Cenário de Crédito do Produtor de Algodão

1 - Liquidez: Razões da Restrição
1 - O Ano de 2015 está apresentando uma combinação de fatores restritivos da liquidez do produtor de
algodão:
• A variação cambial acarretou o aumento da necessidade de capital de giro em reais combinado
com a manutenção dos limites de crédito em reais;
• Redução de disponibilidade de crédito oficial ou privilegiado (a exemplo do “extra-teto”);
• Dificuldade de funding dos Bancos Médios, muito importante no financiamento bancário do
produtor agrícola, está fazendo com que muitos reduzam sua exposição ao setor;
• Aumento da Taxa de Juros (mesmo o valor residual de crédito via funding privilegiado, como o
“extra-teto”, tem sido emprestado a valores equivalente a recursos com funding de mercado); e
• Impacto brutal no fluxo de caixa em Reais para o ciclo da Soja (os produtores de algodão são,
também, grandes produtores de soja).
Obs.: Alguns desses motivos, mesmo considerados isoladamente já seriam suficientes para afetar a liquidez
do Produtor.

2 - Queda de Patrimônio e da Rentabilidade:
Impacto no Crédito


O preço da terra permaneceu fixo em Real implicando na diminuição do patrimônio do Produtor em
comparação com seu endividamento (que é predominantemente em dólar) e ao aumento da necessidade
de capital de giro e de garantias reais.



A queda em dólar do preço das commodities sem redução do custo de insumo, reduzem
significativamente e rentabilidade da lavoura e a geração de caixa.
• O aumento da taxa de juros também diminui a rentabilidade do Produtor e altera seu fluxo de caixa



A combinação desses dois fatores aumenta do risco atribuído ao devedor pelas instituições financeiras e,
ainda, diminuem o limite de crédito, na medida que impactam a disponibilidade de garantias (via
“hipoteca”, “alienação fiduciária”, com relação à Terra e via “CPR”.

3 - Proposta de Solução


O cenário, embora demonstre claramente uma aguda crise de liquidez e patrimônio, não elimina o fato de
que a atividade continua atraente e rentável, mas com novo patamar de necessidade de capital de giro.



O setor precisa de uma solução que permita que a geração de caixa se readeque a esse novo patamar.



A solução que parece mais adequada é a criação de Fundo com recursos privados e de agentes financeiros
estatais para auxiliar o reperfilamento do endividamento dos Produtores de Algodão:
• Os recursos privados e públicos deveriam ter o mesmo tratamento, quanto à rentabilidade,
segurança e outras condições;
• Todas as operações deveriam ser realizadas a preço de mercado e levar em consideração a situação
individual dos Produtores Rurais; e
• O Fundo deverá ter governança adequada, atendendo às necessidades de ambos os setores.
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