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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-Brasil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água.
O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamento 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 Programa Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco
cidades brasileiras.
O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na concessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da sociedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.
A fim de promover a conformidade com o Novo Código Florestal e atender 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 viabilizar os investimentos por parte do proprietário rural, no tocante à recuperação florestal de Reserva Legal.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternativas 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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Introdução
Esse produto visa integrar as diferentes perspectivas e expectativas
das diferentes partes interessadas sobre o desempenho do Programa
ABC em relação a sua implementação.
Para abordar o público-alvo, na tentativa de fazer emergir as opiniões e
a visão dos atores que operam nas áreas de estudo, selecionados em
conjunto com o Banco do Brasil (BB) e WWF-Brasil, a técnica para as
entrevistas baseou-se na metodologia qualitativa, contemplando a realização de entrevistas abertas semiestruturadas. Uma das características
da entrevista semiestruturada é a utilização de um roteiro previamente elaborado, que é complementado por outras questões inerentes às
circunstâncias momentâneas à entrevista. A escolha desse método se
fez por se acreditar que esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas
a uma padronização de alternativas, ou seja, resulta em um conteúdo
mais rico.
Ressalta-se que as entrevistas não se basearam em critérios estatísticos
e os dados recolhidos não têm representatividade em relação à totalidade das categorias, isto é, compreendem uma parte das possíveis opiniões sobre o objeto (Eisenhardt, 1989; Meyer, 2011; Manzini 1990/1991).
Os estudos de caso nas bacias de Guariroba (MS) e Lençóis Paulistas
(SP) foram escolhidos em função da estratégia de intervenção do Programa Água Brasil, caracterizada pela implantação de boas práticas
agroambientais. Infelizmente o Programa ABC tem despertado limitado
interesse dos produtores nessas regiões, o que dificultou a individualização e seleção dos produtores que são o alvo principal da pesquisa.
Assim, visando capturar uma opinião mais ampla sobre pontos críticos
e fatores de sucesso do Programa ABC, foram entrevistados também
produtores rurais em outros estados do Brasil (Goiás e Paraná).
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Os entrevistados foram agrupados em 4 categorias de pesquisa: i)
funcionários de agências do Banco do Brasil; ii) engenheiros agrônomos do BB e Assessores Técnicos Rurais; iii) produtores rurais; e iv)
outras partes.
Este último grupo inclui uma série de atores que contribuem ao debate,
produção de informações e implementação das atividades do Programa
ABC em nível nacional, tais como universidades, Embrapa, Ministérios
da Agricultura e Desenvolvimento Agrícola, cooperativas e bancos. As
opiniões dessas partes foram obtidas por meio de conversas informais
ou troca de e-mails, com o intuito de realizar uma análise mais exaustiva, transparente e aceita das caraterísticas do Programa ABC a partir
do contraste de diferentes perspectivas.
Não foram coletados e calculados indicadores quantitativos, vista a limitada disponibilidade de tempo apresentada pela maioria dos produtores
e engenheiros agrônomos para participar das entrevistas. Foram, portanto, reconhecidos itens temáticos que comparecem frequentemente
nas respostas e conversas das partes sobre pontos fortes e fracos do
Programa ABC; a frequência com a qual são citados será utilizada como
um indicador de importância relativa (Collier, 2007).
Observa-se que as respostas apresentadas pelos entrevistados representam entendimento pessoal.
Por vezes, as opiniões não consideram as competências e responsabilidades dos agentes envolvidos na implementação do Programa ABC. Por esta razão, além dos resultados das entrevistas, o
capítulo 3 contém as réplicas e as observações do Banco do Brasil
quanto às percepções dos entrevistados sobre as características
do Programa ABC. Em cada capítulo as réplicas estão referenciadas nas notas de rodapé.
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1. Resultados das entrevistas
Os principais resultados obtidos pelas entrevistas são apresentados
em seguida por grupo de entrevistados, visando evidenciar os principais comentários separadamente. O Capítulo 2 irá agrupar e cruzar
essas informações para desenhar um quadro global mais completo e
representativo.

1.1 Grupo 1: Funcionário de Agências do Banco do Brasil (BB)
As entrevistas com os funcionários de agências do BB foram baseadas tanto em relatos semiestruturados quanto em um questionário mais
detalhado, considerando a maior disponibilidade dos entrevistados, a
disposição de tratar do assunto e uma maior facilidade de compreender
as perguntas e argumentar as respostas. Algumas informações foram
também obtidas durante conversas informais.

