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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

Este relatório visa consolidar os resultados das etapas anteriores do 
projeto, incluindo as indicações/revisões finais das partes interessadas 
participantes do trabalho. Para tanto, resumem-se as atividades desen-
volvidas em conjunto com o Banco do Brasil e o WWF-Brasil:

1. Elaboração de apresentação para discussão dos principais re-
sultados obtidos com colaboradores do Banco do Brasil e do 
WWF-Brasil em 11/5/2015;

2. Atendendo à solicitação do Banco do Brasil e do WWF-Brasil, foi 
realizada uma reunião a distância com membros da equipe do Mi-
nistério do Meio Ambiente em 19/6/2015, que serviu como prévia 
do workshop II;

3. Já incorporando os resultados do workshop (I), foi preparado ma-
terial para apresentação dos principais resultados obtidos com as 
partes interessadas da cadeia de agronegócio selecionadas pelo 
Banco do Brasil e pelo WWF-Brasil em 23/6/2015;

4. Levantamento sistematizado das diferentes perspectivas para sua 
devida integração, garantindo assim uma crítica construtiva do tra-
balho realizado e dos resultados, e o aprofundamento dos principais 
resultados e uma lista de possíveis melhorias do Programa ABC.

Dessa maneira, este relatório que é dividido em 3 capítulos, além des-
ta breve introdução, inicia a discussão, no capítulo 2, consolidando os 
principais resultados dos relatórios precedentes.

Por sua vez, o capítulo 3 apresenta um resumo dos principais resultados 
obtidos nos processos participativos supracitados. 
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2. Resumo dos relatórios precedentes

Como o relatório 1 apresenta apenas o plano de trabalho do presente 
projeto, os resumos se iniciam com o relatório 2 a seguir. 

2.1 Relatório 2

O relatório 2 apresentou evidências, a partir de revisão bibliográfica e 
análises das linhas de financiamento e das boas práticas socioambien-
tais atualmente existentes no mundo e no Brasil, bem como uma revisão 
analítica de documentos oficiais do Governo sobre o Programa ABC, vi-
sando à elaboração de propostas de aprimoramento ao Programa ABC.

Para tanto, o relatório 2 foi estruturado da seguinte maneira:

Capítulo 1: Breve histórico da evolução da problemática socioambien-
tal da agricultura convencional até os dias atuais e tendências futuras;

Capítulo 2: Apresenta o panorama internacional e o brasileiro no que 
tange às políticas voltadas a uma agricultura de baixo carbono;

Capítulo 3: Aprofunda na política europeia e seus mecanismos de in-
centivo às boas práticas agroambientais;

Capítulo 4: Detalha o Programa ABC: características, evolução, desem-
penho, desafios e oportunidades, a partir de uma revisão de literatura e 
levantamento de dados primários, sempre que possível;

Capítulo 5: Apresenta um sumário das principais conclusões e lições 
aprendidas.

No que tange às principais fragilidades observadas na conexão entre 
os objetos de financiamento e a política estruturante do Programa, con-
cluiu-se, a partir de uma comparação com a (CAP) da União Europeia 
(UE) que: 

1. Assim como o sistema de subsídios adotados pela CAP apresenta 
lacunas na integração efetiva e transparente entres os objetivos 
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das linhas de financiamento do Pilar 1 (pagamentos diretos) e Pilar 
2 (desenvolvimento rural) com uma política ampla mais coerente, 
o Programa ABC apresenta a necessidade de integração com as 
demais políticas relacionadas ao próprio plano, com os demais 
programas que são previstos neste e com políticas que de uma 
maneira ou outra afetam o Programa, a exemplo do Novo Código 
Florestal (2012); 

2. Da mesma maneira que o sistema integrado da CAP integra e 
harmoniza os dados demandados na fase de verificação da ele-
gibilidade da propriedade rural pelos bancos, o Programa ABC 
poderia ter seus dados integrados e harmonizados em um único 
banco de dados facilmente acessível, tanto pelos agentes finan-
ceiros quanto pelas demais partes interessadas e/ou envolvidas 
no atingimento dos objetivos do programa ABC. Tal ação garan-
tiria mais transparência da informação e avanço potencialmente 
mais rápido nas etapas seguintes do projeto, como controle e mo-
nitoramento dos resultados;

3. Assim como na CAP, o produtor rural deveria ser capacitado para 
coletar de forma sistemática e periódica os dados sobre os re-
sultados obtidos ao longo dos projetos (indicadores simples de 
produção, qualidade ambiental, entre outros). A informação cole-
tada deveria, então, ser integrada anualmente no banco de dados 
sugerido, permitindo, assim, a sua atualização;

4. Dessa maneira e similarmente ao mecanismo de Cross-Complian-
ce (CC) da CAP, a liberação do crédito rural no Brasil poderia 
ser acompanhada por um controle mais eficiente das atividades 
implementadas na propriedade rural, visando garantir o respeito 
aos requisitos mínimos de sustentabilidade e a redução de emis-
sões de GEE, que é o objetivo central do ABC. Isso poderia ser al-
cançado por meio de um acompanhamento mais longo e próximo 
entre a assistência técnica rural e o produtor rural. Para tanto, se 
faria necessário incluir no financiamento os custos de assessoria, 
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por um período mínimo a ser definido de acordo com a finalidade 
do ABC. Para projetos mais complexos, que envolvam tecnolo-
gias mais avançadas e/ou mais longos, como a Integração Lavou-
ra-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), 
o período poderia ser menor. Tal processo também traria maior 
segurança ao produtor rural, ao adotar as tecnologias mais avan-
çadas, 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, consideran-
do que tal assessoria garanta a correta implementação do proje-
to, entende-se que a relação custo-benefício seja positiva, visto 
que os projetos fomentados pelas finalidades do ABC têm, em sua 
maioria, forte componente de aumento de produtividade. Contu-
do, por ser uma hipótese, recomenda-se testá-la, por meio de uma 
simples avaliação de custo-efetividade, contrastando o custo ex-
tra com os benefícios potenciais, tal como uma redução de risco 
estimada. Alternativamente, recursos a fundo perdido, como por 
exemplo, do Fundo Clima ou assessoria gratuita prestada pela re-
cém-criada Anater poderiam ser soluções para a questão de me-
lhor gestão nas propriedades rurais e controle do Programa ABC; 

5. Os resultados ambientais esperados, da mesma maneira que na 
CAP, devem ser monitorados em médio e longo prazo por meio 
de indicadores (simples ou compostos) que evidenciem tendências 
no comportamento das principais variáveis estudadas. Tais dados 
serviriam para avaliar a eficiência, incluindo o custo-benefício das 
práticas agroambientais fomentadas, bem como o detalhamento 
das estratégias de política agrícola nacional e regional. As peculia-
ridades de cada contexto geográfico e socioeconômico só poderão 
ser endereçadas se todas as Unidades da Federação adotarem a 
mesma metodologia de controle e os mesmos indicadores.
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No que tange ao panorama brasileiro de políticas voltadas para a agri-
cultura, em especial, as principais fragilidades observadas no mecanis-
mo de incentivo à agricultura de baixo carbono no Brasil, concluiu-se, 
a partir da revisão de literatura e dados primários relacionados à sua 
evolução e desempenho, que:

1. Enquanto as linhas tradicionais financiam elementos específicos 
(como, por exemplo, trator), as linhas do Programa ABC financiam 
sistemas de produção alternativos e sustentáveis (por exemplo, 
sistemas agroflorestais). Essa mudança de lógica dificulta a toma-
da de decisão tanto por parte de quem busca o empréstimo quan-
to do analista responsável pela liberação do crédito, aumentando 
o custo de transação e reduzindo sua atratividade; 

2. As mudanças de práticas agrícolas tradicionais e consolidadas 
para as fomentadas pelo Programa ABC geram, em médio e longo 
prazo, benefícios ecossistêmicos, que por sua natureza de bens 
públicos, ainda não são adequadamente recompensados pelo 
mercado. Nesse sentido, programas de Pagamentos por Serviços 
Ambientais podem apoiar esse processo de mudança, reduzindo 
a percepção de riscos do produtor rural com aversão tecnológica 
às mudanças e aumentando a atratividade pelas finalidades do 
Programa ABC;

3. As linhas e programas de financiamento muitas vezes se sobre-
põem. Uma política de agricultura clara e consistente não pode ser 
pensada fora do âmbito das mudanças climáticas, visto que estas 
afetarão significantemente a produção e a geografia agropecuária. 
A linha Pronaf não só tem mais recursos que a linha do ABC, mas 
também taxas mais atrativas (1 a 2% para investimentos e 4% para 
custeio). Esse programa (Pronaf) tem, entre suas 12 finalidades, 
três que são bastante semelhantes ao do ABC. São elas: Pronaf 
Agroecologia (ABC Orgânico); Pronaf Eco (ABC Resíduos; ABC 
Recuperação; ABC Floresta Comercial); Pronaf Floresta (ABC Inte-
gração; ABC Ambiental). A linha Pronamp poderia ser considerada 
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competidora ao ABC até novembro de 2013, quando a Resolução 
4.286 foi aprovada e igualou as taxas do ABC para os produtores 
rurais que se enquadram no Pronamp, não mais sendo competi-
dora. Também se concluiu que as linhas Moderagro e Moderfrota 
não são competidoras, nota-se que estas linhas têm finalidades di-
ferentes do ABC, financiando apenas elementos específicos, como 
máquinas e equipamentos, e não sistemas de produção;

 Também se concluiu que a linha Inovagro só poderia ser consi-
derada competidora caso houvesse crescimento substancial do 
volume de recursos disponíveis (menos de 15% do desembolsa-
do pelo ABC), especialmente devido às menores taxas cobradas 
(3,5%). A linha FCO ABC é contabilizada no Programa ABC, tem 
as finalidades ABC e foi responsável por 3,51% dos desembolsos 
totais do ABC. Trata-se de outra fonte de recursos para a região 
Centro-Oeste. A linha FNO, por sua vez, não reportou nenhum de-
sembolso nesse sentido, apesar de ter adotado finalidades especí-
ficas ao ABC. Conclui-se que a quantidade de linhas existentes se 
apresenta como uma oportunidade de melhoria no direcionamento 
regulatório e na coordenação política quanto à inexorável transi-
ção para uma economia de baixo carbono. Dessa maneira, duas 
recomendações podem ser feitas: 1) avaliação da possibilidade 
de integrar e reduzir o número de linhas e/ou programas sob um 
mesmo guarda-chuva, ou seja, agricultura de baixo carbono; 2) as-
sim como produtores que se enquadram no Pronamp tiveram suas 
taxas igualadas no ABC àquelas do Pronamp, o mesmo poderia 
ser feito para os produtores que se enquadram no Pronaf. Desse 
modo, o financiamento de tecnologias ABC poderia ser monitorado 
de forma mais efetiva e para todos os grupos e porte de produto-
res. Poderia também abranger os pequenos produtores, adequan-
do os juros cobrados pelo Programa ABC àqueles dos pronafianos, 
acompanhado da devida disseminação e capacitação; 
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4. Os custos do Programa ABC, hoje estimados somente pela dife-
rença entre a taxa de mercado e a taxa efetiva concedida pelos 
bancos, poderiam ser calculados de modo a incorporar todos os 
custos e os benefícios. Isso pode ser pelo modelo de equilíbrio 
geral, pois por meio desta análise, seria possível auferir os ga-
nhos 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 tec-
nologias do ABC acarretam ainda em benefícios ecossistêmicos 
e, logo, socioambientais, uma correta abordagem de custo-bene-
fício deve levar em conta esses outros benefícios de forma explí-
cita, usando as metodologias já existentes no âmbito acadêmico 
de Economia Ambiental.

2.2 Relatório 3

O relatório 3 apresentou evidências, a partir de revisão bibliográfica e aná-
lise da demanda por recursos e processo de contratação, até a liberação 
do financiamento e monitoramento dos resultados, e sua conjugação com 
Instrumentos de Gestão Econômica do Meio Ambiente - IGEMAs (PSA, 
Créditos de Carbono, Certificação, entre outros), acerca da atratividade 
das finalidades (Recuperação, Integração e Ambiental) do Programa ABC.

Para tanto, o relatório 3 foi estruturado da seguinte maneira:

Capítulo 1: Introdução, metodologia e limitações;

Capítulo 2: Custos e benefícios do atual sistema de distribuição de cré-
ditos do Programa ABC, focando na atratividade financeira das linhas, 
nos benefícios ao produtor rural e à sociedade, incluindo por meio da 
conjugação dos IGEMAs;

Capítulo 3: Análise da gestão do Programa ABC por meio de levanta-
mento de dados com o BB;

Capítulo 4: Estado atual do monitoramento do Programa e apresenta-
ção de referência;
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Capítulo 5: Apresentam-se as principais conclusões e recomendações 
referentes aos temas estudados com foco nos agentes financeiros e 
intervenientes externos.

