 
85 230,6 239,6 230,6 235,1 -1,3~ -1,34 -1,3~ 

86 6,5 6,5 6,5 65,. -35,~5 -35,~5 -35,45 
87 212,1 212,1 212,1 m,8 -35,78 -35,78 -35,78 
88 889,7 889,7 889,7 1837 ,6 -13,89 -13,08 -13,ee 
89 1.639,6 1.639,6 1.639,6 17B2,9 -7,61 -7,61 -7,61 
98 1.276,. 1276,' 1276,. 1476,6 -12,72 -12,72 -12,72 
91 m,2 5~2,2 542,2 488,2 18,70 18,78 18,78 
92 90~,8 984,' 984,8 1157,9 -11,5~ -11,54 -11,54 
93 2.784,1 2.78~,1 2.78~,1 2.708,6 2,69 2,69 2,69 

-------_.-

Fontes: 1) 1970 a 1986 - SHIROTA, R. CrÉdito rural no Brasil: subsídios, distribuição 
e fatores associados à oferta. ESALQ/USP, Piracicaba, 1988. 
1987 a 1993 - Cilculos da pesquisa para recursos oriundos das exigibilidades. 

2) Hanual de CrÉdito Rural 
3) Conjuntura Econômica - virios nllmeros 

(1) Considerando emprÉstimos para lédio-produtores do Centro-Sul. 
(2) Variação entre dez/dez de cada ano. 
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~ preciso ter cautela ao se examinar as taxas 

apresentadas nessa Tabela, uma vez que elas sgo referentes 

apenas aos recursos oriundos das exiglbil idades 

(correspondentes a 25% dos depdsitos 1 (quidos à vista). Com 

a cria~50 da caderneta de poupança rural, passou a vigorar 

um sistema de ·mlx· de taxas de juros~ as taxas dos 

empréstimos ~ 

sao ponderadas caso a caso, SEgundo 

part icipaçgo das fontes de recursos financeiros. Isto 

dificulta a Estimaç50 precisa dos juros reais para o 

cridlto como um todo 13 • 

Quanto aos subs(dios, NAKANO (1992) acrescenta que 

1 ~ es(es nao se conVErtem em eleva~50 da renda dos produtores, 

uma vez que acabam sendo transferidos via mecanismo de 

preços para outros 

setores. quem se beneficia desse 

sistEma 550 os bancos cobrando as reciprocidades e os 

vendedores de insumos que determinam os prdprios preços. 

Ademais, o dinheiro barato ~ sempre fung(vel. podEndo ser 

ap1 icado Em outras at ividades. 

Frente à exaustgo das fontes tradicionais de recursos 

13 A t(tulo de exemplo dessa diversidade de fontes E 
taxas de juros. pode-se consultar a Resoluçgo BACEN nº 
2.102, de 24/08/94, que dispae sobre o direcionamento de 
recursos e encargos financeiros do crédito rural. 



para o cr~dito rural, o gov~rno ViU-SE obrigado a buscar 

n o V (:\::; f o n t: E~;, P r· (.~ f f:·: ". €-: n c: i a I m E n t (7: n f:{ o o • • i n f 1 ,.:\ c i o n ,,\ I~ i ,,\::;, p <:\ r· a o 

financiamEnto da agricultura. NESSE sEnt ido, foi criada, Em 

:1. 9f.l6, dE poupança rural, 

capt(:\dCl~; junto ao p I.i b 1 i c: o df.·:v(·::I'· i '":1.m !:;EI~ (,\P 1 i cados, 

principalmentE, no sEtor rural. 

InicialmEntE. apEnas o BancCl do 8rasil foi autorizado 

a opErar com a poupança rural. DEPois, o 8anco da Amaz6nia 

E o Banco do NordEstE do Brasil 

e\ u t D r i ;.~ ,,\(;: ~;\ o • 

também rECEbEram Essa 

A taxa rEal d~ juros incidEnte sobrE os rEcursos 

d~PClsitadDs na cad~rn~ta rural foi Estab~IEcida Em 6% ao 

,:\no, 

poup,·,\nça C:OIllUI\l. 

DESd~ SEU SUrgimEnto, a poupança rural d €.: f:;f.·:mp En h ou 

paPEl significat ivo COIllO suportE para o crcidito rural. A 

Tab~la 4.4. mostra o volume dE crfditos concEdidos sEgundo 

a origEm dos rEcursos. No primEiro ano dE oPEraç5o (1987) 

rEcursos dE poupança reprEs~ntaralll CErca dE 23% do volume 

d~::~:;EmbCll~:;ad(). EIll m(7:~;I\lCl ~:;ob E·f(7: i to dn Plano 

Collor, a poupança rural transfEriu para a agricultura 

montantE EquivalEntE a 20% do total dE crcidito. Nos anos 



Tab€la 4.4.- Cridito Conc€dido p€lo Sist€la Nacional de Cridito Rural, segundo a Fonte 
de Recursos € Participa~~o P€rcentual d€ Cada Font€ (entr€ parenteses) no 
Total Anual, Brasil, 1987 - 1993. (Ri Milhão de s€t€Nbro de 1994) (1) 

.. -..,.=--==:- -= .. =-== ... _-- ... . ===== 

Fonte 

T€souro 
Nacional 

Recursos 
Obrigatórios 

Poupanç:a 
Rural 

Recursos 
Livres 

Fundos 
Const i tuc i ona i s 

Gov€rnos 
Estaduais 

Outras Fontes 

Total 

1987 

9.216 
(37,37.) 

8.488 
(34,37.) 

5.574 
(22,67.) 

1.438 
(5,87.) 

24.716 

1988 

4.377 
(25,17.) 

5.982 
(34,37.) 

6.523 
(37,4%) 

1989 

3.817 
(24,07.) 

2.302 
(14,57.) 

8.221 
(51,67.) 

1.243 
(7,8Xl 

124 
(0,8Xl 

43 
(0,37.) 

558 177 
(3,27.) (1,17.) 

17.440 15.926 

Font€: Banco C€ntral do Brasil. 

Ano 

1990 

2.431 
(26,7%) 

2.491 
(27,41.) 

1.821 
(20,07.) 

1.810 
(19,97.) 

407 
(4,57.) 

8 
(0,iX) 

131 
(1,47.) 

9.099 

(1) Utilizando o IGP/DI - FGV (midia anual) como inflator. 

1991 

2.270 
(24,27.) 

2.101 
(22,47.) 

3.032 
(32,37.) 

969 
(10,37.) 

303 
(3,27.) 

12 
(0,m 

1992 

2.391 
(23,07.) 

1.948 
(18,7%) 

4.738 
(45,57.) 

703 
(6,87.) 

327 
(3,17.) 

7 
(0,17.) 

702 293 
(7,57.) (2,87.) 

9.387 . 10.409 

1993 

2.383 
(26,97.) 

987 
110,67.) 

3.863 
(43,71.) 

1.049 
(11,57.) 

493 
(5,57.) 

9 
(0,17.) 

154 
(1,77.) 

8.938 
=====-:. 



r.';P.9 1.1 i n t (~ !5, sua participaç~o no financiamEnto do sEtor foi 

crp.scente, alcan~ando 43,2% do total de cr~ditos concedidos 

Ainda que tEnha se mostrado uma fonte expressiva de 

rp.cursos para o cr~dito rural, c:\ p o 1..\ p a n ç: ,':\ I"~ 1.1 I" ~ c:\ 1 1'1 ~;\ o f o i 

suficiente para compEnsar a forte diminui~50 ocorrida nas 

d(~mai!5 font: (~!5 .. o V Cl '1 1.1 1))(7: t ot: ,':\ 1 de cr~ditos do SNCR, 

apresentou sensível dE':C I ín i o <:\1'11.1<:\ 1 no período 1979- 1993. 

(Tabela 4 .. ~5 .. ) .. 

Considerando 1979 (ano da maior oferta real de cr~dito 

f C)I" n1<;\1 ) percp.be -se que o volump. dp. 1993 foi 

equivalente a apenas 22% do total de recursos emprestados 

naqup.lp. ano. Verifica - se queda real dE 11% ao ano no volume 

dp. cr~dito conCEdido no PEríodo 1979-1993 como bEm ilustra 

a F i ~.g1l" a -4. ::l .. 14 

Quanto ~ final idadE dos Empr~st imos, o cu s tEio foi a 

1993 o volume de cr~dlto conCEdido com ESSE objet Ivo 

Os financiamp.ntos para 

invest imEnto E comercial iza~50 declinaram 14,5% e 14,4% ao 

ano, respectivamentE .. 

14 As taxas de crescimento do cr~dito rural total e por 
finalidadp.s foram calculadas segundo procedimentos t e dricos 
discut idos em NEGRI NETO gt _ª!ll (1993). 
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Tabela 4.5.- Financiamentos Concedidos a Produtores e Cooperativas, através do SNCR 
Segundo a Finalidade, Brasil, 1970-1993. (R~ milhao de setembro/1994) (1) 

i ----_ ,....- _ 

I , 
I Cushio Invest i. ento tOlere i aI izaeao .' Total 

Ano ~ ---- - ----- - - -- -- ;.----------- -- - -- - -,---- ----- - - - -- - -1- -- - ----- -- -- ---
: Valor Índice,~ Valor Índice ,~ Valor Índice,~ Valor Índice ______ _ ..1. ___ __ ______ __ __ _ ..L _ ____ __ _________ _ ..1. _ _______ _ __ _ ___ ..1. ____ _ __ __ _ __ ___ _ 

197. 

1971 

1972 

1973 

197~ 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1911t 

1981 

1982 

19B3 

1984 

1985 

19B6 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

4.282 

4.741 

5.619 

8.136 

te.6e9 

15.856 

14.861 

14.859 

15.234 

20.024 

21.543 

19.367 

28.578 

15.824 

10,393 

14.958 

17.540 

17.348 

11.863 

12.739 

6.811 

7.718 

6.55B 

4.969 

21 

24 

28 

41 

53 

75 

74 

74 

76 

188 

188 

97 

183 

75 

52 

75 

88 

87 

59 

64 

34 

39 

33 

25 

2.557 

3.214 

4.457 

6.304 

7.132 

!e.735 

11.416 

7.623 

7.978 

9.946 

7.142 

5.184 

4.194 

4.134 

1.815 

2.725 

18.847 

2.794 

1.674 

997 

798 

1.244 

1.837 

26 

32 

45 

63 

72 

te8 

115 

77 

88 

1t8 

72 

51 

42 

41 

18 

27 

181 

42 

28 

17 

18 

B 

13 

18 

2.662 

2.94& 

3.488 

U13 

5.821 

8.568 

8.938 

B,941 

8.732 

9.842 

9.3B8 

B.552 

7.214 

5.184 

2.537 

3.35' 

3.766 

3,m 

2.7B3 

1.514 

1.298 

872 

2.687 

2.132 

27 

30 

35 

47 

59 

B7 

91 

91 

B9 

189 

95 

87 

73 

52 

26 

34 

38 

32 

2B 

15 

13 

9 

26 

22 

9.422 24 

18.896 27 

13.474 34 

19.e53 4B 

23.562 59 

34.351 B6 

35.215 88 

31.423 79 

31.944 88 

39.811 m 

38.973 96 

33.824 83 

31. 978 se 
24.163 61 

14.745 37 

21.826 53 

31.353 79 

2t716 62 

17 ,440 44 

15,926 48 

9.699 23 

9.387 24 

1'.4.9 26 

8.938 22 

Fonte: Banco Central do Brasil - Anuár ios do Crédito Rural, vários números. 

(1) Utilizando o IGP/OI - FGV como inflator. 



Figura 4.3 . 

Indice de Financiamenlos Concedidos 
Via SNCR J Brasil

l 
1970-1993 

(DaG& 1979: 00) 

O~~-L~~~~~-L~ __ L-~-L~~~~~~~ __ L-~-L~~~ 

70 71 72 73 7-1 7:S 76 77 78 19 80 81 82 83 04 05 86 87 00 89 90 91 92 93 
Ano 

Fonte: Banco Central do BrasIl 



I:~ P o~;;s í v(':~ 1 .":\dm i t: i I" que ,:\ qu(~da no v o 11.11ll (~ d (.~ 

emprcist imos rurais concedido seja resultante ngo apenas da 

diminui~go no montante ofertado mas. tamb~m, da queda na 

quant idade demandada de recursos financeiros. 

A redu~io do volume ofertado deriva dos problemas 

enfrentados pelas fontes de recursos que s ust entam o SNCR, 

apontados anteriormente. A retra~io no cr~dito demandado 

combina~go de mudan~as na Estrutura de produ~~o 

agrícola e, ao aumento do risco de endividamento para os 

A ,:\d oç: ~o de nov,:\!:; t ' . . f:·~c:n I c a!:; procll.lç:~c) , com OH:\ I c)r' 

insumos modernos indu~·~iu ~:\ mudanç:,:\ n,:\ 

composiç~o da produ~io agrícola financiada, inclusive, pelo 

prdprlo crcidlto rural. Principalmente nas regi5es mais 

desenvolvidas, os produtos ~' . 
('..~ ).:p OI" \: ,:\ vf.·~ I f:; fcw,:\m f,:\ VOI" €.~c: i d C)!:;, 

provocando o deslocamento dos produtos de mercado interno. 

Segundo CARVALHO (1986), essas mudan~as foram est imuladas 

por altera~5es nos pre~os relativos do s produtos e/ou 

fa t OIP f.'~f:;, .. ". 0~f:;I.ll t ,,\n d o (~m ma I DI" lucrat ividade dos produtos 

e/ou tcicnlcas em expan5~o·. Isso acabou por alterar a 

necessidade de recursos externos para financiamento das 
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Quanto ao endividamento deve-se considerar que a 

comblna~io de fatore s como a necessidade de indexaçio das 

d(vidas frente ~ comportamento 

frequente interfer~ncia governamental na economia, pode 

aumentar de manefra significat iva o risco de endividamento 

do produtor -mutu~rio (CARVALHO ~t_ª!ll, 1993). Frente a 

esse tipo de expect at iva, o agricultor procura diminuir a 

tomada de financiamento externo, a despeito das taxas de 

Juros cobradas no cr~dito rural 

preferenciais. 

se rem subs idiadas ou 

Outro ponto, nio meno s importante, f o tradicional 

atraso nas liberaç3es do cr~dito oficial, prejudicando, 

muitas vezes , o de senvolvimento da s at ividad es agr(colas. 

