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SUMÁRIO EXECUTIVO
Por que o estudo foi
desenvolvido?

1

O estudo intitulado Políticas
Públicas para o Setor Financeiro
que promovam a Conservação
do Capital Natural no Setor Agropecuário:
Brasil, da Rio92 à Rio+20 com uma Visão
Prospectiva da Rio+50 foi produzido no
âmbito do Programa Água Brasil, parceria
firmada pelo BB com a Agência Nacional
de Águas, o WWF e a Fundação Banco
do Brasil visando à implementação de
práticas agrícolas sustentáveis em conservação de recursos hídricos e à conscientização e mudança de atitude dos
públicos internos dos parceiros, clientes
e da sociedade com relação ao consumo
responsável e tratamento adequado dos
resíduos sólidos urbanos. Nesse contexto, o estudo foi elaborado com o objetivo
de analisar as possibilidades de coordenação e compatibilização entre a atuação
do setor financeiro e a minimização das
externalidades negativas ambientais derivadas das atividades produtivas que alimentam as exportações de produtos da
lavoura e pecuária brasileiras. As cadeias
produtivas pesquisadas foram: cana-de-açúcar, carne bovina, soja e madeira. A
principal questão respondida pelos resultados desta investigação foi: as atuais
ações e instrumentos do setor financeiro,
dirigidas para apoiar as atividades produtivas do agronegócio brasileiro voltadas
para a exportação de seus produtos, são
compatíveis com a crescente tentativa
de regulamentação internacional voltada
para difundir ou incentivar formas de
produção que minimizem consequências
ambientais negativas?

7

2

Na busca de evidências (conceituais, analíticas, empíricas)
para responder a essa indagação, nossos estudos limitaram-se a um
período aproximado de 20 anos entre
duas conferências da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre desenvolvimento e meio ambiente: a RIO92
e a RIO+20. Além disso, utilizamos
exclusivamente evidências disponíveis
em fontes secundárias, não tendo sido
realizado levantamento primário de dados ou informações. As principais fontes
utilizadas foram: a) literatura técnica e
científica nas áreas de agropecuária, economia bancária, economia internacional
e meio ambiente; b) anais de encontros
técnico-científicos, em particular os da
Sociedade Brasileira de Economia, Sociologia e Administração Rural (SOBER);
e c) banco de dados oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento – MAPA, Ministério do
Meio Ambiente - MMA e Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC.

3

Outro procedimento metodológico relevante para o
sucesso das investigações
desenvolvidas foi a definição de quatro
áreas de interação humana: a. Atividade
Agropecuária – em particular os aspectos relacionados à parcela da sua produção voltada para atender o mercado
internacional; b. Setor Externo – com
destaque para a clara percepção das
características do comércio internacional de produtos agropecuários; c. Setor
Financeiro – composto por diversos seg-

© WWF-Brasil / Eduardo Aigner
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Nascente do Rio dos Matos (olho d’água) no Povoado de Mangabeira, Pedro II/PI, onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo
Água e Agricultura.

mentos, entre os quais é de nosso especial
interesse aquele que financia (direta ou
indiretamente) as atividades agropecuárias; e d. Capital Natural – a base física e
biológica sobre a qual se desenvolvem as
atividades agropecuárias é o motivo último
desta investigação e para a qual se busca a
manutenção de suas qualidades em bases
sustentáveis.

4

Definidas essas quatro áreas de
interação humana, os autores
detalharam cada uma delas
individualmente. A esse conhecimento individual de cada área denominamos como
conhecimento segmentado do assunto
analisado. Apesar de relevante, esse conhecimento segmentado contribuiu marginalmente para a consecução dos objetivos do
estudo. Foi fundamental um conhecimento
das interfaces entre essas quatro áreas de
interação humana. Em uma primeira etapa
na busca do entendimento dessas interfaces foram consideradas as interações
dessas áreas duas a duas. Denominamos

esse entendimento de conhecimento combinado, que nos revelou a importância da
dependência das ações e das características de uma área de interação humana em
relação às ações e características de outra.
No entanto, foi também necessária outra
etapa ainda mais reveladora: o conhecimento derivado de análises das interfaces
entre múltiplas combinações de áreas de
intervenção humana. Isso foi obtido de
duas maneiras. A primeira é o conhecimento adicionado, no qual áreas são analisadas
em combinações triangulares, e a segunda
é o conhecimento totalizador, no qual se
alcança a interação entre as ações e as
características conjuntas das quatro áreas
de interação humana. Todos esses níveis
de conhecimento estão representados na
Figura 1.1 do Capítulo 1 do estudo.

Por que este estudo é importante?

5
8

A última década do século XX e
a primeira década do século XXI
foram marcantes em termos de
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6

A agropecuária, o setor financeiro, o comércio externo e o capital
natural (meio ambiente) brasileiros não ficaram imunes às mudanças
ocorridas no período; muito pelo contrário.
O setor agropecuário nacional apresentou
aumentos de produção impressionantes e
o país consolidou-se entre os três maiores
exportadores mundiais de grãos e carnes.
O setor financeiro passou por um período
de grande instabilidade, seguido por uma
concentração de atividades bancárias que
o direciona para uma estrutura robusta.
Depois de décadas de uma economia fechada em um processo de industrialização
por substituição de importações, o Brasil se
abre ao comércio e investimentos internacionais, em um cenário em que competitividade passa ser objetivo básico. Em termos
de uso e conservação do capital natural,
supressão de cobertura vegetal, poluição
do ar e da água e perda de diversidade
biológica, consolidam-se como variáveis
relevantes nas escolhas, implantações e
avaliações de políticas, planos, programas
e projetos.

9
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transformações significativas nos sistemas
político e econômico, em nível global e nacional. Em termos de política internacional,
mudanças decorrentes da fragmentação
do experimento socialista soviético alteraram posições relativas de determinados
Estados nacionais na hierarquia do sistema
internacional contemporâneo. A economia
global também sofre mudanças profundas,
principalmente em decorrência do acelerado crescimento da China. No Brasil, o
processo de redemocratização se consolida após um conturbado impedimento do
Presidente da República e a economia fica
livre da alta inflação e se reencontra com
a estabilidade monetária e o crescimento
econômico, em um cenário de crescente
abertura ao mercado internacional.