No que tange aos custos e aos benefícios do atual sistema de distribui-
ção de créditos do Programa ABC, concluiu-se, por meio de levanta-
mento de dados com o Banco do Brasil, revisão de literatura e subsídios 
das análises precedentes, que: 

1. Evidenciou-se que existem melhoras nas taxas de retorno sobre in-
vestimento (TIR) e payback dos projetos quando empregadas às 
atividades objeto das finalidades do Programa ABC analisados (Re-
cuperação, Integração e Ambiental) em áreas de pastagens degra-
dadas, mas que essas melhoras dependem de inúmeras variáveis, 
em especial, a finalidade ABC Integração, que pode tomar dife-
rentes formas. Dentre essas variáveis, o aconselhamento correto 
por parte de assessores técnicos rurais é fundamental, tanto para a 
tomada de decisão de qual finalidade é a mais adequada, quanto 
para o alcance dos possíveis bons resultados econômicos. Ainda, 
no caso da recuperação de pastagens, é fundamental que se faça 
o manejo adequado da pastagem para que não retorne à condi-
ção de pastagem degradada, pois sem a manutenção adequada, 
a pastagem se degradará em apenas 3 anos. Nessa situação, os 
benefícios do Programa serão apenas temporários e os custos de 
implementá-los poderão ser considerados questionáveis;

2. Comparando a renovação de pastagem com sistemas ILPF, evi-
denciaram-se as grandes vantagens deste sistema sobre o pri-
meiro tanto do ponto de vista econômico (maiores receitas, meno-
res riscos, maior diversificação de renda, melhor aproveitamento 
da terra e mão de obra), quanto do ponto de vista de benefícios 
ecossistêmicos (resumidos na Tabela 5 do relatório 2, página 26) 
e ainda do ponto de vista social (manutenção do homem no cam-
po; melhores salários; maior estabilidade financeira; redução do 
êxodo rural; fomento ao crescimento local). Notou-se, ainda, que 
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sistemas ILPF apresentam, além dos aspectos de mitigação de 
emissões de GEE, aspectos de adaptação às Mudanças do Cli-
ma, pois aumentam a resiliência a extremos climáticos, não só das 
pastagens e dos rebanhos, mas também reduzindo a vulnerabili-
dade do solo à erosão e retendo maior volume de água, reduzindo 
os impactos de eventos climáticos extremos;

3. Contudo, os rendimentos desses investimentos, em especial os 
relacionados ao pastejo extensivo se mostram bem tímidos quan-
do 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), evidenciando a 
necessidade de mais suporte para esse setor, seja por meio de fu-
turas reduções nas taxas de juros, seja pela conjugação de outros 
instrumentos de gestão econômica do meio ambiente;

4. Sugeriu-se que aliar técnicas de recuperação de áreas degrada-
das e incluir os vários possíveis sistemas de ILPF, com a regene-
ração de RL e APP usando as atividades econômicas permitidas, 
as perdas (custo de oportunidade) podem deixar de existir ou ain-
da melhorar o desempenho econômico do produtor rural ao mes-
mo tempo em que melhoram os serviços ecossistêmicos de forma 
geral. O aconselhamento correto por parte de assessores técni-
cos é, portanto, e novamente, fundamental, tanto para a tomada 
de decisão de qual finalidade é a mais adequada, quanto para o 
alcance dos possíveis bons resultados econômicos;

5. Produtores rurais poderiam se mobilizar com as entidades repre-
sentativas de classe para que softwares sejam disponibilizados, 
com a capacidade de avaliar corretamente o projeto do ponto de 
vista financeiro, pois apesar dos claros benefícios obtidos pela 
implantação dos vários sistemas estudados, o retorno é insatisfa-
tório, ao menos, quando comparado a outras possibilidades, in-
cluindo títulos atrelados ao Tesouro (considerado de menor risco);
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6. Para combater a falta de interesse de bancos privados, sugere-
-se que a liberação de linhas de custeio sejam acompanhadas, 
obrigatoriamente, por empréstimos de investimento. A proporção 
obrigatória entre empréstimos de custeio e investimento visaria 
convergir os interesses de retorno de curto prazo (custeio) dos 
bancos privados, com os interesses de médio e longo prazo (in-
vestimento) de uma agricultura de baixo carbono. Tal percentual 
precisará ser devidamente avaliado e aprovado pelo órgão fede-
ral competente (CMN).

No que tange à conjugação dos IGEMAs no Programa ABC, concluiu-se, 
por meio de levantamento de dados com o Banco do Brasil, revisão de 
literatura e subsídios das análises precedentes, que:

1. Propriedades rurais que se enquadrem nos PSAs identificados 
poderão ter renda extra, o que pode tornar o projeto mais rentável, 
alavancando as finalidades do Programa ABC;

2. No que tange aos instrumentos econômicos de precificação de 
GEE (tributação ou comércio de permissões de emissões), que 
ainda não estão definidos no âmbito nacional, notou-se que am-
bos podem auxiliar o Programa ABC, mas de maneira 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, as propriedades rurais poderiam 
ter uma fonte de renda extra, o que tornaria os projetos mais rentá-
veis e, logo, mais atrativos. Nesse contexto e em busca das fontes 
extras de recursos, haveria ainda o benefício da entrada do setor 
privado, conforme ocorrido no mercado de carbono global. Tal 
situação poderia ainda apoiar a resolução das questões do acon-
selhamento técnico desde o projeto técnico, sua implementação 
até o monitoramento. Contudo, para que o setor privado atue, re-
gras claras são imprescindíveis, como demonstrado na discussão 
sobre programas PSA;
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3. Sob uma visão macro de instituição financeira, sugere-se que o 
Banco do Brasil se posicione 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 relacionadas às oportunidades de investimentos. No que 
tange ao Programa ABC, tal posicionamento melhora a atrativi-
dade de um projeto. Nesse sentido, observou-se a necessidade 
de acompanhamento do desenvolvimento de metodologias de of-
fssets no exterior, bem como o fomento ao desenvolvimento de 
metodologias nacionais, que atendam às demandas específicas 
de tecnologia e características dos diversos biomas do País, que 
possam gerar os resultados esperados de redução de emissão de 
GEE na agropecuária;

4. Dentre os instrumentos de PSA analisados, uma eventual certificação 
que encareça o processo não é bem-vinda. Porém, a emissão de 
créditos temporários, como Cota de Reserva Ambiental - CRA é bem-
-vinda do lado do vendedor (ex.: produtor rural com área de RL pre-
servada, além do exigido por lei), mas, a princípio não do comprador 
(produtor rural com necessidade de compensar áreas de proteção 
desmatadas). Porém, a aplicação do instrumento pode fazer sentido 
caso a caso e não deve ser desconsiderada de imediato;

5. Mais relevante ao produtor e seus assessores técnicos é que estes 
tomem conhecimento do vasto valor econômico que trazem para 
diversos stakeholders e para a sociedade como um todo e, dessa 
maneira, se mobilizem para que sistemas de PSA se multipliquem 
pelo País, incluindo os de precificação de carbono;

6. Existe uma grande correlação entre os tipos de serviços ambien-
tais abrangidos em todos os programas de PSA identificados em 
diferentes estados estudados (Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul e Pará) e as linhas do Programa ABC, em espe-
cial, as linhas ABC Recuperação; ABC integração e ABC Ambien-
tal. Nesse sentido, nesses estados, devido às estruturas criadas, 
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o processo de contratação até a liberação do financiamento e mo-
nitoramento dos resultados podem ser facilitados; 

7. Iniciativas de comunicação locais organizadas em conjunto com 
o Programa ABC podem aumentar a abrangência e alcance tanto 
do Programa ABC como das iniciativas locais. O mesmo pode ser 
dito sobre iniciativas de capacitação, pois estas já ocorrem nas 
Unidades da Federação onde programas PSA foram identificados.

No que tange à gestão do Programa ABC, concluiu-se, por meio de 
levantamento de dados com o Banco do Brasil, revisão de literatura e 
subsídios das análises precedentes, que: 

1. Considerando a enorme contribuição que tais projetos trazem 
para a sociedade como um todo (ex.: melhoria no fluxo de chu-
vas e consequente redução de enchentes e seus elevados custos 
para a sociedade, além de, em muitos casos, redução de perdas 
para seguradoras), conclui-se que os custos do Programa ABC, 
conforme apresentados no Relatório 2 são relativamente baixos, 
se não positivos, ou seja, lucrativos;

2. Para que tal análise possa ser feita é primeiro necessário fazer uso 
de um modelo de equilíbrio geral, conforme explicado no Relatório 
2. Em seguida, sugere-se que análises de custo benefício social 
(prática complexa, mas consolidada em Economia Ambiental) se-
jam 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 apre-
sentados acima;

3. Para tanto, a criação de um sistema de monitoramento padronizado 
e sistematizado é fundamental para estimar (e disponibilizar) dados 
atualizados sobre as externalidades de um empreendimento de baixo 
carbono que possam confirmar a efetividade das medidas do ABC; 
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4. Existem oportunidades de melhoria na gestão do Programa ABC 
por meio da criação de um banco de dados facilmente consultável 
tanto pelas agências do banco, quanto pelos agentes financeiros. 
Atualmente, o BB mantém banco de dados dos projetos técnicos de 
acordo com as normas do BACEN. Dessa maneira, as informações 
dos projetos técnicos são apenas digitalizadas, inviabilizando a ela-
boração das análises como pretendidas, a exemplo: comunicação 
entre as partes envolvidas e assistência técnica oferecida pelo pro-
grama; tempo de espera e demais obstáculos burocráticos; 

5. Ainda, com esses dados, poderiam ser identificadas de maneira 
quantitativa questões relacionadas à facilidade de preenchimen-
to dos documentos necessários, tempo de espera total, por tipo 
de projeto, onde as interações estão ocorrendo excessivamente 
e suas razões (ex.: devoluções de origem da análise documental; 
de crédito; do eng. agrônomo do BB), entre outros. Poderia ser fei-
ta, ainda, comparação com outras linhas para testar, em primeiro 
lugar, se de fato e, conforme apontado na revisão de literatura (re-
latório 2), o Programa ABC, ao financiar sistemas e não itens iso-
lados como nas linhas tradicionais, estaria gerando dificuldades 
para obtenção do crédito oferecido. De acordo com os eventuais 
indicadores de benchmarking de gestão, a serem criados, outras 
oportunidades de melhoria poderiam ser identificados.

No que tange ao monitoramento dos projetos financiados pelo Programa 
ABC, concluiu-se, por meio de levantamento de dados com o Banco do 
Brasil, revisão de literatura e subsídios das análises precedentes, que: 

1. O Brasil ainda não dispõe de estrutura técnica homogeneamente 
distribuída no território (laboratórios, técnicos capacitados, etc.) 
capaz de monitorar 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 Mudanças Climáticas; 
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2. O Laboratório Virtual Multi-Institucional de Mudanças Climáticas 
(LV) deve, a exemplo da CAP, desenvolver plataformas de simu-
lação que, a partir de um conjunto de dados de campo repre-
sentativos das características acima listadas, mostrem a evolução 
espaço-temporal dos processos e das atividades em área rural, 
relacionados 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 par-
ticipativo. A comparação desses indicadores com os valores do 
cenário de referência (linha de base) vai evidenciar tendências 
positivas ou negativas de emissões;

3. Enquanto isso, mesmo que o monitoramento ambiental não seja 
obrigação do banco distribuidor dos créditos disponibilizados den-
tro do Programa ABC, o banco pode se beneficiar de diversas ma-
neiras 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 sustentá-
vel). O Cadastro Ambiental Rural - CAR poderia ser um instrumen-
to capaz de coletar as informações em banco de dados, contudo, 
nessa primeira etapa não está contemplada a identificação do ta-
lhão a ser financiado, condição necessária para identificar e avaliar 
a implementação das técnicas preconizadas pelo ABC; 

4. Diferentemente da UE, que pela CAP vincula o pagamento dos 
subsídios públicos ao respeito obrigatório de uma série de pa-
drões e regras, o Programa ABC ainda não faz tal relação, mas é 
recomendável que passe a fazê-lo. Os padrões agroambientais 
e de produção poderiam ser definidos por meio de um processo 
participativo que integre opiniões de todas as partes envolvidas, 
garantindo a integração entre metas ambientais/climáticas e cres-
cimento econômico setorial; 
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5. A exemplo do Farm Accounting Data Network1 da Comissão Eu-
ropeia, a fase de controle poderia ser estruturada por bancos de 
dados atualizados, tanto no nível da unidade produtiva quanto em 
nível estadual. O produtor rural poderia ser capacitado para siste-
matizar a coleta de dados e indicadores ambientais e de produção 
na propriedade (ex: evolução do rebanho e manejo de pastagens). 
Uma agência estadual ou nacional deve verificar e harmonizar to-
das essas informações em um único banco de dados, garantindo 
uma atualização anual das informações em escalas diferentes (es-
tadual e local);

6. Após a verificação do uso correto dos recursos financiados pelo 
Programa ABC e do respeito dos padrões agroambientais de refe-
rência, os resultados obtidos pela implementação das atividades 
em médio e longo prazos poderiam ser monitorados por meio de 
indicadores ambientais e de emissão de GEE. Os novos dados 
coletados e avaliados ao longo do projeto oferecem importantes 
informações sobre a real eficácia das medidas adotadas, permi-
tindo evidenciar externalidades positivas (ou negativas) e repre-
sentando um feedback na tomada de decisão de políticas agro-
ambientais. Uma informação transparente sobre a efetividade do 
programa, seus custos e benefícios é uma condição sine qua non 
para ampliar a essencial participação do setor privado na disse-
minação dos objetivos do Programa ABC, garantindo uma menor 
incerteza na análise do risco de investimento e na escolha das 
alternativas mais custo-efetivas.