Inclusive, esse atraso afronta dispositivo da Lei 

4.829 que determina que o cr~dito rural deveria atender ao 

requisito da oportunidade (CASTRO, 1970). Entenda-se a 

oportunidade como a concessio dos recursos na ~poca em que 

estes sio efetivamente necess~rios. 

Essa questio torna-se mais relevante quando 

considerada a natureza irrevers(vel da produ~go agr(cola. 

Como lembra REZENDE (1989), uma vez iniciado o ciclo 

produt ivo, dificilmente a produ~go pode se r interrompida 
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sem incorrer em altos custos. ~ pais 

recursos estejam dispon(veis ao produtor no momento 

adequado. 

No setor agr(cola r tanto o volume de recursos por 

unidade de valor gerado como o prazo para obten~io do 

produto sgo maiores que na produ~io ind~strial. o setor 

exige, portanto, tratamento diferenciado daquele dedicado ~ 

ind~stria, principalmente no que tange ao fornecimento de 

capital de giro. 

No Brasil a nio obsErva~io a eSSES aSPEctos tem 

contribu{do para a precariEdade do s mecanismo s formais de 

financiamento rural. Em consequ2ncia, os produtorEs t2m que 

otimizar o uso dos prdprios recursos e buscar novas fontes 

e/ou formas de financiamento nos mercados financeiros 

rurais. 

o uso eficiente do capital prdprio diminui 

depend2ncia de recursos financeiros externos. Por outro 

lado, novas fontes e/ou formas de financiamEnto permitem 

complementar ou mesmo subst ituir prontamente os recursos do 

cr~dlto rural formal. 

Nos mercados financeiros rurais, 05 produtores podem 

recorrer a emprcist imos informais para obter dinheiro ou, 



:1. 3~~ 

d (.:~ t !" De: .,\ di!" (·~t: a (i n sum()~:;, 

produtos e servl~os) com agentes do setor privado . 

4.2. Desempenho Econômico dos Agricultores 

A amostra anal isada foi obt ida de dados levantados por 

ocasiio de estudo desenvolvido sobre 

agr{colas do Pa(s (ARA~JO ~:~t ........ ~~J...!....i .. , 1990a). Das 330 

entrevistas real izadas com produtores na safra de verSo do 

ano agr(cola 1989/90, foram selecionadas 279 para a 

elabora~~o desta parte da pesquisa. A~) d f~llli,\ i f:;, PCl!" 

deficiancia de Inforlllaçaes, foram descartadas. 

A d m i t i n cf o CJlH~ o eI e SEm p (;~ n h o 0~ c: (Hl (l m i c: o é r E f I e :.: o d o t i p o 

de tecnologia, separou-se a amostra em tras grupos de 

produtores dist intos: 

c\) grupo 1 «(31) produtores elE peqUEno portE E baixa 

rEnda, localizados nos Municrpios de Canind~ no Cear~, Cruz 

das Almas na Bahia, Lajeado no Rio Grande do Sul e Ponte 

Nova em Minas Gerais~ 

b) grupo 2 (G2) - produtores que desenvolvem sistema de 

produçio agr(cola comercial e intensivo no uso de capital 

(daqui f:~ m d i<:\nt:f.·~ denominados agricultores comerciais) 

situados nos Munic(pios de Carazinho no Rio Grande do Sul, 
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Guaíra E 8atatais Em Sâo Paulo E PEtroI ina Em PErnambuco; 

c ) grupo 3 (G3) - produtorES qUE dESEnvolvEm Explora~io 

agrícola comercial E Em larga escala (daqui em diante 

denominados agricultores em larga escala). EstabElEcidos 

nos Municípios de Rio Verde Em Goi~s. Rondondpol is no Mato 

Grosso e Sio GabriEl O'OEStE no Mato Grosso do Sul. 

ESSE agrUpamEnto sEgundo o tipo dE Explora~io 

agrícola. lEVOU em conta 1 '1' as carac(erls(lcas dos produtores. 

da regiio agrícola E do sistema de produ~io dESEnvolvido. 

descritos por ARA~JO ~t_ªlll (1990a). 

Para fins anal ít icos. a amostra é também dividida em 

dois tipos de produtores~ mutu~rios e nio -mutu~rios de 

crédito rural. Em seguida. os mutu~rios sio analisados 

segundo a fontE de recursos externos= exclusivamente 

formal. exclusivamente informal E. ainda. simultanEamEntE 

formal e informal. 

Com basE Em an~l iSE tabular dos dados. rEgistra -S E. 

primeiramente. a part icipa~~o de cada grupo de produtores 

na amostra. Em SEguida. aval iam - SE alguns indicadorES dE 

desempenho tais como= , , i areas POSSUlta E explorada; valor 

das deSPEsas OPEracionais com mio - dE - obra. m~quinas E 



i n ~:;umo~:,;: valor bruto da produçâo colhida a preços de 

m€·~rcaclo; I'· f:~C: f:~ I t i:\ OP (·:·:r i:\C i on i:' I "1 í qui d ,:\ (Vi:\ '1 oro p 1'- ocluç: fio 

va 1 Ol~ n í vr-::'1 escolaridade dos 

o n~mero de produtores 

analisados r segundo os grupos de produtores r o munic{pio, a 

situa~~o de m~tuo em re'1aç~o ao c:r~dito rural e, no (:i:'~;O 

.1 " I . I aos mu(uar os, a origem (OS recursos. 

Da anilise dessa Tabe'1a, percebe- s eque o total de 

produtores Estudados comp8e - se, na maioria, de agricultores 

de baixa renda (40%). Em s €.: !:J IJ i d i:\ , aparece o grupo de 

agricultores comerciais (31%) E·, P OI'· I.í '1 t i m Cl, o 9 I" 1.1 P o d (7: 

agricultores em larga escala (29%). Outro aspecto é que, do 

tota'1 de produtores, 42% eram mutuários de algum tipo de 

crédito em 1989/90. 

C()mD €·~~:;P€·:I'·aclo, DS prDdutores dD grupD 3 SgD maioria 

(57%) dentre os mutu~rio s . Os produtores do grupo 2 mostram 

part ic:ipaç~D de 27% no total de mutuários r Enquanto os dD 

grupo 1 representam apenas 16% daquele tDtal. Es s a situaçio 

SE inVErte nD caSD dos n~o-mutuiriDs, passando o grupo 3 a 
I 

ser minoria (9%) e o grupo 1 a maioria (57%) da amostra. 



Tabela 4.6.- Ndmero de Produtores Analisados, Segundo o Tipo de Agricultor, 
Município, Situação de Mdtuo de Cr~dito Rural e Fonte de Recursos, 
Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão. 

Tipo dE Agricultor Alostra Hutuár i o 
E Total dE Crrdito 

Hunicípio Rural ------ --- --------- --- --- -- -- -- -- -_ ... 
Forlal Inforlal Albos Total 

l36 

Hão 
IiutuiÍrio 

dE Crrdito 
Rurill 

------.-------- ------------- ---_ ... _---- --... - ... ---- --------- --- ----- -- -- -- -- ----- ----- ... 

PequEno PortE E Baixa Renda (Gl) 111 3 14 18 93 

CaninM, cr 28 e 1 e 19 

Cruz dils Alias, DA 35 3 7 1 11 24 

lajeado, RS 32 e e 1 31 

Pontl! Nova, HG 24 8 5 8 5 19 

COlfrcial e Capital-Intensiva (G2) 86 21 5 6 32 54 

Carazinho, RS 37 18 1 5 16 21 

Guaíra/Batatais, SP 22 8 te 12 

Petrol ina, PE 27 3 3 e 6 21 

E. larga Escala (G3) 82 39 H 14 67 15 

Rio Verde, 80 23 9 5 4 18 5 

Rondonipolls, HT 38 15 5 4 24 6 

São Gabriel DOeste, HS 29 15 4 6 25 4 

Total Brasil (n) 279 63 33 21 117 162 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Lntre os tomadores de cr~dito, observa-se que 53% 

buscam recursos unicamente em fontes formais, 28% o fazem 

Junto a fontES informais e 19% utilizam ambas as fontes. Em 

termos de cr~dito formal, os produtores do grupo 3 sio os 

qUE mais tomam empr~stimos (62%), seguidos pelos do grupo 2 

(33%) e do grupo i (5%). Em se tratando de uso exclusivo de 

fontes informais, os produtores dos grupos 1 e 3 mostram 

part icipa~5es idint icas (42%) enquanto os do grupo 2 

respondem por 16% do total desse tipo de cr~dito. No uso 

simultineo de recursos de fontes formais e informais, os 

produtores do grupo 3 sio maioria (64%) seguidos pelos do 

grupo 2 (27%) e grupo i (9%). 

De maneira geral, os resultados apresentados na Tabela 

4.6. permitem algumas constata~5es e ila~aes sobre o uso de 

crédito no ano agr{cola 1989/90: 

a) a maioria dos produtores nio toma empr~stimos, seja por 

op,io prdpria, seja pelo inacesso aos mercados financeiros; 

o racionamento no cr~dito formal e o risco das 

informais se rEfletem em elevado custo do 

dinheiro e exigincia de garantias e de reciprocidades 

PEssoais e/ou financeiras. Isto restringe o acesso de maior 

n~mero de produtores aos mercados financeiros e provoca a 



:1.38 

diminui~io do interesse pelo crédito. 

b) dentre os mutu~rios, os a 9 I'" i C 1..1 1 t o r f..~ s €.~ m ".I ,:\r ~J ,:\ f..~f.';C: a 1 a 

(grupo :3) mo ~s t: I'· am maior· interesse em obter I'" (':~ C 1.11'· ~:; o ~;; 

f:·~)·:t E~rnD~;, i nelE~PE~ndent E~mf.·~nt f..~ d,:\ or i ~Jem do !:; I'· €·~C:UI~~:;OS; 

Esse comportamento 
, 

(~ I'· e f "1 (~~ ).: o d o m a i C)f'" volume 

recursos financeiros exigidos em fun~io da escala dE 

invest imento para a incorpora~io de no~as 

~reas para explora~io. ESSE comportamento est~ associado ~s 

regiaes de fronteira agr(cola do Centro - Oeste. 

c) os pequenos agricultores (grupo 1) s~o os que menos 

util izam crédito rural e, quando o fa zem, Plr(~dom i nam 01:; 

emprést imos obtidos de fontes informai s; 

isso seriam o baixo n{vel 

proporcionado pela agricultura ele pequeno pDrte e a falta 

de garant ias reais a oferecer nos empréstimos do SNCR. Como 

consequincla de sua rEduzida capacidade de pagamento, esses 

produtores ficam mais 1 igados ~s fonte s I n f o I'· n":\ i ~s d e 

·rinanc: lamf.·~ nto. 

d) os agricultores comerciais (grupo 2) ocupam po si ~~o mais 

c:onfcwtávf~ "1 que os demais no que respeita ~ decisio de 

tomar emprést imos; 
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A estabil idade dos sistemas de produ~5o e do fluxo de 

renda, bem como a posse de garantias reais a oferecer, dE 

um lado, facilita o acesso desses produtores aos mercados 

de crédito. De outro, permitE-lhes auto- financiar com maior 

frequincia suas atividades. 

4.2.1. Indicado~es de Desempenho Econômico 

A Tabela 4.7. mostra alguns indicadores econBmicos 

médios da at ividade agr{cola F fatorES associados ao 

desempenho dos produtores da amostra total (279), dos 

mutu~rios de crédito rural inclusive SEgundo a fonte de 

recursos (117) e dos nio-mutu~rios (162). 

Essa Tabela revela qUE, em média, 05 produtores da 

amostra exploram ~rea superior ~ possu{da (173 contra 126 

ha), o que enfat iza a pr~t ica do arrendamento de terras de 

terceiros. AI~m disso, alcan~am uma rEceita operacional 

1 {qulda (valor bruto da produ~io - despesas operacionais) 

posit Iva. Isto ~ verificado tanto em termos absolutos (R$ 

7.695,00) como em rela~go ~ ~rea explorada (R$ 192,00/ha). 

Outro ponto que chama a aten~io ~ o baixo n{vel de 

escolaridade detectado entre 05 produtores~ apenas seis 

anos de educa~5o formal. Essa informa~5o nio considera a 



Tabela 4.7.- Indicadores Econô.icos Médios da Atividade Agrícola e Fatores Associados ao 
Oeselpenho Econô.lco dos Produtores da Alostra, Segundo a Situação de Mútuo e o Tipo 
de Crédito Rural Recebido, Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão. (1) 

Mutuário Não 
Indicador Alostra de Crédito Mutuário 

Rural de 
Créd i to 
Rural ----- ---- ----- ----- --- -- -- .. - ----------

For.al Inforlal Ambos Total 
(n;::279) (n=63) (n=33) (n=21) (n=117) (n=162) 

.&rea Possuída (ha) 126 242 68 106 172 94 

.Área E>:plorada (ha) 173 315 137 298 262 110 

.Despesa Operacional 
(RS1,00) 36.254 64.511 34.648 76.574 58.253 20.366 

.Valor Bruto da Produçao 
(Ril,00) 43.949 88.680 34.301 74.600 70.816 24.547 

.Despesa/&rea Expl. 
(RS1,00/ha) (2) 250 272 229 270 260 242 

.Valor Produfao/Área Expl. 
(Ri1,00/ha) 2) 442 391 404 303 379 489 

.Educação Formal (anos) 6 7 5 8 7 5 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

(1) Valores mondiÍrios e>:pressos em RS de setembro de 1994. 

(2) 05 resultados foram obtidos lediante a divisão do valor total das despesas/ha e da 
produçao/ha individuais pelo número total de produtores da alostra ou sub-amostra (n). Esse 
procediMento difere, substancialmente, da divisão do valor médio da despesa/produção pela área 
.éd i a e>:p I orada. 



possibilidade de 

. t" . f~N I f,; . €·~nc I ê\ 

reprova~~o escolar, 

i:\ltos cI €.~ 

principalmente no meio rural" 

ml:\ s 

Especificamente Em rElaç~o ao cr~clito rural, obsErva-

se que os resultados m~dios da atividade desenvolvida pelos 

mutu~rios sio maiores que os cios nio -mutu~rios Em tErmos dE 

~rea eNplorada, despesas operacionais e valor da produçio. 

