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Sobre o Água Brasil

O Programa Água Brasil surgiu da parceria entre o Banco do Brasil, a 
Fundação Banco do Brasil, a Agência Nacional de Águas e a WWF-Bra-
sil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água. 

O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamen-
to em sustentabilidade do Banco do Brasil e sua missão é promover 
transformações socioambientais em diversas regiões do país a favor da 
conservação e da gestão adequada da água.

Por meio de boas práticas de recuperação e conservação ambiental, 
gestão integrada de resíduos sólidos e ações de inclusão e promoção 
social, o Programa Água Brasil desenvolveu projetos demonstrativos, 
com o intuito de testar tecnologias replicáveis em todo o país.

Com quatro eixos de atuação - Projetos Socioambientais, Comunicação 
e Engajamento, Mitigação de Riscos e Negócios Sustentáveis -, o Pro-
grama Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco 
cidades brasileiras.

O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na con-
cessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento 
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da so-
ciedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.

A fim de promover a conformidade com o Novo Código Florestal e aten-
der à nova dinâmica para o campo, além da análise das políticas e 
programas de financiamento a boas práticas existentes no mundo e no 
Brasil, com foco no Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), 
o presente estudo investigou novas alternativas econômicas para viabi-
lizar os investimentos por parte do proprietário rural, no tocante à recu-
peração florestal de Reserva Legal.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternati-
vas que permitam compatibilizar a conservação ambiental e geração de 
renda agropecuária.

Para saber mais sobre o Água Brasil, acesse: 

http://bbaguabrasil.com.br
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1. Introdução

As recomendações e sugestões serão focadas na atuação do setor 
financeiro (gestores, analistas de crédito, assessores técnicos rurais, 
etc.); e intervenientes externos da cadeia do agronegócio (produtor ru-
ral, assistência técnica, fornecedores, etc.). 

Contudo, tais análises e recomendações não podem deixar de conside-
rar as condições básicas, ou seja, o contexto macro em que se inserem, 
como as políticas que deram origem ao Programa ABC, as regulações e 
normas que diretamente ou indiretamente impactam o desenvolvimen-
to do Programa ABC, bem como as tecnologias existentes, conjuntura 
econômica, de mercado e, logo, a viabilidade de implementação dos 
projetos que o Programa ABC busca incentivar. 

Similarmente, as recomendações de melhorias devem considerar o con-
texto micro, ou seja, como fatores objetivos e subjetivos dos indivíduos 
e as organizações em que estão inseridas definem os problemas identi-
ficados e a própria capacidade de lidar com eles. 

Este relatório é dividido em 4 capítulos, além desta introdução, inicia a 
discussão, no capítulo 2, apresentando um resumo do relatório Agen-
da para os Presidenciáveis - O Brasil e uma agricultura de baixo carbo-
no: Propostas para o plano de governo dos candidatos à presidência 
(Observatório do ABC, 2014a), oferecendo uma crítica às propostas do 
supracitado documento, a partir de uma visão global da política de finan-
ciamento agrícola no País focando nas atividades de implantação e nos 
resultados do Programa ABC, visão esta construída durante o processo 
de elaboração dos relatórios anteriores. Antes desta discussão, contudo, 
resumem-se os desafios e propostas de melhoria, levantados no relatório 
2, por meio de revisão de literatura. Busca-se, dessa maneira, observar a 
evolução dos desafios e propostas de melhoria ao Programa ABC. Ainda, 
neste capítulo, revisa-se de forma sucinta a mais recente publicação do 
Observatório ABC (2014b) acerca da distribuição dos recursos do Pro-
grama, que inclui a apresentação de dados da safra 2013/2014. 
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Nesse processo de contraposição, busca-se, no capítulo 3, detalhar as 
propostas de melhoria com recomendações específicas para os agen-
tes financeiros, bem como nos intervenientes externos. 

Por fim, o capítulo 4 traz as referências bibliográficas utilizadas no trabalho.

1.1 Metodologia

Enquanto o capítulo 2 oferece uma crítica às propostas aos candidatos à 
presidência, já levando em conta as inúmeras interações com as equipes 
do Banco do Brasil e WWF-Brasil, conforme ilustrado na Figura 1 abaixo, 
o capítulo 3 apresenta as sugestões de melhorias por macrotemas. 

(P2): Estado da 
arte no setor de 

financiamento de 
boas práticas 

agrícolas no Brasil 
e no mundo.

(P3): Análise 
econômico-finan-
ceira do sistema 

de distribuição dos 
créditos; análise 

da gestão do 
Programa ABC.

(P4): Descrição da 
dinâmica e resultados 
do engajamento das 
partes interessadas e 
em dois estudos de 

caso: Bacias de 
Lençóis e Guariroba.

(P5): Análise da 
viabilidade técnica 
e econômica de 

restauração 
florestal em RL e 

APP hídricas.

(P6): Consolidado 
de medidas de 
melhorias com 
foco agentes 
financeiros e 
intervenientes 

externos.

(P7): 
Consolidação 

de todas etapas 
anteriores. 

Workshops -
stakeholders

(P8):
Sumário

Executivo.

Revisões de conclusões e 
sugestões

Feedbacks - BB e WWF

Revisões de 
conclusões e 
sugestões

Visão Geral - Dados, 
hipóteses sobre estado 
atual, desafios, 
oportunidade, 
contestações, sugestões 
parciais.

Aprofundamento - 
Dados, hipóteses 
sobre estado atual, 
desafios, 
oportunidades, 
contestações, 
sugestões parciais. 

Aprofundamento - 
Integração de visão 
das partes 
interessadas. 
Confirmação e teses 
e antíteses. 
Levantamento de 
dados. 

Sistematização
- análises, 
proposições.

Figura 1. Processo de construção do projeto. 
Fonte: Way Carbon 



7

2. Resumo e crítica às propostas aos candidatos à 
presidência

Antes de apresentar o resumo do relatório Agenda para os Presidenci-
áveis - O Brasil e uma agricultura de baixo carbono: Propostas para o 
plano de governo dos candidatos à presidência (Observatório do ABC, 
2014), apresenta-se, a seguir, o resumo dos desafios e oportunidades 
oriundos da revisão de literatura do relatório 2. Propicia-se, assim, obser-
var a evolução dos desafios e propostas de melhoria ao Programa ABC. 

2.1 Resumo dos desafios e oportunidades levantados pela 
revisão de literatura

2.1.1 Desafios

1. Distribuição regional dos contratos: O Norte e Nordeste do País têm 
baixa participação devido à falta de assistência técnica do sistema 
de extensão rural do País, problemas fundiários, a falta de atuação 
das universidades de Ciências Agrárias e comprometimentos dos 
produtores com os fundos regionais respectivos, FNO e PRONAF;

2. A participação tímida de bancos privados se dá devido à percep-
ção de riscos elevados nessas operações, incluindo: maturação 
dos projetos; difícil acesso de órgãos ambientais e altos custos de 
transação. Referência: Observatório ABC, 2013c. Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbono: Financiando a transição. Análi-
se dos recursos do Programa ABC. Centro de Agronegócio da 
Escola de Economia de São Paulo. Fundação Getulio Vargas. 

3. Maior disponibilização de pesquisas e estudos em termos de 
ações de adaptação; 

4. Inteligência climática; 

5. Vulnerabilidade e risco climático para médio e longo prazo; 
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6. Seguros e compensações; 

7. Modelos climáticos adaptados a sistemas de produção; 

8. Adaptação a cenários bióticos e abióticos sobre o uso sustentável 
de recursos genéticos animais e vegetais;

9. O Plano ABC por meio do Programa busca mudanças no sistema 
de produção como um todo e não apenas melhorias pontuais, o 
que muda a lógica do sistema tradicional de financiamento, ba-
seado em itens específicos. Referência (pontos 3 a 9): LIMA, 
Rodrigo C.A. et al., “Low Impact Agriculture: Building the Bra-
zilian Green Economy”. Instituto de Estudos de Comércio e 
Negociações Internacionais, ICONE, 2012. 

10. Incertezas relativas ao Código Florestal; 

11. Melhorar a assistência técnica;

12. Acesso mais ágil a mecanismos de certificação; 

13. Melhorar o conhecimento por parte de produtores e agentes ban-
cários sobre o plano;

14. Melhorar a operacionalização da linha de crédito disponível pelo 
BNDES; 

15. Necessidade de divulgar a comprovação técnica sobre as van-
tagens econômicas da agricultura de baixo carbono, principal-
mente de projetos da linha ABC Integração. Referência: STA-
BILE, Marcelo C.C. et al., “Brazil´s ‘Low Carbon Agriculture’ 
Program: Barriers to Implementation”. Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia, IPAM, 2012.

16. Baixa alocação efetiva dos recursos disponíveis para crédito e a 
sua distribuição assimétrica no País; 

17. Desconhecimento por parte de produtores e técnicos do Programa; 
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18. Discrepância no volume de valores realizados pelo Banco do 
Brasil e pelo BNDES;

19. Acompanhamento e cobrança das efetivas contrapartidas em 
termos de agricultura de baixo carbono a ser realizadas em fun-
ção da concessão dos créditos. Não há clareza como esse tipo 
de controle ocorreria na prática, como ele seria operacionaliza-
do em um sistema de gestão que pode comprometer as ações 
e resultados do plano. Referência: Observatório ABC, 2013d. 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Quem cumpre as 
decisões? Uma análise da governança do Plano ABC no âm-
bito do Observatório ABC.

20. Melhorar a estrutura econômica, gerencial e financeira para que 
o produtor rural possa adotar sistemas sustentáveis de produção; 

21. Ampliar a assistência técnica pública e privada capacitada, atu-
alizada e disponível para prestação de serviços ao produtor rural 
com alta capilaridade (nível municipal);

22. Priorização da implementação do Plano ABC nos Estados e ade-
rência das políticas estaduais de mudança do clima ao Plano ABC;

23. Linhas de crédito mais vantajosas, particularmente para agricultores 
de base familiar e de regiões com fundos constitucionais específicos; 

24. Melhorar estrutura, principalmente no setor privado, para fazer 
análises de solos, principalmente na medição do carbono total. 
É necessário criar linhas de crédito especiais para aquisição de 
equipamentos que permitam fazer essas análises com o detalha-
mento que o plano exige; 

25. Melhorar aderência maior entre os agentes financeiros e os res-
ponsáveis pelo monitoramento do Plano ABC. Referência: Obser-
vatório ABC, 2013e. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: a 
evolução de um novo paradigma;
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26. Desconhecimento da linha de financiamento por produtores e técnicos;

27. Mudança de paradigma: ao contrário das linhas comuns do cré-
dito rural, o ABC não financia apenas itens de investimento, mas 
finalidades que exigem tecnologias específicas;

28. Algumas das tecnologias exigidas pelo ABC são inovadoras, com-
plexas, pouco difundidas e carentes de adaptação regional;

29. Ampliar a capacitação/treinamento sobre as tecnologias preconi-
zadas para os técnicos, a fim de melhorar a qualidade dos proje-
tos técnicos;

30. Divulgar os dados demonstrando a superioridade econômica e o 
valor ambiental das tecnologias recomendadas em relação à ex-
ploração tradicional;

31. Grande parte dos pecuaristas apresentam barreiras à implanta-
ção de inovações tecnológicas, devido ao desconhecimento, au-
sência de assistência técnica qualificada, tradição ligada a explo-
ração da atividade extensiva;

32. Limitações ambientais e fundiárias em algumas regiões;

33. Necessidade de maior divulgação da linha pelo Governo Federal;

34. Melhorar a atuação dos órgãos estaduais na divulgação do 
Programa;

2.1.2 Oportunidades

Gestão:

1. Avaliação realista do poder de atuação concreto para cada um 
dos possíveis envolvidos na implementação e no controle de re-
sultados do Plano;

2. Definição de sanções e/ou estímulos associados ao Plano ABC a 
ser sustentados por lei, tanto em nível nacional, como estadual;
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3. Definição sobre o tipo de desdobramento desejável em termos de mar-
cos legais estaduais consistentes em relação às premissas do Plano;

4. Distinção entre o poder regulamentador e o regulador na estrutura 
de governança do Plano;

5. Definição da cadeia de responsabilidades para o desdobramento 
das ações previstas e respectiva cobrança de resultados;

6. Definição de metas intermediárias (anuais) e seu desdobramento 
nos diversos níveis de atuação e programas previstos no Plano;

7. Definição dos mecanismos de controle, acompanhamento e presta-
ção de contas do Plano e de quem seria o responsável pela sua efe-
tiva aplicação, contando aqui com a participação ativa e com o com-
prometimento do agente financiador do Plano via Programa ABC;

8. Redefinição, ampliação e aprimoramento dos mecanismos de dis-
seminação até agora previstos no Plano.

Oportunidades no curto prazo:

1. Fortalecer a capacitação dos agentes financeiros, principalmente 
quanto ao entendimento das ações do Programa ABC e as bases 
do Plano ABC; 

2. Aproveitar o conhecimento adquirido nos estudos do INPE/Ter-
raClass, Imazon, SAE e os municípios indicados neste relatório e 
estabelecer uma lista daqueles prioritários para o esforço de trei-
namento e financiamento;

3. Buscar minimizar as diferenças existentes entre as ações preconi-
zadas no Plano ABC e as adotadas no Programa ABC;

4. Equalizar os juros do Programa ABC com aqueles dos fundos 
constitucionais para não ser competitivos e, sim, complementares;

5. Verificar a possibilidade de utilizar as categorias de municípios, por 
base técnica instalada, de maneira a auxiliar os comitês gestores 
nacionais, estaduais e municipais na implantação do Programa ABC;



12

6. Contar com a imensa massa de possíveis colaboradores do setor 
privado que têm forte aderência com as técnicas preconizadas 
pelo ABC. Seriam eles: FEBRAPDP, ANPII, produtores de semen-
tes de forrageiras, ABRAF, fabricantes de biodigestores, com um 
total de 1.454 associações e empresas que ainda não participam 
diretamente da difusão do Plano ABC e cujos negócios estão dire-
tamente vinculados a ele;

7. Sugere-se que o foco da implementação do Plano ABC sejam os 535 
municípios com baixa taxa de lotação de pastagens, 112 deles na 
Amazônia. Dessa forma, aproveita-se o efeito poupa-terra, equivalen-
te a setenta e uma vezes a taxa atual de desmatamento na Amazônia, 
cumprindo-se assim o objetivo inicial do plano, que é também reduzir 
a pressão de desmatamento na região amazônica e aumentar a efici-
ência da pecuária nesta e em outras regiões do Brasil;

8. Procurar adotar como pontos focais de disseminação tecnológi-
ca as universidades que oferecem cursos em Ciências Agrárias. 
Essa ação, com a Embrapa e as Oepas, poderá multiplicar dez 
vezes mais a capacidade de formação de pessoal;

9. Fortalecer o Laboratório Multi-insitucional para o monitoramento do 
Programa ABC. Serão monitorados os resultados de ordem técnica 
para verificar se as metas de Copenhague estão sendo cumpridas.