2.3 Relatório 4

O relatório 4 apresentou as percepções, ou seja, uma parte das possí-
veis opiniões sobre as diferentes perspectivas e expectativas das di-
ferentes partes interessadas nas bacias de Guariroba (MS) e Lençóis 

1 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm?new_language=en 
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Paulistas (SP), bem como produtores em outros estados do País (Goiás 
e Paraná), além de atores-chave, a partir da realização de entrevistas 
abertas e semiestruturadas, acerca do desempenho do Programa ABC 
em relação à sua implementação.

Para tanto, o relatório 4 foi estruturado da seguinte maneira:

Capítulo 1: Resultados das entrevistas foram apresentados, sendo os 
entrevistados agrupados em 4 categorias de pesquisa: i) funcionários 
de agências do BB; ii) engenheiros agrônomos do BB, assessores téc-
nicos privados e credenciados pelo Banco do Brasil, assessores téc-
nicos públicos; iii) produtores rurais; iv) outras partes, como Embrapa, 
grandes empresas fornecedoras de insumos agrícolas, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), Cooperativas e acadêmicos;

Capítulo 2: Conclusões;

Capítulo 3: Observações do Banco do Brasil.

No que tange aos principais resultados que surgiram das entrevistas, con-
cluiu-se, a partir da recorrência de tópicos entre os entrevistados, que:

1. Como o Programa ABC foi introduzido no mercado antes do Plano 
ABC, houve uma falta de planejamento temporal, um descompas-
so na implantação, que ocasionou dois impactos relevantes. Pri-
meiramente, atrasos na disseminação do conhecimento técnico 
sobre as atividades que seriam financiadas. Os esforços de disse-
minação e capacitação demandaram ação coordenada, uma vez 
que a formação de pessoal passa por atividades integradas entre 
os poderes executivos em vários níveis, como Governo-Estados-
-Ministérios, Centros Acadêmicos e Instituições de Pesquisa. Em 
segundo lugar, alguns critérios de financiamento demandam ajus-
tes que, a princípio, só podem ser resolvidos institucionalmente 
por meio de um maior envolvimento do MAPA, do MDA e do Minis-
tério da Fazenda. Ainda, existe oportunidade de alinhamento entre 
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MAPA e MDA sobre as atividades a serem financiadas e objetivos 
da agricultura de baixo carbono. Enquanto o ABC é mais focado 
no médio e grande agricultor, o Pronaf foca no pequeno produtor. 
Porém, essas linhas podem ser complementares. O Pronaf tem 
juros de 1% até 2% a.a. e busca financiar também atividades que 
podem reduzir emissões. O entrevistado do MDA evidenciou que 
a linha de crédito do ABC foi, de fato, direcionada para agricultura 
dita empresarial, sendo as ações previstas (plantio direto, ILPF, 
floresta plantadas, etc.) mais adequadas à realidade desse seg-
mento produtivo do que à da agricultura familiar (que tem expres-
são somente no que tange ao tratamento de dejetos de animais 
estabulados). No entanto, o MDA apoia linhas de crédito diferen-
ciadas como Pronaf Floresta e ECO, entre outras que direcionam 
investimentos para atividades menos emissoras de carbono. Exis-
te uma parte de produtores rurais que não consegue acessar o 
crédito. O Programa ABC poderia atender à necessidade desse 
segmento produtivo, feito principalmente de agricultura familiar de 
pequena escala ou produtores já totalmente comprometidos, que 
representam uma parte importante do universo rural brasileiro e 
poderiam ter um papel relevante na disseminação das atividades 
do ABC. Criar o Pronaf ABC poderia ser uma solução de rápida 
implementação. Nos casos de produtores que já estão totalmen-
te comprometidos financeiramente, ou seja, sem mais garantias 
para oferecer, alternativas devem ser oferecidas pelos governos, 
seja estadual ou federal, como fundos de aval específicos; muito 
embora as experiências de fundos de aval executadas no passa-
do não sejam exitosas, é possível que um modelo composto por 
assessoria e monitoramento proporcione resultados adequados 
quanto à inadimplência;

2. No entanto, o valor dos juros, que quase nunca foi citado pelos pro-
dutores como um problema, foi indicado como fator importante na 
oferta das alternativas de créditos ao cliente. Onde existem outras 
linhas de financiamento mais simples e rápidas, como o FCO, é pro-



23

vável que o Programa ABC não seja a primeira oferta feita ao cliente. 
A complexidade para elaboração de um projeto percebida no iní-
cio do Programa, considerada mais um reflexo do passado, ainda 
hoje atua de forma preconceituosa, limitando tanto a oferta como a 
demanda pela linha ABC. Institucionalmente, contudo, o Banco do 
Brasil atribui a dificuldade em distribuir todo o recurso do Programa 
ABC no passado à falta de juros suficientemente competitivos em 
comparação com outras linhas de crédito rural. Na primeira metade 
do ano, na safra 2013/14, a taxa de juros do Pronamp era menor 
que a do ABC; na segunda metade do ano a taxa ficou igual, mas o 
Pronamp não exige um projeto com o detalhamento do ABC;

3. O Banco do Brasil teve e tem um papel fundamental no avanço do 
Programa ABC e na sua disseminação, seguido das ATERs priva-
das. Enquanto em Guariroba a participação da Embrapa é bastante 
presente, em Lençóis, as ATERs operam mais ativamente no mun-
do rural, e são reconhecidas pela competência. O fortalecimento da 
Embrapa é considerado essencial, mas em sua falta há uma clara 
complementaridade da ação da Embrapa e das ATERs, sejam pú-
blicas ou privadas, que podem ser melhor exploradas. Para tanto, 
se faz necessário entender regionalmente, como cada uma dessas 
partes pode ser estimulada para que se aproxime, dessa forma su-
prindo, em conjunto, as necessidades dos produtores rurais;

4. A complexidade para elaboração do projeto pode determinar uma 
grande demora na liberação do financiamento, que é considera-
da como o principal fator desestimulante na hora de escolher o 
Programa ABC. Por exemplo, a demanda de grande quantidade 
de informações (que em áreas rurais do interior é difícil coletar, 
como notas fiscais com registro, etc.), exigência que não é justi-
ficada em pequenas operações pulverizadas, como as do ABC, 
e determina um aumento dos custos de transação. Esse controle 
mais detalhado poderia ser efetuado só para projetos de valores 
maiores. Quando a fonte de recursos é o BNDES, as etapas de 
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avaliação e validação dispendem maior intervalo de tempo. Quan-
do a fonte de recursos é a poupança rural do Banco do Brasil, o 
processo tem maior agilidade;

5. Oportunidade para melhorar o grau de conhecimento sobre as 
peculiaridades e objetivos do Programa ABC pelos produtores ru-
rais. Foi evidenciada a falta de dados sobre externalidades locais 
positivas das atividades do ABC, causada pela falta de monito-
ramento, o que impossibilita uma comparação com as atividades 
tradicionais conduzidas anteriormente na área e a performance 
das novas técnicas – comparação que poderia evidenciar os be-
nefícios econômicos e ambientais em médio e longo prazo e con-
tribuir para convencer os produtores a mudar de comportamento;

6. Aumento de assessores técnicos rurais capacitados sobre as ca-
raterísticas das atividades financiadas pelo Programa ABC ofere-
ceriam um suporte adequado à tomada de decisão do produtor 
rural na fase de planejamento do projeto e escolha das alternati-
vas de produção. O assessor técnico, em alguns casos, opta por 
trabalhar com projetos mais simples nos quais tem mais expertise, 
como o de recuperação de pastos degradados, e muito dificil-
mente propõe alternativas mais complexas, como ILPF. Por outro 
lado, o assessor de agronegócios do Banco do Brasil não tem 
a função de prestar assessoria técnica diretamente aos clientes. 
Sua atuação se dá pela coordenação das empresas de assistên-
cia técnica conveniadas ao Banco. No caminho de um desenvol-
vimento mais sustentável, o mundo corporativo direcionado por 
indicadores adequados, metas e remuneração variável pode ter 
grande contribuição; 

7. A limitada informação no mundo rural sobre as caraterísticas e be-
nefícios do Programa ABC é considerada um obstáculo à dissemi-
nação das suas atividades. Sugeriu-se um uso mais frequente de 
dias de campo nas fazendas pilotos, onde poderiam ser facilmente 
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explicados e mostrados benefícios tangíveis derivantes da imple-
mentação 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, favorecendo 
assim um processo participativo e uma maior proximidade entre as 
partes envolvidas na oferta e demanda das linhas de crédito rural;

8. O Programa ABC deveria levar mais em conta os prazos e ne-
cessidades do calendário das atividades produtivas. Atrasos na 
liberação do crédito podem obrigar o produtor rural a demandar 
um financiamento complementar, mais rápido, nos bancos priva-
dos para suprir as questões mais urgentes (insumo, custeio, entre 
outros). A rotatividade do crédito seria mais adequada aos novos 
sistemas produtivos, como ILPF, que produzem mais de uma sa-
fra por ano. Sendo esta uma prerrogativa do Conselho Monetário 
Nacional, recomendou-se que este considere tal possiblidade. 
Para tanto, será necessário um maior conhecimento da comple-
xidade 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 somente da análise estatística sobre os números de contratos 
assinados pelas agências de banco; 

9. Produtores rurais, em sua maioria, controlam gastos na proprieda-
de rural de forma precária, “na mão”, ou sequer apresentam con-
trole algum. Essa falta de controle e formação dificulta análises 
mais complexas que visam avaliar a possibilidade de incrementar 
a renda por meio de projetos complementares (ILFP, adequação 
ambiental, PSA, entre outros). Só os produtores ligados às coo-
perativas mais ativas na área de inovação (como a COCAMAR 
Cooperativa Agroindustrial sediada em Maringá) realizaram em-
préstimos simultaneamente com a adequação ambiental, usando 
atividades econômicas permitidas em áreas de proteção. Para es-
ses produtores, a cooperativa representa também o primeiro meio 
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de informação sobre a tendência de mercado. Todos evidencia-
ram a necessidade de uma maior assistência técnica para auxiliar 
a tomada de decisão. As ATERs privadas têm um papel mais im-
portante na disseminação do Programa ABC em comparação às 
ATERs públicas que parecem não contribuir para o aumento do 
conhecimento do produtor, apesar de serem estas que inovam, 
testam e disseminam novas tecnologias no País; 

10. Resultou claro que o pecuarista tem um perfil mais conservador e 
não gosta de investir em novos projetos e foca nos benefícios em 
curto prazo, enquanto o agricultor é mais aberto a inovar. Esse re-
sultado não surpreende, visto que a pecuária tem historicamente 
um perfil mais patrimonialista do que empreendedor, essa ques-
tão não pode deixar de figurar em uma agenda de médio e longo 
prazo, devido à própria extensão da pecuária (3 vezes maior do 
que toda a agricultura do País); 

11. Os produtores 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 ofi-
cial sistematizado) 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, os custos da ar-
roba apresentados foram a metade do sistema tradicional, que 
é o pastoreio em área em degradação. Sugere-se ampliar o uso 
dessas propriedades rurais modelo como estudos de caso para 
dias de campo com outros produtores, para mostrar os reais be-
nefícios das atividades do Programa ABC, favorecendo a sua dis-
seminação por meio do repasse de informações diretas no mundo 
rural. Outras formas de disseminação não podem deixar de ser 
consideradas, incluindo a internet, eventos, bem como a mídia 
tradicionalmente usada pelo setor;

12. A dificuldade de localizar as fazendas financiadas para agilizar 
a etapa de controle e monitoramento demanda a inclusão de um 
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novo campo a ser preenchido com a localização do projeto, o que 
por sua vez requer autorização do Banco Central. 