Parque Nacional Cavernas do Peruacu na Bacia do Rio Peruaçu, Januaria/MG, onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo
Água e Agricultura.

7

A análise de quatro cadeias
produtivas de produtos agropecuários presentes na pauta de
exportação brasileira (soja, carne bovina,
cana-de-açúcar e madeira), financiadas pelo
sistema de crédito rural e que impactam o
capital natural é extremamente relevante em
um período de mudanças tão grandes como
o compreendido entre RIO92 e RIO+20. Essas cadeias produtivas apresentam aspectos
técnicos, produtivos, institucionais, geográficos e comerciais distintos o suficiente para
que se alcance uma visão abrangente das
interfaces entre setor financeiro, atividade
agropecuária, comércio externo e capital
natural. Tudo isso evidencia a importância
das análises e dos resultados do estudo sobre Políticas Públicas para o Setor Financeiro
que promovam a Conservação do Capital
Natural no Setor Agropecuário: Brasil, da
Rio92 à Rio+20 com uma Visão Prospectiva
da Rio+50.
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O conhecimento segmentado
destacado no estudo

8

A agropecuária brasileira parece
ter iniciado uma transição de um
sistema agropecuário fundamentado em recursos naturais para um sistema
fundamentado em ciência no período analisado. Na verdade essa transição tem um
claro componente regional: em algumas
áreas, o uso intensivo do capital natural ainda é o principal insumo/fator de produção;
em outras regiões, a agropecuária intensiva
predomina, com intenso uso de sementes
melhoradas, fertilizantes, produtos químicos e maquinário. Há ainda aqueles pontos
do território onde o sistema fundamentado
em recursos naturais experimenta uma
transição para o sistema fundamentado
em ciência. Essas três situações podem
também ser encontradas nas cadeias produtivas analisadas, com a soja e a cana
mais próximas a sistemas fundamentados
em ciência, a pecuária fundamentado em
recursos naturais e a madeira em um sistema em transição.

9

O sistema oficial de crédito
rural recuperou sua dimensão
financeira durante o período sob
análise, após uma crise profunda na década
de 80. Apesar de novas regras para fontes
e usos de recursos, o crédito rural oficial
mantém algumas das suas características
do próspero período anterior. Uma dessas
características é a desigual distribuição
entre regiões e entre atividades produtivas. Outra tendência que se mantém é
a criação de “linhas especiais de crédito”
para atender regiões, atividades e clientela não contempladas pelas regras gerais
do sistema. Chama a atenção do analista,
por outro lado, a significativa redução da
importância relativa do crédito rural oficial
quando comparada ao valor da produção
agropecuária.

10

Apesar do incremento do
comércio internacional de produtos agropecuários, o crescimento das trocas internacionais é ainda
freado por uma série de barreiras impostas
pelos países compradores, em geral países
de elevada renda. Essas barreiras recebem
atenção detalhada na Parte III do estudo.
Não obstante, nossas análises também evidenciaram alguns obstáculos internos ao
aumento das exportações agropecuárias
brasileiras. Elas acabam sendo negativamente influenciadas por outras políticas
(de câmbio e tributárias), por problemas
sanitários ainda não equacionados (relacionados ao controle de enfermidades
animais) ou pela ausência de definições de
política pública (caso da cana-de-açúcar e,
em especial, da madeira).

11

Ao longo dos 20 anos entre
a RIO92 e a RIO+20 o capital
natural recebeu atenção crescente de formuladores e implantadores de
política pública. Impressiona o analista a
quantidade de políticas ambientais aprovadas e implantadas no país. No entanto,
outro aspecto também chama a atenção:
a política brasileira de uso e conservação
do capital natural continua essencialmente
baseada em instrumentos de comando e
controle (ICC), tais como: leis, instruções,
normas, licenciamentos, zoneamento. Instrumentos econômicos (IE) e instrumentos
proativos/voluntários (IV) continuam presentes nos discursos e ausentes na prática
da gestão do capital natural no Brasil.

O conhecimento combinado
destacado no estudo

12

As interfaces entre produção
agropecuária e capital natural
são complexas em uma realidade de transição de um sistema agropecuá-

10
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Boas práticas de produção agrícola em Lençóis Paulista/SP, onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo de Água e Agricultura.

rio baseado em recursos naturais para um
sistema baseado em ciência. Essa realidade
exige conhecimento técnico-científico mais
aprofundado e linhas de financiamento
e de crédito mais abundantes e de longo
prazo. Se, por um lado, um sistema agropecuário baseado em ciência libera a produção agropecuária dos limites impostos pelo
capital natural, por outro lado impõe um
novo conjunto de restrições a essa mesma
produção. A intensificação da produção
agropecuária tem acelerado o processo de
degradação do solo e de poluição dos recursos hídricos, assim como incrementado
a resistência das pragas e das patogêneses
aos métodos usuais de controle.

13

O final do século XX, em especial os anos imediatamente
posteriores à RIO92, também
seria palco de uma crescente intranquilidade quer com os impactos sobre o capital
natural das externalidades geradas pela
produção agropecuária mais intensiva
(em alguns locais, com os impactos de um
11

padrão ainda de crescimento extensivo
da produção), quer com o crescimento
da demanda por amenidades ambientais
rurais, derivado do incremento da renda
per capita e da elevada elasticidade-renda
da demanda por serviços ambientais, tais
como ausência de poluição e de degradação. A partir do início dos anos 90 começava a ficar evidente que o redirecionamento
do esforço produtivo, técnico e científico
para um caminho induzido por um menor
estresse ambiental seria elemento essencial em qualquer esforço para alcançar
consistência entre demandas muitas vezes
conflitantes por maior disponibilidade de
alimentos e por mais serviços ambientais.

14

Na década da RIO92 (1990 a
1999) houve aumento do volume produzido com redução
da área plantada em praticamente todas
as lavouras brasileiras. Entre as culturas
selecionadas no estudo, cana-de-açúcar e
soja elevaram o volume da produção combinado com o aumento da área plantada.