Em termos absolutos, a receita operacional I íqu i da dc)s 

mutu~rios (R$ 12.563.00) ~ bem superior ~ dos nio-mutu~rios 

r..; i t: u(':\G:ão !:; c-:.~ i nV€·~I~ t: E qlJ(':\ndo É 

considerada a rEceita operacional líquida por hectare 

ENPloraclo (R$ 247,00 dos n~o - mutlJ~rios contra R$ 119.00 dos 

mut U<:'I~ i os) " 

Por sua VEZ, dentre os mutu~rios, os de crÉdito formal 

sio os que obt~m a maior receita operacional líquida em 

termos absolutos (R$ 24.169,00). Quando a ~rea eNPlorada ~ 

util izada como denominador, os tomadores eNclusivos de 

fontf.~!;; informais demonstram o mf.·~ I h (li" r (·~,,>u I t ê\d o (R 9; 

175 T 00/ha). Os que util izam ambas as fontes eNibem receit a 

mais Estreita (R$ 33,00). 

Relat ivamEnte ao nívEl de Escolaridade m~dia dos 

produtores, nota - se que o dos mutu~rios (/ anos) ~ superior 

ao da amostra como um todo (6 anos) E ao dos nio-mutu~rios 
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(5 anos). Esta evid~ncia pode ser indicat iva de que o n{vel 

de escolaridade favorece a aproxima~io e ut ilizaçio dos 

mercados de cr~dito. Corrobora esta afirma~io o fato de o 

n{vel m~dio de escolaridade dos mutu~rios que ut ilizam mais 

de uma fonte de cr~dito, s imultaneamente, ser de 8 anos de 

educa~io formal. 

Apds anal isar t ', . as carac . erlS(lCaS da amo s tra como um 

todo, interessante observar e comparar aspectos 

referentes aos grupos de produtores em cada tipo de 

agricultura. Com este propdsito, apresentam - se nas Tabelas 

4.8. a 4.10. alguns indicadores m~dios da atividade 

agr{cola e fatores associados ao desempenho econ8mico dos 

produtores dos grupos 1 (pequeno porte e baixa renda), 2 

(comerciais) e 3 (larga escala). 

o exame das Tabelas revela que tanto a ~rea m~dia 

possu{da como a explorada aumentam do grupo 1 para o 3. 

Alim disso, percebe- se que os produtores do grupo 1 

exploram apenas a ~rea que possuem, nio recorrendo ao 

arrendamento de outras terras. Os produtores do grupo 3 

exploram, ~rea 50% maior que a possu{da. Em 

est~gio intermedi~rio, os do grupo 2 det~m uma relaçio 

~rea explorada/~rea possu{da em torno de 1,4. 



Tab~la 4.B.- Indicadores Econômicos Hédios da Atividade Agrícola ~ Fatores Associados ao 
Desempenho Econômico dos Agricultores de Pequeno Porte e Baixa Renda (Grupo 1), Segundo a 
Situaç~o de Hdtuo e o Tipo de Crédito Rural Recebido, Brasil, Ano Agrícola 
i9B9/90, Safra de Ver~o. (i) 

Indicador Grupo 

(n=111> 

- -==:::: -:== 

Forlllal 
(n=3) 

Hutuário 
de Crédito 

Rural 

Inforl'llal 
(n=14) 

Ambos 
(n=i) 

Total 
(n=18) 

Não 
Hutuário 

de 
Créd ito 

Rural 

(n=93) 

.~r~a Possuída (ha) 

.~rea Explorada (ha) 

56 

56 

9 

9 

10 

i0 

i0 

i0 

9 

11 

64 

65 

.Despesa Operacional 
(Rii,00) 2.260 2.813 1.i00 3.173 1.500 2.40B 

.Valor Bruto da Produção 
(RS1,00) 3.64i 5.629 1.B8i 6.431 2.991 3.767 

.Desp~sa/Area Expl. 
(RU,00/ha) (2) 

.Valor Produção/~rea Expl. 
(RS1,00/ha) (2) 

.Educação Formal (anos) 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

120 352 

266 541 

3 3 

(1) Valor~s 100n~tários e>:pressos em Ri de set~.bro de i994. 

i63 317 204 

350 643 399 

3 3 

(2) Os resultados foram obtidos .ediante a divisão do valor total das despesas/ha e da 
produç~o/ha individuais pelo ndmero total de produtores da amostra ou sub-amostra (n). Esse 
proc~di.ento difere, substancialmente, da divis~o do valor médio da despesa/produção pela área 
média ~>:plorada. 

103 

240 

3 
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Tabela 4.9.- Indicadores Econô.icos Hédios da Atividade Agrícola e Fatores Associados ao 
Desel penho Econômico dos Agricultores Comerciais (Grupo 2), Segundo a Situação de Hútuo e 
o Tipo de Crédito Rural Recebido, Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão. (1) 

Ind i cador Grupo 

(n=86) 

----- ._-==== 

Forlllal 
(n=21> 

Hutuário 
de Crédito 

Rural 

Inforlal 
(n=5) 

Alllbos 
(n=6) 

Total 
(n=32) 

Não 
Hutuár i o 

de 
CrÉdito 

Rural 

(n=54) 

.~rea Possuída (ha) 108 139 18 30 99 114 

.Área Explorada (ha) 149 186 30 235 171 136 

.Despesa Operacional 
(RU,00) 42.266 53.430 7.710 59.043 47.339 39.260 

.Valor Bruto da Produção 
(RS1,00) 60.247 93.343 14.669 71.263 76.948 50.350 

.Despesa/~rea Expl. 
(R'1,00/ha) (2) 426 359 330 228 330 

.Valor Produíão/Área Exp I. 
(R'1,00/ha)2) B34 633 834 308 603 

.Educação Forlal (anos) 7 9 6 10 9 

--
Fonte: Dados da Pesquisa 

(1) Vaiores monetários expressos em R' de seteMbro de 1994. 

(2) Os resultados foram obtidos lediante a divisão do valor total das despesas/ha e da 
produção/ha individuais pelo nÚMero total de produtores da alostra ou sub-aMostra (n). Esse 
procediMento difere, substancial.ente, da divisão do valor lIIédio da despesa/produção pela área 
IÉd ia e>:p lorada. 

482 

972 

6 
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Tabela 4.10. - Indicadores Econômicos Médios da Atividade Agrícola e Fatores Associados ao 
Deselpenho EconÔMico dos Agricultores COMerciais em Larga Escala (Grupo 3), Segundo a 
Situação de Mútuo e o Tipo de Crédito Rural Recebido, Brasil, Ano Agrícola 19B9/90, Safra 
de Vfrão. (1) 

= - .- -== ====== =-:: 

Indicador 

.~rea Possuída (ha) 

.~rea Explorada (ha) 

.Despesa Operacional 
(RS1,00) 

.Valor Bruto da Produção 
(RU,00) 

.Despesa/~rea ExpI. 
(RSi,00/ha) (2) 

.Valor Produção/~rea Exp 1. 
(RS1,00/ha) 121 

.Educação ForlaI (anos) 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Grupo 

(n=B2) 

241 

359 

75.963 

81.422 

241 

271 

7 

Formal 
(n=39) 

322 

409 

75.223 

92.558 

220 

249 

7 

Hutuário 
de Crédito 

Rural 

lnfor lllal 
(n=14) 

Ambos 
(n=14) 

Total 
(n=67) 

143 154 250 

302 346 373 

77 .817 89.331 78.713 

73.432 80.813 86.107 

258 286 241 

306 277 267 

8 8 7 

(1) Valores monetários expressos eD RS de setelbro de 1994. 

Não 
MutlJário 

de 
Créd i to 

Rural 

(n=15) 

204 

295 

63.6B3 

60.496 

242 

291 

7 

(2) Os resultados foraa obtidos aedlante a divisão do valor total das despesas/ha e da 
produção/ha individuais pelo nÚl ero total de produtores da alostra ou sub-amostra (n). Esse 
procedimento difere, substancial l ente, da divisão do valor médio da despesa/produção pela área 
. éd I a e}:p I orada. 



'" , ' J ~uan(o as üESPESB S 

colhida. nota-sE posicionamEnto sEmElhantE ao da ~rEa: 05 

valorES alcan~ados PElo grupo 3 s50 supEriorEs aos do grupo 

2 qUE. por sua VEZ. supEram OS do grupo 1. 

Da an~lisE das dEspEsas opEracionais/ha E do valor 

bruto da produ~go/ha obt~m - sE nH:\ i 5 

In t (~I" (;:r.';!ã,:\n t: (':5. Na m~dia. a rECEita oPEracional 1 (quida do 

(R9; 40El.00/IH\) a cios 

produtorES dos grupos 1 j,4ó.00/ha) (::: ::1 

~l0. 00/hc\) " d~~ f<:\to. 

situaçio t (pica dos produtorEs analisados. POdE-SE concluir 

OS produtorEs comErciais qUE ut il Izam capital 

IntEnsivamEnte tEm maior capacidadE dE auto -financiamEnto~ 

b) os pequenos produtorEs por ut ilizarEm. basicamEntE. mio-

d(::: .... ol:wa f.:\m I I i ':\I~ , " , (Em C:US(ClS 

lhes propClrclona m~~lhor c) 05 

agricultorES Em larga Escala EnfrEntam s~riClS problEmas dE 

liqlJid("~;;: (.~. POI" iS!ãO. têm 1)),:\iClr' proP€·~n f:; gc> ,:\0 enclivid <:\m(·:·~nto .. 

Cem!o; I d (:::1" an d Cl > ,;\ 9 DI" ,:\ r Cl !ã 

Entre I))utu~rios e ngo-mutu~rios dE cr~dito> 

82% dCls prCldutClrEs dD grupo 3 s50 mutu~riCls dE qualquer 

t Ipc> de c:rédltCl r cClntra 37% cio grupCl 2 e apenas 16% do 

ISSD rat Iflca Cl que fCli discutidCl antEriormEntE 

CClm relac;:f:{C) à d~~mancla pew '1 iquickz dos Pl"odutclI"es €·~m 1<:\r9a 
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escala. Adicionalmente, verifica-se receita 

operacional l{quida dos mutu~rios { superior a dos nio-

mutu~rios nos três grupos. 

Anal isando apenas os tomadorES dE Emprést imos, nota - sE 

que nos três grupos, como Esperado, os tomadorEs de 

emprést imo formal N sao os que opEram a maior Escala dE 

produ~io. Em seguida, Estio os usuários de crédito formal E 

Informal simultaneamEntE E, por ~lt imo, aqUElES qUE buscam 

crédito apenas Em fontes Informais. Nes s e sentido, vale 

sempre lEmbrar que o acesso ao crédito formal Est~ 1 igado ~ 

Uma estrutura opEracional quer normalmente, exige garantias 

reais do tomador. 

A Esta altura podE-se, portanto, admlt ir que a 

llquidez adicional obtida nos mErcados financeiros rurais é 

um dos fatores que contribuem para o melhor deSEmpenho 

econ8mico dos proutores. 

4.2.2. Características dos Empristimos 

A seguir, sio apresentados e discutidos os resultados 

sobre as caracterfsticas dos Empréstimos formais E 

Informais, em termos da amostra como um todo E dos grupos 

dE produtores agr{colas. 



A Tabela 4.11. apresenta a final idade dos empr~sti mos, 

tomados pelos produtores -mutu~rios 15. Nota -se que tanto na 

amostra como nos grupos, 

final idade predominante em empr~st imos formais e informais. 

Os invest imentos sio principalmente financiados atrav~s do 

interessante ~ que nio foram i df.-~nt i f i C i;\C1 o!:; 

empréstimos de comercial iza~io. Apenas um empr~stimo para 

consumo famil iar foi real izado. 

A Tab ela 4.12. apresenta as principais fontes formais 

p informais de financiamento util izadas pelos tomadores de 

crédito no ano agrícola 1989/90. 

o exame da referida Tabela evidencia que, no mercado 

f(JI'·m,,\1 os bancos oficiais I'· (.::~:;p on d (·::m p o I'· 9 ~.:j ~~ 

empr~stiruos. 05 bancos pr ivados E as cooPErat ivas t~m 

EntrE 05 agEntEs informai s, mErECEm dEstaquE as firmas 

que comercializam insumos e/ou produtos, respondendo por 

cerca de 72% do total dE e mpréstimos. Em SEguida Estio as 

cooperat ivas (11%) e as usinas de a~~car e ~lcool (9%). 

m i nOI'· i a. 

15 Em se tratando de final idad E dos Empr ést imos, nio SE 
deve perder de vista a qUEstio da fungibil idade do 
dinh€·~ir· o, clis;cutid.:\ no C.:\pítl.llo ~!. 



Tab~la 4.11.- E.pr~stilos For.ais ~ Informais, S~gundo Grupos d~ Produtor~s ~ Finalidade 
dos EIPrrstilos, Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra d~ V~rão. (1) 

I 
Elpréstilos I EIPréstilos 

Fortais I lnfomis 

:1.49 

--- -- __ o -- ----.------- --- --- -- t-- --- --- --- -- --- -- ----.-.---- --- --- ---
Custrio Invest ilento Total : Custeio Invest ilEnto ConSUIO Total 

: FaliJiar ______________________ o ___ • ________________ ..1.. _______ • __ • ___ • __ • __ _ • ____ • _______ • ___ o _ ____ _ 

.Alostra 74 1 • 84 49 4 54 

• Grupo 1 4 • 4 14 e 15 

.Grupo 2 23 4 27 B 3 e 11 

.Grupo 3 47 6 53 27 e 28 

---- ====--==-==== 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

(1) Os grupos d~ produtor~s s50 05 s~guint~s: a) grupo 1 = agricuJtor~s d~ p~qu~no port~ ~ 
baixa r~nda; b) grupo 2 = agricultores cOlerciais; ~, c) grupo 3 = agricultor~s ~m larga 
escala. 
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Tabela 4.12.- Empréstilos For.ais e Inforlais, Segundo Grupos de Produtores e Origel dos 
Recursos, Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão.(l) 

Ealprést i lOS 
Fomis 

I 
I 
I 
I 

[IPréstilos 
Inforlais 

(n=B4) I (n=54) 
--- -- -- ---- --- --- --- -- t-------- -_.-- --- -- -------- --- -- -- ---- --- -- -- - -- --

8co. 8eo. Cooperat I Cooperat Firla Agiota Ali go Assoe. Usina 
Df ieia) Pr ivado ! InSUlO e/ou d~ de 

I -Produto Par~nte Produtor &leool __________________________ _ ___ ..L __ _________________________ . ________ _ • _________ _ _ 

.Alostra 

.Grupo 1 

.Grupo 2 

.Grupo 3 

Be 

4 

23 

53 

• 

• 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

3 

• 
3 

• 

6 39 

B 

7 

24 

• 
• 

2 

e 
e 
2 

e 
e 

5 

5 

• 
• 

(1) Os grupos de produtores são 05 seguintes: a) grupo 1 = agricultores de pequeno porte e baixa 
renda: b) grupo 2 = agricultores cOlerciais: e, c) grupo 3 = agricultores e. larga escala. 
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Men~io especial deve ser feita ao grupo dos 

agricultores em larga escala. 

empr~stimos formais e informais ~ significativa~ 63% e 

52%, respectivamente. No mercado formal. os financiamentos 

desses produtores concentrados em bancos oficiais. 