2.4 Relatório 5

O relatório 5 apresentou evidências e indicadores para subsidiar a atuação 
dos agentes financeiros, a partir da análise de viabilidade técnica, econô-
mica e financeira do restauro de Reserva Legal (RL) e Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP) ripária e da utilização de sistemas agroflorestais 
para a recomposição da reserva legal nas propriedades rurais, conforme 
estabelecido no Novo Código Florestal e posteriores legislações, em estu-
do de caso para o estado de São Paulo na bacia de Lençóis Paulista. 

Para tanto, o relatório 5 foi estruturado da seguinte maneira:

Capítulo 1: Introdução;

Capítulo 2: Revisão do Novo Código Florestal e posteriores 
regulamentações;

Capítulo 3: Revisão das iniciativas de pesquisa e implantação de projetos de 
recomposição florestal, bem como de seus princípios básicos e benefícios;

Capítulo 4: Premissas para análise de viabilidade técnico-econômica;

Capítulo 5: Resultados das análises.

No que tange aos principais resultados que surgiram das entrevistas, 
destaca-se que:

1. O histórico da legislação brasileira sobre o uso do solo e dos re-
cursos naturais para produção agropecuária, que se iniciou em 
1934, culminou com publicação do Novo Código Florestal em 
2012. Porém, este deixou para futuras regulamentações questões 
importantes, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que só fo-
ram, parcialmente, resolvidas em 2014. Parcialmente, pois, ainda 
em 2014, 3 ADIN (Ações diretas de inconstitucionalidade) foram 
encaminhadas pelo Ministério Público ao Superior Tribunal Fede-
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ral, contestando a constitucionalidade do recém-aprovado Códi-
go. Dentre os inúmeros artigos que tais ADIN contestam, estão 
aqueles que permitem o uso econômico de Reserva Legal (RL) e 
Áreas de Preservação Permanente (APP), cuja viabilidade foi ob-
jeto da análise. É dentro desse contexto que produtores rurais têm 
que promover a adesão às novas regras, em especial à inscrição 
no CAR e formalização do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), quando for o caso;

2. Atendendo ao seu dever, conforme estabelecido pelo Novo Código 
Florestal, o estado de São Paulo, via a Secretaria de Meio Ambiente 
(SEMA) estruturou algumas iniciativas interessantes, entre elas, a 
que permitiu a realização do presente trabalho. Por meio de parce-
rias, em especial, com o IPEF (Instituto de Pesquisa e Estudos Flo-
restais), foram identificadas e selecionadas espécies madeireiras 
e não madeireiras adaptadas às diversas fitogeografias do estado, 
com potencial de mercado e com informações ecológicas e silvicul-
turais suficientes para a avaliação econômica nas diferentes regi-
ões fitogeográficas e condições climáticas, além de seus produtos, 
mercados e preços. O estudo do IPEF parte da premissa que a 
recuperação de RL ocorrerá, majoritariamente, em áreas atualmen-
te ocupadas por pastagem degradada. Segundo os levantamentos 
de campo realizados pelo instituto, essa é a situação mais provável 
das áreas a serem recuperadas no estado de São Paulo. Assim, 
adota-se custo de oportunidade para a cidade de Lençóis de R$ 
320,00 por hectare.ano-1 conforme cálculo do IPEF;

3. Tais dados serão, em futuro próximo, disponibilizados via um we-
b-portal, para o desenvolvimento de projetos pré-aprovados pela 
SEMA, que envolvam a recuperação de Reserva Legal (RL), fa-
cilitando o processo tanto para o produtor rural e seus assesso-
res técnicos como para os bancos que desembolsam recursos do 
Programa ABC; 
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4. Considerando que a maioria dos estados não está preparada para 
implementar as novas regras do Novo Código Florestal e, ainda, a 
falta de conhecimento e capacidade técnica para elaborar projetos 
mais complexos, essa iniciativa se mostra como uma ferramenta 
exemplar de capacitação e disseminação de boas práticas, bem 
como de desburocratização e eficiência, sendo recomendável 
sua ampliação para as demais regiões do País e até mesmo para 
outras finalidades do Programa ABC, como a ABC Integração;

5. Usando esses dados, analisou-se a viabilidade técnica, econômi-
ca e financeira de seis arranjos (máxima e mínima biodiversidade, 
tanto para o Cerrado quanto para a Mata Atlântica do Interior, con-
tando com espécies não madeireiras e madeireiras específicas 
para cada bioma; apenas eucaliptos no arranjo e apenas serin-
gueira no arranjo para a recuperação de RL) e 1 arranjo (apenas 
não madeireiras) para a recuperação de APP. Em todos os casos, 
considerou-se a ocorrência ou não de Pagamentos por Serviços 
Ambientais, sendo os PSA considerados: água e carbono. Cada 
arranjo foi modelado usando as condições da finalidade ABC Am-
biental como se apresentam na safra e ainda pela linha alternativa 
do Fundo Clima – finalidade Florestas Nativas, também como se 
apresenta hoje; 

6. As análises de sensibilidade conduzidas foram: variações nos 
principais custos (-20% e +20% para homem/hora; homem/má-
quina; formicida); variações nas receitas (-40% e -20% para espé-
cies madeireiras e não madeireiras); variação no regime tributário 
(Pessoa Física Rural e Pessoa Jurídica – Lucro Presumido); va-
riações 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 pe-
ríodo de carência; variações no período de pagamento de PSA 
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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 inter-
mediário – 21% de replantio);

7. Comparando a finalidade ABC Ambiental com Florestas Nativas, 
ficou evidenciado, em todos os casos, que as condições de ca-
rência e amortização mais favoráveis do Fundo Clima melhoram 
os indicadores de atratividade econômica selecionados. Dessa 
maneira, recomenda-se que a finalidade ABC Ambiental tenha 
suas condições de carência e amortização aumentadas, aproxi-
mando-se da finalidade ABC Floresta Comercial, até porque os 
arranjos considerados para recuperação de RL e APP têm viés 
econômico, são viáveis na maioria dos casos e, logo, não deve 
haver descasamento entre as receitas, que são de médio e longo 
prazo, e os desembolsos do produtor rural, que com as condições 
atuais, ocorrem no curto prazo;

8. Demonstrou-se ainda que, para longos período de carência 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 atra-
tividade do projeto. Recomenda-se, portanto, que os juros não 
sejam cobrados no período de carência. Estas últimas recomen-
dações (maior prazo de carência e amortização e capitalização 
dos juros durante a carência) em conjunto podem contribuir para 
mitigar o principal risco dos arranjos considerados que, confor-
me evidenciado, são as incertezas relacionadas às receitas das 
espécies não madeireiras;

9. Comparando os arranjos de máxima biodiversidade (máximo técni-
co de árvores por hectare) com o de mínima diversidade (mínimo 
técnico de árvores por hectare), evidenciou-se que os de máxima 
biodiversidade, seja no Cerrado ou Mata Atlântica, apresentam me-



31

lhores indicadores e que são, portanto, mais resilientes às variações 
de sensibilidade, explicadas acima. Isso se dá, pois os custos de 
restauração são altos e pouco afetados pela variação dos custos 
extras com mudas para os arranjos com máxima biodiversidade. 
Constatou-se isso também, quando foi avaliado o impacto de va-
riações 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 poten-
cial para maiores ganhos, mas talvez, mais relevante, tal situação 
mitigue os riscos, seja de aumento de custos ou reduções nas re-
ceitas, tornando o projeto mais robusto. Por outro lado, um número 
excessivo de indivíduos por hectare pode comprometer o projeto, 
em que o máximo modelado alcançou 1.110 indivíduos, que é indi-
cado como limite superior pelas pesquisas do IPEF;

10. 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 re-
gião considerada (bacia de Lençóis Paulista) para a Mata Atlânti-
ca (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 tem poder de es-
colha acerca do bioma em que se encontra, há pouco o que se 
recomendar, a não ser o plantio do número máximo de indivíduos 
para reduzir os riscos do projeto;

11. Em termos de sensibilidades de custos, o formicida é, em todos 
os casos, o que causa menor impacto nos indicadores de viabili-
dade selecionados 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 a que causam maior impacto, de-
vido à geração de receitas em curto prazo. Como as receitas dos 
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produtos das espécies não madeireiras são perecíveis, devendo 
ser colhidos no período correto e, independentemente do preço 
de mercado vigente na época da colheita, devem ser vendidos, 
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 (APL). Des-
sa maneira, riscos poderiam ser reduzidos por meio da agregação 
de valor ao produto final, bem como garantir maior foco regional 
das assistências técnicas. Apesar de não serem o maior risco, as 
receitas das espécies madeireiras podem se beneficiar da mesma 
maneira de APL e assistência técnica com foco regional;

12. Por meio de APL ou não, grandes empresas do setor privado que 
tenham dentro de sua cadeia de valor produtores rurais que pro-
duzam 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 contratos poderiam apoiar a resolução de 
outro problema identificado na revisão de literatura de relatórios 
anteriores e nas entrevistas do relatório 4, que é o comprometi-
mento das garantias já oferecidas em outros financiamentos; 

13. Enquanto contratos podem ajudar os muitos produtores que se 
encontram nessa situação, outras soluções, como Fundos de Aval 
existentes para outros segmentos de atividade econômica, mas 
ausentes para produtores rurais poderiam ser desenvolvidos. Ain-
da, um produto de seguro, hoje não existente para restauro de RL 
e APP, poderia ser criado para reduzir os riscos do projeto;

14. 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 Pes-
soa Jurídica do que no regime de tributação da Pessoa Física 
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Rural em todos os casos, à exceção dos arranjos A3 (somente 
eucaliptos) e arranjo A5 (somente seringueira), pois nos anos em 
que existe lucro, a Pessoa Física Rural paga quase 4 vezes mais 
impostos do que a Pessoa Jurídica – Lucro Presumido; 

15. No que tange às variações de benchmark (taxa de desconto) para 
cálculo de TIR e VPL, evidenciou-se que mesmo pequenas dife-
renças podem tornar um projeto viável em não viável. Consideran-
do os riscos do projeto evidenciados 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 ga-
rantir que projetos bem elaborados sejam a regra e não exceção;

16. Como nos cenários centrais para cada arranjo, à exceção do A3, 
os projetos se mostraram viáveis, não se evidenciou a necessida-
de de redução na taxa de juros, tendo outros fatores maior impor-
tância, em especial prazo e carência alongados em conjunto com 
a capitalização de juros durante o período de carência. Não obs-
tante a isso, evidenciou-se, é claro, que menores taxas de juros 
melhoram os indicadores selecionados; 

17. Os arranjos devem variar de acordo tanto com as condições eda-
foclimáticas, mas também sociais e individuais. Considerou-se 
como premissa 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 à inovação (toda inovação 
vem acompanhada com percepções de riscos). Dessa maneira, 
entende-se como necessário o desenvolvimento 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 de lidar com estes. Afinal, se os projetos são viáveis e 
mais atrativos que a pecuária, por que estes quase não existem? 
Esses 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-
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-los se faz premente que sejam divulgados, já que há um consen-
so até então de que tais projetos gerem somente custos; 

18. Faz-se premente, ainda, fomentar PSA nessas áreas, pois da 
mesma maneira que o MDL (mecanismo de desenvolvimento lim-
po) trouxe agentes interessados no mercado de carbono, uma vi-
são 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 ecossistêmi-
cos que estão sendo preservados ou recuperados poderia criar 
uma nova categoria de empreendedores, que buscam aliar ga-
nhos econômicos com ganhos socioambientais. Podemos agora 
fomentá-lo para atuar nesse setor da economia que pode gerar 
tantos benefícios socioambientais, como os já discutidos neste e 
nos relatórios precedentes, bem como conjugá-lo com uma políti-
ca agroambiental, já discutida no relatório 3; 

19. Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, 
a variação de 5 anos (central) para 10 ou 15 anos tem impacto sig-
nificante 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 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;

20. 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, chegando a seu valor máximo no último ano do período de 
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análise. Portanto, mesmo sendo as receitas nominais do PSA car-
bono 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 emis-
são ou sequestro de carbono. Há de se considerar a possível me-
lhoria dos preços praticados no mercado de carbono, possível con-
sequência do acordo internacional climático que poderá ocorrer em 
2015, na Conferência das Partes – COP, em Paris, bem como o uso 
de instrumentos econômicos, como a compra de opções visando à 
garantia de preço mínimo ou alvo futuro.