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

Isso sinalizava o rompimento do padrão
tradicional de crescimento com base essencialmente na expansão da área cultivada, já
que os aumentos da produção física das lavouras estavam associados ao incremento
da produtividade, seja por meio de novas
técnicas agrícolas ou pelo uso da Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) de nossos centros de investigação científica.

15

No período imediatamente
subsequente
(1999-2006),
em um contexto de expansão
acelerada do agronegócio, houve elevação
vertiginosa da produção de algumas lavouras, que voltou a ser acompanhada pelo
aumento da área plantada combinada com
ganhos de produtividade. No entanto, isso
não significou um retorno ao tradicional
padrão extensivo, uma vez que se estava
diante de um processo de intensificação
da modernização dos diversos sistemas
produtivos, com adoção progressiva de
tecnologias mais produtivas. O período
mais próximo à RIO+20 (2006-2011) apresentou um padrão semelhante ao primeiro
período, ou seja, praticamente em todas
as lavouras brasileiras houve aumento do
volume produzido com redução da área
plantada.

16

Em termos de políticas públicas explícita ou implicitamente
relacionadas às atividades
agropecuárias brasileiras, há uma clara
impressão de que não foram percebidas
ainda as profundas mudanças ocorridas no
setor agropecuário nacional. As quatro cadeias produtivas aqui estudadas têm tido a
incorporação da variável ambiental de maneira míope. Por exemplo, uma das ações
para conservar o capital natural em relação
à expansão da cultura da soja é conhecida
como a Moratória da Soja. Outro exemplo:
o deslocamento da fronteira da produção
pecuária para a região Centro-Oeste e, mais
recentemente, para a região Norte gerou

diversos protestos da área ambientalista
em relação à atividade, que acarretaram a
conhecida Moratória da Carne de 2009.

17

Não se podem negar (pelo
menos ainda não se podem
negar) os efeitos positivos
dessas Moratórias sobre uma redução no
ritmo de desmatamento de atividades
caracterizadas por um sistema produtivo
baseado em recursos naturais. No entanto,
para um sistema baseado em ciência, como
é o caso de parte significativa da soja, os
efeitos da Moratória são nulos em termos
de redução das externalidades negativas
da produção sobre o capital natural. Mais
relevante ainda é o fato de que parte relevante do crédito rural oficial é obtida pelos
produtores de soja baseados em ciência e
não pelos baseados em recursos naturais.

18

A eficácia ambiental se amplia
no caso do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro. Esse Protocolo, de adesão voluntária,
estabeleceu uma série de princípios e
diretivas técnicas, de natureza ambiental,
a serem observados pelos produtores de
cana-de-açúcar. Entre as diversas diretrizes,
destaca-se aquela que antecipa os prazos
estabelecidos para o fim da colheita da cana-de-açúcar com o uso prévio do fogo nas
áreas cultivadas pelas usinas. Essa prática
agrícola, denominada “queima controlada
da palha da cana” é necessária para a sua
colheita manual, sem o emprego de máquinas. Em fevereiro de 2008, a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente de São Paulo
informou que 141 empresas de açúcar e
etanol já haviam aderido ao Protocolo, recebendo o respectivo “Certificado de Conformidade Agroambiental”. Essas adesões
correspondem a mais de 90% do total de
cana produzida no território paulista.

12
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natural no Brasil nos últimos vinte anos. Os
documentos resultantes da Conferência
RIO92 desconsideraram, em essência, o
setor financeiro e o papel que ele poderia
desempenhar na busca de um padrão de
desenvolvimento sustentável, conceito-chave da Conferência. As alusões feitas a
recursos financeiros naqueles documentos
se restringiam a promessas de transferências financeiras dos países ricos aos países
pobres a fim de auxiliá-los na busca de um
padrão sustentável de desenvolvimento.
Essas transferências ficaram no terreno das
muitas promessas não cumpridas ao longo
das duas décadas seguintes.

21
Igarapé Santa Rosa na Bacia do Rio Acre, Xapuri/AC, onde o
Programa Água Brasil atua pelo eixo Água e Agricultura.
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O setor madeireiro apresenta
uma clara indefinição em termos de suas interfaces com
o setor financeiro, o setor exportador ou
o capital natural. O setor está incluído na
Política Nacional sobre Mudança do Clima
que inclui a redução do desmatamento e o
reflorestamento de 5,5 milhões de hectares,
sendo 2 milhões de florestas nativas. Além
de dúvidas sobre a localização geográfica
do reflorestamento vis-a-vis a do desmatamento, não há preocupação explícita de
diversificar as espécies usadas nos reflorestamentos brasileiros que se concentram em
algumas poucas espécies mais rentáveis.

O conhecimento adicionado
destacado no estudo

20

Alterações marcantes ocorreram nos setores financeiro e
agropecuário e nas suas interfaces com o uso e a conservação do capital

13

A incorporação da sustentabilidade ao comportamento
tático ou estratégico do setor
financeiro voltado para agropecuária é
ainda mais recente. A intermediação financeira, ao transferir recursos entre aqueles
que poupam e aqueles que investem, é
reconhecida como fundamental ao desenvolvimento humano pelos economistas há
mais de um século. Apesar dessa importância, o setor financeiro só foi incorporado ao
discurso do desenvolvimento sustentável
– assim como incorporou esse conceito
ao seu discurso – muito recentemente, há
pouco mais de duas décadas. É uma elogiável incorporação que ao analista mais
atento deixa, entretanto, a impressão de
que a sustentabilidade ambiental está mais
no discurso do que na prática do setor financeiro brasileiro. O setor continua sendo
mais reativo às determinações e ações de
órgãos ambientais do que proativo, nunca
se antecipando às exigências ambientais
legais.

22

As instituições financeiras,
a exemplo de empresas em
quaisquer setores da economia, podem apresentar condutas que reflitam preocupação sobre os impactos das
suas atividades produtivas sobre o capital

© WWF-Brasil / Gilmar Felix
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Voluntária na bacia do rio Pipiripau, Planaltina / DF, onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo Água e Agricultura.

natural. As razões para essas condutas são
diversas. Pode-se assinalar, porém, que
estão relacionadas àquelas mesmas apontadas para os demais segmentos empresariais: busca por maior competitividade
e sinergia com outras ações voltadas à
eficiência operacional. No entanto, a intermediação financeira gera especificidades
para a motivação ambiental. Além da busca
por ativos mais valorizados nos diversos
mercados de investimento, o principal
motivo para que os bancos comerciais, em
particular, estejam mais envolvidos com
as questões ambientais está relacionado
ao crédito direcionado a tomadores com
menor passivo ambiental.