Nos mercados Informais, f majorit~ria sua 

firmas de Insumo/produto. 

Nos mercados informais, um 

unidades de valor/conta f util izado nos empr~st imos. A 

Tabela 4.13. apresenta unidades ut 11 izadas nos 

empr~stimos informais no ano agr{cola 1989/90. Dentre as 

observadas, a saca de soja ~ a mais ut i1 izada, superando 

ligeiramente as opera~~es feitas em dinheiro. 

Para o tomador, a ut i1 i z a~io de um produto agr{cola 

espec{flco como indexador f{sico das opera~~es Informais ~, 

em parte, reflexo da instabi1 idade econ6mica que o Pars tem 

atravessado. ~ grande o receio de que taxas de juros 

devido resultem em 

pre~o do produto / indexador financeiro decrescente. 

Recentemente, esse sistema, comum nos mercados informais, 

foi absorvido com algumas varia~~es pelo mercado formal na 

chamada ·equival~ncia -produto·. 



Tabela 4.13. - Emprésti Mos Informais, Segundo Grupos de Produtores e Unidade de Valor, 
Brasil, Ano Agrícola i989/90, Safra de Verão.(i) 

Produtor 

Dinheiro 

.Alostra (n= 54) 20 

.Grupo i (n=15) 4 

.Grupo 2 (n=11) 5 

.Grupo 3 (n=28) 11 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Saca 
de 

Soja 

21 

0 

Ó 

i5 

Saca 
de 

lii lho 

2 

0 

1 

---

Unidade 
de 

Valor 

Arr u!Ja 
de 

Algodão 

0 

0 

- --

Kg 
de 

FU IRO 

7 

7 

0 

0 

Tonelada 
de 

Cana-de-Açúcar 

3 

3 

e 
0 

(1) Os grupos de produtores são os seguintes: a) grupo 1 = agricultores de pequeno porte e 
baixa renda; b) grupo 2 = agricultores comerciais; e, c) grupo 3 = agricultores ell larga 
escala. 
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Em rela~io aos empr~st imos, pode-se observar na Tabela 

4.14. os valores m~ximo, m{nimo e m~dlo para o montante 

principal, prazo da opera~~o e taxa real de Juros dos 

empr~stimos formais e Informais. Adicionalmente, no caso 

dos empr~stimos formai s, a Tabela exibe o custo de 

transa~io para o tomador. o mesmo nio acontece para os 

empr~stimos informais devido ~ falta de informa~8e s" 

Conv~m notar que o n~mero de empr~st imo s formais ~ 

maior que o de informais. Al~m disso, em termos de montante 

emprestado e prazo das operaçies, o cr~dito formal supera o 

informal analisados (m~ximo , m{nimo p 

m~dio) . Tais resultados sio coerentes com a descri~io feita 

no Cap{tulo 2 (vide Tabela 2.1.). 

Como reflexo da I iherdade financeira rIo s mercados 

informais e da administra~io das taxas de Juros no mercado 

formal, o Juro real dos empr~stimos informais mostra maior 

amplitude de variaçio (96 pontos percentuais) que a dos 

formais (29 pontos percentuais). Em termos m~diosr a taxa 

real de Juros nos empr~stimos informai s ~ 3 vezes superior 

~ taxa registrada nas opera~8es formais. 

Nio se deve esquecer, porém, que ao crédito formal 

, ' es(a associado um alto custo de transa~io para o tomador. 



Tabfla 4.14.- Caractfrísticas dos EmprÉsti mos For. ais f Informais Tomados pflos Produtorfs da 
Amostra, Brasil, Ano Agrícola i9B9/90, Safra d€ V€rão.(i) 

====-============ .. 
EIPrÉstilos 

Forlais 

, , 
I 
1 

EIPrésti los 
Inforla i s (2) 

(n=84) I (n=54) 
- - -- - --- --- T - - -- -- - - T ---- - - --- T----- - .. -- - - t ----- ----- T -- - - --- - T-- -- - - - - - --

Valor I Prazo da I Taxa Rral I Custo dr I Valor I Prazo da I Taxa Rral 
, "I 1 "' I.. 1 Pr incipal : Oprra~ao I de Juros I lransa~ao pl : Pr ine ipal I Oprraçao I dr Juros 
: 1 : lOlador: : : 

(RS1,6e) I (m) I (I a.a.) I (X do prine.) I (RS1,00) I (Irs) I (X a.a.) _______ _ _____ •• ____ -1.. _ _ •• •• ___ •• • L ____ •. __ •. _ ..1. •••• __ •• __ •••• ___ .L •. _ •. _ _ •. ___ •.• 1. _ •••• _ •. ___ .1. _____ •••• _ __ _ 

Máxilo 1BU86 84 35,4 38,t 88.642 5. 96,8 

Mínilo B27 6 6,t e,e 58 e,e 

MÉdio 49.461 14 11,3 2,3 12.926 8 35,9 

... 

Fontf: Dados da Pesquisa. 

(i) Valores Mon~tários expressos fI R$ de setfmbro de 1994. 

(2) A falta de infor ma~ões não permitiu a obtfnção de esti mativas dos custos de transação para o 
tomador. 
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Na TalH~l a 4" 1.4 .. obs(~I"va" " ~:;(-;-: qU(~ r no valor m~ximo, o 

custo de transa~io para o tomador do emprist imo at inge 30% 

principal .. Isto significa que para cada unidade 

monet~ria pleiteada o tomador recebe, ef~:·~t i vamf.·~nt: f:~, 70 

centavos. Mesmo em termos m~dios, sio desprez(veis o •·· 
.:> 

2,3% de custo de transa~io que o tomador de emprést imos 

formais desembolsa para obter . recursos do SNCR .. 

Em média, os emprist imos de cada grupo de produtores 

sio diferenciados .. Nesse sentido, a Tabela 4 .. 15 .. exibe os 

valores m~ximo, m{nimo e m~dio referentes ao principal, 

prazo e taxa real de Juros dos empristimos formais e 

informais de cada grupo" Os custos de transaçio na tomada 

de empréstimos formais sio também apresentados .. 

Em termos de valor principal, observa- se claramente 

que os produtores comerciais sio os que obtêm emprist Imos 

de maior valor nos três neveis apresentados (m~ximo, m{nimo 

e médio) nos mercados financeiros .. 

Nos três grupos de produtores os empré~t imos informais 

t: êm principalmente pelo 

f.mvol v i dos;" obtêm prazo médio 

ainda menor que os demais. Os mutu~rios dos grupos 2 e 3 

conseguem prazos mais longos, possivelmentE por efEtuarem 

investimentos em bens de capital .. 



Tabela 4.15.- Características dos EIPréstl l os Forlais e Informais, Segundo Grupos de Produtores, 
Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão.(1) 

-_.- ~-- -,.. 
I 

Elprésti los : Elprésti loS 
FOrlilis I Infomis(3) 

Grupos (2) (n=84) : (n=54) 
---- - --- - T- -- - - -- T ---- - --- T -- - - - -- - -- - t-- ------ --- T- - - -- -- T-- -------

Valor : Prazo da : Taxa Real I Custo de: Valor : Prazo da : Taxa Real 
P " 'O" 'd ' "' '"' rlnclpal : peraçao : e Juros I Transaçao p/: Principal : Operaçao I dE Juros 

: I' : TOlador: : : 
(m,m I (Ies) (X a.a.) I (X do princ.) I (m,8e) I (125) I (I a.a.) ______ _ •. _ _ __ __ •. _ __ ____ .l. _ ___ _ __ ..t.. _______ •• .l. _ _ ___ _ __ __ •• ..t.. __ _ __ _____ •. .l. _ _ _ __ __ .L ___ _ _ _ •. _ _ 

Grupo 1 (n=4) 

Káxilo 

HinilO 

Hédio 

Grupo 2 (n=27> 

Háxilo 

Kínilo 

Hédio 

Grupo 3 (n=53) 

Háxilo 

Hinllo 

Kédio 

5.224 

9ft 

2.947 

IBue6 

827 

58.796 

157.3B7 

1.906 

52.290 

12 

12 

12 

84 

6 

16 

6. 
6 

13 

12,t 

7,' 

te,7 

35,4 

6,e 

11,5 

29,5 

B,' 

11,2 

1,4 

',i 
e,5 

1,2 

29,6 

e,e 
3,e 

I 

Grupo! (n=151 

2.154 

59 

621 

Grupo 2 (n=11) 

23.934 

7. 
5.461 

Grupo 3 (n=281 

88.642 

79 

22.449 

11 

6 

5e 

12 

11 

4 

B 

.=-----_..::-..::-_---._-.=-..:---_._-_.=....-_::::-:=-=---_ .. ::==-...::--=---..:..--:::::.::. - - - -- -----=== 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

(1) Valores Monetários expressos em Ri de setembro de 1994. 

83,4 

',' 
5e,1 

87,7 

',e 
29,8 

96,e 

',e 
38,7 

_._-._ ... _---

(2) Os grupos de produtores são os seguintes: a) grupo 1 = agricultores de pequeno porte e bai>:a 
renda; b) grupo 2 = agricultores cOl erciais; e, c) grupo 3 = agr icultores e. larga escala. 

(3) A falta de inforl ações não permitiu a obtenção de esti l ativas dos custos de transação para o 
tomador. 
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Em rela~io ~s taxas de juros, os empr~stimos informais 

mostram varia~io ampla e magnitude superior 
, 
as registradas 

nos empr~stlmos formais nos n{veis máximo e m~dio. 

Especialmente em rela~io aos financiamentos informais, 

vale a pena ressaltar a sua importância nos sistemas de 

produ~io agr{cola desenvolvidos pelos produtores da 

amostra. A Tabela 4.16. demonstra a part icipa~50 m~dia do 

cr~dito informal no total de cr~dito recebido, nas despesas 

operacionais t(plcas e no valor bruto da produ~50 agr(cola. 

Quanto ao cr~dito total recebido foram considerados apenas 

os casos em que o produtor utilizou, simultaneamente, 

fontes formais e informais. 

De modo geral, o financiamento informal representa, em 

média. 29% dos cr~ditos obt idos pelos produtores da 

amostra. O grupo 3, a exemplo de situa~5es já discutidas, 

revela maior uso de cr~dito informal. reflexo provável da 

general iza~io do escambo soja por insumos e/ou servi~osn 

Em se tratando das despesas operacionais t{picas, 

verifica-se, na amostra como um todo, que 05 empr~st imos 

obt Idos informalmente equivalem a 39% dessas despesas. 

Nota-se, ainda, que entre 05 agricultores de baixa renda 

(G1) os empr~stimos informais correspondem a 57% do total 

das despesas. 



Tab~1a 4.16. Participação P~rc~ntual Hedia do Crédito Inforlal R~c~bido por Produtor~s Rurais no 
Crédito Total R~c~bido, Valor Bruto da Produçao Agrícola ~ D~sp~sas Op~racionais Típicas 
da Produção, S~gundo Grupos d~ Produtor~s, Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra d~ V~rão. 
(1) 

Grupos 
Inforllal 

/ 
Credito TohH2) 

InforMal 
/ 

D~sp~sas 

..........--
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I , 

Inforlllal 
/ 

V. Produção 

m : m : ((.) _____________________________ ___ ____ _____ .1. _____________________ ..L ___________________ _ 

AMostra 29 39 30 

Grupo i 25 57 26 

Grupo 2 25 28 19 

Grupo 3 32 34 36 

.:::-'==:: 

Font~: Dados da P~squisa. 

(1) Os grupos d~ produtor~s são os s~guint~s: a) grupo i = agrlcultor~s d~ p~qu~no port~ ~ baixa 
renda: b) grupo 2 = agricultores co.~rciais: ~, c) grupo 3 = agricultor~s ~. larga ~scala. 

(2) No crédito total r~c~bido fora. consid~rados ap~nas casos ~. qu~ o produtor utilizou, 
silultan~a.~nt~, font~s forlais ~ inforlais. 
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Tomando-se o valor da produçSo como base de cálculo. 

observa-se que o cr~dito informal equivale a 30% do valor 

do produto agr{cola m~dio da amostra. Dentre 05 grupos. o 

maior percentual corresponde ao grupo 3 (36%). Em seguida. 

a p a n7: c (.;: m Ol:; 9 1'"1.1 P Dl:; 1. (;.:~ 6 %) (.,: ~~ (:I. <» /. ) • 

Esses valores m~dlos Indicam a magnitude e sugerem a 

importincia do financiamento informal para 05 agricultores 

das regi~es estudadas. pl" incipi:\lmente no c:a~;o dCl~; ele 

pequeno porte e baixa renda. 