2.5 Relatório 6

O relatório 6 apresentou uma consolidação das recomendações e orien-
tações de melhoria ao Programa ABC focadas na atuação do setor finan-
ceiro (gestores, analistas de crédito, assessores técnicos rurais, etc.); e 
intervenientes externos da cadeia do agronegócio (produtor rural, assis-
tência técnica, fornecedores, etc.), oriundas dos relatórios precedentes, 
que já foram resumidos nas seções anteriores. 

Dessa maneira, apresentam-se abaixo as recomendações sob um con-
texto macro em que estas inserem as políticas que deram origem ao 
Programa ABC, as regulações e normas que diretamente ou indireta-
mente impactam o desenvolvimento do Programa. Similarmente, as re-
comendações de melhorias consideraram o contexto micro, ou seja, 
como fatores objetivos e subjetivos dos indivíduos e das organizações 
em que estão inseridos definem os problemas identificados e a própria 
capacidade de lidar com eles. 

Para tanto, o relatório 6 foi estruturado da seguinte maneira:

Capítulo 1: Introdução;

Capítulo 2: Resumo dos desafios e oportunidades levantados pela re-
visão de literatura;
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Capítulo 3: Propostas de melhoria com recomendações específicas 
para partes interessadas;

No que tange ao contexto macro em que as oportunidades de melhoria 
se inserem, identificou-se que, em especial políticas diretas e indiretas 
que afetam o Programa ABC, nas quais as oportunidades de melhoria 
podem ser enquadradas, são onde se encontram a maior gama de opor-
tunidades de melhoria. Porém, estas vão além do poder de atuação direta 
do setor financeiro e também dos intervenientes externos da cadeia do 
agronegócio. Essas oportunidades de melhoria são resumidas a seguir:

1. Maior clareza na Política Agrícola Nacional, com orientações mais 
objetivas e que possam ser cumpridas;

2. Maior interlocução entre Ministérios, entre Governo Federal e en-
tes federativos e ainda entre os próprios entes federativos;

3. Melhorar o cálculo de custos e benefícios do Programa;

4. Melhorias na disseminação do Programa;

5. Melhorias na comunicação dos benefícios do Programa;

6. Melhorias na capacitação acerca das finalidades do Programa;

7. Melhorias na gestão da concessão de crédito;

8. Melhorias no monitoramento do Programa;

9. Geração de um novo mercado baseado na silvicultura de nativas, 
bem como sua convergência entre o restauro Florestal e outras 
Políticas, como: Política do Clima; Política Energética; Política Am-
biental; Política Social e Econômica; Política Florestal e, é claro, a 
Política Agrícola;

10. Oportunidade de redução de incertezas jurídicas, como a ques-
tão das ADIN e Regulamentação do PRA;

11. Ações estruturantes para a cadeia produtiva da recuperação flo-
restal (rede de sementes, mudas, plantio, manutenção) – impor-
tância de uma política nacional;
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12. Identificação de áreas e players com potencial de formação de 
APL/clusters e integração da cadeia produtiva, em especial com 
relação ao restauro de Reserva Legal;

13. Uso de recursos não reembolsáveis do Fundo Clima / outras fon-
tes para alavancagem de recursos reembolsáveis, bem como 
para a gestão e monitoramento dos ganhos sociais, ambientais e 
econômicos do Programa;

14. Atrair outros bancos e o setor privado para aumentar os desem-
bolsos do Programa e equacionar as barreiras não financeiras 
para tomada de decisão do produtor rural, respectivamente;

15. Atrair o setor privado via a regulamentação federal de PSA, em fun-
ção dos riscos hídricos já percebidos por várias grandes empresas;

16. Reavaliar os benefícios das finalidades do Programa ABC à luz da 
Adaptação às Mudanças Climáticas, a exemplo das finalidades 
ABC Ambiental e Integração, que atuam como medidas mitigado-
ras e adaptativas;

Por sua vez, no contexto micro, fatores como práticas tradicionais, 
contextos locais, em especial a capacidade de contextualizar as opor-
tunidades de melhorias e explorá-las, determinaram se as oportunida-
des serão, de fato, exploradas. Nesse contexto, destacou-se:

Banco do Brasil:

Ao usar recursos próprios, investir na capacitação de seus colaborado-
res e assessores técnicos conveniados permitiu que a linha ABC fos-
se disponibilizada da melhor maneira possível, considerando todas as 
oportunidades de melhoria que estão fora de seu alcance de atuação 
direta. O Banco do Brasil ainda estabeleceu parceria com a CNA para 
disseminar o Programa ABC via a produção de material didático dis-
ponibilizado em sítio de internet próprio e organização de eventos em 
várias localidades. Dessa maneira, é responsável por crescentes de-
sembolsos, que se refletem em um market share de mais de 90% dos 
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recursos desembolsados. Contudo, oportunidades de melhoria sempre 
existem, destacando-se:

1. Desenvolvimento de mais ações de capacitação interna visando 
ao nivelamento de conhecimento nas agências;

2. Continuidade e aumento de ações de disseminação do Programa 
ABC, visto que as principais barreiras para maior interesse do to-
mador de crédito não são financeiras;

3. Repensar uso de incentivos nas agências visando promover inter-
namente o Programa ABC;

4. Estruturação de modelos de financiamento para restauro de RL 
integrado às cadeias produtivas existentes ou não;

5. Negócios em médio prazo, oriundo de IGEMAs, acordos globais 
sobre o clima e suas repercussões.

Associações, Cooperativas, Iniciativas Setoriais, ONGS e afins, 
oportunidades de:

1. Melhorias via aprendizado social e formal;

2. Melhorias na comunicação dos benefícios do Programa ABC ver-
sus práticas tradicionais;

3. Melhorias na disseminação do Programa ABC;

4. Melhorias na capacitação de produtores e assessores técnicos 
rurais acerca das finalidades e benefícios do Programa ABC.

Instituições de Ensino, oportunidades de:

1. Melhoria via aprendizado social e formal: i) maior uso de dias de 
campo para estudantes; ii) maior integração entre as disciplinas 
de ciências agrárias; iii) monitorados por especialistas e professo-
res, estudantes poderiam apoiar produtores rurais na gestão da 
propriedade, na elaboração de projetos, monitoramento e análi-
ses de resultados de implementação de projetos de maneira a ga-
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nharem experiência prática e auxiliarem na importante transição 
para uma agricultura de baixo carbono e alta produtividade.

Assessores técnicos públicos e privados, oportunidades de:

1. Melhorias na gestão da propriedade rural, incluindo serviços de 
monitoramento;

2. Melhorias na elaboração e execução de projetos para o Programa ABC;

3. Negócios, devido à inexorável transição para uma agricultura de baixo 
carbono. Porém, isso exige motivação para buscar maior capacitação;

4. Maior uso de dias de campo.

Empresas na cadeia de valor, oportunidades de:

1. Apoio técnico e de gestão;

2. Suporte ao financiamento;

3. Redução de riscos na cadeia de valor, bem como aumento de 
produtividade;

4. Melhorias na comunicação dos benefícios do Programa ABC 
versus práticas tradicionais;

5. Melhorias na disseminação do Programa ABC.
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3.Principais resultados dos workshops

3.1 Workshop I – Público Interno

O primeiro workshop foi realizado em Brasília/DF. Ele ocorreu em 11 de 
maio de 2015, no auditório ONU do Banco do Brasil.

Lista de Participantes - Workshop I

Ada Maria Matheus Salmazo Jose Frederico Ribeiro Curado 
Fleury

Adriano Campos Menezes Jose Simoes Filho
Aluisio Vitor Marins Joventino Santana da Silva
Ana Maria R. Borro Macedo Karina Koloszuk
Ana Paula Donofrio Kleuvânio Dias de Souza
Analy Dolores Afonso Cunha 
Scapinelli Loureno Budke

Angelica Griesinger Leonel Juscelino D’Avila Flores
Asclepius Ramatiz L Soares Luis Fernando Scheffer
Camilo Terranova Luiz Alberto D´Ávila de Araújo
Daniel de Sa Teles Vallocci Manoel de Souza Costa
Daniela Marques Teixeira Marcelo de Campos e Silva
Dorotea da Costa Souza Marco Follador
Edinaldo Vicente de Oliveira Márcio Luiz da Silva Gama
Edu Sandri Matheus L. Alves de Brito
Fabio Luiz Guido Mauro J.C. Armelin
Francisca Marcôndia Costa Mônica Pereira Magalhães
Gabriel Cardoso de Almeida Rodrigo Marinho Cota
Gabriel Maceron Santamaria Rogério Bruhns Libutti
Gerson Eduardo de Oliveira Silvana Ribeiro Nobre
Jorge Gildi

Wagner de Siqueira Pinto
Jorge Luis Guedes

Tabela 1. Lista de participantes do Workshop I. 
Fonte: WayCarbon.
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3.1.1 Público

O Público do workshop foi formado por colaboradores internos do Ban-
co do Brasil de diversas diretorias, bem como a equipe do WWF-Brasil 
(4), da WayCarbon (3), da Atrium (1) e da Consufor (2), conforme apre-
sentado na Tabela 1 acima. Ao todo estavam presentes 41 pessoas, 
sendo 31 colaboradores do Banco do Brasil.

3.1.2 Introdução

Dentre os diversos comentários, que serão tratados na sequência, dois 
se destacaram por questionarem algumas das premissas adotadas 
para a avaliação técnica-econômica-financeira do restauro de RL, em 
particular quando o arranjo contempla o uso da espécie exótica - Euca-
lipto. Por ter o potencial de afetar os resultados das análises e, logo, os 
resultados e demais comentários, estes serão tratados primeiramente.

3.1.2.1 Questionamentos-chave – avaliação econômico-financeira

A primeira questão foi relacionada ao preço da madeira por classe de 
diâmetro, que segundo colaborador do Banco do Brasil, especialista no 
tema, estaria acima do praticado no mercado. Foi explicado que: 

1. Os custos; 2. As produtividades e; 3. Os preços de venda foram 
todos fornecidos pelos trabalhos de 5 anos do IPEF e aceitos, con-
juntamente com o Banco do Brasil e WWF-Brasil, como premissas, 
visto que uma análise de preços de venda de commodities não 
estava no escopo do trabalho; 

2. Além disso, e, principalmente, para tratar dessa questão, as análi-
ses consideraram inúmeras variações de sensibilidade, incluindo 
redução nas receitas de até -40%, permitindo estressar o modelo 
para garantir conclusões robustas;

Essa primeira questão foi respondida satisfatoriamente durante o inter-
valo da apresentação e aceita pelo colaborador do Banco do Brasil, 
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que atestou a qualidade dos dados do IPEF ao informar que também 
os usa como referência. 

A segunda questão foi relacionada aos cálculos de volume de Eucalipto 
(manejo 15B – 15 anos e baixa tecnologia). Em particular, foram questio-
nados os percentuais de distribuição de madeira coletada nos anos de 
desbaste, especialmente para o terceiro desbaste e corte final. Esses 
percentuais são apresentados na Figura 1 abaixo. 

Eucalipto 158 Ocupação da área: 20% Nessa combinação: 112
Nº de Árv Máx / ha: 500 Disponível p prox

Árvores p/ cortar 56  P_d<=14 P_14<d<20 P_20<=d<40 P_d<=40
Diâmetro médio: 11,9 Preço (R$ / m2) 41.00 108.00 257.14 306.00
Primeiro Desbaste: 1 D Quantidade (%) 100% 0% 0% 0%

Idade de Corte: 4.00 Volume arv (m2) 0,0327
Volume tot 

(m2)
1,8312 R$ 75,08 

Árvores p/ cortar 28      
Diâmetro médio: 18.80 Preço (R$ / m2) 41.00 108.00 257.14 306.00
Primeiro Desbaste: 2 D Quantidade (%) 53% 47% 0% 0%

Idade de Corte: 8.00 Volume arv (m2) 0,1337
Volume tot 

(m2)
3,7439 R$ 270,75 

Árvores p/ cortar 14      
Diâmetro médio: 24.20 Preço (R$ / m2) 41.00 108.00 257.14 306.00
Primeiro Desbaste: 3 D Quantidade (%) 0% 97% 3% 0%

Idade de Corte: 12.00 Volume arv (m2) 0,2985
Volume tot 

(m2)
4,1788 R$ 467,13 

Árvores p/ cortar 14      
Diâmetro médio: 30.20 Preço (R$ / m2) 41.00 108.00 257.14 306.00
Primeiro Desbaste: CF Quantidade (%) 0% 97% 100% 0%

Idade de Corte: 15.00 Volume arv (m2) 0,5886
Volume tot 

(m2)
8,2409 R$ 2.119,09 

Figura 1. Percentuais de distribuição de madeira coletada nos anos de 
desbaste. 