23

A regulamentação que trata da
responsabilidade ambiental do
setor financeiro acrescentou,
ao longo do período de 20 anos entre as
duas conferências sobre meio ambiente e
desenvolvimento, mais um componente aos
riscos tradicionais e inerentes ao negócio

bancário. O risco ambiental pode perpassar
todos os usuais tipos de riscos das atividades bancárias (riscos de mercado, legal,
de crédito e operacional). Não obstante, o
risco de crédito inflado pelo impacto que
um devedor pode causar ao capital natural
é aquele que tem merecido maior atenção
por usuários e gestores do setor financeiro
e pela opinião pública em geral.

24

Essa preocupação tem lentamente alcançado o sistema
oficial de crédito rural. Por um
lado, as instituições financeiras fazem aquilo que a elas cabe legalmente: ao conceder
o crédito, o tomador deve demonstrar
obediência à legislação ambiental vigente.
Há uma ênfase referente à “obediência à
legislação ambiental vigente” no entendimento de que se deve obedecer ao estabelecido no “código florestal”, às exigências
do licenciamento ambiental e, quando
for o caso, à outorga para o uso da água
bruta. Assim procedendo, as instituições

14
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financeiras brasileiras, como destacado
anteriormente, têm apresentado um comportamento reativo à legislação ambiental
no que concerne à concessão de crédito
rural. Não obstante, a legislação ambiental
brasileira ampliou-se significativamente
ao longo das últimas duas décadas, como
evidenciado no estudo.

25

Por outro lado, retoma-se uma
antiga prática da política de
crédito rural brasileira. Para
atender às necessidades específicas de determinados segmentos da atividade rural, o
governo lança mão do sistema de segmentação do mercado de crédito rural. Dessa
forma, gera as distorções inerentes a esse
procedimento. Essa é a herança para tratar
da incorporação de objetivos, salvaguardas
ou riscos ambientais das atividades agropecuárias: estabelecer linhas de créditos
explicitamente ambientais (reflorestamento, produtores orgânicos, produtores
em espaços geográficos ambientalmente
sensíveis, entre outros). Essas linhas de
crédito ambientalmente corretas envolvem
montantes de recursos significativamente
menores do que os montantes de recursos
para crédito ou para financiamento agropecuários que só apresentam as usuais
salvaguardas ambientais.

26

Permanece, portanto, uma
evidente ambiguidade no
financiamento da atividade
agropecuária. Os recursos creditícios para
a produção agropecuária em que são consideradas apenas as usuais restrições ambientais (“código florestal”, licenciamento,
outorga) são muito superiores aos recursos
creditícios para a produção agropecuária
sustentável ou verde. Por falta de crédito, a
terra é subutilizada. Terra subutilizada não
cumpre sua função social, logo, pode ser
desapropriada. Diante da falta de crédito,
os recursos naturais passam a ser empregados como “substitutos” do capital. Não
15

dispondo de capital para intensificar a produção, a incorporação de novos recursos
pode ser uma alternativa aos agricultores.
Os cerca de 20 milhões de hectares – equivalentes a toda a área plantada com soja
atualmente no país - de áreas em vários
graus de degradação na região dos Cerrados e da Amazônia demonstram que a
oportunidade não passou despercebida
aos agricultores brasileiros.

27

Alguns programas governamentais visam a estimular
linhas de créditos especificamente ambientais. Entre elas estão alguns
fundos constitucionais e linhas de crédito
agroambientais. Em 2010 é criado pelo
governo federal o Programa para Redução
da Emissão de Gases de Efeito Estufa na
Agricultura (Programa ABC) que incentiva
e disponibiliza recursos para que os produtores rurais adotem técnicas agrícolas sustentáveis. A ideia é que a produção agrícola
e pecuária garanta mais renda ao produtor,
mais alimentos para a população e aumente a proteção ao meio ambiente. O programa previu, para a safra 2011/2012, um
total de R$ 3,150 bilhões em recursos. Os
resultados iniciais do programa superaram
as metas inicialmente estabelecidas e podem atuar como um indicador da crescente
importância do capital natural na equação
produtiva dos produtores brasileiros.

O conhecimento totalizador.
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De fato avançamos muito nos
últimos 20 anos. Preocupações
com o uso e a conservação
do capital natural difundiram-se para segmentos sociais que não as contemplavam
na época da RIO92. Sustentabilidade ambiental passa a ser acessória às decisões
estratégicas de instituições públicas e
corporações privadas. Não obstante, sustentabilidade ainda continua sendo um
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econômica. Se ele não o for, a problemática
ambiental continuará a gerar apenas moratórias, protocolos, apêndices a decisões
privadas e públicas. Sustentabilidade como
componente usual de escolha será o objetivo
a ser alcançado até a RIO+50, também para
as decisões do sistema financeiro brasileiro,
em especial em sua relação ao crédito e ao
financiamento das atividades agropecuárias
do país. Por que esse objetivo é relevante?
Será ele factível?