1.1.1 Apresentação e Discussão dos resultados
Esse grupo reconheceu os esforços feitos pelo Governo Federal e pelo
próprio BB na promoção e divulgação do Programa ABC. Ao mesmo
tempo, porém, evidenciou uma carência de pessoal capacitado nas
ATERs (com uma situação levemente melhor para as ATERs privadas),
que limitam o suporte à tomada de decisão do produtor rural na hora de
escolher a melhor alternativa.
Verificou-se que o BB mantém treinamentos em plataforma online sobre
as questões de sustentabilidade e mudanças climáticas, que melhoraram o conhecimento dos gerentes sobre esses tópicos, porém como
não se trata de um curso obrigatório, não são todos os gerentes que o
fizeram. Essa falta de conhecimento sobre as tecnologias financiadas
pelo programa ABC – que limita a oferta de alternativas ao produtor e um preconceito existente nas agências e entre os produtores rurais
devido à burocracia excessiva que dificulta o processamento dos con-
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tratos, são considerados fatores relevantes na não distribuição da totalidade dos recursos do ABC no último ano safra e na predominância de
projetos mais simples como o de recuperação de pastagem. A incapacidade de avaliar e quantificar as externalidades positivas das atividades financiadas pelo ABC, assim como a possível complementaridade
de renda entre projetos, é vista como um fator limitante no sucesso e na
disseminação do Programa ABC.
Nas áreas estudadas, o Programa ABC não é a primeira linha de crédito oferecida pelo gerente ao cliente; onde atua, o FCO representa uma
linha mais conveniente e simples que o produtor rural já conhece e está
acostumado a utilizar. Somente quando os recursos do FCO acabam, a
linha do Programa ABC é proposta ao cliente1.
Das conversas informais, observou-se que, apesar de reconhecer que
o crédito rural representa uma fatia fundamental dos negócios do BB
e que o Programa ABC poderia exercer um papel crucial no fomento
ao desenvolvimento do País, para ter um grande retorno econômico,
os gerentes estão sujeitos a uma estrutura de incentivos, muitas vezes
obtendo remuneração variável baseada em metas de vendas de produtos e serviços definidos pelo Banco e, dessa forma, tendem a focar em
produtos mais rentáveis como seguro e capitalização, não encontrando
estímulos e incentivos suficientes para oferecer ativamente a linha do
Programa ABC.

1.1.2 Destaques das entrevistas
•

1
2

Faltam técnicos capacitados nas ATERs e no BB para auxiliar a
tomada de decisão do produtor rural2;

De forma semelhante, bancos que operam outros fundos constitucionais, como é o caso do
Banco do Nordeste do Brasil, também oferecem linhas de créditos mais atrativas.
Réplica do BB – capítulo 3, item 1.
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•

A falta de conhecimento dos funcionários de agência sobre o Programa ABC e as atividades financiadas limita a oferta de alternativas ao cliente3;

•

Existe um preconceito sobre o Programa ABC relacionado à excessiva burocracia e procedimentos complicados4 – tanto nas
agências quanto entre os produtores - devido às dificuldades registradas no período inicial de implementação do Programa. Esse
preconceito ainda hoje limita a demanda e oferta do produto;

•

Existem, em algumas regiões do País, linhas de financiamento
mais atrativas e simples, como o FCO, que são sempre oferecidas
ao cliente antes do ABC;

•

Os funcionários de agência não possuem dados para poder descrever e quantificar os benefícios que derivam da implementação
das atividades do ABC no campo5;

•

A falta de incentivos econômicos para os funcionários de agência
limita a oferta do Programa ABC. O foco dos funcionários de agência é sempre em produtos mais rentáveis como aqueles ligados à
seguridade e à capitalização6.

1.2 Grupo 2: Produtores Rurais (PR)
Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas,
visando a uma maior liberdade de discussão sobre o Programa ABC,
sem utilizar perguntas excessivamente técnicas e de difícil compreensão que poderiam desestimular o entrevistado.
Cabe ressaltar que muitos dos produtores que foram contatados não
participaram do Programa ABC. A baixa difusão das atividades do ABC
3
4
5
6

Réplica do BB – capítulo 3, item 7.
Réplica do BB – capítulo 3, itens 5 e 6.
Réplica do BB - capítulo 3, item 9.
Réplica do BB – capítulo 3, item 2.
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nas áreas escolhidas como estudos de caso (Guariroba, MS e Lençóis,
SP) representou uma limitação na coleta da opinião dos produtores da
região; para melhorar essa coleta de opiniões, foram entrevistados também produtores que receberam um financiamento do Programa ABC,
mas atuam fora das áreas de estudo (ex.: Paraná e Goiás).