Fonte: WayCarbon.

Justificativa para os cálculos de volume de Eucalipto – manejo 15B.

Para o cálculo das produtividades do Eucalipto utilizou-se o software 
da Embrapa denominado SisEucaliptotm, conforme descrito no relatório 
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(contrato aditivo) da Atrium. O software2 se baseia em uma grande base 
de dados de crescimento de Eucalipto e tem sido largamente utilizado 
no Brasil para análises econômicas do tipo que foi realizado no presente 
trabalho, e por produtores rurais na determinação do manejo adequado 
às suas necessidades. 

Segundo o autor do software da Embrapa de projeção de produtivida-
de, Dr. Edilson Batista Oliveira:

“Os sistemas foram construídos com base em distribuições probabilísti-
cas. Assim, em vez de modelos de regressão convencionais, trabalhou-se 
com a projeção ano a ano da estrutura de cada floresta, envolvendo vá-
rios parâmetros simultaneamente. As distribuições probabilísticas utiliza-
das foram Sb e Sbb (bivariada). A Distribuição Sb descreve a distribuição 
marginal da variável diâmetro ou altura de um povoamento em diferentes 
idades, e a Sbb descreve a distribuição conjunta dessas variáveis. Os 
dados de campo foram obtidos de parcelas de inventários contínuos por 
meio de parcerias com produtores florestais, o que possibilitou a obten-
ção das estimativas dos parâmetros para cada espécie, nas diferentes 
condições de solos, idade e espaçamento entre árvores.”3

Por estrutura da floresta, entende-se o padrão de distribuição das árvo-
res em classes de diâmetro e classes de altura. Não se trata da estru-
tura ou da forma de uma árvore, isto é, de quão diferentes são as toras 
de uma mesma árvore. Projetar a estrutura da floresta ano a ano, como 
diz o autor do software, quer dizer projetar o crescimento da população 
e predizer a distribuição das árvores no futuro em classes de diâmetro 
e/ou classes de altura.

A Figura 2, abaixo, demonstra uma curva esquemática do volume total 
da população em função da idade, considerando dois desbastes. Na 

2 Mais informações disponíveis em www.embrapa.br/florestas/busca-de-produtos-processos-
e-servicos/-/produto-servico/1484/sis-eucalipto---sistema-para-manejo-de-florestas-de-
eucalipto

3 Oliveira, Edilson Batista. Documentos 216 – Softwares para manejo e análise econômica de 
plantações florestais. Embrapa Florestas. ISSN 1980-3958. Colombo, PR - 2011
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idade do desbaste, por meio das equações internas ajustadas, o SisEu-
caliptotm é capaz de determinar o volume em cada classe de diâmetro 
e o volume de produtos que se pode obter de cada uma das classes. 

IDADE DA FLORESTA

COLHEITA
FINAL

DESBASTE

DESBASTE

Figura 2. Volume x idade. 
Fonte: WayCarbon. 

Mais especificamente, conhecemos o volume estimado das árvores 
cujos diâmetros (DAP – diâmetro a altura do peito) estão em uma de-
terminada classe. Em seguida, para cada classe, conhecemos qual é o 
volume estimado de cada produto.

Optou-se por usar os resultados por classe de diâmetro do SISEuca-
liptotm como proxy dos volumes a serem produzidos na floresta em vez 
do volume detalhado por produto. Essa opção foi devido a dois motivos 
principais: (i) compatibilidade com as demais espécies utilizadas nos 
modelos que não têm equações para determinação dos sortimentos; 
(ii) os dados mais gerais dos resultados do SISEucaliptotm distribuem 
o volume em classes de diâmetro por não haver certeza a respeito dos 
comprimentos de tora e da divisão correta entre produtos. Esses dados 
mais gerais dizem respeito a como a floresta irá se comportar e quais os 
preços estimados para os volumes que serão tirados dela.

Aplicando esse conceito à análise apresentada ao Banco do Brasil e a 
WWF-Brasil, podemos descrever as estimativas da seguinte maneira: 

1. O manejo 15B determina que serão feitos desbastes nas idades 4, 8, 
12 e corte final aos 15 anos, conforme detalhado nas planilhas entre-
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gues em conjunto com o relatório 5 e demonstrado na Figura 1 acima;

2. Aos 4 anos teremos 100% do volume proveniente de árvores (não 
das toras ou produtos retirados das árvores) com DAP dentro 
da classe de 0 a 14 cm. O que quer dizer que todas as árvores, 
aos 4 anos, têm DAP menor que 14 cm; 

3. Consequentemente, todas as toras (produtos) produzidas a partir des-
sas árvores poderão ser comercializadas como um produto: 0-14 cm;

4. Aos 8 anos de idade, conforme calculado pelo SisEucaliptotm, 53% 
do volume é proveniente de árvores que têm DAP menor que 14 
cm e 47% do volume é proveniente de árvores com DAP entre 14 
e 20 cm. Vale ressaltar que o DAP médio dessas árvores é 18 cm, 
ou seja, é um DAP da classe 14 a 20 cm (segunda classe / 20-40 
cm), no entanto, mais da metade do volume está em árvores com 
DAP menor que 14 cm (primeira classe);

5. Consequentemente, é razoável assumir que a distribuição dos 
produtos será semelhante. Isso se dá, pois, as menores toras reti-
radas das árvores, muito provavelmente, não terão diâmetros me-
nores que 14 cm e o diâmetro médio dessa classe é grande;

6. Aos 12 anos, o SisEucaliptotm estima que 97% do volume é prove-
niente de árvores com DAP entre 14 e 20 cm (não toras produzi-
das a partir de árvores). 3% do volume é proveniente de árvores 
que têm DAP entre 20 e 40 cm. Ressaltamos que o DAP médio 
dessas árvores é 24 cm, que é um DAP da segunda classe (20-40 
cm), onde está o menor volume; 

7. Consequentemente, também é razoável assumir que a distribui-
ção dos produtos será semelhante. Isso se dá, pois, as menores 
toras retiradas das árvores, muito provavelmente, não terão di-
âmetros menores que 14 cm ou serão poucas toras. E, como o 
diâmetro médio é 24 cm (na classe superior / 20-40 cm) pode ser 
que tenham mais toras na classe superior;
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8. No corte final pode haver maiores diferenças, pois as árvores são 
mais cônicas nessa idade, e há também um espaçamento maior. 

Dessa maneira, os 100% na terceira classe não é muito preciso, con-
forme apontado pelo colaborador do Banco do Brasil. Entretanto, essas 
diferenças não afetam muito o fluxo de caixa, devido ao horizonte (15 
anos) das receitas que comporão o fluxo de caixa.

Para avaliar o impacto de simulações usando os volumes por produto 
retirados de cada desbaste, conforme sugerido pelo colaborador do 
Banco do Brasil, consideramos os resultados detalhados por produto 
do SISEucaliptotm para os arranjos A1a, A1b e A3.

Essa mudança impactou na composição dos volumes e pode ser vis-
ta como uma estratégia de otimização. Essa estratégia de otimização, 
usando o SISEucaliptotm, envolve a divisão usada pelo SISEucaliptotm 
nos produtos que o software supõe que serão feitos a partir da floresta. 
A remoção de árvores ocorreria da seguinte maneira:

1. Primeiro desbaste: 43% do total de árvores com diâmetro mínimo 
de 8 cm e comprimento de tora de 1 metro;

2. Segundo desbaste: 70% das árvores remanescentes com diâme-
tro mínimo de 14 cm e comprimento de tora de 2.4 metros;

3. Terceiro desbaste: 17%; das árvores remanescentes com diâme-
tro mínimo de 20 cm e comprimento de tora de 1.35 metros;

4. Desbaste final: todas as árvores remanescentes com diâmetro de 
40 cm e comprimento de tora de 1.35 metros. 

Para o arranjo A1a (Bioma Cerrado - máximo técnico de árvores por 
hectare), os resultados comparando o cenário central original, com o 
cenário central otimizado, são apresentados na Tabela 2 a seguir. A 
partir dos comentários do colaborador do Banco do Brasil, demons-
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tra-se, dessa maneira, o conservadorismo das análises, visto que uma 
abordagem mais refinada, otimiza a lucratividade, melhorando todos os 
indicadores selecionados. 

Pronampiano - ABC Ambiental sem PSA

 Cenário 
original

Cenário 
otimizado

TIR - 26 anos 15,64% 16,23%
VPL - 26 anos - Benchmarking 
Pronampiano R$ 59.671,16 R$ 60.436,24

VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampia-
no - alternativo R$ 34.055,15 R$ 35.016,99

Payback (anos) 11,32 10,66
Tabela 2. Resultado comparativo entre cenário original e otimizado – A1a. 

Fonte: WayCarbon.

Para trabalhar dessa forma é necessário adotar mais premissas, que 
devem ser ainda mais detalhadas, porém não há controle sobre estas 
agora. Contudo, o produtor rural poderá otimizar seus ganhos fazendo 
simulações que atendam ao seu mercado específico. O que foi apre-
sentado acima é apenas um exemplo para demonstrar o uso da separa-
ção do volume em produtos. Os resultados podem ser encontrados na 
planilha “EVTE_BBWWF_A1a_Vol.xlsx”, que implementa a estratégia de 
desbastes e corte de produtos acima detalhada. 

Nota-se, contudo, que a otimização dos cortes de acordo com os pro-
dutos que o mercado está pronto para comprar é uma responsabilidade 
do produtor rural. Ele terá mais ou menos ganhos dependendo do mer-
cado e da sua expertise para otimizar os cortes, conforme a demanda 
do mercado e do padrão de crescimento da sua floresta.

Para o Arranjo A1b (Bioma Cerrado - mínimo técnico de árvores por hec-
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tare), os resultados, comparando o cenário central original com o cená-
rio central otimizado, são calculados na planilha “EVTE_BBWWF_A1b_
Vol.xlsx”, que novamente implementa a mesma estratégia de otimização 
por produtos. Os resultados são demonstrados na Tabela 3 a seguir:

Pronampiano - ABC Ambiental sem PSA

 Cenário 
original

Cenário 
otimizado

TIR - 26 anos 7,96% 9,18%
VPL - 26 anos - Benchmarking 
Pronampiano R$ 17.365,17 R$ 22.835,89

VPL - 26 anos - Benchmarking Pro-
nampiano - alternativo R$ 3.603,43 R$ 7.893,40

Payback (anos) 15,20 14,74
Tabela 3. Resultado comparativo entre cenário original e otimizado – A1b. 

Fonte: WayCarbon.

Para o Arranjo A3 (Floresta Semidecidual - máximo técnico de árvo-
res por hectare - apenas eucaliptos), os resultados são calculados na 
planilha “EVTE_BBWWF_A3_Vol.xlsx”, que novamente implementa essa 
otimização por produtos. Os resultados são demonstrados na Tabela 4 
a seguir. Nesse arranjo, o VPL melhora, porém, continua negativo.

Pronampiano - ABC Ambiental sem PSA

 Cenário central Cenário 
otimizado

TIR - 26 anos -- --
VPL - 26 anos - Benchmarking 
Pronampiano -R$ 33.452,42 -R$ 31.539,73

VPL - 26 anos - Benchmarking Pro-
nampiano - alternativo -R$ 34.976,85 -R$ 32.572,25

Payback (anos) -- --
Tabela 4. Resultado comparativo entre cenário original e otimizado – A3. 

Fonte: WayCarbon.
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Nota-se, portanto, que a sugestão do colaborador do Banco do Brasil 
é fundamentada, tem impacto positivo nos resultados, porém não tão 
significantes ao ponto de justificar alterações nas conclusões, visto que 
as melhoras foram marginais. Além disso, optou-se, desde o início, que 
as análises deveriam ser conservadoras. 

Concluímos que devemos manter os arranjos calculados, considerando 
apenas estimativas para estrutura da floresta, que é o que se pode prever 
no momento e deixar que, ao longo do tempo, confirme-se a demanda e o 
crescimento da floresta, em que o produtor poderá otimizar seus ganhos.