30
Lençóis Paulista / SP, onde o Programa Água Brasil atua pelo
eixo Água e Agricultura.

apêndice, um complemento, e não um
componente integrante e permanente
de escolhas e de decisões individuais ou
coletivas. A proliferação de “moratórias”
e “protocolos” para esverdear atividades
agropecuárias é apenas uma evidência
dessa preocupação complementar com
o uso do capital natural. Essa complementaridade também é a realidade atual
das decisões das instituições financeiras
brasileiras em relação às suas decisões de
concessão de crédito e financiamento ao
setor agropecuário nacional.
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Qual o caminho para a RIO+50
daqui a 30 anos, em 2042?
Sustentabilidade terá que ser
componente usual do processo de escolha,
da mesma maneira que utilidade, rentabilidade, lucratividade, entre outros critérios,
são componentes essenciais atualmente.
Esse é o objetivo a ser alcançado. Somente
se ele for alcançado teremos certeza de que
a problemática ambiental terá a mesma
relevância da problemática social, política e

A agropecuária mundial terá
de atender a uma demanda
em ascensão por alimentos,
decorrente do crescimento da população
e da sua renda nas próximas três décadas.
Ao mesmo tempo, ocorrerão preocupações
também ascendentes sobre a qualidade de
recursos e serviços derivados do capital
natural. Isso exigirá que as comunidades
de formuladores e implementadores de
política pública e de cientistas tenham uma
adequada compreensão das forças que
determinam as causas, a velocidade e a
direção das mudanças necessárias da atual
realidade das atividades agropecuárias.
Isso é particularmente verdadeiro para a
agropecuária brasileira que deverá ser protagonista de destaque no cenário mundial.
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Entre as mudanças prováveis
uma parece evidente: a insustentabilidade de um “caminho
dependente” de materiais e energia derivados de hidrocarbonetos, que reflete a falha
de desenhar e implantar incentivos compatíveis com um caminho técnico alternativo.
Para correção dessa falha é essencial a
definição de um novo caminho tecnológico, crédito, financiamentos e investimentos
em infraestrutura compatível com um crescente valor de bens e serviços derivados
do capital natural e compatibilidade entre
políticas ambientais explícitas e políticas
setoriais que implicitamente afetam o uso
e a conservação do capital natural.
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Verifica-se ao longo do estudo que não é simples definir
o que têm sido as políticas
agrícola e ambiental brasileiras. O que se
observa são conjuntos de medidas isoladas
de estímulo à agricultura e medidas isoladas de defesa do meio ambiente, tomadas
sob pressão, seja de grupos de interesse
ou das circunstâncias. Em alguns momentos, há o “esverdear” de políticas agrícolas;
em outras, o “desenvolver” incorporado
às ações ambientais. Conjuntos coerentes
de medidas são a exceção, não a regra. A
coerência é construída ao longo do tempo,
à medida que as falhas ficam tão gritantes
que o ônus político de não fazer nada supera o das medidas corretivas.
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A proteção do capital natural é
de interesse coletivo. A pressão
é, portanto, difusa. É investimento de longo prazo. O valor descontado
dos benefícios pode ser pequeno, se a taxa
de desconto social for pouco maior do que
zero. As maiores interessadas, as gerações
futuras, são claramente sub-representadas
nas decisões presentes. Em contraposição, o
crescimento de um setor particular da economia, como o agropecuário, é de interesse
específico de determinado grupo. A pressão
é direta, bem focada, eficaz. Os benefícios
do crescimento são imediatos. Se os objetivos de proteção ambiental e crescimento
agrícola têm dimensões temporais distintas,
os impactos fiscais dos dois conjuntos de
políticas também são opostos. Em curto
prazo, enquanto a política de crescimento
é fonte de receita tributária, a proteção do
meio ambiente produz despesas para o Tesouro Nacional e custos para o setor privado.
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Assim, embora, teoricamente,
o trade-off entre crescimento
e preservação seja nítido, no
jogo das pressões políticas o espaço para
a barganha é quase inexistente. É como se
os contendores operassem em arenas dis17

tintas. Nessas circunstâncias, a proteção ao
meio ambiente permeia todas as políticas,
mas não tem preeminência em nenhuma.
Na melhor das hipóteses, é vista como uma
restrição adicional a limitar a expansão da
economia. E essa percepção, por mais reducionista que possa ser, acaba se refletindo em diversos componentes de políticas
públicas. Ela se reflete também na política
de crédito e no comportamento do setor
financeiro. Há “linhas de crédito” para o
“desenvolvimento sustentável” agropecuário, mas a maioria esmagadora de recursos
disponíveis para financiamento agropecuário traz as usuais salvaguardas ambientais
entre os critérios utilizados na análise do
risco de crédito. A simples obediência à
legislação ambiental vigente (especificamente, “código florestal”, licenciamento,
outorga) tem um efeito marginal em termos de minimização do risco ambiental do
crédito rural.
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É exatamente isso que tem de
ser mudado nos próximos 30
anos. Internalizar a conservação
do capital natural nas decisões e nas escolhas
é o próximo degrau a ser escalado, logo após
termos alcançado o degrau da internalização
das externalidades negativas do atual caminho, escolhido com base nos atuais critérios
de decisões e escolhas. Em um cenário otimista, na RIO+50 avaliaremos o sucesso da
internalização de componentes ambientais
nos procedimentos de avaliação de pedidos
ou de projetos para a obtenção de crédito e
de financiamentos agropecuários pelas instituições financeiras brasileiras. Ficará claro,
então, que a eliminação de escolhas isoladas
e fragmentadas em nível de microdecisões é
etapa fundamental para eliminar, em nível de
macrodecisões de política pública, “medidas
isoladas de estímulo à agricultura e medidas
isoladas de defesa do meio ambiente”. Também nesse nível, o setor financeiro teria desempenhado papéis fundamentais nos trinta
anos entre 2012 e 2042.
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Mudanças na atuação do setor
financeiro são condições necessárias para, por exemplo, incrementar a eficácia de políticas ambientais
explícitas. Na agricultura, o requisito legal de
maior impacto são as áreas de exclusão, que
incluem as “unidades de conservação” (Lei
9.985, de 2000), “reservas legais” e “áreas
de preservação permanente”, essas últimas
definidas no Código Florestal Brasileiro (Lei
12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela
Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012). As
dificuldades de se fazer respeitar as áreas
de exclusão decorrem dos elevados custos
de sua demarcação e dos custos ainda
mais elevados de fiscalização. No caso das
reservas legais – áreas de exclusão dentro
dos limites do estabelecimento agrícola –, o
custo que representam para os agricultores
e a fragilidade dos critérios técnicos para a
definição das áreas induzem ao aumento
da resistência à determinação legal. Embora
a exclusão de áreas de reconhecido valor
ambiental seja indispensável ao crescimento
sustentável da agricultura, a aplicação da lei
é complexa e dispendiosa.
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Novos esquemas de financiamento e crédito rural serão essenciais para que a promoção
do desenvolvimento agrícola sustentável
ou da economia agrícola verde possa ser
eficaz. Essa promoção envolverá a adequação das tecnologias agrícolas às restrições
ambientais. O primeiro passo nessa direção seria o melhor conhecimento de tais
restrições. Os “zoneamentos ecológicos
econômicos”, apesar de ineficazes como
meios de controle burocrático, podem ser,
todavia, fontes de informações importantes para os produtores. O segundo passo
seria a identificação e a divulgação de
atividades e tecnologias recomendadas
para cada ambiente natural. Partindo do
pressuposto de que os agricultores têm interesse em proteger seus próprios recursos
naturais, informações sobre tecnologias e