Oportunidades de médio prazo:

1. Ampliar fortemente as parcerias público-privadas nas ações de 
disseminação de tecnologias para o programa ABC. Instituições 
como ABRAF, FBRAPD, ANPII, UNIPASTO e outras, em razão dos 
seus core businesses, têm grande interesse em participar dessas 
ações de disseminação; 

2. Incentivar a pesquisa e desenvolvimento de inoculantes para FBN 
em novas culturas; genética das espécies florestais; adequação 
de máquinas e implementos, alternativas ao uso de herbicidas e 
indicadores de qualidade em SPD; 
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3. Elaborar estudos regionais sobre a sustentabilidade ambiental e 
rentabilidade econômica e financeira das tecnologias, em espe-
cial ILP/ILPF/SAFs e SPD;

4. Elaborar zoneamento das pastagens e espécies florestais para iden-
tificar áreas prioritárias para a implantação das atividades do plano;

5. Fortalecer e/ou ampliar as redes de monitoramento de longo prazo;

6. Sugerir a revisão das políticas estaduais de mudanças do clima 
em que não há aderência clara ao Plano ABC;

7. Ampliar a participação das ONGs no esforço de disseminação do 
programa ABC, principalmente na Amazônia e no Nordeste.

2.2 Análise da Proposta de Agenda para os Presidenciáveis

O relatório Agenda para os Presidenciáveis - O Brasil e uma agricultura 
de baixo carbono: Propostas para o plano de governo dos candidatos à 
presidência (Observatório do ABC, 2014) foi assinado por 13 organiza-
ções, além do próprio Observatório do ABC, interessadas na promoção 
de uma agricultura sustentável e de baixo carbono, incluindo: ABAG 
(Associação Brasileira do Agronegócio), Abiec (Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne), Amigos da Terra (ONG ambien-
talista global), AREFLORESTA (Associação de Reflorestadores de Mato 
Grosso), FAMATO (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Mato Grosso), FAPE-DF (Federação da Agricultura e Pecuária do Distri-
to Federal), GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável), Agroi-
cone (consultoria estratégica em agronegócios), ICV (Instituto Centro de 
Vida) , Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola), 
Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), IPAM (Ins-
tituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), SEAGRI-DF (Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal). 

Em sua introdução, o documento estabelece, após contextualizar a agricul-
tura brasileira nos temas de segurança alimentar global e os riscos e opor-
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tunidades das mudanças climáticas para o setor, seu objetivo, com sendo 
“demonstrar que é imprescindível que o próximo governo tenha políticas 
claras e objetivas para o desenvolvimento sustentável da agropecuária”. 

Comentários: Clareza no rumo é essencial, conforme demonstrado nos 
relatórios 3, 4 e 5, pois a falta de previsibilidade pode acarretar diver-
sas barreiras para o melhor desempenho do Programa ABC, como: o 
adiamento de tomada de decisão; falta de integração entre diferentes 
ministérios; excesso, confusão e competição entre as linhas de financia-
mento existentes; falta de ação coordenada e eficaz de comunicação, 
disseminação e capacitação do Programa e as técnicas que promo-
ve, bem como seus objetivos, vantagens para o produtor rural (maior 
competitividade) e benefícios para a sociedade (proteção dos diversos 
serviços ecossistêmicos); fomento à inibição do setor privado, sejam os 
bancos privados, agentes da cadeia de valor e sociedade civil por meio 
de ONGs atuantes nos temas correlacionados, entre outros.

Por sua vez, o capítulo 2 compara a importância relativa das emissões 
da agropecuária vis-à-vis outros setores econômicos, apontando para 
o grande potencial do setor em mitigar as emissões de GEE (Gases de 
Efeito Estufa) de forma custo efetivo, ou seja, aumentando a produtivi-
dade e renda do produtor, bem como preservando recursos naturais. 
Conclui, portanto, que disseminar as tecnologias já existentes e disponí-
veis de mitigação de forma ampla seria “uma chance sem precedentes 
para o País”. 

Comentários: Sem dúvida e conforme evidenciado nos relatórios 3, 4 e 
5, a disseminação das tecnologias fomentadas pelo Programa ABC tem 
grande potencial de mitigação de GEE e aumento da produtividade e, 
logo, renda do produtor, demonstrando que é possível sim desacoplar 
o crescimento econômico das externalidades negativas, incluindo as 
emissões de GEE, entre outros serviços ecossistêmicos, beneficiando a 
sociedade como um todo. Contudo, para que essa “chance sem prece-
dentes” seja adequadamente quantificada, não basta comparar o custo 
bruto do Programa versus seus benefícios de redução de GEE. No míni-
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mo, o uso de modelo de equilíbrio geral deve ser usado para tanto. De 
maneira a retratar os reais e mais amplos benefícios relacionados aos 
serviços ecossistêmicos do Programa, uma análise de custo-benefício 
complementar baseada nas metodologias de Economia Ambiental deve 
ser também elaborada. Tal processo, como já discutido em relatórios 
anteriores, apoiariam na tomada de decisões mais corretas quanto às 
taxas de juros do Programa, bem como valorizariam de forma correta o 
homem do campo que, sem dúvida, precisa de mais apoio, bem como 
facilitaria o entendimento e aceitação por parte do “homem da cidade” 
das razões de tal apoio.

Enquanto o capítulo 3 discorre sobre a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (PNMC) e seus planos setoriais no contexto da assunção de 
compromissos voluntários de redução de emissões durante a Conferên-
cia do Clima em Copenhague, o capítulo 4 classifica o Plano ABC (Agri-
cultura de Baixo Carbono) como “o plano mais ambicioso do mundo para 
mitigação de mudanças climáticas na agricultura”. Instrumentalizado 
pela linha de crédito Programa ABC, R$ 7,4 bilhões foram disponibiliza-
dos para investimentos no setor rural da safra 2010/11 até abril de 2014. 

Comentários: De fato, a proposta do Plano ABC é ambiciosa. Porém, 
conforme demonstrado no relatório 4, o setor privado apoiado pela 
Embrapa (Rede de Fomento a ILPF) tem metas ainda mais arrojadas (5 
vezes maiores ou 20 milhões de hectares em vez dos 4 milhões preco-
nizados no Plano) no caso de sistemas ILPF. Para projetos de plantio 
direto, segundo a Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, o 
País alcançou 32 milhões de hectares até a safra 2011/2012, com uma 
média de 2 milhões de hectares sendo convertidos para essa técnica 
por ano1. Isso ocorreu, portanto, sem o Plano, demonstrando tanto a 
importância do setor privado, como a relativa ambição do Plano (que 
preconiza uma meta de 8 milhões de hectares até 2020, ou seja, pou-
co ou nenhum incremento em relação à linha de base). Em termos 

1 http://www.febrapdp.org.br/download/PD_Brasil_2013.jpg
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de custo, em termos de custos, essa tecnologia que, aliás, tendo de-
monstrado pouca demanda desde o início do Programa, não terá o 
efeito multiplicador que outras técnicas fomentadas pelo Programa e, 
logo, terá custos de abatimento de emissões relativamente maiores. 
Salienta-se, portanto e novamente, que um modelo de equilíbrio geral 
seja usado para estimar corretamente os custos do Programa.

No capítulo 5, são elencadas as propostas para o avanço da agricultura 
de baixo carbono no País, apontando como maior desafio do governo 
federal a aceleração da “disseminação e adoção dessas ações [fina-
lidades do Programa ABC – nota do autor] e tecnologias, de forma a 
alcançar escala que resulte nas reduções de emissões almejadas”. 

Comentários: Avaliando o conjunto de relatórios, ficou evidenciado 
que, de fato, a disseminação de tecnologias e práticas de baixo carbo-
no é o maior desafio para o aumento da taxa de penetração destas. Po-
rém, entendemos que esse desafio seja do Governo Federal e de todos 
os outros públicos relacionados. Tanto os financiadores como a cadeia 
de valor se beneficiariam dos ganhos de produtividade e redução de 
custos. Por um lado, bancos se beneficiariam de uma possível redução 
na inadimplência, devido às maiores receitas de seus clientes e, logo, 
melhor capacidade de pagamento, por outro os compradores dos pro-
dutos agropecuários poderiam também aumentar sua competitividade, 
mantendo os seus principais custos (insumos vindos do campo) mais 
estáveis e possivelmente menores.

Proposta A: Informação: divulgação e capacitação:

Divulgação: demonstrar os benefícios aos produtores rurais das tecnolo-
gias fomentadas pelo ABC, incluindo as pouco conhecidas no mundo rural, 
como a ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta), mas já bem examina-
das por pesquisadores da Embrapa, entre outros centros de pesquisa. 

Capacitação e treinamento: operadores de crédito rural; técnicos e ex-
tensionistas rurais e elaboradores de projeto. Esses agentes deveriam 
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ser capazes de recomendar e dar apoio contínuo aos produtores rurais 
quanto às diferentes finalidades do Programa ABC, sua contratação, 
implementação e monitoramento. 

A recém-criada (2014) Agência Nacional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Anater) teria papel crucial nesse processo de aceleração 
de disseminação. 

Seria ainda necessário “integrar as instituições de ensino das Ciências 
Agrárias no processo de capacitação e implementação da agricultura 
de baixa emissão de carbono, incluindo essas práticas e tecnologias na 
grade curricular”. Com vistas a agilizar o processo de treinamento, suge-
re-se o uso das modernas técnicas de ensino e capacitação presencial 
e a distância, bem como cursos de especialização e pós-graduação.

Comentários: Concordamos com todos os pontos acima citados e en-
tendemos ainda que as diversas iniciativas de difusão de informação, 
divulgação e capacitação já existentes deveriam ser consolidadas.

Proposta B: Financiamento e equalização de juros:

Competição entre linhas de crédito: atratividade vis-à-vis as exigências 
extras da linha ABC;

Comentários: Avaliando o conjunto de relatórios, entende-se que há 
sim atratividade nas finalidades do Programa e que a competição entre 
linhas não é um fator determinante na maioria dos casos, à exceção 
do Pronaf. Porém, nota-se que o Plano ABC, viabilizado pelo Programa 
ABC não foi desenhado para os pequenos agricultores/agricultura fami-
liar e sim ao médio produtor. Ainda, considerando a baixa escolaridade 
dos agricultores familiares, bem como seu relativo baixo acesso à assis-
tência técnica e extensionista, questiona-se a viabilidade, ao menos no 
curto prazo, de promover mudanças para uma agricultura de baixo car-
bono para os Pronafianos. Embora esse público alvo disponha de linhas 
de crédito específicas para a agricultura de baixo carbono haveria es-
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paço para expansão/aperfeiçoamento. Entendemos sim que, caso esse 
público se torne alvo do Programa ABC, uma equalização nas taxas de 
juros será fundamental. Porém, entendemos também que antes disso 
acontecer, a estrutura de comunicação, capacitação e de assistência 
técnica devem estar no lugar. 

Exigências extras: revisão objetivando a desburocratização do acesso 
aos recursos do ABC.

Comentários: Desburocratização é sempre bem-vinda, em especial no 
Brasil. No entanto, as exigências extras, especificamente, a avaliação de 
solo e localização geográfica são fundamentais para uma avaliação mínima 
da contribuição real do Programa para a redução das emissões de GEE. 

Problemas fundiários: Regiões Norte e Nordeste.

Comentários: Apesar de apontar para o problema, apenas indica-se 
que soluções devem ser buscadas prioritariamente, sem definir que 
medidas práticas podem ser tomadas. Entende-se que a promoção do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma medida que pode amenizar em 
curto prazo esse problema e em médio prazo solucioná-lo, até porque 
sem o CAR, a partir de 2017, produtores rurais não mais terão acesso 
às linhas de financiamento agrícola. Isso prejudicaria o País como um 
todo, devido à importância da agropecuária no PIB do País, bem como 
o Banco do Brasil que é o principal financiador desse importante setor 
de atividade econômica. Importante destacar que o CAR não está rela-
cionado à regularização fundiária, mas apenas à ambiental. Conforme 
demonstrado no relatório 5, a participação de ONGs foi fundamental 
nas iniciativas estaduais similares ao CAR. Dessa maneira, portanto, o 
trabalho conjunto das instituições financeiras, ONGs, órgãos estaduais 
e empresas da cadeia do agronegócio é fundamental para ampliar o 
fomento à implementação do CAR. Nesse sentido, o Banco do Brasil 
firmou Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério do Meio Am-
biente no intuito de divulgá-lo. Outras recomendações mais específicas 
serão apresentadas no capítulo 4.