1.2.1 Apresentação e Discussão dos resultados
Quase todos os produtores demonstraram um escasso conhecimento
do Programa ABC, em alguns casos, nem sabiam da existência da linha de crédito até a entrevista, e nunca participaram de cursos sobre o
tema. Nas duas áreas de estudo, eles conhecem o programa produtor
de água da ANA, WWF-Brasil e BB relacionado com os pagamentos por
serviços ecossistêmicos (PSA), e esperam que isso traga benefícios.
Produtores no Paraná já escutaram falar de PSA, mas não sabem como
será realizado na prática e como eles podem aproveitá-lo.
As entrevistas evidenciaram também que a maior parte dos produtores
controla gastos na propriedade rural de forma precária, “na mão”, ou
não tem controle 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 (integração lavoura pecuária floresta - ILFP, adequação ambiental, PSA, entre outros). Só os
produtores ligados às cooperativas mais ativas na área de inovação
(como a COCAMAR – Cooperativa Agroindustrial sediada em Maringá)
pegaram empréstimos simultaneamente com a adequação ambiental,
usando atividades econômicas permitidas em áreas de proteção; para
esses produtores, a cooperativa representa também o primeiro meio
de informação sobre tendências de mercado. Todos evidenciaram a
necessidade de uma maior assistência técnica para auxiliar a tomada
de decisão. As ATERs privadas têm um papel mais importante na disseminação do Programa ABC em comparação às ATERs públicas, que
parecem não contribuir para o aumento do conhecimento do produtor.
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Ficou claro que o pecuarista tem um perfil mais conservador e não gosta de investir em novos projetos e foca nos benefícios de curto prazo,
enquanto o agricultor é mais aberto a inovar e provavelmente está mais
predisposto a contrair empréstimos no Programa ABC.
Existe um preconceito sobre o programa ABC devido aos problemas registrados no começo da sua implementação, que são ligados à grande
burocracia e aos processos difíceis (grande volume de documentos exigidos). Um produtor vinculado à cooperativa COCAMAR no Paraná, engenheiro agrônomo, apesar de estar esperando a liberação do crédito do
Programa ABC já há alguns meses, segue otimista; ele evidencia a grande
dificuldade em cumprir com todos os requisitos, que comportam custos
elevados (assessoria, certificados, entre outros). Outro produtor do Paraná
evidenciou que o dinheiro para o projeto dele (ILPF) demorou mais de 6
meses para sair, apesar de ele acompanhar de perto a evolução da avaliação na agência; essa demora o obrigou a pegar outro crédito (SICREDI)
para comprar os insumos necessários à sua atividade, evidenciando como
o tempo de avaliação e liberação do crédito deveriam ser mais rápidos e
levar em conta os prazos das atividades produtivas rurais. Essa situação,
comum a muitos produtores, fez com que eles, por questões práticas de
tempo, dessem preferência ao financiamento com as cooperativas de crédito e, às vezes, até em bancos privados, mais ágeis no desembolso.
Os produtores que acessaram os créditos do Programa ABC e implantaram ILPF estão muito satisfeitos com os resultados e notaram (sem ter
um monitoramento oficial sistematizado) uma maior produtividade, uma
menor idade de abate, uma capacidade de ofertar produtos na seca e
um menor uso de fertilizantes. Sugere-se usar essas propriedades rurais como estudos de caso para dias de campo com outros produtores
para mostrar os reais benefícios das atividades do Programa ABC, favorecendo a sua disseminação por meio do repasse de informações boca
a boca no mundo rural7.
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A fazenda Santa Brígida no município de Ipameri-GO é utilizada como estudo de caso durante
eventos da rede de fomento ILPF.
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A relação do produtor com o gerente do BB foi avaliada de forma diferente de acordo com a agência de referência, demonstrando como
a boa vontade, capacidade e proatividade do gerente são percebidas
pelo cliente como fatores fundamentais na escolha da alternativa de
crédito e no bom relacionamento entre as partes. Foi novamente evidenciada a ausência de uma análise comparativa entre sistema de produção tradicional e sistemas mais sustentáveis, que mostre os custos e
benefícios, para suportar a tomada de decisão do produtor rural e tirar
suas dúvidas sobre rentabilidade do projeto no médio e longo prazo.

1.2.2 Destaques das entrevistas
•

O Produtor Rural tem um conhecimento limitado do Programa
ABC e não participou de treinamento sobre os seus objetivos e
peculiaridades;

•

Produtor Rural prefere linha de financiamento que já conhece e
demanda um menor esforço, como o FCO8;

•

Existe um preconceito sobre o Programa ABC devido a um repasse boca a boca de informações sobre a burocracia, complexidade, custos e demoras que foram experimentados por outros
produtores no passado9;

•

Os inúmeros requisitos10 demandados pelo Programa ABC determinam custos econômicos e de tempo que para pequenos produtores podem ser excessivos (certificados, selos, assistência técnica, etc.) – fator desestimulante11;

•

O prazo para liberar o financiamento do Programa ABC é incom-

8 Réplica do BB: capítulo 3 – item 10.
9 Réplica do BB: capítulo 3 – itens 5 e 6.
10 Observação do BB: o único requisito adicional em relação a outros financiamentos de
investimento é a exigência de um projeto específico.
11 Réplica do BB: capítulo 3 – itens 5 e 6.
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patível com o calendário do PR, que tem prazos no ciclo de produção bem definidos. O PR pode pegar antecipadamente outro
financiamento complementar em um banco privado para resolver
as questões mais urgentes;
•

É necessária uma maior assistência técnica qualificada durante a
escolha das alternativas de financiamento;

•

Os PR precisam ver os benefícios tangíveis que derivam da implementação das atividades do ABC, para poder compará-los com
os das atividades tradicionais que eles conhecem. Somente quantificando esses benefícios que o PR vai mudar de comportamento.
Os PR gostariam de ter mais possibilidade de participar de dias
de campo para entender melhor as potencialidades e o desempenho dos projetos financiados pelo ABC12;

•

O pecuarista tem um perfil mais conservador e não é muito propenso a fazer novos investimentos (dívidas) em algo que não conhece. O agricultor manifesta um maior interesse para novas tecnologias e pensa nos benefícios no médio prazo;

•

A forma de controle dos insumos/gastos/produção nas propriedades rurais é geralmente feita de forma aproximada (“na mão”) e
dificilmente pode ser adequada para avaliar projetos mais complexos (ex.: ILPF).