culturas recomendadas a cada região terão
impacto salutar sobre o meio ambiente.
Não se pode esquecer, no entanto, que as
decisões dos agricultores são influenciadas
mais pelos incentivos de mercado do que
pela aptidão agronômica de uma região.
É o clássico conflito entre “ótimo técnico”,
“ótimo financeiro” e “ótimo econômico” tão
presente tanto na literatura técnica quanto
na científica.
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Os conflitos reais ou potenciais
entre crescimento econômico
e conservação do capital natural só terão solução favorável no caso das
tecnologias ambientalmente benignas. Na
medida em que o retorno econômico dessas tecnologias superar o retorno de opções
menos favoráveis à natureza, a sustentabilidade do crescimento será assegurada, pois
lucro privado e ganhos sociais caminharão
na mesma direção. Tecnologia ambientalmente benigna não é uma dádiva, ela exige
recursos humanos, físicos e financeiros para
o seu desenvolvimento. Difusão de tecnologia ambientalmente benigna depende, além
de sua rentabilidade, de estímulos humanos,
físicos e financeiros para que ocorra a uma
taxa mais acelerada do que se a sua difusão
dependesse apenas do livre funcionamento
das forças de mercado.
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Espera-se, assim, que na
RIO+50 estaremos, então,
destacando uma nova dependência de caminho tecnológico, um
caminho criado pela inovação de técnicas agropecuárias altamente produtivas,
rentáveis e, em especial, ambientalmente
amigável. Será destacado também o papel
crucial desempenhado pelo setor financeiro na determinação do ritmo de inovação e
difusão dessas novas tecnologias. A aproximação dos setores de pesquisa e difusão
tecnológica, financeiros e de produção
agropecuária brasileiros será apontada
como exemplo a ser seguido por outros
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Bacia do Rio Acre, Xapuri/AC, onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo Água e Agricultura.

mudanças também na política de crédito
e no comportamento do setor financeiro.
Reduziram-se as “linhas de crédito” para
o “desenvolvimento sustentável” agropecuário. Critérios de sustentabilidade seriam
usados na definição dos usos a serem
priorizados para os recursos disponíveis
para financiamento agropecuário. O risco
ambiental passaria a ser parte integrante
do risco de crédito.
© Fernanda Melonio / WWF-Brasil

países que ficaram retardatários ao longo
dos trinta anos posteriores à RIO+20. Além
disso, a combinação de setor financeiro
com tecnologia com produção agropecuária teria conseguido em 2042 aquilo que
parecia muito difícil em 2012: aumentar
a produção de alimentos e de bioenergia
com redução significativa das externalidades negativas de um sistema agropecuário
baseado em ciências.

Comentários Conclusivos

40

Em 30 anos, entre 2012 e
2042, teremos conseguido
uma mudança fundamental: a
proteção ao meio ambiente não será tratada mais como um apêndice; ela continuará
permeando todas as políticas, com preeminência em muitas delas. Não será apenas
uma restrição adicional a limitar a expansão da economia, mas sim um dos instrumentos para acelerar a expansão dessa
economia. Isso não teria sido possível sem
19

Boas Práticas Pecuárias em Xapuri/AC, onde o Programa Água
Brasil atua pelo eixo Água e Agricultura
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A sociedade brasileira ainda é ambígua em relação
ao crescimento econômico
e suas consequências sobre o capital natural. Ao mesmo tempo em que festeja
a expansão da soja e o crescimento da
produção de cana, lamenta as queimadas no Centro-Oeste e os impactos das
estradas na Amazônia. Se por um lado
o país apresenta hoje uma agricultura
de baixo carbono que é um exemplo
internacional, por outro, as recentes
mudanças do Código Florestal são
consideradas como contra os interesses
ambientais nacionais. Apesar da significativa mudança na direção de uma maior
preocupação com a conservação do capital natural, o fato inquestionável é que
proteção à natureza ainda não ocupa a
posição que necessitaria ter na escala de
prioridades e no nível de disposição a
pagar da sociedade nacional.
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Reiteramos que, em um cenário otimista, na RIO+50,
avaliaremos o sucesso da
internalização de componentes ambientais nos procedimentos de avaliação de
pedidos ou de projetos para a obtenção
de crédito e de financiamentos agropecuários pelas instituições financeiras
brasileiras. A eliminação de “medidas
isoladas de estímulo à agricultura e
medidas isoladas de defesa do meio
ambiente” é etapa para mudanças na
atuação do setor financeiro, condições
necessárias para, por exemplo, incrementar a eficácia de políticas ambientais
explícitas.
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Serra dos Matões, em Carnaúba, Pedro II (PI), onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo Água e Agricultura.
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Parte I – As Interfaces
Desejáveis de Análise
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Capítulo 1
Objetivos do Estudo
O objetivo do presente estudo é analisar as
possibilidades de coordenação e compatibilização entre a atuação do setor financeiro e a
minimização das externalidades negativas ambientais derivadas das atividades agropecuárias
que alimentam as exportações de produtos da
lavoura e da pecuária brasileiras. A questão mais
ampla que está respondida pelos resultados
desta investigação pode ser assim formulada: as
atuais ações e instrumentos do setor financeiro,
dirigidas para apoiar as atividades produtivas
do agronegócio brasileiro voltadas para a exportação de seus produtos, são compatíveis
com a crescente tentativa de regulamentação
internacional voltada para difundir ou incentivar
formas de produção que minimizem consequências ambientais negativas?
A hipótese inicial deste estudo é que não. Ações
e instrumentos atuais têm contribuído para a
geração de externalidades ambientais negativas
das atividades do agronegócio brasileiro. Essa
hipótese decorre da experiência acumulada
em pesquisa científica e técnica realizada pelos
autores ao longo das últimas três décadas. No
entanto, nossa experiência também sugere que
vários instrumentos atualmente utilizados pelas
instituições financeiras podem ser alterados na
busca de opções produtivas que permitam a
conservação do capital natural no setor agropecuário. Além disso, outros instrumentos de
política podem ser implantados para que esse
objetivo seja alcançado. Nossa hipótese foi testada e o resultado é apresentado ao longo das
seções deste estudo.
Surge, assim, uma segunda questão, essa mais
específica, também respondida pelos nossos resultados: quais são os instrumentos de estímulo
que precisam ser alterados, quais são essas