4.3. Análise da Demanda por Liquidez em Fontes In~ormais 

A fim de tE:l:;ti:\'" o modelo econom~trico t ob i t: 

E:SPf.·:C: I f i c.:\do f C) I" .:\m :1.6 

ajustamentos. considerando formas alternat ivas de mensurar 

algumas das variáveis selecionadas (vide Apêndice). 

o fato de a taxa de JurCls do cr~dltCl informal nSo 

estar expl {cita em bCla parte das operaçBes. dificulta ao 

produtor conhecer sua exata magnitude. PClr esse motivo. a 

variável taxa real de juros do cr~elito informal (JURINF) 

foi mensurada e testada em termos mensais e anuais. A 

foi submetida ao mesmo tratamento. No presente estudCl. 05 

resultados revelam que. a taxa real de jurCls dCl c:r~dito 
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informal (JURINF) e o custo financeiro do crédito formal 

(CSrrOR) mostram melhor ajuste quando em base mensal. 

Outra vari~vel testada foi a categoria do produtor 

(CATPRD). N.:\ pr' opot:; i ç: ~{o do modelo econ8mico d 1..1 <:\!!, 

possibilidades foram consideradas: ~rea explorada (AREXPL) 

e valor bruto da produ~go agrícola (VALPRD). 

resultados estatísticos sgo obtidos quando a categoria do 

produtor d medida pela ~rea explorada. 

Para o ajustamento do modelo foi ut il izado o programa 

mlcrocomputacional LH1DEP. f.J • 0 •• 

procedimentos indicados em GREENE (1.991.). A est ima~go do 

modelo foi real izada para a amostra como um todo e para os 

tris grupo s de agricultores (G1.. G2 e 03). 

A anillse dos resultados baseou - se. principalmente. na 

coerência das rela~5es econ8micas. no sinal e estabilidade 

d Ol!, f..~ 7 t: ,,\mbém, n a ~;I.1 i:\ 

~:,ignifid:\nci('iI. (~!:;tat í!:;t. ica. 

A Tabela 4.1.7. apresenta o ajustamento selecionado com 

as estimat ivas dos coeficientes das vari~vei s e respect ivos 

valores do teste ·t· para a amostra de 279 agricultores. 
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Tabela 4.17.- Estimativa dos ParâMetros das Relações entre o Valor dos EMPréstilos nos Mercados 
Informais e Fatores Condicionantes da Demanda por Liquidez na Alostra de Produtores, 
Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão. (1) 

Variável 
Independente 

(X i) 

Juros Reais do Crédito 
Inforlal (JURINF) 

Valor do Crédito Forlal 
(VALFOR) 

Custo Financeiro do 
Crédito Forlal 

(CSTFOR) 

Categoria do Produtor 
Hedida pela Área f>:plorada 

(AREXPU 

Despesas Operacionais 
da Produção Agrícola 

WESOPE) 

Educação Forlal 
(EDUFOR) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

(1) A alostra é constituída de 279 observações. 

Allostra 

Coeficiente ·t· 

-32255,0 

-535,99 

-0,0047 

1821,5 

-31, 193 

0,2251 

584,29 

(2) Os valores entre parênteses representai o nível de significância do teste ·t· para os 
coeficientes significativalente diferentes de zero. 

-4,189 

-0,394 

-0,060 

0,306 

-1,684 
(9,21.) 

2,899 
(0,4~) 

0,982 



:1. b~o~ 

importante ressaltar qu e , para a amostra como um 

todo, o mod e lo mostrou ajustamento considerado apenas como 

régular. Entre os fatore s que podem ter contl'o ibu{do p,~t-,O;\ 

.;\ d ad O !;; 

quant itat ivos obtidos sobre as opera~aes informai s . Uma vez 

que os question~rios aos produtores não tinham por objetivo 

PI'O i nc i p,:\ 1 levantar dados sobre esse tipo de opera~âoT 

informa~Bes preciosas para (O:O~ !:; t ro 1..\ t: u 1,0 ,;\ 1,0 um mod(:o~ l o m,;\ i!:; 

adequado ficaram compromet idas ou, 1li(:O~smo T 

I imita~âo nos registros sobre a oferta de rEcur s os nesses 

m~~I~ cado!!>T pcw i mpo!:; !;; i b i I i t: ou i nc:".I u!:;ão c\E~ 

C ,,\P t: a 1,0 i n f"1 1..\ r: n c i ,,\ da 

disponib!l idade de C 1,0 éd i to in f 01,0 m,1 "1 !:;ob 1,0 ~~ I 
. ' 00' 

<: Eo~C I !:;.:\o do 

produt:or" 

Outro fator importante 

econométrico similar n .:\ "1 i t f.0~ "O a t: 1.11,0 a !:; o b I" (7~ i nt (o:~rm(:o~ d i .;\ç:ão 

modelo. Por esse motivo, ainda que a nature z a exploratdria 

do estudo justifique a tentat iva. ob s erva-se a"1gumpreju{zo 

nos 1,0 ~~!:; lJlt: ado!5. 

Apes ,;\I" di sso. verifica-se pelos rEsultado s qUE os 

coeficientes da regressão do modelo tobit mo s tram sinais 

coerentes com as rE"1aç:Bes EconBmicas propostas e. além 

di s so, s ugerem uma estabi1 id ade aceit~vel. 
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Analisando os n{veis de significincia, verifica-se que 

( r· (.:.: p I'· €.: r:; ~:.: n t (:\ n d o 

a categoria do produtor) e despesas operacionais t{picas -

DESOPE, mostram COEficientES significat ivamente diferentEs 

de zero. em n{veis de 9,2% e 0,4%. respect ivamentE. Os 

resultados indicam que o valor dos empr~st imos i nfcwm,:\ i ~1 

diminui à medida em que a ~rEa explorada cresce E vice -

versa. AI~m disso, observa-se rela~io direta entre as 

despesas operacionais t{pica s da produçio agr{cola e o 

mont(:\ni: f.~ ~::mpr·er:;t:,:\d() f.·:m fontf.·:!:; infol'·m,:\is d~:: clrédito. 

As demais vari~veis nio sâo significat ivas do ponto de 

No caso da taxa real de juros do crédito 

informal - JURINF ~ poss {vel que o fato de nio estar 

exp1 {c ita na maioria das operaç~es tenha mascarado o SEU 

verdadeiro efeito na funçâo de demanda por liquidez. 

As vari~veis reIat ivas ao crédito form a l (1,)1~I...FOH e 

CSTFOR) tamb~m nio contribuiram para expl icar a demanda por 

1 i qu i df.~=::' i nfol'·m,:\ 1 • Ainda que os sinais dos coef i cientes 

t (·::n h (·:\m indicado o comportamento esperado em relaçio à 

vari~vel dePEndente, os respectivos n{veis de significincia 

nio puderam ser aceitos. Assim sendo, nenhuma reIaçâo de 

L ~. ~ • ,., 
";1.1,.) !:; ( I ,: I..l I ç: (:\0 ou complementaridade pode ,:\t I'· i bl..l {d,:\ ,:\ 

. , . . I I ~ essas varlavelS Incepencen(es. 
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A Tab(~l,:\ 4"j,O" I" (,:,~ I ,i n (-:~ (':\ ~:; ~:~ ~:; t (:\ t í~;; t i c a s I" (7~ 1 (':'~ '..J antE!:; 

1 iquid(,:,~:,~ no~::, 

mErcados informai s do grupo :1. (agricultores de baixa rEnda) 

e grupo 3 (agricultores em larga escala). 

Para o grupo 2 (agricultores comerciais) os re s ultados 

nio s~o conclusivos em razâo dos sinais contrários dos 

c(Jef i c i (~ n\: (~s n{v(~ i !:) d(,:,~ 

sign ifi cincia. Uma eventual explica~~o para esse resultado 

seria o fato dE os produtores desse grupo aprese ntarem uma 

I"e c:f.'~ i \: ,,\ OP(7~ 1"ê\C i CHl':\ 1 1 íquida média bem s uperior a do s 

produtores do s grupos o qUI,? 1 h (7~!:; p O!;;!;; i b i I i t ,:\ 1" i ,:\ 

maior capacidade de auto - financiamento. Es s a parece se r uma 

desses agricultores nos MFRls (vide Tabela 4 . 6,,) . 

No modelo econométrico do grupo t , 

recur s os financeiro s E (:\ C .:\ t: (,~ g () r' i ê\ d o p r o d 1.1 t: o t" sf:\O 

d ec i ~:;f:~o d (,:~ bl.1sc(~I" liquidE ;;~ 

adicional nos mercados informais. Mostram - SE sign ificativos 

a taxa real dE juros cobrada no crédito informal - JURINFM 

o custo financeiro do crédito formal em base 

mensal - CSTFORM (4,7%), e a área explorada pelo produtor -

AREXPI... (j,!:,j,B%). 
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Tabela 4.18.- Estimativa dos Parâmetros das Relações entre o Valor dos EmprÉstimos nos Mercados 
Informais e Fatores Condicionantes da Demanda por Liquidez nos Grupos de Produtores, 
Brasil, Ano Agrícola 1989/90, Safra de Verão. (1) 

=========-=. -- -----_.- ==-=_.:_._:::::=':'':::::-'::-_-=---:=::::'=. === 
I 

Var i áve I GrlJPo 1 I Grupo 3 
Independente -- --- - ----- ---- - --- --- -.-- -- t--------- -.----- --- --------.-----

(Xi) Coefic iente T: Coeficiente T _ __ _ ______ __ _ _ _ __ __ __ _________ _ _ _ __ _ _____ _ ___ _ _ • _ _ _ _ ..1- ___ _ __ _ ___ __ _____ _ ___ __ _______ _ 

Termo Constante 

Juros Reais do CrÉdito 
Informal (JURINF) 

Valor do CrÉdito Formal 
(VALFOR) 

ClJsto Financeiro do 
CrÉdito Formal 

(CSTFOR) 

Categoria do Produtor 
pela &rea Explorada 

(AREXPU 

Despesas Operacionais 
da ProdlJ~ão Agrícola 

WESOPE) 

Educa~ão Formal 
(EDUFOR) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

-2274,1 

-199,65 

0,0988 

2765,0 

-26,043 

0,0106 

-10,410 

-1,770 

-1,598 
(10,9%) 

0,378 

1,978 
(4,7';) 

-1,409 
(15,8';) 

0,170 

-0,145 

-13933 

-4975,7 

-O,0429 

-3336,3 

-90,15 

0,4615 

1669,3 

-0,901 

-1,493 
(13,5:() 

-0,320 

-0,369 

-2,206 
(2,nl 

2,800 
(0,5';) 

1,223 

(1) Os grupos de produtores são os seguintes: a) grupo 1 = agricultores de pequeno porte e baj}:a 
renda (n=lll); e, b) grupo 3 = agricultores eM larga escala (n:::82). 

(2) Os valores entre parênteses representai o nível de significância do teste 't' para os 
coeficientes significativamente diferentes de zero, 
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I::. ~5 t (.~ c Clmp Cl~5 t: Cl P OI" pequenos produtores, 

apresenta uma reduzida capacidade de endividamento. Os 

prCldutores tendem a compensar o aumento do custo financeirCl 

do cr(dito formal com maior volume de financiamento 

i n f ClI" m <.'\ I «.;~ f (.:~ i t o ~;; u b !;; t i t: I.l i ç: f:{ Cl). C o n t: 1.1 d Cl T 

cClndiciClnadCl aClS jurCl s 

infClrmais. E, a despeitCl da no~~o distClrcida que possam ter 

impl{citos na Clpera~~o infClrmal de cr(dito, os 

tomadores rEagEm à Eleva~~Cl das taxas CClm a diminui~~Cl do 

valor emprestado. 

O modelo econClm(trico do grupo 3 (produtClrEs em larga 

escala) evidencia que s~o significativamente diferentes de 

zero ClS coeficientes das vari~vei s taxa real de jurCls do 

cr(ditCl informal ,.Jl.JF~ I NFI'1 (1. ::1). ::.)/.;) , ~rea explorada pelo 

prCldutClr - AREXPL (2.7%) e despesas Clperacionais t{picas -

DESOPE (0.5%). Esses resultados indicam qUE o valor dos 

Empr(stimos informais varia em sent ido contr~rio ao pre~o 

dos recursClS financeiros e ao tamanho da explora~~o. 

Indicc\m. t:ambém. varia~8es dE mE s mo sEnt ido entre as 

despesas operacionais t {picas e a liquidez procurada nos 

MFRIs. 

i mc\~J i n ai" que aumentos na escala de 

acompanhados por aumento s nas despe s as 
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operacionais t{picas. A part ir de determinado n{vel r por~mr 

maior 1 iquidEz i nEcess~riar o que Est imula a busca dE 

financiamento externo r inclusive no s mercado s informais. O 

volume dE 1 iquidez demandado r SEr~ crescente desde qUE o 

prEço cobrado PElos rEcursos varie Em sEnt ido inverso. 
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5. CONCLUSõES 

A excessiva interven~go governamental na economia -

part icularmente quando caracterizada pela imposiçio de 

pesada carga tribut~ria, sistemas de fiscal iza~io e 

controle deficientes, escassez de recursos financeiros, 

rigidez e demora nos procedimentos institucionais oficiais 

fomenta a chamada "economia informal " . 

Dentre as at ividad es informai s. 

intErmedia~io financeira tem papel bem definido no 

desenvolvimento das at ividades de indiv{duos e firmas, 

servindo de elo de I iga~io entre o capital prdprio e os 

recursos obtidos no s mercados formais. 

Interessante 
, 

P que, em boa parte. o est{mulo ~ 

intermedia~io financeira informal. principalmente no que SE 

refere a Emprtstimos dEst inado s ~ atividade agrrcola. 
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decorre das dificuldadE s operacionais do prdprio setor 

finanCEiro formal. 

H~ rEgistros sobre o funcionamEnto do s mercados 

financ eiros rurais informais (MFRIs) em diversos pa{ses e 

diferent Es tipos de Economia. ESSES mercados. entretanto. 

Especial import~ncia em pa{ses dE Economia de 

baixa renda ou e m desenvolvimento. Nestes. o sistema formal 

de cr~dito geralmente. 
, 
as 

necessidades do setor agropecu~rio seja ~ p la falta de 

recursos. sEJa pela Excessiva burocracia do s is tema. Co mo 

principais problemas. registram-sE os altos custos dE 

l ,~ 

~ransa~ao dos Empré s timos. o 

racionamento dE cr~dito E o r{gido controle das taxas dE 

juros. 