1.3 Grupo 3: Engenheiros agrônomos (EA)
Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas nas
agências e na sede do WWF-Brasil, e conversas informais durante dias
de campo (evento organizado pela rede de fomento ILPF em Goiás), visando deixar uma maior liberdade de discussão sobre o programa ABC.

12 Réplica do BB: capítulo 3 – item 9.
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1.3.1 Apresentação e Discussão dos resultados
Os engenheiros agrônomos do BB e ATERs entrevistados reconhecem
que o BB tem um papel fundamental no avanço do Programa ABC e na
sua disseminação, seguido das ATERs privadas.
Observa-se a complementaridade da ação da Embrapa e demais
ATERs; em Guariroba, o desempenho da Embrapa é muito bem avaliado enquanto o desempenho dos ATERs é mais limitado e seu número
de engenheiros agrônomos é considerado insuficiente. Em Lençóis, as
ATERs operam mais ativamente no mundo rural, e são reconhecidas
pela competência; o papel da EMBRAPA é secundário e é considerado
como pouco relevante.
A falta de conhecimento sobre o Programa ABC tanto nas agências do
BB quanto no mundo rural é considerada a primeira causa do não uso
de todo o recurso do ABC no último ano safra. As dificuldades que um
produtor encontra em preencher todos os requisitos do Programa ABC
também foram consideradas como um fator relevante.
As ATERs têm conhecimento parcial das atividades do ABC e dificuldade com projetos mais complexos, como ILFP. A assistência técnica
desvia o interesse do produtor rural do ABC para o FCO, porque é mais
simples e rápido na fase de planejamento do projeto – não é necessário
aprender coisas novas.
Todos reconhecem que seria bom haver mais treinamento sobre as atividades do ABC; foi sugerido aumentar os encontros com produtores
rurais no campo por meio de estudo piloto, para que possam ajudar a
deixar mais claro os benefícios ambientais e econômicos que as atividades ABC podem ter. O produtor rural, especialmente pecuarista, só
muda os próprios costumes se vê uma forma de aumentar a renda.
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1.3.2 Destaques das entrevistas
•

Existe uma diferenciação nas respostas de acordo com a área
de estudo: em Guariroba, a contribuição das ATERs privadas no
avanço do Programa ABC é avaliada como não relevante (a Embrapa tem um papel mais importante), enquanto, em Lençóis, o
papel das ATERs privadas é considerado como importante.

•

Banco do Brasil é considerado como o principal agente no avanço
do Programa ABC;

•

A falta de conhecimento dos funcionários de agência e dos produtores rurais sobre o programa ABC e a dificuldade em relação aos
procedimentos/requisitos demandados são as causas principais
que limitaram a demanda de financiamento do Programa ABC13;

•

Os EA preferem propor e trabalhar com projetos mais simples;
existem linhas de financiamento com menos burocracias, como o
FCO;

•

Os EA reconhecem que existe a necessidade de um melhor treinamento dos técnicos para que estes possam auxiliar na tomada
de decisão do produtor rural e lidar com projetos mais complexos
(ex.: ILFP)14;

•

Seria bom se houvesse um maior contato do EA com o produtor rural na implementação do projeto, mas isso pode determinar
custos adicionais que devem ser cobertos de alguma forma (ex.:
aumentando % que o agrônomo ganha sobre o valor do projeto)15;

•

Encontros e treinamentos no campo podem ajudar a entender e
comunicar os benefícios das atividades do ABC, tanto para os técnicos quanto para os produtores e funcionários do banco.

13 Réplica do BB: capítulo 3 – item 6.
14 Réplica do BB: capítulo 3 – itens 1, 4 e 12.
15 Réplica do BB: capítulo 3 – item 1.
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1.4 Grupo 4: Outras partes envolvidas
Nesse grupo foram incluídas todas as opiniões coletadas por meio de
conversas informais, notas e troca de e-mails com outros atores nacionais que têm um papel importante na disseminação e estudo do Plano e
Programa ABC: universidades, Ministérios, centro de pesquisa agropecuária, cooperativas, setor privado e bancos.