As considerações do colaborador que teceu os comentários devem ser 
vistas como oportunidade de melhoria futura ao modelo.

3.1.2.2 Demais questionamentos / comentários – avaliação 
econômico-financeira

Pergunta: Qual a carência e prazo do fundo clima?

Resposta: 8 e 25 anos, respectivamente.

Pergunta: O que é o VPL alternativo?

Resposta: O VPL alternativo usa uma taxa de desconto calculada a partir 
da relação dívida/capital próprio de três empresas de capital aberto do 
setor florestal. Usa ainda na fórmula do cálculo do beta, metodologia de 
risco de mercado do Insper, que olha para frente e não para trás. Racio-
nal: relação risco/retorno pareceu inadequada a princípio. No final das 
análises, tal procedimento, apesar de trabalhoso não demonstrou varia-
ção significante. Nota-se que o relatório 5 explica detalhadamente a me-
todologia e que a memória de cálculo foi fornecida em planilha do Excel. 

Pergunta: A premissa de taxa de seguro igual a zero tem respaldo 
na realidade?

Resposta: Sim, no momento de levantamento de dados, o Banco do 
Brasil informou que não oferecia seguros para Reserva Legal. 
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Comentário 1: Apesar de inúmeras dúvidas acerca da modelagem 
apresentada, foi salientado que essa é uma nova e promissora frente 
de oportunidades. Porém, o desafio é viabilizar modelos que garantam 
retorno ao Banco do Brasil, visto que são operações bem diferentes em 
relação ao financiamento de máquinas, por exemplo. 

Comentário 2: A análise apresentada diz respeito à viabilidade do pro-
jeto sob a ótica de decisão de investimento, porém não endereça a 
questão da capacidade de pagamento do tomador. Ainda, outros indi-
cadores poderiam ser usados como TIR do acionista vs. TIR do projeto. 

Comentário 3: Existem alguns modelos que param de pé no cenário 
central. Outros, com pequenas modificações ao alcance do Banco do 
Brasil, se tornariam atrativos. R$ 4 bilhões de reais de demanda de cré-
dito, para restaurar 10% da demanda do Bioma Cerrado e Mata Atlânti-
ca, ou seja, o potencial de alavancagem de recursos é grande. Além de 
todos os benefícios relacionados à agua e clima, o restauro de florestas 
será apresentado como um dos compromissos na próxima Conferência 
das Partes (COP) em Paris. 

Comentário 4: O estado de São Paulo compra hoje 6 milhões de m3 da 
Amazônia. Se o restauro de Reserva Legal for feito no estado, mesmo 
considerando todas as restrições ecológicas, o estado de São Paulo 
conseguiria produzir 3,5 milhões de m3. 

Comentário 5: Fundo de aval não tem boas experiências no Brasil, sen-
do necessário repensar essa abordagem. Notou-se que nem tudo é re-
solvido com linhas de crédito, havendo necessidade de novas políticas 
que não apenas o crédito.

Comentário 6: Notou-se a necessidade de evidenciar o valor para o 
produtor para além dos benefícios ambientais. Há oportunidade para 
demonstrar para o produtor rural quais as vantagens que ele tem com 
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os ganhos ambientais.

3.1.2.3 Contexto do projeto

Não houve questionamentos ou dúvidas registradas quanto a este tema.

3.1.2.4 Avaliação do Programa

Após várias oportunidades de melhoria serem apresentadas, foi men-
cionado que muitas delas já estão em curso, como por exemplo:

1. Banco de dados sobre o Programa ABC: O Sistema de Operações 
do Crédito Rural e do Proagro - SICOR, do Banco Central do Brasil, 
a partir de agosto, prevê a criação de subprogramas, o que permitirá 
uma visão do programa ABC mais detalhada e acessível para todos;

2. Foi mencionado que existe monitoramento da aplicação do crédi-
to quanto à finalidade dentro do Banco do Brasil; 

3. Dados georreferenciados: existe um projeto sendo implementado 
e a falha será superada nos próximos meses;

4. O trabalho com o WWF-Brasil sobre práticas sustentáveis foi destacado;

5. Entendeu-se que um fundo de boas práticas seria uma excelente 
ideia, até porque em termos de plano safra não haveria espaço 
para redução de taxa de juros, mas um fundo externo poderia su-
prir a necessidade de capacitação;

6. Já há o entendimento interno do Banco do Brasil sobre a neces-
sidade de enxergar a propriedade como um todo e não apenas a 
cultura financiada, similarmente ao que já acontece na Comuni-
dade Europeia e em linha com as recomendações levantadas na 
revisão de literatura do relatório 5;

7. Notou-se que as barreiras do Programa ABC não são financeiras, 
mas de disseminação e capacitação. 270 técnicos treinados, disse-
minando 2.500 empresas e esses para os aproximadamente 6 mil 
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técnicos. Dessa maneira, os técnicos conveniados ao Banco pode-
riam conhecer o Programa. Foi mencionado que houve encontros 
com técnicos em cada estado para difusão do Programa ABC, bem 
como a Caravana do Agronegócio, contemplando informações so-
bre o Programa ABC (técnicos e diretoria de crédito). O esforço do 
BB foi intenso até para que os negócios fossem de fato realizados.

3.1.2.5 Diretrizes Técnicas – restauro de RL

Produtividade: Dados de espécies utilizadas em São Paulo são conser-
vadores. Por isso acredita-se que os resultados obtidos representam a 
produtividade mínima.

3.1.2.6 Considerações finais

Comentário 1: Existem cerca de 20 arranjos de PSA no Brasil contando 
com cerca de 2 mil produtores, em que cada arranjo é local e sua configu-
ração é organizada de acordo com a necessidade e atuação dos agentes 
locais, mantendo uma lógica de custo de oportunidade como boa prática 
e pagamento durante 5 anos. Esquemas estão se multiplicando;

Comentário 2: Já existem oito entes federativos que têm legislação 
acerca de PSA, porém, a Política Nacional de PSA ainda não foi im-
plementada. Análogo ao mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), 
tal processo poderia ser gerador de oportunidades de negócios. Além 
disso, tal instrumento pode ser uma resposta à escassez de água, já 
enfrentada por exemplo, pelo estado de São Paulo.

3.2 Prévia do Workshop II 

A reunião a distância ocorreu nos escritórios da WWF-Brasil em São Paulo/
SP e em Brasília/DF via sistema de videoconferência em 19/6/2015.

3.2.1 Público e motivação
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Em São Paulo estavam presentes 2 colaboradores da WWF-Brasil4, 1 da 
WayCarbon5 e 1 da Atrium6. Em Brasília, estavam presentes 1 colaborador 
do Banco do Brasil7, 1 da WWF-Brasil8 e 5 membros da diretoria de Flo-
restas e Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente9, totalizando 11 
participantes. Essa reunião serviu como prévia do workshop II, mas, princi-
palmente, pois o diretor de biodiversidade do MMA não poderia estar pre-
sente no workshop II, apesar do grande interesse demonstrado nos resulta-
dos do trabalho, em especial, no que tange ao restauro de Reserva Legal. 

3.2.2 Metodologia e temática

Após uma breve visão geral do projeto, a apresentação, que durou cerca 
de 3 horas e 30 minutos, focou nas diretrizes técnicas e resultados da aná-
lise de viabilidade técnica, econômica e financeira do restauro de RL. A se-
guir, apresenta-se um resumo das principais considerações e conclusões.

3.2.3 Comentários e Perguntas

• A equipe de engenheiros florestais do MMA manifestou uma va-
riedade de dúvidas referentes à análise econômica e financeira 
que foram esclarecidas, apontando que o recado principal é que 
a maioria dos arranjos são viáveis, mesmo sem PSA;

• O MMA notou que essa viabilidade é muito interessante para obter 
apoio do próprio MMA e de outros Ministérios para as eventuais 
alterações nos termos e condições da finalidade ABC Ambiental;

• Foram feitas várias sugestões de melhorias para futuras 
apresentações;

4 Karina Marquesini Hansted Koloszuk e Fabio Luiz Guido.
5 Camilo Terranova.
6 Silvana Nobre.
7 Jorge Gildi.
8 Angêlica. 
9 Dr. Carlos Scaramuzza; Daniela Oliveira; André; Matheus e Otávio. 
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• O MMA salientou que o Código Florestal estipula que a restaura-
ção florestal pode ser feita com até 50% de espécies exóticas, 
mas não restringe a 50% o número de espécies com uso econô-
mico, ou seja, o manejo econômico sustentável poderia ser em 
100% da área, desde que em metade da reserva legal não haja 
supressão de vegetação, apenas colheita;

• O MMA solicitou ao Banco do Brasil que uma apresentação mais 
executiva seja elaborada para que o assunto possa ser escalado 
dentro do próprio Ministério com as principais mensagens e de 
forma sucinta;

• O MMA deixou as portas abertas para futuros encontros e 
encaminhamentos;

• O MMA solicitou a modelagem de outros arranjos. A WayCarbon 
notou que sete arranjos foram estudados e que estes atenderam 
ao objetivo do estudo. Notou-se ainda que outros podem ser mo-
delados, mas que assim como as demais sugestões propostas, 
estas devem ser vistas como oportunidades de melhoria futura, 
visto que estamos na fase de encerramento do escopo de trabalho.

3.3 Workshop II – Público Externo

O segundo workshop foi realizado em Brasília/DF no dia 23 de junho de 
2015 em auditório de mesmo nome (ONU) do workshop anterior, edifício 
sede do Banco do Brasil.

3.3.1 Público

O Público do workshop foi formado por 10 colaboradores do Banco do 
Brasil (BB-DIGOV, BB-DIRAG, BB-UNS), bem como representantes de 
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diversas partes interessadas, a equipe do WWF-Brasil (10), da WayCar-
bon (3), da Atrium (1), conforme apresentado nas Tabela 5 e 6 a seguir.

Lista de Participantes - Workshop II

Angelica Griesinger Camilo Terranova
Daniel Brizuela Henrique Pereira
Adriana Amaral da Silva Matheus Brito
Isabel Fonseca Barcelos Leda Fonteteneles S. Tavares
Luciano M. Santos Rodrigo Sabenca
Fabio Luiz Guido Silvana Ribeiro Nobre
Ana Maria R. Borro Macedo Wagner de Siqueira Brito
André Luiz C. de Andrade Damaris Adamucci
Luana Bertollo Marcos Frade
Renato de Oliveira Brito Cristiano Cegana
José Alfredo Pinto Dulcenel Silva Barbosa
Jorge Gildi Leandro G. C. Palos
Andrey Goldener B. Silva Loureno Budke
Jean F. Timmer Mario Barroso
Karina Koloszuk Fernando Castanheira Neto
Rodrigo L. C. de Lima Marcus Estevam Del Prette
Mauro José Capóssoli Kristina Taboulchanas
Ana Luiza Oliveira Champloni Marcelo de Campos e Silva

Asclépio (Pepe)
Tabela 5. Lista de presente no workshop II. 

Fonte: WayCarbon.
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Lista de partes interessadas presentes - Workshop II

Agência Nacional de Água 
(ANA) Febraban (FBB)

Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB) Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (MAPA)

Secretaria de Assuntos Estratégico do 
Paraná (SAE/PR)

Ministério da Fazenda (MF) Fundo Clima
Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(CEPAL)

Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
de São Paulo (SEMA/SP)

Tabela 6. Lista de partes interessadas presentes. 
Fonte: WayCarbon.

Ao todo estavam presentes 37 pessoas, sendo 13 participantes de par-
tes interessadas das organizações listadas na Tabela 6 acima.

3.3.2 Metodologia e temática

Conjuntamente com o Banco do Brasil e WWF-Brasil, o workshop teve 
seus parâmetros pré-estabelecidos, como: o tempo de duração (2 ho-
ras); a capacidade máxima de público (cerca de 40 pessoas); temas, 
conforme detalhado a seguir e; o formato expositivo com um longo es-
paço para comentários / sugestões / críticas ao final da parte expositiva. 
A apresentação foi dividida por tema da seguinte forma:

1. Boas-vindas;

2. Apresentação do estudo;

3. Perguntas.



57

3.3.3 Boas-vindas

Banco do Brasil:

O workshop se iniciou com o Banco do Brasil agradecendo a presença 
de todos e destacando a relevância do Programa Água Brasil e a im-
portância da cooperação entre Banco do Brasil, WWF-Brasil, Fundação 
Banco do Brasil e Agência Nacional de Águas. 