Fica patente que sem a I ibera~~o efet iva das taxa s de 

juros do cr~dito formal. de modo a rEflEt ir o custo de 

oportunidade dos recursos. o risco operacional F os custos 

de transa~~o dos empr~st imos. sEr~ dif{cil alcan~ar um 

sistema formal eficiente. Com i sso. crescem as vantagens 

dos mercados financeiros informais. 

Entretanto. n~o se deve desprezar o fato de que nos 

mercados informai s de cr~dito s~o cobradas altas taxas de 

juros. Geralmente. essas taxas in cluem o custo de 
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oportunidade dos recursos ~ o risco de i n,·:\d i mp"1 Ênc i a y 

inform i":\ l ~:.:f:; t ,:\b €.: I f.·:C i d (:\!:; " 

t<:\lve:·~. um s istEma mi s to ou intErmEdi~rio. SEm prEjudicar 

as caracter(st ica s favor~veis do setor informal de cr~dito. 

f 11-:·:)·: i b i 1 i cf ,:\<:1 (.:.: , I~ ap i cI E·::·~ , tran s parincia no s 

P I'· o c 1-:: d i m (:.: n t o ~:) , relacion a mento pessoal e baiXOS cu st os de 

o me·,: ".I h Ol~ conhecimEnto dos mf.·: I'· c (:\d o 5 f i n,:\ ncf.·: i 1'· 0f:; 

informais pode fornecer s ub s {dios aos re spons~vei s pela 

f.·: l abol'·,:\c;:f:\O dE·: pol {t ica~,; f.·:c onômica !:,., com vi s t(:\~;; <:\ 

aumentar a Eficiincia do pr6prio sistema formal" 

, ... t , . ::.n . Ir ~:: o~; C I Vf.·: r· f:;Of:; tipos dE intErmEdiaçio informal, os 

mais popularES e difundido s pareCEm ser 

rEal i z ados PElas ~ssociaç5Es dE poupança E c r~ dito ro tativo 

- ROSCAs E a compra/venda antecipada de produçio. 

()~:; mE·:rcadof:; informais dEsempenham paPE1 

relevante junto aos produtores agr(co1as" Sua participaç~o 

no financiamento rural tEm crEscido s ub s tancialmentE no s 
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tamb~m. ut i1 izadas pelos produtores .. A capta~~o de recursos 

atrav~s de bolsas de f{sico e de futuros ~ uma delas .. 

Por~m. dada a soflstica~~o dos mecanismos operacionais. o 

alcance dessa modalidade fica restrito a um tipo espec{fico 

de produtor. geralmente de maior porte e mais capital izado. 

Contudc). a import~ncia desses instrumentos n~o deve SEr 

desprezada. Inclusive. porque eles colaboram para diminuir 

a press~o sobrE o sistema formal dE cr~dito .. 

Criado em 1965. o Sistema Nacional dE Cr~dito Rural 

!3NCI~ • ti" an !:;fol" mou o C I" é d i t o r' 1.11" ,':\ "1 em mecanismo de 

planejamento do setor agr{cola brasileiro. .:\0 i nvé~; dE': 

manti-lo como instrumEnto de apoio financeiro ao produtor. 

A EXcEssiva intervEnç~o governamEntal no sistema tornou-o 

-I-'1"á9 11 .. A instabi"1 idade Econ8mica que at ingiu o Pa{s apds 

os anos 80 desgastou - o quase por completo. A acelera~~o do 

ritmo inflacionário aba"1ou as principais fontes de recursos 

do SNCR: depdsitos ~ vista e recursos governamentais. 

I,· t' , N I -rEn , E a exaus(ao cas fon t (~:s tradicionais de recursos 

para o crédito rural. o governo criou a caderneta de 

poupança rural. cujos recursos captados Junto ao r0bl ico 

seriam ap1 icados. principalmente. no setor rural. Oesde seu 

<:\ p oup ,':\n ç: ,,:\ I"I.J.I" (:\ 1 P,':\PE'l 

significat ivo como suporte ao cr~dito rural. alcan~ando 
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43,2% do total de cr~ditos concedidos em 1993. Contudo, n50 

·fel i Ela suficiEnte para a forte diminui~50 

ocorrida nas demais fontes a part ir de 1.979 . 

Outl"O ponto, nf:{o mEno ~; i mp OI" t c\n t f..:. r 

t I'·",d i C i Clna I liber a~5es do crédito oficial . 

prejudicando, muitas VEzes, o de senvolvim e nto normal das 

at i v i dad(~~:> (:\ 9 I" í c n 1 a!;; • o c i c I o P I" o d 1.1 t: i vo , 

Iniciado. dificilmEnte POdE SEr intErrompido SEm altos E 

proibitivos cust os. 

Tomados Em SE U conjunto. Esses aspEctos contribuiram 

para a pr eca riedadE atual dos meca ni s mo s formai s de 

·r i ni:,nc i (:,mf.·~nt o d (:\ bl"(:\~; i 1 (.:~ i r<.\. 

cnnseqUEntementE. colocaram ans produtores a neCEs s idade de 

o us o dos prdp r ios rEcur s os E dE buscar novas 

fontc·~ !;; (·:~ /nu financi a mentn di s poní ve i s no s 

mercados finanCEiros . 

Ne s tE contexto, esta pesquisa buscou Ev id 2nci as dE u s o 

do s mercado s informais por 279 produ t or ES rurai s, mutuário s 

ou n50 de crédito, 

As Evid2ncias PErmitem concluir qu e a maioria do s 

prndutorEs n5n toma crédito rural . SE ja por op~5o prdrria. 
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observado particularmentE Em rela~âo aos produtores de 

pequEno porte e baixa renda" 

o racionamento no cr~dito formal e o risco oPEracional 

nos mercados informais refletEm-sE em alto custo do 

dinhEiro, pesada exig~ncia de garantias rEais e nEcEssidade 

de reciprocidades pessoais e/ou financEiras. Isso restringe 

o alcance das fontes financeiras formais F informais, 

provoca a diminui~âo no intErEsse PElo cr~dito e impedE o 

acesso dE maior n~mero de produtorEs. 

Outra constata~âo ~ que os produtores que prat icam 

agricultura comErcial em larga escala buscam intEnsamEnte 

cr~dito rural, independentementE da origem dos recursos. 

]
. . .. sso E, provaVElmente, rEflEXO da necEssidade de recursos 

financeiros exigidos para a Execu~âo dE suas at ividades, 

diante da magnitude da Escala dE produ~âo e do inVEstimEnto 

para a explora~âo de novas ~reas" Os produtores desse grupo 

sâo Encontrados Em rEgi~es de fronteira agr{cola do Centro-

Oeste brasileiro" 

As evid~ncias permitem concluir tamb~m que os 

produtores comerciais que util izam capital intensivamEnte 

têm maior capacidade de auto-financiamEnto. Os pequenos 

produtores, provavelmente por 
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de - obra famil iar. 1 o~ t 
( ~ m CI.1~:; : (J~:, 1,0 (,~ d 101 ~'- i d o ~ : ; P DI'" h f.~c tal'" (::: • Dm 

agricultores em larga escala enfrentam s~rios problemas de 

liql.1idez e. por imso, tim maior propens50 ao endividamento. 

Como reflexo da I iberdade financeira nos mercados 

informaim e da administraçgo das taxas de Jl.1rom no mercado 

Pc)!'" m,":\ 1 , o juro real nos empréstimos informais tem maior 

amp1 itl.1de de varia~go que nos formais. Em termos m~dios, a 

taxa real de Juros no s emprést imo s informais equivale a 3 

vezes à praticada nas oPEra~aes formais. Ngo se deve 

esquecer, por~m, que ao crédito formal está associado um 

o tomador. o que fa z aumentar 

Em i m p 01,0 t: f:\ n c i ,":\ , qI01(~ o 

financ iamf:o:ntCl in fOI,o m.:\ 1 atividade agr{cola, objf.°: to 

c: en t 1,0 a 1 29% dos créditos 

recebidos pelos produtores da amostra. 

No que respeita a valor e prazo das opera~aes , as 

aos das formais. Porém. termos de taxa de juros a 

~:;it: u<:\ç:f:\() é inve:::I'O!:;i:\. (]s ':\9(::: nt: f.o:"; infol'om <:\is toêm m,:\iorO 

liberdade na cobrança de juros. Trabalhando em bases 

pessoais, algumas vezes ngo aplicam juros sobre o capital 

(o~ mp 1,0 f~ ~:; t ,o:\d o. 1:: m con ~:; i der' ando o alto ro i sco 
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OP(';: I"ac i (]n.·:\'.l o fato dos Juros nâo estarem 

o modelo econométrico de senvolvido nEsta pesquisa. 

vi s ual i za ndo a amostra em seu tod o r 

no ajustamento. mostrou qu e a área explorada e a s despe sas 

op e racionai s t{picas da produç~o sâo import an t es variáveis 

(.:.::.:p I i c a t i 'l(,;\!:; d c';, d (.:.: m c';\ n d .;\ POI" 1 i qu i d(·,:~'~ 

i n fOI" m,;\ i!:; " Além d E' 

significat ivos. os re s ultados obtidos indicam que o valor 

do s empréstimos infor mai s diminui à medida e m que a área 

explorada cr esce e vice-v e rsa. Em contrapart id a. observa-se 

r e l aç~ o direta Entre as de s p es a s operacionais da produç~o 

agr{cola e o val o r princip a l emprestado e m fontes informai s 

d f:': c I" éd i to .. 

Quanto aos grupos d (.:.~ p I" o d u t: o I" E,: !:; r o mod (.:.: '.I. O dos 

agricultores de baixa renda I"evela que o pr e~ o do s recursos 

p a categoria do produtor s~ o variáveis 

I 
. ,., 

<: (.;: c I!:; (;\ o d(·,: b u ~:> c: c';\ I" liquidE 'z ,;\d i c: i on a l .. ~'lo !:; ti" ,;\ m .... c;; E 

significat ivo s a taxa r Ea l dE juros cobrada no crédito 

i n f OI" III ,;\ 1 r o custo financ e iro do crédito formal e a área 

Explorada pElo produtor .. Como s ugErido Em outras pesquisas. 

h(~ UIll POS !:; {V(·,:'! Efeito-subst ituiçâo do crédito formal PElo 

in fOI"Ill,;\ 1 " 
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Para os agricultores comerciais os resultados n50 ~ sao 

conclusivos, dado o baixo n{vel de significância de todos 

os coeficientes das variáveis. Nâo se descarta, porem. que 

maior capacidade auto-financiamento desses 

agricultores tenha influenciado as est imativas 

economcitricas. 

o modelo dos agricultores em larga escala evidencia 

que a taxa real de juros do crcidito informal, 

explorada pelo produtor e as despesas operacionais t {picas 

da produ~5o agr(cola têm estreita rela~âo com a demanda por 

I iquide2 nos mercados informais. Os resultados indicam, 

ainda. que o valor dos emprcist imos informais varia em 

sent ido contrário ao pre~o dos recursos financeiros e ao 

tamanho da explora~50; varia~3es de mesmo sent ido ocorrem 

entre as despesas operacionais e a 1 iquide2 demandada nos 

MFRls. 

As evidências emp(ricas desta pesquisa indicam a 

necessidade de mudan~as no ~istema formal de financiamento 

agricultura brasileira, principalmente quando se 

considera uma perspectiva de estabil idade econ6mica. 

Ademais, importante que os formuladores de pol (t icas 

p~bl icas considerem outras formas existentes (ou 

potenciais) para financiar os agricultores. Mercados 

financeiros informais e comercial iza~50 atravcis das bolsas. 
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por exemplo, n50 podem ser ignorados. 

No mercado formal de crédito, ( important e que as 

medidas sejam direcionadas para aumentar a efici&ncia do 

sistema banc~rio, visando ~ diminui~go dos custos de 

, ~ r"" J ,ransa~ao para .. Inancla~or es p tomadores. 

A pol itica de crédito rural deve ter como principal 

objetivo o produtor-mutuário e n50 a cultura ou at ividade a 

ser desenvolvida. como 

mecanismo de planejamento do setor. privilegiando 

básica como fonte de 1 iquidez adicional para o agricultor. 

Lsta postura tem obrigado os agentes financeiros a 

controlar dE perto a ap1 icaç~o dos recursos emprestados o 

que consome tempo e dinheiro. 

Diante da restri~~o de recursos governamentais para 

financiar a agricultura f necessário ampl iar o uso de 

fontes financeiras n~o-inflacionárias. Dentre as medidas 

J .. 1 ' ~estaca-se o est Imu o a maior participa~50 

dos bancos privados nos mercado s financeiros rurais. Nesta 

fase inicial de estabilizaç50 econBmica, os bancos dEvergo 

ampl iar suas at ividad es em direçgo a algumas ~reas. Porém, 

no caso da agricultura, eles cont inuar50 ret icentEs 

enquanto as taxas juros forem excessiva me nte 
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administradas e nio puderem reflEt ir os custos dE captaç50 

e de administra~50 dos recursos, 

operacionai s Envolvidos . 

bem como os riscos 

A maior 1 ibEra~io das taxas dE juros do cr~dito rural 

formal, permitindo a 1 ivre 

agricultor, pe lo menos Em n{vEl d E m~dio e grande produtor, 

est Imularia a concorrência por empr ~s timo s rurais Entre os 

bancos. Is s o poderia bEnEficiar os produtores tanto pelo 

maior volume dE recur s os ~ sua disposiç50, como por um 

custo financeiro efEtivo mai s baixo nos Empr~st imos. ~ 

poss{vEl que o SNCR SEj a tamb~m be ne ficiado com aumento da 

Efic~cia do cr~dito, um a VEZ que o produtor tomar~ 

Empr~st imo apenas quando o retorno do seu projeto for maior 

qUE o custo financEi r o do empr~st imo. CErt a me nt e , is s o 

t e ri efeito inibidor sobrE eventuais dE s vio s d E r ec ur sos 

para outros fins. 

DEVido ~ rigidE z no mErcado formal dE cr~dito, os 

produtores têm incorrido em cust o s de t ran saçio muito 

elevados na obtEnçio do s Empr~st imos. o s 

intermediirios informais (cooper a tivas, a9roind~striasy 

comerciant es dE in s umos/produto s . dentre outros ) têm l e vado 

vantagem sobre o sistema bancirio. portanto, 

rEcomEnd~vEl qU E os procedim Ento s no mercado formal se jam 

simpl ificados no sentido d e diminuir a burocracia r 
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agilizar a concEssâo dos rEcursos. 