1.4.1 Apresentação e Discussão dos resultados
1.4.1.1 Professor Universitário
O entrevistado é especialista em ILPF, atividade que vem implementando durante os últimos 4 anos em sua própria fazenda. Realizou pesquisa sobre o Programa ABC e compartilhou a experiência dele sobre
diferentes tópicos:
Crédito: surgiram outras linhas de crédito com juros e prazos mais atrativos ao produtor rural, tais como a do FEAM integra SP;
Funcionários de Agência do BB: no que se refere ao ILPF desconhecem
o sistema, não existe um preparo, excessivo distanciamento da realidade rural, entendem o básico das informações das culturas regionais que
corriqueiramente realizam financiamentos;
Funcionários de instâncias superiores a agências: estão exclusivamente
interessados em cumprir metas de aspectos financeiros;
Técnico do BB: falta de conhecimento sobre as tecnologias adotadas,
desconhecimento do ILFP16;
Produtor: por ser um investimento em longo prazo o agente funcionário

16 Observação do BB: a disseminação e planejamento das atividades do ABC, tais como ILFP, não
é papel dos técnicos do BB.
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de agência do BB demanda bens hipotecários17 e isso representa um
impedimento ao acesso do produtor ao investimento. Outro fator é o
acesso/incentivo ao produtor para conhecer as atividades financiadas,
por meio de dias de campo que mostrem os benefícios tangíveis das
atividades do ABC. Existem casos de produtores que já estão totalmente comprometidos financeiramente e têm receio de fazer novos investimentos e novas dívidas. No caso de estarem já totalmente comprometidos, ou seja, sem mais garantias para oferecer, alternativas devem ser
oferecidas pelos governos, seja estadual ou federal, como fundos de
aval específicos;
A capacitação é uma das peças-chave e também um ponto fraco. A falta de comunicação e interação entre as partes que trabalham e pesquisam sobre as atividades do ABC é também um ponto fraco porque elas
afetam um grande número de variáveis agroambientais e é necessário
que se tenha uma visão mais holística;
Para melhorar o conhecimento, há necessidade de visita in situ, de contato com um número maior de áreas onde as atividades ABC são implementadas; isso favorece um melhor conhecimento das culturas locais e
possibilidade de interação entre elas. As variáveis agroambientais dependem fortemente do contexto local e regional – as atividades devem
ser adaptadas a esse contexto;
Sugere-se treinar os técnicos dando também a oportunidade de conhecer o sistema no campo; treinar os agentes financeiros de forma mais
branda; disponibilizar verba para desenvolvimento de pesquisa e publicações; e determinar porcentagens dos recursos financiados aos agentes financeiros que deveriam ser acionados por crédito;
O problema é tanto anterior à implementação do projeto no campo
(acesso ao crédito, acesso à informação, a capacitação) quanto posterior (monitoramento e acompanhamento por um técnico das atividades);

17 Observação do BB: essa não é a regra e depende do cliente.
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Percebemos que o Programa ABC tem determinadas exigências (necessárias) que geram despesas e dificuldades (tais como análise de
carbono) e que podem desestimular o produtor.
1.4.1.2 Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA)
O entrevistado evidenciou que a linha de crédito do ABC foi direcionada para agricultura dita empresarial, sendo as ações previstas (plantio
direto, ILPF, floresta plantadas, etc.) mais adequadas à realidade desse
segmento produtivo do que à agricultura familiar (que tem expressão
somente no que fala sobre tratamento de dejetos animais estabulados).
Diante disso, nunca houve uma incorporação efetiva da gestão do Plano ABC na agenda do Ministério. O MDA tem linhas de crédito diferenciadas, como Pronaf Floresta, ECO e Agroecologia, que direcionam
investimentos para atividades menos emissoras de carbono. Importante
entender complementariedade das ações com o Programa ABC.
Quanto ao tema da adaptação, o Plano ABC foi muito incipiente no conjunto de medidas propostas. Na adaptação, a agricultura familiar tem
um papel muito mais importante e deve ser considerado.
1.4.1.3 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
O entrevistado evidencia que foram investidos mais de R$ 7,6 bilhões e
assinado um total de quase 34 mil contratos até 2014, o que representa
um esforço enorme na área de mitigação do setor agropecuário.
O universo da agricultura brasileira é muito complexo e feito de realidades, atributos e processos distintos, que dificultam realizar uma análise
dos dados do Plano ABC e ter uma visão global completa e aceita.
Os estudos realizados sobre o ABC consideram essa diversidade de
forma superficial e isso representa um limite na análise. Para entender
bem o que está acontecendo na disseminação das atividades do ABC
precisamos de críticas baseadas em fatos reais coletados no campo,
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não somente em estatísticas coletadas nas agências do banco. O entrevistado notou em contatos de campo que projetos em execução em
determinado estado foram assinados em agências bancárias de outros
estados – isso enviesa as estatísticas espaciais calculadas a partir somente de dados sobre o financiamento e não sobre onde o projeto se
realiza18. Uma análise completa do Programa ABC deve também incluir
uma avaliação da aptidão agrícola das regiões que têm potencial para
desenvolver uma agricultura e pecuária mais sustentável e rentável.
1.4.1.4 Embrapa
Esses comentários são o resultado de conversas com alguns pesquisadores em momentos diferentes; observou-se uma convergência de
opinião sobre os itens principais.
Existe uma dificuldade de obter a localização exata dos projetos que foram financiados pelo Programa ABC. Isso impossibilita o monitoramento
das propriedades rurais e a quantificação das externalidades ao longo
do projeto.
A falta de técnicos capacitados no campo para acompanhar o produtor
rural, tanto no planejamento quanto no acompanhamento do projeto limita a disseminação do ABC.
Os técnicos demonstram pouco interesse em estudar e melhorar a formação deles sobre o Programa ABC.
ILPF demanda uma abordagem multidisciplinar – importante repensar
na formação dos agrônomos para garantir essa capacidade de integrar
vários aspectos.
O grande desafio é a agricultura familiar de pequena escala; necessitamos de uma linha de crédito que permita o acesso à tecnologia para
esse segmento produtivo.