19

Tecnologias: apenas tecnologias comprovadas devem ser fomentadas. 
Dessa maneira, maior apoio à pesquisa científica para mensurar a ca-
pacidade mitigadora das tecnologias hoje financiadas, bem como ou-
tras tecnologias seria fundamental.

Comentários: Sem dúvida, conforme levantado no relatório 4, o fo-
mento à agricultura orgânica ainda carece de comprovação científica. 
Assim como esta, outras tecnologias devem ser melhor avaliadas e/ou 
desenvolvidas. O papel da Embrapa, grande responsável pelos avan-
ços tecnológicos no setor, não pode ser menosprezado, ao contrário 
fomentado ao máximo. Enquanto o Banco do Brasil não tem que cum-
prir esse papel, a Fundação Banco do Brasil, bem como as de outras 
partes interessadas no setor podem contribuir e de maneira eficiente 
do ponto de vista tributário, via as diversas leis de fomento à pesquisa 
e inovação, como a conhecida popularmente Lei do Bem. Cabe, ainda, 
às ONGs que trabalham com políticas públicas fomentar aos poderes 
executivos e legislativo que mais incentivos fiscais sejam criados para 
P&D neste setor.

Extensão do financiamento: deve cobrir os custos de assistência téc-
nica não só pelo projeto, mas ao menos durante o período de carência 
do financiamento. Atualmente, a remuneração da assistência técnica 
vinculada ao crédito rural pode ser de 0,5% do financiamento (apenas 
para elaboração do projeto) ou 2% a.a. do financiamento para orienta-
ção técnica (projeto incluso), conforme decisão do produtor, MCR 1-5 
e 2-4, a partir do item 11.

Comentários: Essa recomendação foi realizada no relatório 5.

Premiação por boas práticas: reconhecimento dos produtores rurais, 
que independentemente do Programa ABC tenham adotado práticas de 
baixo carbono, por meio de PSAs. 

Comentários: Demonstrou-se no relatório 5 que o PSA carbono não 
altera muito a atratividade das finalidades analisadas (ABC Ambiental), 
porém o PSA água contribui fortemente para a viabilidade dos projetos 
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avaliados. Interessante notar que a quantidade de partes interessadas 
em projetos como o Produtor de Água deve crescer, apesar de já ser 
grande. O fomento desse tipo de PSA é crucial.

Recuperação de pastagens: fomentar em conjunto com a intensifica-
ção da pecuária.

Comentários: Evidenciou-se nos relatórios precedentes que projetos 
de ILPF não só recuperam pastagens degradadas, mas também inten-
sificam a produção. A fazenda visitada no dia de campo, parte do sub-
sídio ao relatório 4 saiu de 2 arrobas/hectare/ano para 16 em apenas 4 
anos, sem contar os outros benefícios apresentados nos outros relató-
rios dessa prática. Por outro lado, a recuperação de pastagem pode ser 
uma solução temporária, caso não haja a correta manutenção. Ques-
tiona-se, portanto, a viabilidade em médio e longo prazo dessa prática 
vis-à-vis sistemas ILPF, que além de todos os benefícios discutidos em 
relatórios anteriores com relação à mitigação de GEE, pode ser também 
considerada uma prática de adaptação às mudanças climáticas. 

Priorização de recursos limitados: identificar as regiões com um alto 
efetivo bovino e extensas áreas degradadas para focar esforços de dis-
seminação e adoção nestas regiões.

Comentários: O Plano ABC foi construído dentro de um modelo de alo-
cação de recursos sob demanda aos bancos de varejo. Para que tal re-
comendação acerca da priorização de recursos seja pertinente e efetiva, 
o modelo do Plano ABC teria que mudar na direção do modelo da CAP.

Agricultura familiar: Embora esse público alvo disponha de linhas de 
crédito específicas para a agricultura de baixo carbono haveria espaço 
para expansão/aperfeiçoamento, como a criação do Pronaf - ABC ou 
reorganizar e aglutinar as finalidades do Pronaf capazes de fomentar 
práticas do ABC.

Comentários: Enquanto a recomendação da criação do PRONAF-ABC 
faz sentido devido à já mencionada inexorável transição para uma agri-
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cultura de baixo carbono, é preciso lembrar que o Plano ABC foi dese-
nhado para atender o médio produtor.

Foco regional: norte do Mato Grosso e sudeste do Pará devem ser prio-
rizados, devido à esperada expansão e, logo, a importância da recu-
peração de pastagens para suportar a expansão sem desmatamentos. 

Comentários: O Plano ABC foi construído dentro de um modelo de alo-
cação de recursos sob demanda aos bancos de varejo. Para que tal re-
comendação acerca do foco regional seja pertinente e efetiva, o modelo 
do Plano ABC poderia mudar na direção do modelo da CAP.

Proposta C: Articulação Institucional

Governança do Plano ABC: melhor articulação entre entes federais e 
entre estes e os estaduais. Mais envolvimento do MDA (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário) para atingir agricultores familiares. 

Comentários: Proposta pertinente e já discutida acima.

Outras políticas públicas: melhor coordenação entre políticas relaciona-
das como o Novo Código Florestal, a Política Nacional de Florestas Planta-
das e as políticas de combate ao desmatamento (PPCDAm e PPCerrado). 

Comentários: Sem dúvida, a proposta é pertinente, porém, para tanto, 
a participação da sociedade civil por meio de ONGs e também do setor 
privado é fundamental para que a proposta seja efetiva, conforme de-
monstrado em relatórios precedentes.

Setor privado: melhorar a articulação entre o setor privado e o governo, 
objetivando o fomento e a difusão do Plano e Programa ABC. Em espe-
cial, envolvimento das instituições financeiras privadas para execução 
do Programa ABC.

Comentários: Proposta pertinente e já discutida acima.

CAR: em conjunto com a regularização fundiária, a implementação do 
CAR deve ser aliada do ABC. Para tanto, parcerias entre ONGs e o setor 
produtivo devem ser encorajadas pelo governo federal.

Comentários: Proposta pertinente e já discutida em relatórios precedentes.
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Proposta D: Monitoramento e controle do Plano

Monitoramento do plano: Como não está acontecendo, sua implementa-
ção é urgente e deve ser feita por meio de metodologias complexas ou 
mais simples, na falta das complexas e avançadas. 

Custo-benefício: só com o monitoramento isso será possível.

PSA: mensurar, validar e registrar as emissões reduzidas para permitir 
a certificação e PSAs.

Laboratório Virtual Multi-Institucional de Mudanças Climáticas: é urgente 
ativá-lo para que o monitoramento e seus benefícios possam ser auferidos. 

SICOR: tornar obrigatória a inserção dos valores financiados por fina-
lidade com georreferenciamento da área financiada, com informações 
do polígono no qual a técnica estiver sendo aplicada. Nota-se que o 
normativo do Programa exige a inserção do “dos pontos do perímetro 
da área do projeto financiado aferidos por Sistema de Posicionamen-
to Global (GPS) de navegação, ou outro instrumento de aferição mais 
preciso.

Governos estaduais: assegurar recursos para acompanhamento dos 
resultados do ABC. 

Divulgação e transparência: portal na internet contendo informações re-
levantes para todas as partes interessadas. Deve-se incluir um cadastro 
nacional de competências (técnicos, produtores e instituições financei-
ras) para referências e consulta.

Vulnerabilidade climática: instituir um Programa de Inteligência Climáti-
ca na agricultura, que possa apontar áreas prioritárias para implemen-
tação de ações do governo federal. 

Comentários: Todas as propostas acima foram identificadas e qualifi-
cadas neste e em relatórios precedentes.
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Proposta E: Conhecimento 

PD&I: Tanto para mitigação quanto para adaptação a mais recursos 
financeiros e humanos para implementar uma agenda de pesquisa que 
envolve, segundo o próprio Plano ABC: “mapeamento de áreas priori-
tárias, desenvolvimento de coeficientes e indicadores de emissões e 
remoções de gases do efeito estufa de diferentes sistemas produtivos, 
recursos genéticos e melhoramento para aumento de eficiência e resi-
liência, uso eficiente de recursos hídricos e solo, adaptação e identifi-
cação de vulnerabilidade, entre outros”. Outras agendas de pesquisa 
sugeridas incluem: “identificar riscos e oportunidades para a agropecu-
ária, de forma a minimizar os custos econômicos do processo e evitar 
impactos negativos na oferta de alimentos e de outros produtos agríco-
las de interesse para o mercado interno e para a exportação”.

Comentários: Sem dúvida são propostas válidas, mas o maior desafio 
do Programa ABC hoje não é conhecimento, mas sim disseminação de 
conhecimento, conforme já discutido. 

Amazônia: “Há uma necessidade clara de se desenvolver e incluir no 
Plano e no Programa ABC tecnologias de baixa emissão de carbono 
mais adequadas ao bioma amazônico, considerando os produtos e sis-
temas agroflorestais típicos da região, bem como práticas de financia-
mento e crédito compatíveis com as especificidades locais quanto aos 
problemas fundiários e entraves ambientais”. 

Comentários: Vide último comentário.

Viabilidade econômica: “Outra agenda de pesquisa imprescindível é a 
condução de estudos de viabilidade e retorno econômico da adoção 
das práticas de baixa emissão de carbono na agropecuária, de forma 
a subsidiar técnicos e extensionistas e reduzir as incertezas quanto ao 
retorno financeiro dessas tecnologias”. 

Comentários: Vide último comentário.
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Percepção dos agricultores: “Diagnósticos e a geração de conhecimen-
tos sobre a percepção dos agricultores a respeito das tecnologias do 
Plano e das linhas de financiamento do Programa. Essas informações 
são necessárias para aprimorar ações de treinamento e difusão, bem 
como para promover revisões e ajustes na política”. 

Comentários: Entendemos que já existe bastante conhecimento acu-
mulado acerca das percepções dos produtores rurais, dentro de ONGs 
e, principalmente a Embrapa, bem como do setor privado. Portanto, 
apesar de pertinente, tal ação, entendemos, seja mais de médio a longo 
prazo. Outras ações podem ter resultados mais rápidos e efetivos em 
curto prazo, como a efetiva disseminação e comunicação.

Equalização da taxa de juros pelo Tesouro: “Por trazer custos para a so-
ciedade, torna-se imperioso desenvolver pesquisas para aferir o impac-
to de cada subatividade financiada pelo Programa ABC na mitigação 
dos gases do efeito estufa e, assim, avaliar a relação custo-benefício de 
cada uma e eleger prioridades”.

Comentários: Para que isso ocorra, outras ações devem ser prioriza-
das, como, por exemplo, a inserção de localização geográfica em um 
banco de dados únicos.

Agenda Pós 2020:

Regulamentação de PSA: fomentar pesquisa para novas tecnologias de 
mitigação; por meio de ampla discussão com a sociedade, estruturar e 
implementar “políticas de estímulo a adoção de tecnologias e boas prá-
ticas na agropecuária, bem como a criação de mecanismos de fomento 
à valoração e pagamentos de serviços ambientais”. 

Comentários: Os PSA são previstos no plano e não entendemos porque 
esperar um período tão longo para sua regulamentação.
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2.3 Atualização da Distribuição de Recursos do Programa ABC

O relatório Análise dos Recursos do Programa ABC – Visão Regional (Ob-
servatório do ABC, 2014b) é o quarto da iniciativa e busca avaliar o desem-
penho do Programa ABC na safra 2013/2014 de forma geral, mas com foco 
regional e estadual, bem como sobre a situação na Amazônia Legal. 

Conforme descrito em sua introdução e diferentemente dos relatórios 
anteriores, que agregava informações de diferentes fontes, como o BN-
DES, o Banco do Brasil (BB) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), os dados são oriundos do Sistema de Opera-
ções do Crédito Rural (SICOR), melhorando a consistência dos dados. 

No capítulo 1, explica-se que devido a essa diferença na fonte de infor-
mações, divergências entre valores apresentados no relatório supracita-
do e os anteriores para as safras 2011/12 e 2012/13 foram observadas. 
Usando o SICOR, para a safra 2011/2012, apresentou-se um número 
6,78% maior, na safra seguinte, a diferença foi bem menor ou de apenas 
1,85%. Já para a safra 2013/2014, a diferença foi a maior, de 8,20%. 

Em seu capítulo 2, salientou-se que apesar da melhor consistência, o 
uso dos dados do SICOR não permite uma avaliação dos desembolsos 
vis-à-vis as finalidades do Programa ABC. Dessa maneira, para a análi-
se dos desembolsos por finalidade, usaram-se os dados das operações 
apenas do BNDES, que por sua vez representam uma fatia pequena dos 
desembolsos totais, que continuam sendo majoritariamente ou 90,58%, 
feitos pelo Banco do Brasil. Não será discutida aqui, portanto, a distri-
buição regional dos recursos, que compõem o restante do relatório do 
Observatório ABC supracitado. Devido ao grande vale entre desembol-
sos feitos pelo BB e BNDES, considera-se que a avaliação regional feita 
pelo Observatório ABC tem grande chance de não retratar a realidade, 
bem como ter grande chance de ser estatisticamente inválida. 