SEr dada tamb~m 

atrav~s dE ESt {mulos aos 

produtores e agEntEs privados para qUE ut il iZEm bolsas dE 

f{sico E de futuros. 

Quanto aos mErcados informais, E rElEvante que novas 

pesquisas sEjam rEal izadas com o ObjEt ivo dE inVEstigar os 

principais fatorEs associados à dEmanda p a oferta dE 

rEcursos financEiros nESSES mercados. Do lado da dEmanda ~ 

necessário acompanhar p anal isar, ao longo do tempo, 

Eventuais mudan~as nos fatores que condicionam a procura 

por liquidEZ nos MFRls. Do lado da ofErta p preciso 

como 

aval iar sua capacidade potEncial dE financiamento. As 

inclusive, para aumEntar a Efici~ncia do rrdprio mercado 

formal dE cr~dito. 
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1. Legenda das Variáveis Utilizadas. 

a) LI0INF = valor total do s empréstimos tomados em fontes 

informais de crédito; 

b) JURINF = taxa real de Juros do crédito informal em base 

mensal CJURINFM) ou anual (JURINFA); 

c) VALFOR = valor total dos emprést imos formais tomados 

pelo produtor~ 

d) CSTrOR = custo financeiro da operaç~o formal de 

empréstimo. considerando a a taxa real de Juros e o 

custo de transaç~o para o tomador. em base men sa l 

(CSTFORM) ou anual (CSTFORA); 

e) AREXPL = ~rea explorada pelo produtor, ut ili za da como 

representante da categoria do produtor; 

f) VALPRO = valor bruto da prDduç~o agr{cola. ut il izada 

como representante da categoria do produtor; 

g) OESOPE = valor total das de s pesas operacion a is t(picas 

da produ~~o agr{cola; 

h) EDUrOR - nJmero de anos de educaç50 formal do produtor. 



2. Modelos de Regressão Estl.ados na Pesquisa 

2.1. Amostra Total 

(TOBAM3.0UT) 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,OESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Var iab I e Mean Std. Dev. Skew. Kurt . Minimum Ma :-: i munI Cases 
JURINFH 2.7065 1.6595 -0.145 2.515 0.0000 7.200 
VALFOR 14891. 35119. 2.695 9.618 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORM 0.86555 0.42678 3.306 19.418 0.1761E-01 3.946 
AREXPL 173.64 274.96 2.868 13.919 0.6000 2000. 
DESOPE 36254. 59168. 2.310 8.298 0.0000 0.3077E+06 
EDUFOR 5.5842 4.1655 0.750 2.632 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Maximum likelihood Estimates 
Log-Likel ihood.............. -703.5360 
Threshold values for the model: " Lower= 0.0000 Upper=+Infin ity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

279 
279 
279 
279 
279 
279 

Variable Coefficient Std. Errar t-rat io Probltl=x Mean of X Std.Dev.of X 
--------- -------------------_._-------- ------------------------ -------- ---------
Constant -32255. 7700. -4.189 0.00003 
JURINFM -535.99 1396. -0.384 0.70093 2.7065 1.6595 
VALFOR -0.47087E-02 0.7891E-01 -0.060 0.95242 14891. 35119. 
CSTFORM 1821.5 5944. 0.306 0.75926 0.86555 0.42678 
AREXPl -31. 193 18.52 -1.684 0.09220 173.64 274.96 
DESOPE 0.22507 0.7764E-01 2.899 0.00374 36254. 59168. 
EDUFOR 584.29 595.1 0.982 0.32621 5.5842 4.1655 
Õ 27708. 3008. 9.213 0.00000 
******************************************************************************* 



(TOBAM4.0UTl 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3~ 

Descriptive Statistics 
Var i able Mean Std. Dev. Skew. Kurt • Minimum MaN i munI Cases 
JURINFM 2.7065 1.6595 -0.145 2.515 0.0000 7.200 
VALFOR 14891. 35119. 2.695 9.618 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORM 0.86555 0.42678 3.306 19.418 0.1761E-01 3.946 
VALPRD 43950. 84674. 4.086 24.782 150.3 0.6838E+06 
DESOPE 36254. 59168. 2.310 8.298 0.0000 0.3077E+06 
EDUFOR 5.5842 4.1655 0.750 2.632 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
MaNimum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -703.4114 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

279 
279 
279 
279 
279 
279 

Variable Coefficient Std. Error t-rat io Prob:t:=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -33289. 7632. -4.362 0.00001 
JURINFI1 -42.423 1382. -0.031 0.97551 2.7065 1.6595 
VALFOR -0. 78292E -02 0.7779E-01 -0.101 0.91983 14891. 35119. 
CSTFORM 754.22 6029. 0.125 0.90043 0.86555 0.42678 
VALPRD -0.93453E-01 0.5304E-01 -1.762 0.07810 43950. 84674. 
DESOPE 0.21544 0.7028E-01 3. 065 0.00217 36254. 59168. 
EDU FOR 582.40 586.3 0.993 0.32057 . 5.5842 4.1655 ,.. 

27578. 2993. 9.215 0.00000 o 
******************************************************************************* 



<TOBAM1.0UT> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT:RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Variable Mean Std. Dev. Skew. Kurt. MininluDl Ma:·: i nlUnI Cases 
JURINFA 36.218 23.690 0.130 2.556 0.0000 96.00 
VALFOR 14891. 3511 9. 2.695 9.61B 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORA 11 .033 6.1147 3.861 24.750 0.2116 59.10 
AREXPL 173.64 274.96 2.868 13.919 0.6000 2000. 
DESOPE 36254. 59168. 2.310 8.298 0.0000 0.3077E+06 
EDUFOR 5.5842 4.1655 0.750 2.632 0.0000 15.00 

TOBIT:LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Maximum Llkelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -703.6243 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

279 
279 
279 
279 
279 
279 

Varlable Coefficient Std. Error t-rat io Prob:t:=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -32594. 7404. -4.402 0.00001 
JURINFA -8.7685 94.82 -0.092 0.92632 36.218 23.690 
VALFOR -0.38822E-02 0.7900E-01 -0.049 0.96080 14891. 35119. 
CSTFORA 68.507 418.2 0.164 0.86989 1 i. 033 6.1147 
AREXPL -30.735 18.45 -1.666 0.09569 173.64 274.96 
DESOPE 0.22340 0.7740E-01 2.886 0.00390 36254. 59168. 
EDUFOR 592.90 594.5 0.997 0.31860 5.5842 4.1655 
" 27684. 3005. 9.214 0.00000 o 
******************************************************************************* 

:1. <? 1. 



(TOBAM2.0UT) 

HODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
VariabIe Mean Std. Dev. Skew. Kud. Hinimum Ma:·: i nlUnI Cases 
JURINFA 36.218 23.690 0.130 2.556 0 .• 0000 96.00 
VALFOR 14891. 35119. 2.695 9.618 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORA 11.033 6.1147 3.861 24.750 0.2116 59.10 
VALPRD 43950. 84674. 4.086 24.782 150.3 0.6838E+06 
DESOPE 36254. 59168. 2.310 8.298 0.0000 0.3077E+06 
EDUFOR 5.5842 4.1655 0.750 2.632 0.0000 15.00 

TOBIT:LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED re9ression 
Maximum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -703.3929 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+lnfinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

279 
279 
279 
279 
279 
279 

VariabIe Coefficient Std. Error t-rat io Prob:t:=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -33532. 7349. -4.563 0.00001 
JURINFA 21.393 94.24 0.227 0.82042 36.218 23.690 
VALFOR -0.60722E-02 0.7786E-01 -0.078 0.93784 14891. 35119. 
CSTFORA -0.41772 425.2 -0.001 0.99922 11.033 6.1147 
VALPRD -0.95447E-01 0.5332E-01 -1.790 0.07345 43950. 84674. 
DESOPE 0.21710 0.7029E-01 3.089 0.00201 36254. 59168. 
EDUFOR 591.60 585.6 1.010 0.31239 5.5842 4.1655 
Õ 27544. 2988. 9.217 0.00000 
******************************************************************************* 



2.2. Grupo 1 

<TOBGR13.0UT> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3~ 

Descriptive Statist ics 
Var i ab le Mean Std. Dev. Skew. Kllrt • Minimum Ma>: i mum Cases 
JURINFM 3.0209 1.8356 -0.333 2.064 0.0000 5.700 
VALFOR 106.18 632.17 6.615 48.181 0.0000 r '1 '1 C" 

Jc.l:.'-'. 

CSTFORM 0.78079 0.13735 0.099 1.278 0.5882 1.066 
AREXPL 56.023 134.18 4.380 25.956 0.6000 1000. 
DESOPE ??61.0 4691.9 4.178 21.973 0.0000 0.3136E+05 
EDUFOR 3.2613 2.3499 0.707 2.703 0.0000 9.000 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR~ 

Limited Dependent Variable ModE1 - CENSORED regression 
Maximllm Likelihood Estimates 
Log-Like1ihood.............. -149.1934 
Threshold values for the mode1: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

111 
111 
111 
111 
111 
111 

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob:t: =x Mean Df X Std.Dev.of X 

Constant -2274.1 1285. -1.770 0.07666 
JURINFM - 199.65 124.9 -1.598 0.10996 3.0209 1.8356 
VALFOR 0.88776E-01 0.2346 0.378 0.70510 106.19 632.17 
CSTFORM 2765.4 1398. 1.978 0.04790 0.78079 0.13735 
AREXPL -26.043 18.48 -1.409 0.15880 56.023 134.18 
DESOPE 0.10589E-01 0.6240E-01 0.170 0.86525 2261.0 4691.9 
EDUFOR -10.410 71.65 -0.145 0.88449 3.2613 2.3499 
.- 1070.1 232.2 4.609 0.00000 o 
******************************************************************************* 

:1. 9 ~~ 



nOBGR 11. oun 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Variable Mean st d. Dev. Sk ew. KlJrt. MinimlJRl Ma:-:imlJm Cases 
JURINFA 40.383 26.780 -0.001 1.886 0.0000 82.79 
VALFOR 106.18 632.17 6.615 48.181 0.0000 5225. 
CSTFORA 9.8106 1.7980 0.097 1.280 7.292 13.57 
AREXPL 56.023 134.18 4.380 25.956 0.6000 1000. 
DESOPE 2261.0 4691.9 4.178 21. 973 0.0000 0.3136E+05 
EDUFOR 3.2613 2.3499 0.707 2.703 0.0000 9.000 

TOBIT;LHS=lIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPl,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
HaximlJm likelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -149.9866 
Threshold values for the model: lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

111 
111 
111 
111 
111 
111 

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob:t:=x Mean of X Std.Dev.of X 
-------------------------------------------- - - ------ -------------------------- -
Constant -2637.6 1317. -2.003 0.04520 
JURINFA -7.0420 8.203 -0.858 0.39063 40.383 26.780 
VAlFOR 0.45555E-01 0.2460 0.185 0.85310 106.18 632.17 
CSTFORA 211.19 112.9 1.871 0.06140 9.8106 1. 7980 
AREXPL -20.171 16.89 -1.194 0.23232 56.023 134.18 
DESOPE 0.35531E-02 0.6429E-01 0.055 0.95592 2261.0 4691.9 
EDUFOR -18.977 74.60 -0.254 0.79919 3.2613 2.3499 
o 1112.0 241.8 4.598 0.00000 
******************************************************************************* 

:1.94 



<TOBGR14.0UTl 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statist ics 
Variable Mean Std. Dev. Skew. KlJrt • MinimunJ Ma:-: i mum Cases 
JURINFM 3.0209 1.8356 -0.333 2.064 0.0000 5.700 
VALFOR 106.18 632.17 6.615 48.181 0.0000 5225. 
CSTFORM 0.78079 0.13735 0.099 1.278 0.5882 1.066 
VALPRD 3641.1 6071.8 3.687 17.474 150.3 0.3843E+05 
DESOPE 2261.0 4691.9 4.178 21.973 0.0000 0.3136E+05 
EDUFOR 3.2613 2.3499 0.707 2.703 0.0000 9.000 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Maximum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood... . .......... -151.9110 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,i] used for significance leveIs. 

111 
111 
111 
111 
111 
111 

Variable Coefficient Std. Error t-rat io Probltl=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -3516.5 1315. -2.673 0.00751 
JURINFM -54.331 105.4 -0.515 0.60621 3.0209 1.8356 
VALFOR 0.76057E-01 0.2534 0.300 0.76406 106.18 632.17 
CSTFORM 3246.9 1492. 2.177 0.02950 0.78079 0.13735 
VALPRD -0.87760E-02 0.5456E-01 -0.161 0.87220 3641.1 6071.8 
DESOPE -0.48375E-01 0.8756E-01 -0.552 0.58061 2261.0 4691.9 
EDUFOR -25.772 75.03 -0.343 0.73124 3.2613 2.3499 
Õ 1138.7 249.6 4.561 0.00001 
******************************************************************************* 

j . 9~j 



nOBGR 12. OUTl 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
VariabIe Mean Std. Dev. Skew. K urt • Minimum Ma:·: i munI Cases 
JURINFA 40.383 26.780 -0.001 1.886 0.0000 82.79 
VALFOR 106.18 632.17 6.615 48.181 0.0000 5225. 
CSTFORA 9.8106 1.7980 0.097 1.280 7.292 13.57 
VALPRD 3641.1 6071.8 3.687 17.474 150.3 0.3843E+05 
DESOPE 2261.0 4691.9 4.178 21.973 0.0000 0.3136E+05 
EDUFOR 3.2613 2.3499 0.707 2.703 0.0000 9.000 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent VariabIe Model - CENSORED regression 
Maximum Likel ihood Estimates 
Log-Likellhood.............. -151.8430 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

111 
111 
111 
111 
111 
111 

Variable Coefficient Std. Error t-rat io Probltl=x Mean of X Std.Dev.of X 
-------- ---------------------------------------- - --------- - --------------------
Constant -3534.9 1333. -2.653 0.00799 
JURINFA 0.43802 7.215 0.061 0.95159 40.383 26.780 
VALFOR 0.35383E-01 0.2596 0.136 0.89156 106.18 632.17 
CSTFORA 238.38 116.8 2.040 0.04132 9.8106 1.7980 
VALPRD -0.43738E-02 0.5607E-01 -0.078 0.93782 3641.1 6071.8 
DESOPE -0.46840E-01 0.8882E-01 -0.527 0.59795 2261.0 4691.9 
mUFOR -30.786 76.49 -0.402 0.68733 · 3.2613 2.3499 
Õ 1154.3 252.8 4.566 0.00000 
******************************************************************************* 



2.3. Grupo 2 

nOBGR24.0UT> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3~ 

D~scriptiv~ Statistics 
Variabl~ M~an Std. D~v. Sk~w. Kurt. Mi n inlum Ma>: i munI CaS~5 

JURINFM 2.1209 1.5676 -0.300 1.433 0.0000 5.400 
VALFOR 15948. 40818. 2.776 9.500 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORM 0.98710 0.43246 2.830 16 . 146 0.4868 3.519 
VALPRD 60247. 0.10310E+06 3.760 20.240 467.7 0.6838E+06 
DESOPE 42266. 60372. 2.188 7.809 243.9 0.3077E+06 
EDUFOR 6.9419 4.7486 0.348 1.944 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

Limit~d D~p~nd~nt Variabl~ Mod~l - CENSORED r~gre5sion 

Maximum Lik~lihood Estimat~s 
Log-Lik~lihood.............. -137.8423 
Thr~shold valu~s for th~ mod~l: Low~r= 0.0000 Upp~r=+Infinity 

N[0,1] us~d for significanc~ l~v~ls. 