18 Observação do BB: existe a possibilidade de individualizar a localização do projeto.

19

A comunicação dos objetivos e características do Plano ABC deve ser
melhorada para alcançar todos os atores do mundo rural.
Os benefícios econômicos e ambientais das atividades financiadas pelo
Programa ABC, como ILPF, são evidentes e quantificáveis – são ainda
poucos os estudos de caso (como a fazenda Santa Brígida) e precisamos difundir mais os resultados.
Agricultores estão adotando o ILPF mais rapidamente e vão sustentar a
pecuária – 3,5 milhões de estabelecimentos rurais não têm feito investimentos em máquinas e isso é o grande desafio para o financiamento.
1.4.1.5 Cooperativa (COCAMAR)
Os entrevistados da cooperativa que acessaram o Programa ABC reclamam da grande burocracia e procedimentos complexos que dilatam
os prazos na liberação do crédito e a necessidade de demandar outros
financiamentos em bancos privados mais rápidos.
1.4.1.6 Setor Privado (John Deer)
Durante o evento sobre o ILPF, o representante do setor privado reconheceu que o Brasil pode ser a potência agropecuária deste século, por
meio da difusão de práticas sustentáveis e rentáveis como a ILPF. Os pequenos produtores não conhecem as atividades do Plano ABC, não têm
acesso ao crédito e às novas tecnologias e aos respectivos benefícios.
Existem cerca de 5% (otimistamente) de produtores que buscam inovar,
outros 80% preferem esperar e ver os resultados obtidos pelo vizinho antes
de mudar de comportamento – isso pode demorar.
Foi evidenciada a necessidade de ter um financiamento rotativo mais
adequado ao calendário das novas atividades produtivas, como ILPF
(mais de uma safra por ano).
Temos que produzir mais onde já há produção e as atividades do Programa ABC podem ajudar a ter esse incremento de forma sustentável.
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A recuperação de áreas degradadas não é a solução para aumentar a
produção, pelo menos no curto e médio prazo.
1.4.1.7 Caixa
O entrevistado só evidenciou como o Programa ABC nasceu com uma
burocracia excessiva. Precisa ser reestruturado e simplificado para que
possa ter uma maior difusão no território.

1.4.2 Destaques das entrevistas
•

Existe uma convergência de opiniões sobre a necessidade de
uma melhor capacitação dos técnicos – que são em número ainda
muito limitado19;

•

Todos concordam que a comunicação sobre objetivos e benefícios do Programa ABC representa um grande obstáculo à sua
difusão no mundo rural20;

•

O mundo rural demora a assimilar novidades. Os produtores rurais
precisam ver resultados tangíveis para mudar de comportamento.
O programa ABC vai demandar um tempo de absorção;

•

Precisa-se aumentar a disponibilidade de dados completos sobre
projetos financiados, incluindo a localização espacial da propriedade onde a atividade se realiza, para auxiliar o monitoramento
das externalidades ambientais e econômicas21;

•

Quantificar os resultados das atividades do Programa ABC, por
meio do monitoramento, vai oferecer dados para demonstrar os
benefícios tangíveis do ABC, argumento que o produtor entende bem;

19 Réplica do BB: capítulo 3 – itens 3, 4 e 12.
20 Réplica do BB: capítulo 3 – itens 4 e 9.
21 Réplica do BB: capítulo 3 – item 8.

21

22
23
24
25
26
27
28

•

O universo rural brasileiro é complexo e o sucesso do ABC não
depende somente da linha de crédito – que é um instrumento importante – mas precisa de uma abordagem mais exaustiva que
integre o acesso à informação e as melhorias na capacitação técnica, entre outros22;

•

Os agentes financeiros e os técnicos – ambos considerados pouco preparados para oferecer as alternativas do Programa ABC
– deveriam estar mais próximos à realidade produtiva local do
cliente. Implementar programas do tipo “Dias de campo” nas fazendas que implementam o ABC podem ser uma forma eficiente
para treiná-los23;

•

A diferente distribuição espacial no território dos projetos ABC não
pode ser estudada somente a partir do número de contratos assinados nas agências do banco; às vezes, os projetos estão sendo
realizados longe da agência que concedeu o financiamento. Precisamos de mais dados de campo sobre a realidade produtiva
local24;

•

O Programa ABC deve ser repensado para atender de forma melhor aos prazos e às urgências do ciclo produtivo (liberação do
crédito mais rápida e rotatividade)25;

•

A burocracia, os requisitos complexos e a demora na liberação do financiamento26 do Programa ABC desestimulam o produtor rural, que
prefere outras linhas de crédito mais simples e rápidas (ex.: FCO)27;

•

Existe uma porcentagem de produtores rurais que não acessa nenhuma linha de crédito28.

