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RESUMO
A presente tese objetivou analisar a questão do financiamento da produção agrícola à luz
dos preceitos da Nova Economia Institucional, por meio do entendimento de que os
contratos de crédito agrícola são formas híbridas de governança em resposta à
complexidade das relações que ocorrem na cadeia agroindustrial e ao ambiente
institucional vigente (regras do jogo). As pesquisas conduzidas para esta tese diferem da
abordagem da economia tradicional que analisa a transação de crédito de forma isolada,
focalizando aspectos da precificação do crédito e considerando um mundo em que os
custos de transação são nulos. A análise desenvolve-se em três estudos críticos do sistema
de financiamento da produção agrícola. Os dois primeiros estudos constituem pesquisas
qualitativas exploratórias na medida em que buscam compreender as regras do jogo do
financiamento agrícola por meio da coleta de percepções dos agentes econômicos atuantes.
O primeiro estudo permitiu evidenciar três aspectos institucionais que afetam a forma
como os agentes transacionam. O primeiro aspecto diz respeito à evolução dos contratos
como resposta a três desafios centrais: i) a retirada gradual do recurso controlado pelo
governo; ii) a conseqüente entrada de empresas privadas no mercado de crédito por meio
do trade credit e iii) a necessidade de adaptar o contrato de crédito às incertezas judiciais e
à ausência de um sistema consolidado de seguros agrícola e de crédito. O segundo aspecto
refere-se aos sistemas de informações sobre tomadores e o registro de garantia, que não
conferem segurança ao credor dada à descentralização dos órgãos de registro de garantias
e a inexistência de um sistema que centralize informações sobre os contratos de crédito
rural e esteja disponível a todos os credores. Por fim, o terceiro aspecto remete ao
recorrente processo de renegociação das dívidas agrícolas. Os agentes reagem,
negativamente, ao endividamento o que acarreta prêmios de risco nas taxas de juros,
presença de filtros criteriosos para a seleção de tomadores e requisição de garantias reais
acessórias aos contratos de crédito. Por outro lado, ainda que os problemas persistam, os
agentes reagem para reduzir as incertezas por meio do compartilhamento de riscos em
arranjos contratuais interdependentes. As evidências desse estudo conduziram a
indagações sobre o funcionamento das formas contratuais existentes para o financiamento
agrícola no Brasil. Uma vez que as transações são afetadas pelas regras do jogo do
ambiente institucional, objetivou-se estudar os arranjos em um mercado de crédito
desenvolvido a fim de realizar análises comparadas. Dessa forma, o segundo estudo
permitiu uma investigação sobre os arranjos para financiamento agrícola no Brasil e nos
Estados Unidos. Notou-se, nos dois países, uma multiplicidade de arranjos híbridos
caracterizados pela interdependência entre os agentes e as incertezas relativas à transação.
O estudo evidenciou, ainda, as percepções dos agentes econômicos sobre o funcionamento
dos contratos nesses mercados. No Brasil, a percepção de um sistema jurídico fraco para
recuperação do crédito associado a sistemas de informação descentralizados, faz com que
os agentes credores se previnam ex ante por meio da adoção de salvaguardas contratuais e
do uso de mecanismos para a seleção dos tomadores de menor risco. Nos EUA, a
funcionalidade dos sistemas judiciais e a existência de sistema de informação centralizados
a que todos os credores têm acesso acarretam em um mercado de crédito desenvolvido em
que os contratos são cumpridos. Ambos os estudos contribuíram para formular hipóteses
sobre os determinantes do financiamento agrícola. Tais hipóteses são testadas no terceiro
estudo por meio de modelo econométrico aplicado a uma base de dados coletada com 107
produtores de soja no Brasil. Os resultados demonstraram que o tamanho da propriedade é
um elemento determinante nas transações de crédito entre produtores e agentes da cadeia
agroindustrial. O relacionamento com banco público e a safra futura dada em garantia pelo
produtor não se mostraram elementos relevantes na análise dos determinantes dos arranjos
contratuais.
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ABSTRACT
This dissertation outlines a New Institutional Economics’ approach of rural credit and
analyses it through three articles. The mainstream of this research relies in the
understanding that the rural credit contracts are hybrid forms in response to the agrichain´s
complexity. The object of the research was operational credit contract for soybeans farms.
The first two articles consist on qualitative researches in the extent that they sought to
comprehend in a more profound level the rules of game for the rural financing contracting
environment based on the economic agent’s perceptions. The first article conducted a
longitudinal analysis of the rural credit system in Brazil. Three institutional changes were
discussed: i) the contracts´ evolution; ii) the information system for creditors and iii)
renegotiation of past debts. The results highlighted the agent’s perception that the judicial
system is not strong enough to performance an efficient enforcement of the contracts. In
response to this institutional challenge, the agents and the government manage adaptations
in the contracts, which has been successful in the agent’s point of view. In the other hand,
the informational system has showed weaknesses in protecting the creditor’s right. This
scenario open breaches to opportunist actions and adverse selection. The past debts
renegotiation has a negative impact in the agents´ strategy for financing farmers. The
results are severe screening process, risk premiums and extra ordinary security
agreements. In order to mitigate these problems the agents govern interdependent
transactions as a tool for risk sharing. The second article investigated and categorized the
main contract forms to financing farms. In order to compare the Brazilian rural credit
market with a market in a developed nation, United States was chosen. In the both
countries, was observed a multiplicity of hybrid forms characterized by the multi or bilateral interdependence and the transaction uncertainties. The study also captured the
economic agent’s perception of the contracts performance in their markets. In Brazil,
there’s a perception of a weak judicial system associated with a decentralized information
system. This conducts to the adoption of risk reducing mechanisms by the creditors as
extra ordinary security agreements and severe screening processes. In USA, the well
functioning of the Courts and the existence of centralized system with borrower’s credit
score available for all types of creditors, enhance the credit market and there’s a clear
perception of the contract’s enforcement. The third article sought to analyze the causality
between the transaction elements to access rural credit and contractual arrangements. It
was considered two arrangements due their importance: transactions with banks and
transactions with trade credit agents. The results indicated that size of the farms may be an
important determinant of the transactions with trade credit agents. Therefore, the results
did not provide support for an effect of collateral or relationship with banks on this
contractual arrangement. Related to the transactions with banks, only the relationship with
private banks appeared to be relevant in these arrangements. The body of the three articles
shed light to the prevalent rules of the games in the Brazilian rural market and might serve
as input for public policies and private strategies seeking to enhance the institutional
environment.
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