Notou-se, contudo, usando os dados do SICOR, uma pequena queda no 
desembolso total, que para a safra 2013/2014 foi 0,74% menor do que na 



26

safra anterior, apesar dos recursos programados para a última safra te-
rem sido substancialmente maiores ou 24,4%. Isso representa uma perda 
de oportunidade tanto para a agropecuária brasileira como para o Banco 
do Brasil, em especial, visto que poderia ter desembolsado 48,65% a 
mais do que desembolsou ou R$ 1,34 bilhão na safra 2013/2014. 

No entanto, em termos de número de contratos, houve um aumento de 
6,06% entre os dois últimos anos-safra, sendo o Banco do Brasil res-
ponsável por 92,24% dos contratos. Fica evidente, portanto, a queda 
do valor médio dos contratos, algo que já fora observado, no relatório 
2, entre as safras 2011/2012 e 2012/2013. Entre os repassadores da li-
nha via BNDES, destacou-se a participação do Bradesco, que distribuiu 
5,03% dos recursos totais.
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2.4 Evolução das propostas 

O relatório Análise dos Recursos do Programa ABC – Visão Regional 
(Observatório do ABC, 2014) aponta que já houve melhorias no Progra-
ma: a região Centro-Oeste superou a região Sudeste e a região Norte 
superou a região Sul na tomada de recursos do Programa ABC.

Segundo o mesmo relatório, contudo, sem evidenciar, sugere que isso 
poderia ter ocorrido pela “capacitação sobre o Plano e o Programa ABC 
nos estados por meio do Guia de Financiamento da Agricultura de Baixo 
Carbono, lançado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil; 
disseminação do Plano e do Programa ABC entre os produtores rurais, 
por meio da criação dos Grupos Gestores Estaduais, acarretando a maior 
aproximação do MAPA nessas regiões; capacitação dos agentes finan-
ceiros nas técnicas e exigências preconizadas pelo Programa ABC, con-
forme informado pelo BB; processo de regularização fundiária em curso 
com a implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), entre outros”. 

O relatório continua apontando outras possíveis razões para as melho-
ras descritas (maior número de contratos e melhor desempenho na re-
gião Norte e Nordeste), sem evidenciá-las e por isso não serão aprofun-
dadas aqui. Essa falta de evidenciação nos leva a crer que as razões de 
melhorias são, de fato, teses e que, logo, devem ser comprovadas antes 
de informar os tomadores de decisão.
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3. Propostas de melhoria com recomendações 
específicas para partes interessadas

A seguir, são apresentadas as propostas de melhoria da atuação do setor 
financeiro no apoio a sistemas agrícolas sustentáveis por meio de uma 
linha de crédito ABC mais eficaz, bem como nas oportunidades de me-
lhoria dos produtos e serviços ofertados pelo setor financeiro no apoio 
a sistemas agrícolas ambientalmente sustentáveis e recomendações e 
orientações para a atuação do setor financeiro (gestores, analistas de 
crédito, assessores técnicos rurais, entre outros); e intervenientes exter-
nos da cadeia do agronegócio (produtor rural, assistência técnica, forne-
cedores, entre outros). Buscado a objetividade e clareza, as propostas 
serão apresentadas por macrotemas, levando em conta as condições 
básicas em que o Programa ABC se insere. 

3.1 Disseminação

Como o Programa ABC foi introduzido no mercado antes do Plano ABC, 
ocorreu um desencontro temporal entre o instrumento (Programa) e a polí-
tica (Plano). Por sua vez, este desencontro determinou atrasos na dissemi-
nação do conhecimento técnico sobre as atividades a serem financiadas. 
Avaliando o conjunto de relatórios ficou evidenciado que, de fato, a disse-
minação de tecnologias e práticas de baixo carbono é o maior desafio para 
o aumento da taxa de penetração destas. 

Contudo, conforme demonstrado por J. Xie et al. (2011), esse desafio pode 
ser minimizado, pois “a opinião prevalecente de uma maioria pode mu-
dar rapidamente por meio de uma fração pequena de indivíduos, imune a 
influências e aleatoriamente distribuídos, que consistentemente induzem 
à opinião majoritária (tradução livre do autor)”. Especificamente, J. Xie et 
al. (2011) demonstram que “quando essa fração comprometida chega em 
torno de 10% do universo total da população, o tempo para mudança de 
comportamento é reduzido drasticamente (tradução livre do autor)”.
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Bragança et al. (2013), ao se debruçarem sobre sistemas de plantio 
direto (PD), apresentam evidências de que crédito incentivado, como 
o do Programa ABC, não é capaz de estimular a adoção da nova tec-
nologia na presença de barreiras não financeiras. Mais importante, 
evidencia que o aprendizado social (aquele passado entre vizinhos 
e colegas) teve papel “significativo na difusão de sistemas de plantio 
direto no País”. Contudo, Bragança et al. (2013) evidenciam que “si-
milaridades ou dissimilaridades de solos afetam o aprendizado social 
e, portanto, a adoção da nova tecnologia: quando um município tem 
solos mais homogêneos, torna-se mais fácil aprender a partir da expe-
riência alheia. Esse efeito é particularmente relevante em áreas com 
níveis intermediários de adoção de PD – ou seja, quando o número 
de usuários de PD ainda não atingiu a maturidade, mas já é suficiente 
para permitir a difusão de conhecimento entre fazendeiros”. Por fim, 
Bragança et al. (2013) encontraram evidências de que outros meca-
nismos de difusão, como treinamento formal, elevam as taxas de ado-
ção para além da massa crítica necessária para que o aprendizado 
social possa ocorrer. Bragança et al. (2013) salientam o papel do setor 
privado na difusão de novas práticas, citando os esforços organizados 
pela Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, com apoio de 
empresas e de federações locais. “Esses centros, em geral, funcionam 
apenas temporariamente – até que a adoção do PD na região alcance 
uma massa crítica que permita a difusão autônoma do aprendizado”. 

Dessa maneira, entendemos que esse desafio não seja somente do 
Governo Federal. Tanto os financiadores como a cadeia de valor se 
beneficiariam dos ganhos de produtividade e redução de custos. Por 
um lado, bancos se beneficiariam de uma possível redução na inadim-
plência, devido às maiores receitas de seus clientes e, logo, melhor 
capacidade de pagamento, por outro os compradores dos produtos 
agropecuários poderiam também aumentar sua competitividade, man-
tendo os seus principais custos (insumos vindos do campo) mais está-
veis e, possivelmente, menores. 
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O quadro abaixo apresenta como algumas grandes empresas de seto-
res distintos têm apostado nos benefícios oriundos do engajamento entre 
estas e suas respectivas cadeias de valor. Os benefícios de bancos em 
adotarem, de maneira efetiva, sistemas de gestão de riscos socioambien-
tais em suas carteiras de crédito serão discutidos e ilustrados no item 4.8. 

Exemplos de engajamento de grandes empresas na cadeia de 
valor e benefícios auferidos

Nestlé: Por meio de seu Plano Nescafé, a Nestlé busca fazer inves-
timentos de alto impacto em sua cadeia de valor, pois considera es-
sencial para garantir a qualidade e quantidade de café verde no fu-
turo. Saindo de uma perspectiva de conformidade legal para uma de 
criação de valor compartilhado, o Plano Nescafé busca o engajamen-
to com a comunidade para mais desenvolvimento rural e redução de 
impacto ambiental. 

Seus compromissos com a sua cadeia de valor se iniciam com o trei-
namento e assistência técnica para os produtores rurais, passa pela 
produção que visa uma maior produção com menor uso de energia e 
recursos hídricos e se finda com a educação e engajamento com os 
consumidores e demais fornecedores. 

Além de seus próprios benefícios, para os produtores rurais, houve 
melhoria na produtividade, por meio de melhor gestão, práticas agrí-
colas e renovação de cultura, bem como a troca de experiências so-
bre tecnologias desde o plantio até o processamento do café. 

Similarmente, a Nestlé reportou reduções no impacto ambiental, bem 
como maior segurança, saúde para o produtor e rastreabilidade dos pro-
dutos. Sua meta para 2020 é de que 90 mil toneladas de café sejam pro-
duzidas de acordo com as normas do Sustainable Agriculture Network. 
Nota-se que entre seus planos futuros está o apoio aos produtores na 
obtenção de crédito (Neves, M. ,2014).
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Arcelor: O Programa Produtor Florestal (PPF) consiste na atividade 
de reflorestamento em propriedades rurais, integrando em parceria a 
empresa consumidora e o produtor, com o objetivo de desenvolver e 
garantir fontes alternativas de suprimento de madeira de um lado e, de 
outra, de renda. Os benefícios para as partes envolvidas, bem como a 
sociedade como um todo são os seguintes.

Arcelor: Reduz a imobilização de recursos em terras; Permite maior 
foco no seu negócio fim (ferro e aço); Garante a origem de sua 
matéria-prima.

Produtor: Diversifica a atividade agrícola; Racionaliza o aproveita-
mento da propriedade; Enriquece ambientalmente a propriedade; 
Recebe apoio e assistência técnica da Arcelor Florestal; Certifica-
ção FSC das florestas; Adequação legal das propriedades rurais; Por 
meio de contratos de longo prazo, consegue financiamento com os 
agentes de crédito e/ou mercado de capitais.

Para a Sociedade: Contribui para a geração de emprego; Contribui para 
a fixação do homem no campo; Melhora a distribuição de renda.

A falta de conhecimento sobre as peculiaridades e objetivos do Progra-
ma ABC, em especial sobre ILPF, e pelos produtores rurais limita a ofer-
ta e a demanda dessa linha de financiamento. Em particular, foi eviden-
ciada a falta de dados sobre as externalidades positivas das atividades 
ABC (causada pela falta de monitoramento), o que impossibilita uma 
comparação com as atividades tradicionais – comparação que poderia 
evidenciar os benefícios econômicos e ambientais em médio e longo 
prazo e contribuir para o convencimento de produtores a mudarem de 
comportamento.

Produtores rurais e seus assessores necessitam tomar conhecimento do 
vasto valor econômico que trazem para diversos stakeholders e para a so-
ciedade como um todo e, dessa maneira, se mobilizem para que sistemas 
de PSA se multipliquem pelo País, incluindo os de precificação de carbono.
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Iniciativas de comunicação locais, onde existam programas de PSA, 
organizadas em conjunto com o Programa ABC, podem aumentar a 
abrangência e alcance tanto do Programa ABC como das iniciativas 
locais de PSA. O mesmo pode ser dito sobre iniciativas de capacitação, 
pois estas já ocorrem nas Unidades da Federação onde programas de 
PSA foram identificados.

O valor dos juros, que quase nunca foi citado pelos produtores rurais 
entrevistados como um problema, foi indicado pelos funcionários de 
agência, em conjunto com a burocracia excessiva, como fator importan-
te na oferta das alternativas de créditos ao cliente. Essas percepções 
são consideradas mais um reflexo do passado, mas que ainda hoje atu-
am de forma preconceituosa limitando tanto a oferta como demanda 
pela linha ABC. Ainda, segundo os entrevistados, o Banco do Brasil 
teve e tem um papel fundamental no avanço do Programa ABC e na 
sua disseminação, seguido das ATERs privadas. A Embrapa teve uma 
avaliação não consistente. Enquanto em Guariroba o desempenho da 
Embrapa é muito bem avaliado, em Lençóis, as ATERs operam mais ati-
vamente no mundo rural e são reconhecidas pela competência; o papel 
da Embrapa é secundário e considerado como pouco relevante. O for-
talecimento da Embrapa é considerado essencial, mas em sua falta há 
uma clara complementaridade da ação da Embrapa e demais ATERs, 
sejam públicas ou privadas, que pode ser melhor explorada. Para tanto, 
se faz necessário entender regionalmente as fraquezas e fortalezas de 
cada uma dessas partes e estimulá-las para que se aproximem, dessa 
forma, suprindo, em conjunto, as necessidades dos produtores rurais.

A falta de técnicos capacitados sobre as caraterísticas das atividades fi-
nanciadas pelo Programa ABC impede que seja oferecido um suporte ade-
quado à tomada de decisão do produtor rural na fase de planejamento 
do projeto e escolha das alternativas de produção. O assessor técnico, 
segundo os entrevistados, prefere trabalhar com projetos mais simples nos 
quais tem mais expertise, como o de recuperação de pastos degradados, 
e muito dificilmente propõe alternativas mais complexas como ILPF. 
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Apesar dos entrevistados nas agências entenderem os benefícios para 
o Banco do Brasil de linhas como a do ABC, que, por exemplo, fidelizam 
clientes no longo prazo, esse benefício para o Banco não foi traduzi-
do em indicadores de desempenho vinculados à remuneração variável 
nas agências. No caminho de um desenvolvimento mais sustentável, o 
mundo corporativo direcionado por indicadores adequados, metas e re-
muneração variável pode ter grande contribuição. Sugere-se, portanto, 
ao Banco do Brasil um repensar sobre os indicadores de curto, médio 
e longo prazo que adota para motivar seus funcionários a lidarem com 
as necessidades do cliente conciliando-as com os objetivos e missão 
do Banco que é a de ser “um banco de mercado com espirito público”. 
Sugestões para aumentar a disseminação do Programa envolvem, por 
exemplo, uma maior aproximação dos engenheiros do BB com as em-
presas de assistência técnica.

O quadro a seguir apresenta como algumas grandes empresas de 
diversos setores têm apostado nos benefícios oriundos da criação 
de indicadores socioambientais e a adoção de metas vinculadas à 
remuneração variável. 

Indicadores socioambientais e a adoção de metas vinculadas à 
remuneração variável

Braskem: Diversos indicadores socioambientais impactam entre 5% 
e 15% da remuneração variável dos cargos de gerência (dados obti-
dos no lançamento do CDP Brasil 2014).