alterações e que instrumentos complementares
são necessários? Tanto a questão ampla quanto
essas mais específicas são respondidas dentro
da mais rigorosa tradição técnico-científica e
investigações acadêmicas apresentadas neste
estudo. Detalhes dos procedimentos que são
adotados ao longo do estudo serão apresentados no próximo capítulo, denominado Métodos
e Procedimentos de Análise.
O leitor atento percebe que para a consecução
dos objetivos deste estudo quatro áreas de interação humana precisaram ser contempladas
pelos seus autores. O estudo destaca as quatro
áreas de interação humana que precisaram
ser contempladas pelos seus pesquisadores
para que respostas às perguntas levantadas em
suas hipóteses iniciais fossem obtidas:
A. Atividade Agropecuária – em particular os aspectos relacionados à parcela
da sua produção voltada para atender o
mercado internacional;
B. Setor Externo – com destaque para
a clara percepção das características do
comércio internacional de produtos agropecuários;
C. Setor Financeiro – composto por
diversos segmentos, entre os quais nos é de
especial interesse aquele que financia (direta
ou indiretamente) as atividades agropecuárias voltadas para o setor externo; e
D. Capital Natural – a base física e
biológica sobre a qual se desenvolvem as
atividades agropecuárias é o motivo último
desta investigação e para o qual se busca a
manutenção de suas qualidades em bases
sustentáveis.
A Figura 1.1 permite evidenciar as dificuldades
envolvidas em uma investigação, como a que foi
desenvolvida e cujos resultados são apresentados no presente. Primeiramente, os autores devem conhecer e detalhar cada uma das quatro
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áreas de interação humana individualmente. A
esse conhecimento individual denominamos de
conhecimento segmentado do assunto analisado e está representado em amarelo na Figura
1.1. Apesar de relevante, esse conhecimento
segmentado contribuiu marginalmente para a
consecução dos objetivos do presente estudo.
Foi fundamental um conhecimento das interfaces entre áreas de interação humana.

áreas de intervenção humana. Isso foi obtido de
duas maneiras. A primeira é o conhecimento
adicionado – no qual áreas são analisadas
em combinações triangulares (área azul na
Figura 1.1) – e a segunda é o conhecimento
totalizador – no qual se alcança a interação
entre as ações e as características conjuntas das
quatro áreas de interação humana (área verde
na Figura 1.1).

Em uma primeira etapa na busca do entendimento dessas interfaces foram consideradas
as interações dessas áreas duas a duas. Esse
conhecimento combinado – que está representado em cinza na Figura 1.1 – nos revelou a
importância da dependência das ações e das
características de uma área de interação humana em relação às ações e características de outra. Entender essa dependência foi fundamental
para que pudéssemos obter respostas para as
perguntas formuladas acima. No entanto, foi
ainda necessária outra etapa ainda mais reveladora: o conhecimento derivado de análises
das interfaces entre múltiplas combinações de

Fica evidente que a evolução do conhecimento
– do segmentado ao totalizador, passando pelo
combinado e pelo adicionado – foi essencial
para obter respostas para as perguntas formuladas. Mas não apenas isso. Essa evolução condicionou não apenas a escolha da equipe de
pesquisa, como também estabeleceu os limites
do desenho metodológico do estudo. Não se
pode esquecer, no entanto, que o desenho
metodológico de uma investigação acadêmica
é influenciado também por outros fatores,
dentre os quais recursos financeiros, humanos
e temporais merecem destaque.

Figura 1.1. As Múltiplas Interfaces da Análise Proposta

25

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

Capítulo 2

pouco contribuem para o necessário
rigor científico;
b. Aspectos Analíticos 2: Características Técnicas – cada uma das áreas
de conhecimento acima destacadas
apresenta exigências técnicas (físicas,
biológicas, financeiras) que condicionam
os limites (mínimos e máximos) da sua
existência e de seu funcionamento. Essas
características técnicas derivam do conhecimento científico existente, porém,
materializam-se de maneira específica
dependendo do ponto do tempo (momento) e do espaço (local geográfico)
em que ocorrem. Para especificá-las de
maneira adequada, procuramos utilizar
trabalhos técnicos de instituições de
renomada reputação de seriedade, não
deixando de mencionar controvérsias
que porventura ainda permanecem
sobre um determinado assunto. Em relação às referências acadêmico-científicas,
fizemos uso de material já submetido a
algum tipo de avaliação por parte de
membros da comunidade acadêmica.
Assim, priorizamos artigos publicados
em periódicos científicos, dissertações de
mestrado, teses de doutorado e semelhantes. Sempre que possível evitamos os
textos para discussões, documentos que
ainda não foram submetidos à avaliação
acadêmica.