Ressaltou-se, então, que o Banco do Brasil, como principal financiador 
rural, busca agora desenvolver soluções para conciliar desenvolvimen-
to com proteção ambiental (justificativa do projeto). O Banco do Bra-
sil destacou também a atuação do Programa Água Brasil, em especial 
para os eixos de negócios sustentáveis e mitigação de riscos. O objeti-
vo desses eixos é internalizar as ações e lições da área socioambiental 
tanto para mitigação de riscos no portfólio de investimentos quanto para 
o desenvolvimento de novos produtos do banco. 

As ações de comunicação e engajamento para disseminação de resul-
tados e engajamento na temática da preservação dos recursos hídricos 
foram mencionadas. Salientou-se que o foco do workshop seria apre-
sentar o estudo que trata, basicamente, de um novo negócio sustentá-
vel. Assim, busca-se identificar qual o papel dos parceiros do Banco e 
do próprio Banco no auxílio ao produtor rural para preservação e recu-
peração do meio ambiente. 

Fundação Banco do Brasil:

A Fundação Banco do Brasil atua por meio de vetores, sendo recursos 
hídricos um dos vetores. O representante da Fundação destacou a rele-
vância do estudo, seu caráter técnico e qualidade, como apoiador para 
o atingimento dos objetivos do Programa Água Brasil. 

WWF-Brasil:

Em seguida, a WWF-Brasil comentou sobre o estudo, apontando que a 
análise do Programa ABC é extremamente importante. O representante 
da WWF-Brasil frisou que o carbono, contudo, é o menor dos impactos 



58

positivos do Programa ABC, visto que o potencial real é o de reestrutu-
ração de todo setor produtivo rural. Destacou, ainda, o papel dos múl-
tiplos agentes envolvidos (ATER, agentes financeiros, entre outros) e a 
oportunidade de mudar a maneira de se produzir no campo. Salientou a 
liderança de Minas Gerais e a qualidade da sua assistência técnica rural.

Apresentação do Estudo.

Na sequência, a WayCarbon antes de iniciar a parte expositiva do 
workshop, agradeceu a presença de todos e também pela oportunida-
de de trabalhar em conjunto com o Banco do Brasil e WWF-Brasil em um 
projeto tão interessante.

A apresentação seguiu normalmente sem que perguntas pontuais fos-
sem colocadas.

3.3.4 Perguntas

Representante do MAPA: 

Pergunta: Vocês tiveram algum diálogo com a Secretaria de Desenvol-
vimento e Cooperativismo do MAPA? Se não, tiveram contato com outra 
secretaria?

Resposta da WayCarbon: Não tivemos. Houve identificação dos gru-
pos gestores do Programa ABC na fase inicial, quando conversamos 
com o MAPA para entender como estava essa parte do ABC. 

Réplica do representante do MAPA: Pela nova gestão da Ministra Ká-
tia Abreu, existe um objetivo central relacionado ao tema do estudo. 
Vale a pena um encontro com o Caio Rocha (Secretário) ou mais espe-
cificamente com (Renato Brito) para aprofundar o tema.

Representante do Serviço Florestal Brasileiro: 

Pergunta: O estudo vai ajudar bastante o trabalho do SFB. Uma dúvida 
sobre os cenários de PSA - quem paga pelo PSA? Se o governo, deve-
mos estimar recuperação fiscal, emprego, etc., para ajudar no debate.



59

Resposta da WayCarbon: Não existe uma indicação de quem pagaria. 
Porém, a WayCarbon em seus trabalhos com o setor privado já tem histó-
rico de quem pode pagar a conta baseada em risco à exposição hídrica. 
Alguns estados já regulamentaram o PSA, mas ainda está tudo muito con-
fuso e necessitam ajustes. A regulamentação federal é prevista no Novo 
Código Florestal, mas ainda não ocorreu. Assim que as incertezas forem 
vencidas, a WayCarbon acredita que o setor privado se interessará. 

Representante do Fundo Clima:

Comentários: Parabenizou o trabalho, afirmando que ele chega em tem-
po oportuno de experiências empíricas de avaliar o Fundo Clima e apre-
sentar resultados. Ressaltou que os produtos que são colocados pelo 
Fundo Clima na prateleira não são acessíveis para a maioria (pequeno 
produtor). Destacou que muitos produtos não têm demanda por causa 
disso, o que, por sua vez, nos remete para a importância da assistência. 
Indo mais longe, destacou que tem enfrentado barreiras não apenas de 
assistência técnica no sistema produtivo, mas barreiras para assistên-
cia financeira e econômica, jurídica (licença ambiental), etc. “Há gran-
des dificuldades”, afirmou. Assim, frisou a observação da relevância 
de furar o bloqueio da assistência para que os produtos financeiros 
colocados na prateleira se tornem mais acessíveis. Notou ainda que 
os recursos não reembolsáveis precisam ser usados para alavancar os 
recursos técnicos reembolsáveis. 

Representante do Ministério da Fazenda:

Pergunta: Muito oportuno a comparação entre ABC e Fundo Clima. 
Qual a perspectiva de demanda ao Fundo Clima para esta modalidade 
de restauração a partir do Código Florestal? Existe alguma estimativa 
do BNDES? Certamente, não está na escala de desembolso direto do 
BNDES, então temos que pensar em como ofertar na pequena esca-
la. Também, as questões das incertezas regulatórias e necessidade de 
esclarecimentos jurídicos. Precisamos avançar para criar padrões míni-
mos de definição comum para os órgãos estaduais.
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Resposta 1 - da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo: Em São 
Paulo, estamos trabalhando para regulamentar o PRA, nosso prazo é ja-
neiro de 2016. As indefinições das legislações federais seguem prorro-
gando. Já vínhamos trabalhando em São Paulo para viabilizar florestas 
nativas com finalidade econômica. Devemos usar as mesmas premis-
sas do estudo para aprovação do modelo paulista.

Resposta 2 – Atrium: A assistência técnica é fundamental porque o 
produtor tem que apresentar vários estudos que devem ser aprovados 
pela Secretaria de Meio Ambiente. Estamos trabalhando há 4 anos para 
chegar a essa conclusão, como o produtor vai fazer esse plano de recu-
peração? Assim, concluímos que deveríamos criar um espaço para que 
o produtor pudesse ir e pedir ajuda tanto na Secretaria quanto online. 
Invertemos a lógica: o produtor informa e a Secretaria recomenda: onde 
está a propriedade? Qual o tamanho? Foi assim que se deu a iniciativa 
de sistematizar o estudo e transformá-lo em um sítio de internet para 
auxiliar de fato o produtor rural.

Resposta 3 – WayCarbon: Papel do Banco também é relevante, visto que 
a capacidade de pagamento do tomador é de responsabilidade do Ban-
co: projeto técnico aprovado pela Secretaria facilita a liberação do crédito, 
mas não representa tudo que é necessário para obtenção do crédito. 

Representante do Ministério do Meio Ambiente:

Comentário: Muitos órgãos de pesquisa avaliam modelos de restauro, 
mas não avaliam a viabilidade econômica. Assim, me surpreendeu o 
resultado do eucalipto porque existe um entendimento comum de viabi-
lidade. Ainda, os viveiros apontam para queda da demanda de mudas, 
principalmente pela insegurança das normas jurídicas. Outra surpresa 
foi o estudo do IPEF, porque no MMA trabalhamos com algo semelhante 
chamado Web Ambiente. 

Pergunta: O cercamento é para propriedades com pecuária?

Resposta 1 – WayCarbon: Diferentemente do IPEF, incluímos os cus-
tos de cercamento de área, devido à revisão de literatura apontar para 
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possível perdas de mudas e, logo, aumento de custos, tanto por conta 
de animais domesticados quanto silvestres. Dessa maneira, mantemos 
nossa abordagem conservadora nas análises. Porém, em uma modela-
gem de um caso real teremos que avaliar a característica da proprieda-
de e isso se dá caso a caso. 

Resposta 2 – Atrium: Tivemos (IPEF) com muita interação da equipe do 
Web Ambiente em Campinas, Jaguariúna e São Paulo. Com muita troca 
e cooperação. Temos realmente o mesmo objetivo. Porém, no caso do 
IPEF, o portal foi uma consequência, uma maneira de publicar e dispo-
nibilizar resultados para uso e aplicação do produtor. Para o eucalipto, 
essa espécie sozinha em propriedades já apresenta uma viabilidade 
restrita, com baixo retorno tanto para madeira quanto para celulose. Em 
reserva legal, menos ainda, pois plantamos apenas 50% da área. Já as 
madeiras de nativa têm preço melhor de mercado, o que ajuda o fluxo 
de caixa. O eucalipto sozinho realmente terá dificuldade de viabilidade. 

Resposta 3 – WayCarbon: A abordagem de análise foi sempre a mais 
conservadora possível. Dessa maneira, pode-se otimizar o modelo de 
diversas maneiras, incluindo tratos culturais mais avançados, irrigação, 
escolha de clones de alto desempenho, agregação de valor ao produto 
em vez de vendê-lo como madeira em pé, entre outros. 

Representante do Banco do Brasil:

Comentário: O Programa ABC trouxe um grande desafio, pois ele tem 
uma diferença fundamental em relação a outras linhas de crédito. O 
ABC não financia itens, ele financia objetivos e finalidades, e de um as-
sunto em construção. Lá atrás o MAPA publicou uma portaria criando os 
comitês gestores do Programa ABC. As soluções locais são fundamen-
tais e achei que os comitês resolveriam essa dinâmica de escala. O BB 
resolveu o problema colocando o próprio quadro técnico para avaliar as 
propostas e nos aproximamos de pesquisadores e nos esforçamos para 
disseminar internamente esse conhecimento. Mas entendo que essa 
função é da extensão e não do BB. Ex.: algodão - houve publicação de 
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um volume tanto técnico quanto financeiro demonstrando a viabilidade 
e ensinando o “COMO” fazer. Este é um desafio do MAPA para o ABC.

Representante do Banco do Brasil:

Comentário: Ainda sobre o eucalipto. Apesar de o resultado financeiro 
ser ruim, se quisermos alavancar grandes players e investidores quali-
ficados, entendemos que teríamos que pensar melhor em como alterar 
as variáveis de financiamento e técnicas para demonstrar como esses 
modelos param de pé. Nesse cenário, é importante avaliar o retorno 
em um contexto macroeconômico: arrecadação, PIB, emprego. Quando 
você traz uma grande empresa com esse produto, você tem um integra-
dor que pode compartilhar risco, bem como fornecer garantias e apoio 
técnico. Temos que pensar em como atrair esses grandes players.

3.3.5 Encerramento

Banco do Brasil:

O Banco do Brasil iniciou o encerramento informando que já realizou uma 
validação interna e que agora estão em um momento de validação com 
atores externos. Salientou que, como próximo passo, a ideia do Banco é 
de implementação, saindo da prancheta e ofertando para seus clientes 
e a sociedade brasileira soluções, em especial, para a recuperação de 
Reserva Legal. Para tanto, destacou a necessidade de articular e colocar 
todo o conhecimento gerado em prol de nossos clientes e da sociedade.

O slide apresentado pela WayCarbon (convergência do restauro de for-
ma econômica com várias outras políticas de interesse nacional) de-
monstra o círculo virtuoso que o Banco do Brasil pretende alcançar. 
Assim, passo para as considerações finais, deixando o canal de comu-
nicação aberto para qualquer dúvida, sugestão ou crítica. 

WWF-Brasil:

Na sequência, a WWF-Brasil destacou o volume de itens para serem 
pensados e colocou um desafio ao Banco do Brasil em relação ao ABC. 
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Salientou que a linha de crédito é subutilizada, mas que tem grande 
potencial de crescimento. Ademais, as observações do estudo podem 
ser expandidas para todas as linhas de crédito agrícola de banco, ar-
gumentando que “há espaço para uma revolução! Precisamos gerar 
conhecimento que retroalimente o sistema e dê fundamentos para toda 
essa mudança”. O representante ponderou que não vê alternativas de 
mudança que não passem pela liderança do Banco do Brasil. Concor-
dou, contudo, que não é papel do banco fornecer assistência técnica, 
mas no cenário atual, esta pode ser uma oportunidade para o Banco 
liderar, abrir mercados e negócios.

Banco do Brasil:

Fechando o workshop, o Banco do Brasil agradeceu a presença de to-
dos os participantes e comentários elaborados. Ponderou que o mundo 
vem se transformando muito rapidamente e que o Banco do Brasil como 
sociedade de economia mista é o principal financiador do agronegócio 
e não está só preocupado com a questão tema do estudo, mas sim par-
tindo para a ação de ajudar o cliente na ponta e, no fim, ajudar todo o 
País e a comunidade local. 
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