Natura: Todos os funcionários têm algum percentual de remuneração 
variável vinculado às metas de indicadores socioambientais. Interes-
sante notar que, em 2013, nenhum dos funcionários recebeu bônus, 
devido ao não alcance das metas globais determinadas. Isso, por 
sua vez, cria uma maior colaboração interna, após, é claro, certo de-
sapontamento com as áreas que menos contribuíram para o alcance 
das metas (dados obtidos no lançamento do CDP Brasil 2014).
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A limitada informação no mundo rural sobre as caraterísticas e benefí-
cios do Programa ABC é considerada, pelos entrevistados, como um 
obstáculo à disseminação das suas atividades. A equipe da WayCarbon 
contatou tanto a revista Isto é Dinheiro Rural e também o Canal Rural, 
tidas como principais veículos de informação no setor de agropecuária, 
para saber sobre como o Programa e/ou Plano ABC têm sido expostos. 
Enquanto a Canal Rural não quis responder aos questionamentos feitos, 
a Isto é Rural muito gentilmente2 nos informou que, de fato, houve, baixa 
veiculação sobre o Plano, que ocorreu nas revistas somente 2 vezes, 
conforme a seguir:

• ABC DO CAMPO, junho/2012: http://revistadinheirorural.terra.com.
br/secao/especial/o-abc-do-campo; 

• A TODO VAPOR, fevereiro/2013. http://revistadinheirorural.terra.
com.br/secao/agroeconomia/todo-vapor.

No sítio de internet da Isto é Dinheiro Rural também só houve 2 matérias, 
conforme a seguir:

• BASES PARA O MONITORAMENTO DO PROGRAMA ABC SÃO 
APRESENTADAS, março/2013: http://revistadinheirorural.terra.
com.br/noticia/agrotecnologia/bases-para-o-monitoramento-do-
-programa-abc-sao-apresentadas;

• ABC/CERRADO RECEBE DOAÇÃO DE US$ 10,6 MILHÕES, ju-
lho 2014. http://revistadinheirorural.terra.com.br/noticia/artigo/
abccerrado-recebe-doacao-de-us-106-milhoes.

No entanto, a revista se mostrou interessada em abrir mais espaço para 
esse tipo de veiculação. Nota-se, contudo, que a tiragem total da revista 
é de apenas 40 mil exemplares. Por outro lado, o sítio de internet rece-
be 44 mil visitantes únicos por mês e um total de 80 mil visitas. 68% da 
distribuição da revista está no Centro-Oeste e Sudeste.

2 Por meio de seu diretor Phelipe Pedroso.
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Sugere-se um uso mais frequente de dias de campo nas fazendas pi-
lotos, onde poderiam ser facilmente explicados e mostrados benefícios 
tangíveis derivados da implementação das atividades financiadas pelo 
Programa ABC, como o ILPF. Esses trabalhos de campo deveriam incluir a 
participação dos produtores, dos agentes financeiros e dos técnicos, favo-
recendo assim um processo participativo e uma maior proximidade entre 
as partes envolvidas na oferta e na demanda das linhas de crédito rural. 

No processo de aceleração de disseminação, a recém-criada (2013) 
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) tem 
papel crucial. O quadro, a seguir, apresenta brevemente a evolução do 
sistema de extensão rural que culmina com a criação da Anater.

Evolução das ATERs

Segundo Valter Bianchini (2014) - Secretário Nacional da Agricultura 
Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2014), as ATERs 
“tiveram papel decisivo na trajetória que levou o País ao patamar de 
liderança na produção agrícola mundial, com importante participação 
da agricultura familiar. Foram iniciados, em 1948, com a Associação 
de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais (Acar), depois com 
outras Acars nos estados que formaram o Sistema Brasileiro de Ex-
tensão Rural (Siber), em 1956. Em 1974, a Abcar se transforma na 
Embrater, e as Acars nas Ematers, formando o Sistema Brasileiro de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Sibrater). Em 1990, a Embra-
ter é extinta e o Sibrater sofre retrocesso, chegando ao início deste 
século com somente um terço dos estados com estruturas razoáveis 
de Ater”.

Criação e objetivos da Anater

Lançada em 2013, a Anater vem para atender à demanda dos agriculto-
res familiares em toda a sua diversidade e das políticas de desenvolvi-
mento sustentável, bem como para consolidar a assistência técnica e ex-
tensão rural (Ater) e em um conjunto de políticas públicas”. Coordenando 



36

Lista-se, a seguir, algumas das iniciativas mais salientes encontradas 
durante as pesquisas dos relatórios precedentes. 

1. Rede de Fomento ao ILPF: Formada pela John Deere, Syngenta, 
Cocamar e Embrapa, busca fomentar sistemas ILPF, tendo como 
meta 10 milhões de hectares usando esse sistema até 2020. Cada 
participante se comprometeu a um aporte total de R$ 2,5 milhões, 
dividido em 10 semestres e estão abertos a novos parceiros;

2. Observatório ABC: Iniciativa voltada a engajar a sociedade no 
debate sobre a agricultura de baixo carbono. Coordenado pelo 
Centro de Estudo de Agronegócios da Fundação Getulio Vargas 
(GVAgro) e desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos 
em Sustentabilidade da FGV (GVces), tendo como foco a avalia-
ção da implementação do Plano Agricultura de Baixo Carbono 
(ABC). Todos seus relatórios forneceram subsídios a este estudo;

3. ABC Capacitação: Em parceria com a Embaixada Britânica, a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promove 
ações que contribuem positivamente para o desenvolvimento do 
Plano ABC, contando com o patrocínio do Bradesco, da Asso-
ciação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas - ABRAF, 
e com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e do Banco do Brasil;

a aplicação de um orçamento de R$ 1 bilhão de três ministérios (MDA, 
Mapa e MPA), a agência, no formato de serviço social autônomo, pre-
tende terminar com a competição por recursos entre os entes federati-
vos e o setor privado, atuando por meio de editais públicos. Salienta-se 
que, entre as ações prioritárias da Anater, estão inclusas o Plano ABC, 
a Agroecologia e a Produção Orgânica. Para mais detalhes da estrutu-
ra e objetivos, veja: http://www.emater.pr.gov.br/arquivos/File/Bibliote-
ca_Virtual/ReuniaoForumATER/Anater_Organograma.pdf. 
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4. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e IPEF (Ins-
tituto de Estudos e Pesquisas Florestais): Conforme descrito no re-
latório 5, é uma iniciativa exemplar de ferramenta de capacitação 
para a adequação ambiental. 

3.2 Capacitação

O produtor rural deveria ser capacitado para coletar de forma siste-
mática e periódica os dados sobre os resultados obtidos ao longo dos 
projetos (indicadores simples de produção, qualidade ambiental, entre 
outros). A informação coletada deveria, então, ser integrada anualmente 
no banco de dados harmonizados em um único banco de dados facil-
mente acessível.

A aliança de técnicas de recuperação de áreas degradadas e a inclu-
são dos vários possíveis sistemas de iLPF, com a regeneração de RLs 
e APPs, usando as atividades econômicas permitidas, as perdas (custo 
de oportunidade) podem deixar de existir ou ainda melhorar o desem-
penho econômico do produtor rural ao mesmo tempo em que melhora 
os serviços ecossistêmicos de forma geral. O aconselhamento correto 
por parte de assessores técnicos é, portanto, fundamental, tanto para a 
tomada de decisão de qual finalidade é a mais adequada, quanto para 
o alcance dos possíveis bons resultados econômicos.

Produtores rurais devem se mobilizar na CNA ou em outras entidades re-
presentativas de classe para que softwares sejam disponibilizados, com 
a capacidade de avaliar corretamente o projeto do ponto de vista técni-
co e financeiro. Tais ferramentas podem ainda contribuir para minimizar 
a falta de controle e, logo, a gestão da propriedade rural. Essa falta de 
controle e formação dificulta análises mais complexas que visam avaliar a 
possibilidade de incrementar a renda por meio de projetos complementa-
res (ILFP, adequação ambiental, PSA, entre outros). As entrevistas apon-
taram que só os produtores ligados às cooperativas mais ativas na área 
de inovação (como a COCAMAR Cooperativa Agroindustrial, sediada em 
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Maringá) realizaram empréstimos simultaneamente com a adequação 
ambiental usando atividades econômicas permitidas em áreas de prote-
ção. Para esses produtores, a cooperativa representa também o primeiro 
meio de informação sobre tendência de mercado. Todos os entrevistados 
evidenciaram a necessidade de uma maior assistência técnica para auxi-
liar a tomada de decisão. As ATERs privadas, segundo os entrevistados, 
têm um papel mais importante na disseminação do Programa ABC em 
comparação às ATERs públicas, que parecem não contribuir para o au-
mento do conhecimento do produtor, apesar de serem estas que inven-
tam, testam e disseminam novas tecnologias no País. A seguir, listam-se 
algumas das ferramentas já disponíveis no mercado e que poderiam ser 
de grande valia para o produtor rural tanto no que tange a um melhor 
controle da propriedade/empreendimento, como do monitoramento da 
implementação das finalidades ABC.

1. Siagri: O SIAGRI oferece a gestão integrada para o agronegócio, 
com o controle de todas as etapas do processo produtivo. Para 
mais detalhes, veja: http://www.siagri.com.br; 

2. Brazsoft: Desenvolve e distribui softwares de gestão rural, para 
toda a América Latina, atuando exclusivamente no segmento agro-
pecuário. Para mais detalhes, veja: http://www.brazsoft.com.br; 

3. Zero Paper: Oferece, de maneira simplificada e de fácil uso, ser-
viços pagos de controle financeiro de contas, emissão de boletos, 
gestão de clientes, entre outros. Não exclusivo ao setor de agro-
pecuária. Visite: https://zeropaper.com.br;

4. Conta Azul: Oferece serviços pagos de maneira simplificada e de 
fácil uso, como serviços de controle financeiro, emissão de bo-
letos, gestão de clientes, entre outros. Oferece, ainda, gratuita-
mente, cursos e ferramentas básicas. Não exclusivo ao setor de 
agropecuária. Visite: https://contaazul.com.

Resultou claro, durante as entrevistas, que o pecuarista tem um perfil mais 
conservador e não gosta de investir em novos projetos e foca nos benefí-
cios em curto prazo, enquanto o agricultor é mais aberto a inovar. Apesar 
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de não espantar, visto que a pecuária tem historicamente um perfil mais 
patrimonialista do que empreendedor, essa questão não pode deixar de 
figurar em uma agenda de médio e longo prazo, devido a própria exten-
são da pecuária (3 vezes maior do que toda a agricultura do País);

Os produtores entrevistados que acessaram os créditos do Programa 
ABC ou não, mas que implantaram ILPF, estão muito satisfeitos com os 
resultados e notaram (sem ter, em geral, um monitoramento oficial sis-
tematizado) uma maior produtividade, uma menor idade de abate, uma 
capacidade de ofertar produtos na seca e um menor uso de fertilizantes. 
Na fazenda modelo visitada que implementa a ILPF, os custos da arroba 
apresentados foram a metade do sistema tradicional, que é o pastoreio 
em área em degradação, indicando que esta será a forma pela qual a 
pecuária se tornará mais competitiva. Sugere-se ampliar o uso dessas 
propriedades rurais modelo, como estudos de caso para dias de campo 
com outros produtores para mostrar os reais benefícios das atividades 
do Programa ABC, favorecendo a sua disseminação por meio do repas-
se de informações boca a boca no mundo rural. Outras formas de dis-
seminação não podem deixar de ser consideradas, incluindo a internet, 
eventos, bem como a mídia tradicionalmente usada pelo setor;

Conforme apontado na revisão de literatura, bem como no evento e dia 
de campo organizado pela Rede de Fomento a ILPF, é necessário “in-
tegrar as instituições de ensino das Ciências Agrárias no processo de 
capacitação e implementação da agricultura de baixa emissão de car-
bono, incluindo essas práticas e tecnologias na grade curricular”. Com 
vistas a agilizar o processo de treinamento, sugere-se o uso de todas 
as técnicas de ensino e capacitação disponíveis, incluindo “presencial 
e a distância, bem como cursos de especialização e pós-graduação” 
(Observatório ABC, 2014a);

Iniciativas de capacitação locais, onde existam programas de PSA, 
organizados em conjunto com o Programa ABC, podem aumentar a 
abrangência e alcance tanto do Programa ABC quanto das iniciativas 
locais de PSA.
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3.3 Iterlocução

A formação de pessoal capacitado passa por meio de uma ação inte-
grada dos poderes executivos Governo-Estados-Ministérios e Centros 
Acadêmicos e de Pesquisa. Existem, portanto, questões na dissemina-
ção do Programa ABC que, a princípio, só podem ser resolvidas institu-
cionalmente por meio de um maior envolvimento do MAPA, MDA e Mi-
nistério da Fazenda, como por exemplo, a rotatividade do crédito, que 
depende de autorização do regulador (CMN – Bacen). A rotatividade 
do crédito seria mais adequada aos novos sistemas produtivos, como 
ILPF, que produzem mais de uma safra por ano. Sendo essa uma prer-
rogativa do Conselho Monetário Nacional, urge-se que este considere 
tal possiblidade. Para tanto, será necessário um maior conhecimento 
da complexidade do universo rural do Brasil para responder de forma 
mais exaustiva às necessidades dos contextos produtivos locais. Esse 
conhecimento passa por um trabalho de campo aprofundado e não so-
mente da análise estatística sobre os números de contratos assinados 
pelas agências de banco.