86 
86 
86 
86 
86 
86 

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob:t:=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -13720. 8113. -1.691 0.09080 
JURINFM 967.29 1596. 0.606 0.54452 2.1209 1.5676 
VALFOR -0.11800E- 01 0.6180E-01 -0.191 0.84858 15948. 40818. 
CSTFORM -5031.4 8602. -0.585 0.55863 0.98710 0.43246 
VALPRO -0.23334E-01 0.3995E-01 -0.584 0.55914 60247. 0. 10310E +06 
OESOPE 0.28579E-01 0.5601E-01 0.510 0.60991 42266. 60372. 
EOUFOR 469.55 445.9 1.053 0.29234 . 6.9419 4.7486 
Õ 11540. 2935. 3.932 0.00008 
******************************************************************************* 

:1.97 



nOBGR22.0Ul> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Var i ab I e Mean st d. Dev. Skew. Kurt • Minimum Ma:·: i nlum Cases 
JURINFA 27.538 20.622 -0.085 1.945 0.0000 87.70 
VALFOR 15948. 40818. 2.776 9.500 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORA 12.650 6.2126 3.355 20.199 6.001 51.44 
VALPRD 60247. 0.10310E+06 3.760 20.240 467.7 0.6838E+06 
DESOPE 42266. 60372. 2.188 7.809 243.9 0.3077E+06 
EDUFOR 6.9419 4.7486 0.348 1.944 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=lIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

limited Dependent Varlable Model - CENSOREO regression 
Maximum Likelihood Estimates 
Log-likelihood.............. -137.7550 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

86 
86 
86 
86 
86 
86 

Variable Coefficient Std. Error t-rat io Probiti=x Mean of X Std.Dev.of X 
---------------------------------------- ------------ -------------- _._- ----------
Constanl -1.4099. 7821. -1.803 0.07144 
JURINFA 78.788 110.4 0.713 0.47556 27.538 20.622 
VAlFOR -0. 11012E-01 0.6141E-01 -0.179 0.85770 15948. 40818. 
CSTFORA -377.56 622.0 -0.607 0.54387 12.650 6.2126 
VALPRD -0.23595E-01 0.4018E-01 -0.587 0.55710 60247. 0.10310E+06 
DESOPE 0.29128E-01 0.5607E-01 0.519 0.60343 42266. 60372. 
EDUFOR 471.80 444.3 1.062 0.28827 6.9419 4.7486 
Õ 11529. 2932. 3.933 0.00008 
******************************************************************************* 



<TOBGR21.0un 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Variable Mean st d. Dev. Skew. Kurt • Minimum Ma>: i mUni Cases 
JURINFA 27.538 20.622 -0.085 1.945 0.0000 87.70 
VALFOR 15948. 40818. 2.776 9.500 0.0000 0.1800E+06 
CSTFORA 12.650 6.2126 3.355 20.199 6.001 51.44 
AREXPL 148.69 219.26 2.289 7.843 5.220 999.0 
DESOPE 42266. 60372. 2.188 7.809 243.9 0.3077E+06 
EDUFOR 6.9419 4.7486 0.348 1.944 0.0000 i5.t\0 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Maximum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood......... . .... -137.9121 
Threshold va)ues for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

86 
86 
86 
86 
86 
86 

Variable Coefficient Std. Errar t-rat ia Problt:=x Mean af X Std.Dev.af X 

Constant -13827. 7769. -1.780 0.07512 
JURINFA 69.905 i11.1 0.629 0.52905 27.538 20.622 
VALFOR -0. 12872E-01 0.6118E-01 -0.210 0.83336 15948. 40818. 
CSTFORA -423.46 616.1 -0.687 0.49189 12.650 6.2126 
AREXPL 5.3322 18.06 0.295 0.76776 148.69 219.26 
DESOPE -0.12399E-01 0.7270E-01 -0.171 0.86458 42266. 60372. 
EDUFOR 465.07 450.7 1.032 0.30215 6.9419 4.7486 
Õ 11674. 2968. 3.933 0.00008 
******************************************************************************* 

:1.99 



<TOBGR23.0UTl 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Variab1e Mean Std. Dev. Skew. Kllrt . Mininlllnl Ma:-: i nlll OI Cases 
JURINFM 2.1209 1.5676 -0.300 1.433 0.0000 5.400 
VALFOR 15948. 40818. 2.776 9.500 0.0000 0. 1800E+06 
CSTFORM 0.98710 0.43246 2.830 16.146 0.4868 3.519 
AREXPL 148.69 219.26 2.289 7.843 5.220 999.0 
DESOPE 42266. 60372. 2.188 7.809 243.9 0.3077E+06 
EDUFOR 6.9419 4.7486 0.348 1.944 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Oependent Variab1e Mode1 - CENSORED regression 
Maximllm Like1ihood Estimates 
Log-Llke1ihood.............. -137.9940 
Threshold vallles for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,l] used for significance leveIs. 

86 
86 
B6 
86 
86 
86 

Variable Coefficient Std. Error t-rat io Probltl=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -1 3483 . 8054. -1.674 0.09409 
JURINFM 827.97 1605. 0.516 0.60597 2.1209 1.5676 
VALFOR -0.13363E-01 0.6152E-01 -0.217 0.82805 15948. 40818. 
CSTFORM -5534.8 8507. -0.651 0.51529 0.98710 0.43246 
AREXPL 5.5507 18.16 0.306 0.75987 148.69 219.26 
OESOPE -0.13555E-01 0.7273E-01 -0.186 0.85215 42266. 60372. 
EDUFOR 464.37 452.3 1.027 0.30461 6.9419 4.7486 
" 11684. 2971. 3.932 0.00008 o 
******************************************************************************* 



2.4. Grupo 3. 

(TOBGR33.0UT) 

MOOEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Var i ab le Mean Std. Dev. Skew. Kurt • M i n i munI Ma:·: i mum Cases 
JURINFM 2.8951 1.3274 0.477 5.106 0.0000 7.200 
VALFOR 33797. 42677 • 1.174 3.221 0.0000 0.1574E+06 
CSTFORM 1.1866 0.59657 1.700 7.082 0.6440 3.946 
AREXPL 359.01 360.79 2.144 8.658 10.00 2000. 
DESOPE 75964. 70302. 1.358 4.134 1634. 0.3016E+06 
EDUFOR 7.3049 4.0052 0.264 2.003 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFOR,CSTFORM,AREXPL,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Maximum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -356.5987 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

82 
82 
82 
82 
82 
92 

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Probiti=>: Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -13933. 0.1546E+05 -0.901 0.36750 
JURINFM -4975.7 3334. -1.493 0.13555 2.8951 1.3274 
VALFOR -0.42940E-01 0.1341 -0.320 0.74878 33797. 42677 • 
CSTFORM -3336.3 9037. -0.369 0.71199 1.1866 0.59657 
AREXPL -90.155 40.86 -2.206 0.02737 359.01 360.79 
DESOPE 0.46151 0.1648 2.800 0.00511 75964. 70302. 
EDUFOR 1669.3 1365. 1.223 0.22126 7.3049 4.0052 
Õ 34994. 5273. 6.637 0.00000 
******************************************************************************* 



<TOB GR 3 1 .OUT> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statistics 
Variable Mean Std. Dev. Skew. Kurt • MinimuRl Ma:·: i ftlunl Cases 
JURINFA 39.683 19.750 0.349 4.440 0.0000 96.00 
VALFOR 33797. 42677 • 1. 174 3.221 0.0000 0.1574E+06 
CSTFORA 15.477 8.6545 2.044 9.316 8.007 59.10 
AREXPL 359 .01 360 .79 2. 144 8.658 10.00 2000. 
DESOPE 75964. 70302. 1.358 4.134 1634 . 0.3016E+06 
EDUFOR 7.3049 4.0052 0.264 2.003 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,AREXPL,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Maximum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -356.3469 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for slgnificance levels. 

82 
82 
82 
82 
82 
82 

Variable Coefficient Std. Error t-rat io Prob:t:=x Mean of X Std.Dev.of X 
---------------------------_._---------- - - - ----------- ------------------ --------
Constant -14201. 0.1494E+05 -0.951 0.34176 
JURINFA -363.27 223.9 -1.623 0.10464 39.683 19.750 
VALFOR -0.53052E-01 0.1339 -0.396 0.69199 33797. 42677 • 
CSTFORA -334.36 641.0 -0.522 0.60195 15.477 8.6545 
AREXPL -88.110 40.61 -2.170 0.03004 359.01 360.79 
DESOPE 0.46066 0.1643 2.804 0.00504 75964. 70302. 
EDUrOR 1797 .7 1383. 1.300 0. 19362 7.3049 4.0052 
Õ 35047. 5286. 6.630 0.00000 
*********1***************************************1***************************** 



nOBGR32.0UT> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

Descriptive Statlstics 
Variable Mean Std. Dev. Skew. Kurt • Minimum Ma>: i munI Cases 
JURINFA 39.683 19.750 0.349 4.440 0.0000 96.00 
VALFOR 33797. 42677. 1.174 3.221 0.0000 0.1574E+06 
CSTFORA 15.477 8.6545 2.044 9.316 8.007 59.10 
VALPRD 81422. 97321. 2.837 13.315 3541. 0.6097E+06 
DESOPE 75964. 70302. 1.358 4.134 1634. 0.3016E+06 
EDUFOR 7.3049 4.0052 0.264 2.003 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFA,VALFOR,CSTFORA,VALPRD,DESOPE,EDUFOR$ 

Limited Dependent Variable Model - CENSORED regression 
Haximum Likelihood Estimates 
Log-Likelihood.............. -359.0415 
Threshold values for the model: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0,1] used for significance leveIs. 

82 
82 
82 
82 
82 
82 

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Probltl=x Mean Df X Std.Dev.of X 

Constant -10924. 0.1536E+05 -0.711 0.47693 
JURINFA -288.91 227.4 -1.270 0.20400 39.683 19.750 
VALFOR -0.13203 0.1366 -0.966 0.33383 33797. 42677 • 
CSTFORA -746.43 783.0 -0.953 0.34043 15.477 8.6545 
VALPRD -0.12496 0.1050 -1.190 0.23405 81422. 97321. 
DESOPE 0.27138 0.1330 2.041 0.04124 75964. 70302. 
EDUFOR 1402.2 1372. 1.022 0.30664 .7 • 3049 4.0052 
Õ 36217. 5498. 6.588 0.00000 
******************************************************************************* 



nOBGR34.0UT> 

MODEL COMMAND: 

DSTAT;RHS=JURINFM,VALFOR,CSTFORM,VALPRD,DESOPE,EDUFOR;OUTPUT=3$ 

D€scrlptiv€ Statistics 
Variabl€ M€an Std. D€v. Sk€w. Kurt . Minimum Ma:·: i mUni Cases 
JURINFM 2.8951 1.3274 0.477 5.106 0.0000 7.200 
VALFOR 33797. 42677 . 1.174 3.221 0.0000 0. 1574E+06 
CSTFORM i. 1866 0.59657 1.700 7.082 0.6440 3.946 
VALPRD 81422. 97321. 2.837 13.315 3541. 0.6097E+06 
DESOPE 75964. 70302. 1.358 4.134 1634. 0.3016E+06 
EDUFOR 7.3049 4.0052 0.264 2.003 0.0000 15.00 

TOBIT;LHS=LIGINF;RHS=ONE,JURINFM,VALFORrCSTFORM,VALPROrDESOPE,EDUFOR$ 

Limit€d D€P€nd€nt Variabl€ Mod€l - CENSORED r€gr€ssion 
Maximum Lik€l ihood Estimat€s 
Log-Likelihood.............. -359.3881 
Threshold values for the mod€l: Lower= 0.0000 Upper=+Infinity 
N[0 r1] used for significanc€ lev€ls. 

82 
82 
82 
82 
82 
82 

Variable Coeffici€nt Std. Error t-ratio Prob:t:=>: Mean of X Std.Dev.of X 
-------------------------------------------------------------------------------
Constant -11106. 0.1593E+05 -0.697 0.48566 
JURINFM -3392.1 3345. -1. 014 0.31058 2.8951 1.3274 
VALFOR -0.12724 0.1362 -0.934 0.35006 33797. 42677 • 
CSTFORM -9565.2 0.1093E+05 -0.875 0.38162 i. 1866 0.59657 
VALPRD -0.12953 0.1051 -1.233 0.21759 81422. 97321. 
DESOPE 0.26811 0.1324 2.025 0.04286 75964. 70302. 
EDUFOR 1282.7 1355. 0.947 0.34389 ' 7.3049 4.0052 
Õ 36153. 5484. 6.592 0.00000 
******************************************************************************* 