Réplica do BB: capítulo 3 – itens 11 e 12.
Réplica do BB: capítulo 3 – itens 1, 2, 7 e 9.
Réplica do BB: capítulo 3 – item 8.
Réplica do BB: capítulo 3 – itens 5, 6 e 14.
Réplica do BB: capítulo 3 – itens 5, 6.
Réplica do BB: capítulo 3 – itens 10.
Réplica do BB: capítulo 3 – item 13.
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2. Conclusões
Durante as entrevistas e conversas informais foram individualizados uma
série recorrente de tópicos e argumentos, que foram utilizados neste estudo como indicadores qualitativos de performance do Programa ABC.
A frequência com a qual esses indicadores foram citados é utilizada
para definir suas importâncias relativas, construindo assim uma lista de
prioridades.
Os principais resultados que surgiram das entrevistas são analisados
dentro de um quadro global e listados, em ordem decrescente, de acordo com a frequência com a qual foram citados:
•

Burocracia e processos complicados que demandam custos elevados – econômicos e de tempo – para preencher todos os requisitos necessários à demanda do crédito; esse alto grau de requisição de documentos pode determinar uma grande demora na
liberação do financiamento, que é considerada como o principal
fator desestimulante na hora de escolher o Programa ABC. O valor dos juros, que quase nunca foi citado pelos produtores como
um problema foi, porém, indicado pelos funcionários de agência,
conjuntamente à burocracia excessiva, como fator importante na
oferta das alternativas de créditos ao cliente. Onde existem outras
linhas de financiamento mais simples e rápidas, como o FCO, o
Programa ABC não seria a primeira opção ofertada pela agência
do banco ao cliente29;

•

A falta de conhecimento sobre as peculiaridades e objetivos do
Programa ABC pelos funcionários de agência e pelos produtores
rurais limita a oferta e a demanda dessa linha de financiamento.
Em particular, foi evidenciada a falta de dados sobre as externali-

29 Observação do BB: a título informativo, na safra passada o mesmo se verificou com relação ao
Pronamp, que pode financiar a mesma coisa que o ABC, porém com taxa de juros mais baixa
e sem as exigências de um projeto ABC.
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dades positivas das atividades ABC (falta de monitoramento)30, o
que impossibilita uma comparação com as atividades tradicionais
– comparação que poderia evidenciar os benefícios econômicos
e ambientais no médio e longo prazo e contribuir para convencer
os produtores a mudar de comportamento;
•

A falta de técnicos capacitados sobre as caraterísticas das atividades financiadas pelo Programa ABC impede que seja oferecido
um suporte adequado à tomada de decisão do produtor rural na
fase de planejamento do projeto e escolha das alternativas produtivas. O engenheiro agrônomo prefere trabalhar com projetos mais
simples, em que há mais expertise, como o de recuperação de
pastos degradados, e muito dificilmente propõe alternativas mais
complexas como ILPF;

•

A limitada informação no mundo rural sobre as caraterísticas e
benefícios do Programa ABC é considerada um obstáculo à disseminação das suas atividades. Sugeriu-se um uso mais frequente
de dias de campo nas fazendas pilotos, onde poderiam ser facilmente explicados e mostrados benefícios tangíveis derivantes da
implementação das atividades financiadas pelo Programa ABC,
como o ILPF. Esses trabalhos de campo deveriam incluir a participação dos produtores, dos agentes financeiros e dos técnicos,
favorecendo assim um processo participativo e uma maior proximidade entre as partes envolvidas na oferta e demanda das linhas
de crédito rural;

•

O Programa ABC deveria levar mais em conta os prazos e necessidades do calendário das atividades produtivas31. Atrasos na

30 Observação do BB: não pode ser considerada atribuição dos agentes financeiros, e sim dos
órgãos governamentais.
31 Observação do BB: o BB não quer desqualificar as reclamações sobre burocracia elevada e
demora, mas apontar que alguns aspectos que atrasam o processo poderiam ser melhorados
com um melhor planejamento do projeto (ATERs), documentação completa e um pedido
de financiamento com mais antecedência. Como foi evidenciado no trabalho, a maioria dos
produtores não tem escrituração mínima de suas atividades, oque afeta a fluidez do processo
de coleta de informações, documentos, etc.
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liberação do crédito podem obrigar o produtor rural a demandar
um financiamento complementar, mais rápido, nos bancos privados para suprir as questões mais urgentes (insumo, investimentos, entre outros). A rotatividade do crédito seria mais adequada
aos novos sistemas produtivos, como ILPF que produzem mais
de uma safra por ano. Necessita-se um maior conhecimento da
complexidade do universo rural do Brasil para responder de forma
mais exaustiva às necessidades dos contextos produtivos locais.
Esse conhecimento passa por um trabalho de campo aprofundado e não somente da análise estatística sobre os números de contratos assinados pelas agências de banco;
•