O ABC (mais focalizado em médio e grande agricultor) e o Pronaf (pe-
queno produtor) podem, portanto, ser complementares e não entrar em 
competição. O Pronaf tem juros de 1% até 2% a.a e busca financiar tam-
bém atividades que podem reduzir emissões. Diante disso, infere-se que 
nunca houve uma incorporação efetiva da gestão do Plano ABC na agen-
da do MDA, que mesmo assim apoia linhas de crédito que direcionam 
investimentos para atividades menos emissoras de carbono. Criar o Pro-
naf ABC poderia ser uma solução de rápida implementação. Nos casos 
de produtores que já estão totalmente comprometidos financeiramente, 
ou seja, sem mais garantias para oferecer, alternativas devem ser ofe-
recidas pelos governos, seja estadual ou federal, como fundos de aval 
específicos.

O Plano ABC é considerado por muitos como o mais ambicioso do mun-
do, porém, o setor privado apoiado pela Embrapa (Rede de Fomento a 
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ILPF) tem metas ainda mais arrojadas (5 vezes maiores ou 20 milhões 
de hectares em vez dos 4 milhões preconizados no Plano) no caso de 
sistemas ILPF. Para projetos de plantio direto, segundo a Federação 
Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, o País alcançou 32 milhões de 
hectares até a safra 2011/2012, com uma média de 2 milhões de hecta-
res sendo convertidos para essa técnica por ano. Isso ocorreu, portanto, 
sem o Plano, demonstrando tanto a importância do setor privado, como 
a relativa ambição do Plano (que preconiza uma meta de 8 milhões de 
hectares até 2020, ou seja, pouco ou nenhum incremento em relação à 
linha de base). Pior ainda, em termos de custos, essa tecnologia, que 
aliás tem demonstrado pouca demanda desde o início do Programa, 
não terá o efeito multiplicador que outras técnicas fomentadas pelo Pro-
grama e, logo, terá custos de abatimento de emissões relativamente 
maiores. Salienta-se, portanto, e novamente que um modelo de equilí-
brio geral seja usado para estimar corretamente os custos do Programa.

3.4 Gestão da concessão de crédito

Existem dificuldades na obtenção de informações sobre a gestão do 
processo de tomada do crédito, confirmando a necessidade de se sis-
tematizar a coleta dessa informação e de se criar um banco de dados 
facilmente consultável tanto pelas agências do banco, quanto pela di-
retoria geral do Banco do Brasil e BNDES, permitindo a elaboração das 
análises como pretendidas, a exemplo: comunicação entre as partes 
envolvidas e assistência técnica oferecida pelo programa; tempo de 
espera e demais obstáculos burocráticos.

Ainda, com esses dados poderiam ser identificadas, de maneira quan-
titativa, questões relacionadas à facilidade de preenchimento dos do-
cumentos necessários, tempo de espera total, por tipo de projeto, em 
que as interações estão ocorrendo excessivamente e suas razões (ex.: 
devoluções de origem da análise documental; de crédito; do eng. agrô-
nomo do BB), entre outros. Poderia ser feita, ainda, comparação com 
outras linhas para testar, em primeiro lugar, se de fato e conforme apon-
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tado na revisão de literatura (relatório 2), o Programa ABC, ao financiar 
sistemas e não itens isolados como nas linhas tradicionais, estaria ge-
rando dificuldades para obtenção do crédito oferecido. De acordo com 
os eventuais indicadores de benchmarking de gestão a serem criados, 
outros entraves poderiam ser identificados. Faz-se premente criar, por-
tanto, um sistema de gestão de contratos de financiamentos mais ade-
quado à nova realidade dos projetos, que possam, de fato, identificar 
eventuais gargalos e barreiras no processo, bem como as oportunida-
des de aprimoramentos no fluxo do processo de liberação de crédito.

Considerando a enorme contribuição que tais projetos trazem para a so-
ciedade como um todo, conclui-se que os custos do Programa ABC são 
relativamente baixos, se não positivos, ou seja, lucrativos. Para que tal 
análise possa ser feita é primeiro necessário fazer uso de um modelo de 
equilíbrio geral. Em seguida, sugere-se que análises de custo benefício 
social sejam elaboradas no nível de bacias ou sub-bacias para que os 
benefícios indicados para as demais partes interessadas possam ser 
quantificados, permitindo ao produtor rural, eventualmente, monetizar 
a valoração dos diversos serviços ecossistêmicos apresentados acima. 
Uma informação transparente sobre a efetividade do programa, seus 
custos e benefícios é uma condição sine qua non para ampliar a es-
sencial participação do setor privado na disseminação dos objetivos do 
Programa ABC, garantindo uma menor incerteza na análise do risco de 
investimento e na escolha das alternativas mais custo-efetivas.

Demoras no processo de validação do projeto acontecem por causas que 
poderiam ser melhoradas. O processo de ida/vinda de documento entre BB 
e BNDES é uma causa importante da demora na liberação das propostas. 
O BNDES pode demandar uma grande quantidade de informações (que em 
áreas rurais do interior é difícil coletar, como notas fiscais com registro, etc.) 
– essa metodologia não é justificada em pequenas operações pulverizadas 
como as do ABC, determinando um aumento dos custos de transação. Esse 
controle mais detalhado poderia ser efetuado só para projetos maiores (a 
partir de certo valor). Enquanto a desburocratização é sempre bem-vinda, 
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as exigências extras, especificamente, a avaliação de solo e localização ge-
ográfica são fundamentais para uma avaliação mínima da contribuição real 
do Programa para a redução das emissões de GEE.

3.5 Gestão do programa ABC

A liberação do crédito rural no Brasil deveria ser acompanhada por um 
controle mais eficiente das atividades implementadas na fazenda, vi-
sando garantir o respeito aos requisitos mínimos de sustentabilidade e 
a redução de emissões de GEE, que é o objetivo central do ABC. Isso 
poderia ser alcançado por meio de um acompanhamento mais longo e 
próximo entre os assessores técnicos e o produtor rural. Para tanto, se 
faz necessário incluir no financiamento, os custos de assessoria, por um 
período mínimo a ser definido de acordo com a finalidade do ABC. Para 
projetos mais complexos, que envolvam tecnologias mais avançadas e/
ou mais longos, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), 
projetos florestais comerciais ou de recomposição florestal, o período 
seria maior. Para projetos mais simples e que tenham maior difusão 
como o Plantio Direto (PD), tal período poderia ser menor. Tal processo 
também traria mais segurança ao produtor rural ao adotar as tecnologias 
mais avançadas, porém menos conhecidas. Não foi avaliado, por não 
estar no escopo desta consultoria, qual o impacto que uma assessoria 
alongada teria na viabilidade do projeto. No entanto, considerando que 
tal assessoria garanta a correta implementação do projeto, entende-se 
que a relação custo-benefício seja positiva, visto que os projetos fomen-
tados pelas finalidades do ABC têm, em sua maioria, forte componente 
de aumento de produtividade. Contudo, por ser uma hipótese, recomen-
da-se testá-la, por meio de uma simples avaliação de custo-efetividade, 
contrastando o custo extra com os benefícios potenciais, tal como uma 
redução de risco estimada. Alternativamente, recursos a fundo perdi-
do, como por exemplo, do Fundo Clima ou assessoria gratuita prestada 
pela recém-criada Anater, poderiam ser soluções para a questão de 
melhor gestão nas propriedades rurais e controle do Programa ABC.
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Os custos do Programa ABC, hoje estimados somente pela diferença 
entre a taxa de mercado e a taxa efetiva concedida pelos bancos, de-
vem ser corretamente calculados. Isso pode ser por meio de modelo de 
equilíbrio geral, pois por meio dessa análise, seria possível auferir os 
ganhos macroeconômicos da subvenção, ou seja, todos os impostos 
e efeitos multiplicadores de incentivar toda uma cadeia de valor que, 
sem o incentivo, não estaria tão movimentada. Como as tecnologias do 
ABC acarretam ainda em benefícios ecossistêmicos e, logo, sociais, 
uma correta abordagem de custo-benefício deve levar em conta esses 
outros benefícios de forma explícita usando as metodologias já existen-
tes no âmbito acadêmico de Economia Ambiental.

Evidenciou-se que existem melhoras nas taxas de retorno sobre inves-
timento (TIR) e payback dos projetos, quando empregadas as ativida-
des objeto das finalidades do Programa ABC analisados (Recuperação, 
Integração e Ambiental) em áreas de pastagens degradadas, mas que 
essas melhoras dependem de inúmeras variáveis, em especial, a finali-
dade ABC Integração, que pode tomar diferentes formas. Dentre essas 
variáveis, o aconselhamento correto por parte de assessores técnicos 
é fundamental, tanto para a tomada de decisão de qual finalidade é 
a mais adequada, quanto para o alcance dos possíveis bons resulta-
dos econômicos. Ainda, caso o acompanhamento da recuperação de 
pastagens não seja efetuado corretamente, em particular, a renovação 
direta, a pastagem se degradará em apenas 3 anos. Nessa situação, os 
benefícios do Programa serão apenas temporários e os custos de im-
plementá-los poderão ser considerados questionáveis, no melhor caso, 
ou mesmo inúteis, no pior dos casos.

Comparando a renovação de pastagem com sistemas ILPF, evidencia-
ram-se as grandes vantagens desse sistema sobre o primeiro, tanto do 
ponto de vista econômico (maiores receitas, menores riscos, mais di-
versificação de renda, melhor aproveitamento da terra e mão de obra), 
quanto do ponto de vista de benefícios ecossistêmicos (resumidos no 
relatório 2) e ainda do ponto de vista social (manutenção do homem 
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no campo; melhores salários; mais estabilidade financeira; redução do 
êxodo rural; fomento ao crescimento local). 

O Plano ABC foi construído dentro de um modelo de alocação de recur-
sos sob demanda aos bancos de varejo. Para que a recomendação feita 
pelo Observatório ABC – Agenda para os Presidenciáveis - acerca da 
priorização de recursos nas regiões com um alto efetivo bovino e exten-
sas áreas degradadas seja pertinente e efetiva, o modelo do Plano ABC 
teria que mudar na direção do modelo da CAP. Para tanto, contudo, o 
sistema de monitoramento teria que estar em pleno funcionamento e os 
problemas relacionados à disseminação e capacitação teriam que estar 
solucionados. Dessa maneira, a análise diverge da recomendação da 
proposta feita pelo Observatório ABC – Agenda para os Presidenciáveis 
– acerca do foco regional no norte do Mato Grosso e sudeste do Pará.

3.6 Política Agrícola de Crédito

Existe um número exagerado de linhas e programas de financiamen-
to, que muitas vezes se sobrepõem. Uma política de agricultura cla-
ra e consistente não pode ser pensada fora do âmbito das mudanças 
climáticas, visto que estas afetarão significantemente a produção e a 
geografia agropecuária. Porém, atualmente, algumas linhas podem ser 
consideradas, além de sobrepostas, competidoras, em especial, a li-
nha Pronaf, que não só tem mais recursos, mas também taxas mais 
atrativas (1 a 2% para investimentos e 4% para custeio). Outras linhas, 
diferentemente do que foi apontado pela revisão de literatura, não são 
consideradas competidoras. Conclui-se que a quantidade de linhas 
existentes traz confusão e demonstra falta de clareza regulatória e de 
coordenação política quanto à inexorável transição para uma economia 
de baixo carbono. Dessa maneira, duas recomendações podem ser fei-
tas: 1) Avaliação da possibilidade de integrar e reduzir o número de 
linhas e/ou programas sob um mesmo guarda-chuva, ou seja, agricultu-
ra de baixo carbono; 2) Assim como produtores que se enquadram no 
Pronamp tiveram suas taxas igualadas no ABC àquelas do Pronamp, o 
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mesmo poderia ser feito para os produtores que se enquadram no Pro-
naf. Dessa maneira, a agricultura familiar também poderia se beneficiar 
dos impactos positivos das tecnologias fomentadas pelas finalidades 
ABC. Contudo, entendemos que antes disso acontecer, a estrutura de 
disseminação, comunicação, capacitação e de assistência técnica de-
vem estar no lugar. 

Os rendimentos dos investimentos na produção agropecuária se mos-
tram bem tímidos quando se leva em conta o custo de oportunidade 
e o prêmio de risco (ex.: eventos climáticos que afetem a produção; 
volatilidade dos preços de commodities agrícolas, entre outros), eviden-
ciando a necessidade de maior suporte para esse setor, seja por meio 
de futuras reduções nas taxas de juros, seja pela conjugação de outros 
instrumentos de gestão econômica do meio ambiente.

Para combater a falta de interesse de bancos privados no Programa 
ABC, um programa destinado essencialmente aos investimentos, os 
bancos privados, para fazerem empréstimos de custeio (qualquer linha), 
devem também fazer empréstimos de investimento em um percentual a 
ser definido, de acordo, com uma análise de impacto de tal ação.

3.7 Novo Código Florestal e o CAR

Recomenda-se uma maior integração entre políticas que de uma manei-
ra ou outra afetam o Programa ABC, a exemplo do “Novo Código Flo-
restal”. Este deixou para futura regulamentações questões importantes, 
como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que só foram parcialmente 
resolvidas em 2014. Parcialmente, pois, ainda em 2014, 3 Adins (Ações 
diretas de inconstitucionalidade) foram encaminhadas pelo Ministério 
Público ao Superior Tribunal Federal, contestando a constitucionalida-
de do recém- aprovado código. Dentre os inúmeros artigos que tais 
Adins contestam, estão aqueles que permitem o uso econômico de Re-
serva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APPs). É nesse 
contexto de incerteza regulatória federal e, logo, de falta de confiança, 
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bem como a sensação de contínua impunidade que produtores rurais 
têm que tomar decisões sobre seus investimentos. É ainda dentro des-
se contexto que os poderes legislativo e executivo estaduais têm que 
promover a adesão às novas regras, em especial, à inscrição no CAR 
e formalização do Programa de Regularização Ambiental (PRA), quan-
do for o caso, o que por sua vez, permitirá a recuperação das áreas 
não consolidadas. Caberia ao Governo Federal pacificar o tema, dando 
clareza de direção do caminho a ser trilhado para a transição da agro-
pecuária brasileira de alta emissão para uma que reduz as emissões. 
Como este não o fez, cabe agora ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidir tal rumo de maneira conclusiva e célere. Cabe, por outro lado, 
às entidades que atuam com políticas públicas, bem como todos os 
interessados, que consideramos toda a sociedade, devido aos serviços 
ecossistêmicos ofertados por tais atividades de restauro de áreas de 
proteção, o engajamento para alcance dos objetivos e implementação 
das decisões.

Não obstante a isso e atendendo ao seu dever, conforme estabelecido 
pelo Novo Código Florestal, o estado de São Paulo, via Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMA) estruturou algumas iniciativas interessantes. Por 
meio de parcerias, em especial, com o IPEF (Instituto de Pesquisa e Es-
tudos Florestais), foram identificadas e selecionadas espécies madeirei-
ras e não madeireiras adaptadas às diversas fitogeografias do estado, 
com potencial de mercado e com informações ecológicas e silvicultu-
rais suficientes para a avaliação econômica nas diferentes regiões fito-
geográficas e condições climáticas, além de seus produtos, mercados 
e preços. O estudo do IPEF assumiu que a condição mais comum seria 
a recuperação de RLs em áreas de pastagem degradada. Tais dados 
serão, em futuro próximo, disponibilizados via um web-portal, para o 
desenvolvimento de projetos pré-aprovados pela SEMA, que envolvam 
a recuperação de Reserva Legais (RLs), facilitando o processo tanto 
para o produtor rural como para os bancos que desembolsam recursos 
do Programa ABC. Considerando que a maioria dos estados não está 
preparada para implementar as novas regras do Novo Código Florestal 
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e, ainda, a falta de conhecimento e capacidade técnica para elaborar 
projetos mais complexos, essa iniciativa deve ser ampliada para as de-
mais regiões do País. A iniciativa, como ferramenta de capacitação, é 
exemplar e poderia ser replicada considerando outras finalidades do 
Programa ABC, em particular, para a finalidade ABC Integração, finali-
dade que prevê técnicas mais complexas, mas que podem ser conside-
radas tanto de mitigação quanto de adaptação às mudanças climáticas.

3.8 Monitoramento

O Brasil ainda não dispõe de estrutura técnica homogeneamente distribu-
ída no território (laboratórios, técnicos capacitados, etc.) capaz de moni-
torar a agricultura de baixa emissão de carbono, tampouco metodologia 
sistematizada de avaliação da mitigação de emissões de gases de efeito 
estufa oriunda dos financiamentos concedidos no âmbito do Programa 
ABC. Isso pode representar um obstáculo ao cumprimento das metas 
firmadas na COP-15 pelo Brasil e incluídas na Política Nacional de Mu-
danças Climáticas. Faz-se premente, portanto, que o Laboratório Virtual 
Multi-Institucional de Mudanças Climáticas (LV) se torne operacional o 
mais breve possível. O LV deve, a exemplo da CAP, desenvolver platafor-
mas de simulação que representem, a partir de um conjunto de dados de 
campo representativos das características acima listadas, a evolução es-
paço-temporal dos processos e das atividades em área rural, relaciona-
dos à implementação das linhas de financiamento do Programa ABC. O 
impacto será avaliado por meio de um grupo de indicadores compostos, 
definido ao longo de um processo participativo. A comparação desses 
indicadores com os valores do cenário de referência (linha de base) vai 
evidenciar tendências positiva ou negativa de emissões.

Para que isso ocorra, o Programa ABC poderia ter seus dados integra-
dos e harmonizados em um único banco de dados facilmente acessível, 
tanto pelos agentes financeiros quanto pelas demais partes interessa-
das. Tal ação garantiria uma maior transparência da informação e um 
avanço potencialmente mais rápido nas etapas seguintes do projeto, 
como controle e monitoramento dos resultados.
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A sociedade de modo geral pode se beneficiar de diversas maneiras 
ao ter esses indicadores, que têm potencial de demonstrar como uma 
economia pode crescer ao mesmo tempo em que reduz os impactos 
negativos de suas atividades, ou até os melhora (afinal este é um dos 
objetivos do conceito de desenvolvimento sustentável). As instituições 
financeiras podem aproveitar a oportunidade do alcance de benefícios 
tangíveis no médio e longo prazos, desde que razões claras (business 
case) sejam evidenciadas e internalizadas, algo que tem sido demons-
trado crescentemente por estudos acadêmicos e de mercado. Critérios 
socioambientais podem ser usados, portanto, para prever o desempe-
nho financeiro e melhorar a validade preditiva do processo de análise 
de crédito (Weber, O. et all, 2010) de um tomador de crédito. Tais bene-
fícios podem ser adicionalmente, exemplificados, como:

Gestão e mitigação de riscos:

• Questões socioambientais têm impacto crescente em instituições fi-
nanceiras direta e indiretamente (UNEP-FI, 20063; Greenpeace, 20094);

• Gestão de riscos socioambientais reduzem risco de crédito e, 
logo, melhoram a qualidade da carteira de crédito (Chatham Hou-
se, 20115; Hoepner, Rezec & Siegl, 20116);

• Gestão de riscos socioambientais reduzem riscos relacionados à 
reputação da empresa (IFC, 20077); 

• Gestão de riscos socioambientais reduzem riscos legais (ex.: di-
versos ações judiciais contra o BNDES por financiarem projetos 
que envolvem o desmatamento na Amazônia Legal); 

3 Show Me The Money: Linking Environmental, Social and Governance Issues to Company 
Value.

4 Dentre os vários resultados do estudo do Greenpeace sobre as empresas e bancos que 
diretamente e indiretamente impactavam o desmatamento da Amazônia, ficou notório o caso 
do IFC, que ao se ver envolvido nessa situação retirou a pré-aprovada linha de crédito da 
extinta empresa Bertin (proteína animal). 

5 Banking on Sustainability: Financing Energy Efficiency: A Strategy for Reducing Lending Risk. 
6 ESG and portfolio risk;
7 Financing Environmental and Social Opportunities in Emerging Markets. 
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Oportunidades:

• Gestão de riscos socioambientais aumentam as possibilidades 
e melhoram as condições de parcerias e funding, em especial, 
com intermediários financeiros internacionais e bancos de desen-
volvimento (ex.: parceria do BDMG com a Agência Francesa de 
Desenvolvimento);

• Gestão de riscos socioambientais aumentam oportunidades de 
concessão de crédito a atividades sustentáveis (ex.: projetos den-
tro do escopo de energias renováveis, eficiência energética, re-
composição de RL de forma econômica);

• Gestão de riscos socioambientais melhoram a reputação e o valor 
do brand (IFC, 20148; Global Alliance for Banking on Values9);

• Gestão de riscos socioambientais melhoraram os ratings de sus-
tentabilidade e podem melhorar os ratings tradicionais (Oikono-
mou et al., 201110);

• Gestão de riscos socioambientais melhoram a pegada ambiental 
da empresa e podem melhorar a pegada ambiental das opera-
ções (ex.: Programa Agricultura de Baixo Carbono, caso o monito-
ramento esteja no lugar e funcionando);

Ainda, enquanto o CAR não se torna uma realidade, é recomendá-
vel que os distribuidores de crédito coletem algumas informações 
em seus bancos de dados (coordenadas geográficas das proprie-
dades e finalidade do contrato de financiamento). Se os bancos, de 
maneira, geral, convivem com grande demanda e, logo, competição 
interna e priorização de projetos de TI, cabe ao Banco Central tornar 
esses requerimentos obrigatórios.

8 Moving Forward with Environmental and Social Risk Management.
9 Real Banking for the Real Economy: Comparing Sustainable Bank Performance with the 

Largest Banks in the World. 
10 The Effects of Corporate Social Performance on the Cost of Corporate Debt and Credit Ratings. 
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O Programa ABC poderia, ainda, vincular a concessão de crédito incen-
tivado aos padrões agroambientais e de produção. Os padrões agro-
ambientais e de produção devem ser definidos por meio de um pro-
cesso participativo que integre opiniões de todas as partes envolvidas: 
Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministé-
rio da Fazenda, Ministério de Meio Ambiente, Universidades, Banco do 
Brasil, setor privado, entre outros, garantindo a integração entre metas 
ambientais/climáticas e crescimento econômico setorial. 

Os resultados ambientais esperados devem ser monitorados em médio e 
longo prazo por meio de indicadores (simples ou compostos) que eviden-
ciem tendências no comportamento das principais variáveis estudadas. 
Tais dados serviriam para avaliar a eficiência, incluindo seu custo-benefí-
cio, das práticas agroambientais fomentadas, bem como para detalhar as 
estratégias de política agrícola nacional e regional. As peculiaridades de 
cada contexto geográfico e socioeconômico só poderão ser endereça-
das se todos as Unidades da Federação adotarem a mesma metodologia 
de controle e os mesmos indicadores. Sugere-se, portanto, a criação de 
um sistema de monitoramento padronizado e sistematizado.

3.9 Integração Entre Mitigação e Adaptação

A falta de uma política nacional de adaptação, ora em desenvolvimento 
inicial, impede que haja uma integração entre mitigação e adaptação, 
ainda que sistemas ILPF apresentem, além dos aspectos de mitigação 
de emissões de GEE, aspectos de adaptação às Mudanças do Clima, 
pois aumentam a resiliência a extremos climáticos, não só das pasta-
gens e dos rebanhos, mas também reduzindo a vulnerabilidade do solo 
à erosão e retendo maior volume de água, reduzindo os impactos de 
eventos como enchentes e alagamentos. Não é de espantar que essa 
sinergia não tenha tido a devida atenção até agora e, de fato, não foi 
notada na revisão de literatura, ao menos não de forma incisiva. Suge-
re-se, portanto, que o plano nacional de adaptação seja elaborado e 
implementado o mais rápido possível. 
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Evidenciou-se nos relatórios precedentes que projetos de ILPF não só 
recuperam pastagens degradadas, mas também intensificam a produ-
ção. A fazenda visitada no dia de campo, parte do subsídio ao relatório 
4, saiu de 2 arrobas/hectare/ano para 16 em apenas 4 anos. Por outro 
lado, a recuperação de pastagem pode ser uma solução temporária, 
caso não haja a correta manutenção. Seria importante avaliar no médio 
e longo prazo esta prática vis-à-vis sistemas ILPF. Recomenda-se que 
os projetos de mitigação apoiados pelo Programa ABC sejam, portanto, 
revisitados durante a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às 
Mudanças Climáticas.

3.10 Adequação das Linhas de Financiamento ABC Ambiental

Existe uma enorme carência de informações silviculturais, dados indus-
triais, financeiros e organizacionais para espécies nativas, quando com-
paradas a espécies exóticas. Observando os dados apresentados das 
iniciativas estudadas, fica evidente a supramencionada carência de da-
dos e a substancial variabilidade de custos envolvidos – de R$ 3.300/ha 
até mais de R$ 24.000. Isso pode ser considerado um dos maiores en-
traves para a adoção de sistemas florestais de nativas, pois não é pos-
sível garantir se um modelo implantado hoje trará resultados positivos 
no futuro. Fomento a pesquisas e inovação se fazem prementes, bem 
como o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na disseminação 
de conhecimento acumulado tanto para profissionais como produtores 
rurais que, em muitos casos, teriam mais ganhos com a silvicultura do 
que com a pecuária. As fundações de outras partes interessadas no se-
tor, podem contribuir e de maneira eficiente do ponto de vista tributário, 
via as diversas leis de fomento à pesquisa e inovação, como a conheci-
da popularmente Lei do Bem. Cabe ainda às ONGs que trabalham com 
políticas públicas fomentar com os poderes executivos e legislativo que 
mais incentivos fiscais sejam criados para P&D nesse setor.

Analisou-se a viabilidade técnica e econômica de seis arranjos (máxima 
e mínima biodiversidade, tanto para o Cerrado quanto para a Mata Atlân-
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tica do Interior, contando com espécies não madeireiras e madeireira es-
pecíficas para cada bioma; apenas eucaliptos como espécie econômica 
e apenas seringueira) para a recuperação de RLs e 1 arranjo (apenas 
não madeireiras) para a recuperação de APPs. Em todos os casos, con-
siderou-se a ocorrência ou não de Pagamentos por Serviços Ambientais, 
sendo os PSAs considerados água e carbono. Cada arranjo foi modelado 
usando as condições da finalidade ABC Ambiental como se apresentam 
hoje e ainda pela linha alternativa do Fundo Clima – finalidade Florestas 
Nativas, também como se apresenta hoje. As análises de sensibilidade 
conduzidas foram: variações nos principais custos (-20% e +20% para 
homem/hora; homem/máquina; formicida); variações nas receitas (-40% 
e -20% para espécies madeireiras e não madeireiras); variação no regi-
me tributário (Pessoa Física Rural e Pessoa Jurídica – Lucro Presumido); 
variações nas taxas de juros (4%; 4,6% e 5%); variações nas taxas de 
desconto (4% ; 4,5%; 4,6%; 5%; 6,99%, 7,04% e 7,25%) para cálculo do 
Valor Presente Líquido (VPL); variações nos prazos de carência (de 12 a 
96 meses) e amortização (de 180 a 300 meses); variações relacionadas 
à cobrança ou não de juros durante o período de carência; variações no 
período de pagamento de PSA água (0; 5;10 e 15 anos); variações na 
qualidade da recuperação (5% ou 10% de replantio) e seu impacto no 
aumento de custos com replantio e redução de receitas de PSA água 
(valor máximo 5% ou 10% de replantio; mínimo – 40% de replantio; e valor 
intermediário – 21% de replantio).