Não existem nas agências do banco incentivos econômicos acionados por crédito do Programa ABC. Os agentes financeiros têm
um interesse limitado nessa linha de financiamento e preferem
concentrar seus esforços em produtos mais rentáveis como aqueles ligados à seguridade;

•

Existe uma parte de produtores rurais que não consegue acessar
o crédito. O Programa ABC deveria entender melhor a necessidade desse segmento produtivo, feito principalmente de agricultura
familiar de pequena escala ou produtores já totalmente comprometidos32, que representam uma parte importante do universo rural brasileiro e poderiam jogar um papel relevante na disseminação das atividades do ABC.

32 Esse público acessa o Pronaf, com encargos mais baixos. Mais comentários sobre esse assunto
podem ser encontrados no capítulo 3.
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3. Observações do BB
1. O BB não é responsável pela assistência técnica ao produtor.
Esse papel é desenvolvido pelas ATERs, responsáveis pela orientação técnica e planejamento do investimento a ser realizado na
propriedade.
2. O BB é uma instituição financeira e tem como objetivo expor e
propor serviços financeiros que poderiam ser de interesse do produtor rural. O grande leque de produtos do BB visa atender às
necessidades do complexo universo produtivo rural brasileiro.
3. O programa ABC foi incluído no Plano Safra em 2010/2011, porém
o Plano ABC só começou a ser implementado no ano sucessivo. Ou
seja, a linha de crédito foi introduzida no mercado antes do Plano,
e esta falta de planejamento temporal determinou atrasos na disseminação do conhecimento técnico sobre as atividades que iam ser
financiadas. A formação de pessoal capacitado passa por uma ação
integrada de Governo-Estados-Ministérios(MAPA)–Universidades.
4. A difusão e capacitação não são atribuições do banco. O Plano
ABC prevê ações de capacitação de técnicos e produtores rurais,
transferência de tecnologia e campanhas publicitárias sob condução do governo federal.
5. Demoras no processo de validação do projeto acontecem por
causas que poderiam se melhoradas: quando rejeitada, uma proposta é encerrada e o produtor precisa abrir uma nova – seria
mais eficiente simplesmente poder corrigir os erros e preencher
as lacunas existentes na proposta inicial, sem necessidade de recomeçar um novo processo administrativo.
6. O processo de ida/vinda de documento entre BB e BNDES é uma
causa importante da demora na liberação das propostas. O BNDES pode demandar uma grande quantidade de informações
(que em áreas rurais do interior é difícil coletar, como notas fiscais
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com registro, etc.) – essa metodologia poderia ser simplificada
para pequenas operações pulverizadas como as do ABC, reduzindo os custos de transação e tempo de análise. Esse controle
mais detalhado poderia ser efetuado só por projetos maiores (e.g.,
a partir de certo valor).
7. A dificuldade de localizar as fazendas financiadas, para agilizar
a etapa de controle e monitoramento, demanda a inclusão de um
novo campo para preencher com localização do projeto – autorização do SICOR/ Banco Central.
8. Demonstrar os benefícios da implementação das atividades do
ABC em comparação à produção tradicional não é papel do banco, e sim das ATERs na hora de suportar o produtor na escolha
das alternativas. O Banco do Brasil entende que esse conhecimento não é responsabilidade de seus funcionários.
9. A dificuldade em distribuir todo o recurso do Programa ABC no
passado foi ligada à falta de juros suficientemente competitivos
em comparação às outras linhas de crédito rural. Na primeira metade do ano 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. O
Programa ABC apresenta mais requisitos para acessar o financiamento e, por isso, um produtor pode preferir outras linhas de
crédito rural com condições financeiras similares, mas com menos
requisitos.
10. A participação de outras instituições financeiras seria positiva e
contribuiria para a ampliação do Programa ABC. Atualmente, quase todo o financiamento do Programa ABC (90%) é feito pelo BB,
que também é responsável por 65% do crédito rural do Sistema
Financeiro Nacional - SFN.
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11. O ABC (mais focalizado em médio e grande agricultor) e o Pronaf
(pequeno produtor) podem ser complementares e não competidores. O Pronaf tem juros de 1% até 2% e financia também atividades que podem reduzir emissões.
12. Existem questões na disseminação do Programa ABC que só podem ser resolvidas institucionalmente por meio de um maior envolvimento do MAPA, MDA e Ministério da Fazenda.
13. Os produtores rurais totalmente comprometidos que não podem
mais acessar o crédito incluem: i) produtores que não têm capacidade financeira de maior endividamento; ii) produtores que não
têm possibilidade de apresentar garantias reais e/ou pessoais; iii)
produtores com registros de inadimplências que têm dificuldade
para acessar novos créditos.
14. A rotatividade do crédito (que leva em conta as épocas de retorno das atividades assistidas), uma das propostas avançadas nas
entrevistas depende de autorização do regulador (CMN – Bacen).
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