Não obstante a necessidade de avaliação caso a caso, ficou eviden-
ciado, em todos os casos, que as condições de carência e amortização 
mais favoráveis do Fundo Clima melhoram os indicadores de atrativi-
dade econômica selecionados. Dessa maneira, recomenda-se que as 
condições de carência e amortização do ABC Ambiental sejam aumen-
tadas, aproximando-se da finalidade ABC Floresta Comercial, até por-
que os arranjos considerados para recuperação de RLs e APPs têm 
um viés econômico, são viáveis na maioria dos casos e, logo, não deve 
haver descasamento entre receitas, que são de médio e longo prazo e 
desembolsos do produtor rural, que com as condições atuais, ocorrem 
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no curto prazo. Demonstrou-se ainda que, para longos período de ca-
rência como o da linha do Fundo Clima, que é de 96 meses ou 8 vezes 
maior do que a linha ABC, a capitalização dos juros se torna significan-
temente importante para os resultados finais, melhorando a atratividade 
do projeto. Recomenda-se, portanto, que os juros não sejam cobrados 
no período de carência.

O principal risco dos arranjos considerados, conforme evidenciado, são 
as incertezas relacionadas às receitas das espécies não madeireiras. 
Portanto, as recomendações (maior prazo de carência e amortização e 
capitalização dos juros durante a carência) em conjunto podem contri-
buir para mitigar essas incertezas e, logo, riscos.

Os arranjos de máxima biodiversidade apresentam melhores indicado-
res e são, portanto, mais resilientes às variações de sensibilidade, ex-
plicadas acima. Isso se dá, pois os custos de restauração são altos e 
pouco afetados pela variação dos custos extras com mudas para os ar-
ranjos com máxima biodiversidade. Constatou-se isso, também, quando 
foi avaliado o impacto de variações na qualidade de restauro (de 5% de 
replantio para 10% de replantio) nos diversos arranjos. Dessa maneira, 
entende-se que ter um maior número de indivíduos por hectare não só 
abre o potencial para maiores ganhos, mas talvez, mais relevante, tal 
situação mitigue os riscos, seja de aumento de custos ou reduções nas 
receitas, tornando o projeto mais robusto. Observa-se, contudo, que ex-
trapolar o número máximo de indivíduos por hectare, conforme indicado 
pelos estudos do IPEF, pode comprometer o projeto.

Comparando os arranjos no bioma Cerrado com os do bioma Mata 
Atlântica do Interior, evidenciou-se que os arranjos com espécies da 
Mata Atlântica apresentam melhores resultados. Em parte, isso se deve 
ao maior número de espécies nativas disponíveis na região considerada 
(bacia de Lençóis Paulista) para a Mata Atlântica (4 espécies) do que 
para o Cerrado (2 espécies). Além disso, o preço de venda de uma das 
espécies nativa (Taiúba) da Mata Atlântica é 33% maior que todas as 
demais consideradas para ambos os biomas. Como o produtor rural não 
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tem poder de escolha acerca do bioma em que se encontra, há pouco 
o que se recomendar, a não ser o plantio do número máximo de indiví-
duos para reduzir os riscos do projeto.

Em termos de sensibilidades de custos, o formicida é, em todos os ca-
sos, o que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade selecio-
nados e a mão de obra (homem/hora) é a que causa maior impacto. Já 
em termos de sensibilidade das receitas, as espécies não madeireiras 
são as que causam maior impacto, devido à geração de receitas em 
curto prazo. Como as receitas dos produtos das espécies não madei-
reiras são perecíveis, devendo ser colhidas no período correto e, inde-
pendentemente do preço de mercado vigente na época da colheita, 
devem ser vendidas, o que difere das espécies madeireiras, que não 
são perecíveis e aumentam seu valor com o tempo (maior diâmetro), 
arranjos com as espécies não madeireiras devem ser fomentados em 
conjunto com o desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APLs). 
Dessa maneira, riscos poderiam ser reduzidos por meio da agregação 
de valor ao produto final, bem como garantir maior foco regional das as-
sistências técnicas. Apesar de não serem o maior risco, as receitas das 
espécies madeireiras podem se beneficiar da mesma maneira de APLs 
e assistência técnica com foco regional.

Por meio de APLs ou não, grandes empresas do setor privado, que te-
nham dentro de sua cadeia de valor, produtores rurais que produzam 
matéria-prima de seu interesse podem mitigar os riscos de preços por 
meio de contratos de longo prazo, mesmo que estes sejam formados 
por fórmulas-preço, mas que tenham um piso e que este seja suficiente 
para garantir a sustentabilidade financeira do produtor rural. Tais con-
tratos poderiam apoiar na resolução de outro problema identificado na 
revisão de literatura de relatórios anteriores e nas entrevistas do relató-
rio 4, que é o comprometimento das garantias oferecidas para outros 
financiamentos. Enquanto contratos podem ajudar os muitos produtores 
que se encontram nesta situação, outras soluções, como Fundos de 
Aval existentes para outros segmentos de atividade econômica, mas 
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ausentes para produtores rurais poderiam ser desenvolvidos. Ainda, um 
produto de seguro, hoje não existente para restauro de RLs e APPs, po-
deria ser criado para reduzir os riscos do projeto.

A variação de tributação entre o cenário central (Pessoa Física Rural) e 
o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido) para a ABC Ambiental 
torna o projeto um pouco menos atrativo na Pessoa Jurídica do que no 
regime de tributação da Pessoa Física Rural em todos os casos, à exce-
ção do: arranjo A3 (somente eucaliptos), pois nos anos em que existe lu-
cro, a Pessoa Física Rural paga quase 4 vezes mais impostos do que a 
Pessoa Jurídica – Lucro Presumido e; arranjo A5 (somente seringueira), 
devido a mesma razão. Como a adequação ambiental não é fator deter-
minante na escolha do produtor rural acerca do regime tributariamente 
mais eficiente, nenhuma recomendação pode ser feita.

No que tange às variações de benchmark para TIR e taxa de desconto, 
evidenciou-se que mesmo pequenas diferenças podem tornar um pro-
jeto viável em não viável. Considerando os riscos do projeto evidencia-
dos para os diversos arranjos por meio das análises de sensibilidade, 
sugere-se que avaliações em casos reais usem a maior das taxas de 
desconto, de forma a garantir que projetos bem elaborados sejam a 
norma e não exceção.

Como nos cenários centrais para cada arranjo, à exceção do A3, os pro-
jetos se mostraram viáveis, não se evidenciou a necessidade de redu-
ção na taxa de juros, tendo outros fatores mais importância, em especial, 
prazo e carência alongados em conjunto com a capitalização de juros 
durante o período de carência. Não obstante a isso, evidenciou-se, é cla-
ro, que menores taxas de juros melhoram os indicadores selecionados. 
Dessa maneira, o que parece ser mais importante é a disseminação dos 
conhecimentos existentes e fomento à pesquisa e inovação, que como 
se demonstrou, ainda é incipiente no que tange à silvicultura de nativas.

Os arranjos devem variar de acordo tanto com as condições edafoclimá-
ticas, mas também sociais e individuais. Considerou-se como premissa 
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do modelo que a área a ser recuperada seria de pastagem degradada. 
Notou-se, no relatório 4, que os pecuaristas são os com maior aversão a 
riscos e inovação (toda inovação vem acompanhada com percepções 
de riscos). Dessa maneira, entende-se como necessário o desenvolvi-
mento de um modelo de negócio que, por meio de arrendamento ou 
parceria, retire ou reduza os riscos do produtor rural e os transfira para 
quem tem capacidade lidar com estes. Afinal, se os projetos são viáveis 
e mais atrativos que a pecuária, por que estes quase não existem? Es-
ses modelos de negócios a serem desenvolvidos são bastante comuns 
para outras culturas e, logo, poderiam ser aplicados para a silvicultura 
de nativas em áreas de restauração. Para fomentá-los se faz premente 
que sejam divulgados, visto que há um consenso até então que tais 
projetos geram só custos.

Faz-se premente, ainda, fomentar PSA nessas áreas, pois da mesma 
maneira que o MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) trouxe 
agentes interessados no mercado de carbono, uma visão clara de longo 
prazo sobre o reconhecimento dos benefícios, por meio de um mercado 
de PSA, não só para o produtor rural, mas para a sociedade como um 
todo, dos serviços ecossistêmicos que estão sendo preservados ou re-
estabelecidos poderia criar um novo ecossistema de empreendedores, 
que buscam aliar ganhos econômicos com ganhos socioambientais. 
Um ecossistema de empreendedores sociais, incubadoras, investido-
res de alto impacto e filantropia de risco já existe no País e vem se forta-
lecendo, resta agora fomentá-lo para atuar neste setor da economia que 
pode gerar tantos benefícios socioambientais, como os já discutidos 
neste e nos relatórios precedentes. 

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, a va-
riação de 5 anos (central) para 10 ou 15 anos tem impacto significante 
em termos dos indicadores selecionados somente para os cenários de 
pouca atratividade, como o arranjo A3 (somente eucaliptos), que é o 
arranjo de menor atratividade entre todos os avaliados. Para os demais 
arranjos, o impacto é baixo em termos de viabilidade. Seu papel, no 
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entanto, é crucial, para reduzir os riscos das espécies não madeireiras 
e da eventual cobrança de juros durante a carência, pois as receitas 
PSA água se iniciam logo no primeiro ano. Alinhar, portanto, o período 
de pagamento de PSA água com o período de carência até as primeiras 
receitas madeireiras ou não madeireiras é altamente recomendável.

O impacto do PSA carbono, por outro lado, é pouco relevante, quando 
comparado ao cenário central sem PSA. Isso se dá, devido à premissa 
adotada, que é de pagamentos a cada cinco anos, mas principalmente 
porque as receitas do PSA carbono aumentam com o tempo, chegan-
do em seu valor máximo no último ano do período de análise. Portanto, 
mesmo sendo as receitas nominais do PSA carbono maiores que do 
PSA água, quando consideradas em um fluxo de caixa de longo prazo, 
seu impacto é bastante reduzido. Nesse sentido, uma alternativa seria 
a antecipação de recebíveis do PSA carbono, via uma análise ex-ante 
do potencial de redução de emissão ou sequestro de carbono. Há de 
se considerar a possível melhoria dos preços praticados no mercado 
de carbono, possível consequência do acordo internacional climático 
que ocorreu em 2015, na Conferência das Partes – COP, em Paris, bem 
como o uso de instrumentos econômicos, como a compra de opções 
visando a garantia de preço mínimo ou alvo futuro.

3.11 IGEMA

Como propriedades rurais, que se enquadram nos PSAs identificados, 
poderão ter renda extra, tornando o projeto mais rentável e alavancan-
do as finalidades do Programa ABC, a regulamentação dos PSAs deve 
ocorrer o mais rápido possível.

Instrumentos econômicos de precificação de GEE podem auxiliar o Pro-
grama ABC, mas de maneiras distintas. No caso da definição nacional se 
dar no sentido de um mercado de contingenciamento e comercialização 
de permissões de emissões de GEE, e considerando que os setores de 
agricultura, floresta e pecuária sejam fontes de offsets, haveria ainda o 
benefício da entrada do setor privado, conforme ocorrido no mercado 



59

de carbono global. Tal situação poderia ainda apoiar na resolução das 
questões do aconselhamento técnico desde o projeto técnico, sua imple-
mentação até o monitoramento. Contudo, para que o setor privado atue, 
regras claras são imprescindíveis, pois como demonstrado na discussão 
sobre programas PSA, essa falta de clareza regulatória inviabiliza (seja 
do lado da oferta ou da demanda) o nascer desse novo mercado.

Sob uma visão macro de instituição financeira, sugere-se que as insti-
tuições financeiras se posicionem a favor da precificação de carbono, 
pois isso permitirá que o próprio banco avalie melhor os riscos de suas 
operações, incluindo sua área de seguros, bem como as áreas relacio-
nadas às oportunidades de investimentos. Nesse sentido, observou-se 
a necessidade de acompanhamento do desenvolvimento de metodo-
logias de off-sets no exterior, bem como o fomento ao desenvolvimen-
to de metodologias nacionais, que atendam às demandas específicas 
de tecnologia e características dos diversos biomas do País, que pos-
sam gerar os resultados esperados de redução de emissão de GEE nos 
agronegócios.

Dentre os instrumentos de PSA analisados, uma eventual certificação 
que encareça o processo não é bem-vinda. Porém, a emissão de crédi-
tos temporários, como CRAs e CRFs são bem-vindas do lado do vende-
dor, mas a princípio, não do comprador. Porém, a aplicação do instru-
mento pode fazer sentido caso a caso e não deve ser desconsiderada 
de imediato. Portanto, recomenda-se que uma avaliação detalhada das 
opções de compensação seja elaborada.

Por haver uma grande correlação entre os tipos de serviços ambientais 
abrangidos em todos os programas de PSA identificados e as linhas 
do Programa ABC, sugere-se uma aproximação dos gestores dos pro-
gramas PSA estaduais, assim como já faz com o Programa Produtor de 
Água da ANA (Agência Nacional de Água). Sugere-se que haja interlo-
cução entre os Grupos Gestores já estruturados e os não estruturados 
para que as melhores práticas e inovações não precisem ser reinventa-
das, mas simplesmente adaptadas.
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