Métodos e Procedimentos de Análise
Estabelecidas as múltiplas interfaces da
análise desenvolvida no presente estudo,
é essencial detalhar os métodos e procedimentos que foram utilizados para a consecução dos objetivos propostos. Inicialmente, é importante destacar a necessidade de
perceber que as quatro áreas de interação
humana mencionadas no capítulo anterior
(atividade agropecuária, setor externo, setor
financeiro e capital natural, listados anteriormente de A até D) precisam ser contempladas no estudo. No entanto, afirmar essa
necessidade é condição necessária, mas
não suficiente para garantir que seus objetivos sejam alcançados. É fundamental que
sejam definidos os aspectos dessas áreas
que serão – separada e combinadamente –
analisados. Nossa proposta é no sentido de
que para cada uma delas, quatro aspectos
analíticos sejam contemplados:
a. Aspectos Analíticos 1: Conceitos
Científicos – qualquer estudo (teórico
ou aplicado) que se pretenda rigoroso
deve partir de uma conceituação precisa
das possíveis interfaces entre atividades
agropecuárias, setor financeiro, setor
externo (comércio internacional, em
particular) e capital natural, evitando as
simplificações popularescas tão comuns
em muitos escritos leigos sobre essas
interfaces; aqui ancoramos nossa análise
nos conceitos da Economia, em geral, e
da Economia Ambiental, em particular;
não queremos afirmar com essa escolha
a superioridade “científica” ou “analítica”
da Economia sobre qualquer outra área
da ciência; apenas temos certeza de que
ao definir uma área de conhecimento
evitamos “discursos generalistas” que

c. Aspectos Analíticos 3: Características Institucionais – legislação e
agências responsáveis pelo seu efetivo
cumprimento emolduram o funcionamento de qualquer atividade humana,
quer ela seja desenvolvida em nível local, regional, nacional ou internacional.
Além das características institucionais
internas de cada área de conhecimento,
os conflitos e as complementaridades
dessas características nas relações entre
as quatro áreas são reveladores dos
obstáculos e das potencialidades de
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desenho e implantação de políticas públicas que tenham como objetivo alterar
padrões atuais na busca de um padrão
sustentável de desenvolvimento. Especial
atenção foi dedicada a identificar os instrumentos legais e normativos em vigor,
quer os que dizem respeito apenas ao
Brasil, quer aqueles que influenciam as
relações do Brasil com outros países.
d. Aspectos Analíticos 4: Características Econômicas e Sociais – é óbvio que
aspectos econômicos e sociais são componentes de qualquer análise conceitual,
técnica ou institucional e, portanto, já
estariam contemplados nos componentes a, b e c anteriores. Não obstante,
a literatura especializada nas áreas de
interação humana aqui contemplada
sugere que motivações econômicas e
barreiras sociais tendem a ser obstáculos
relevantes na explicação das dificuldades
de alteração do status quo e de implantação de políticas públicas que objetivem
novos caminhos e objetivos sustentáveis.
Como já destacado, a ênfase dada se
baseia explicitamente no instrumental
analítico econômico.
Define-se, assim, o enquadramento do
estudo: quatro áreas de interação humana (A até D – ver Capítulo 1) para as
quais serão analisados quatro aspectos
analíticos (a até d) em quatro níveis
de aprofundamento de conhecimento
(conhecimento segmentado, combinado, adicionado e totalizador). Por outro
lado, os autores deste estudo entendem
que o enfoque metodologicamente adequado para que seus objetivos fossem
alcançados foi o desenvolvimento de
uma análise com base no “ciclo de vida
do produto”, ou usando termos mais frequentes em estudos do setor agropecuário, análise das consequências do crédito
e do financiamento sobre todos os elos
da cadeia produtiva agropecuária.
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Não é empreitada trivial enfocar quatro
áreas de interação humana (A até D) para
as quais são analisados quatro aspectos
analíticos (a até d) em quatro níveis de
aprofundamento de conhecimento (conhecimento segmentado, combinado,
adicionado e totalizador). Nesse contexto, para evitar superficialidade na análise
é necessário reduzir a abrangência da
investigação proposta no presente. Não é
possível estudar todas as cadeias produtivas de todos os produtos agropecuários
presentes na pauta de exportação brasileira. Definimos, então, que foram objetos
de nossa investigação as seguintes quatro
cadeias produtivas: carne bovina, soja,
complexo cana-de-açúcar e madeira.
Essas cadeias produtivas apresentam
aspectos técnicos, produtivos, institucionais, geográficos e comerciais distintos
o suficiente para que possamos alcançar
uma visão abrangente das interfaces
entre setor financeiro, atividade agropecuária, comércio externo e capital natural.
Apesar dessa redução de abrangência
para quatro cadeias produtivas, nos deparamos com algumas dificuldades ao
longo do período de desenvolvimento do
estudo. A presente pesquisa não contempla levantamento primário de dados ou
de informações. Por isso, como tivemos
que basear nossas informações em fontes
bibliográficas e empíricas secundárias,
nem sempre essas fontes contemplavam
a “cadeia produtiva” em suas análises ou
composição de bases de dados empíricos. Muitos estudos técnicos e diversos
científicos destacam a importância da
análise da cadeia produtiva, mas acabam
por enfatizar o elo “produção agrícola/
pecuária” em seus modelos, análises e
avaliações. Em alguns momentos de nosso estudo, tivemos, então, que reduzir a
abrangência de nossa análise, pela impossibilidade de contemplar certos elos
de alguma cadeia produtiva.
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Definidos o objeto de pesquisa e a moldura analítica desenvolvida, devem ser
apresentados os procedimentos empíricos que foram seguidos. Fontes secundárias foram, como já assinalado, usadas
amplamente pelos autores. A legislação
relevante relacionada à atividade agropecuária, à conservação do meio ambiente,
ao setor financeiro e ao comércio internacional foi cuidadosamente levantada,
analisada e sistematizada com base nas
interfaces propostas na Figura 1.1. O
mesmo procedimento foi seguido para a
literatura científica e técnica, para outras
características institucionais (além da
legislação) e para aspectos econômicos
e sociais relevantes. É entendimento dos
autores que as fontes secundárias disponíveis forneceram, apesar de algumas
limitações, informações necessárias para
a execução das nossas atividades.
Entre as fontes secundárias de informações empíricas priorizamos as informações do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e do Ministério da
Agricultura e Pecuária (MAPA) para os
dados sobre produção agropecuária. Os
dados sobre crédito rural foram obtidos a
partir dos relatórios do Banco Central do
Brasil (BACEN). Estatísticas sobre comércio exterior foram obtidas no Aliceweb
(http://aliceweb.desenvolvimento.gov.
br/) da Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC). Finalmente, as informações sobre
a conservação do capital natural foram
buscadas no Ministério de Meio Ambiente (MMA). Outras fontes foram exploradas mais pontualmente e serão indicadas
ao longo do texto deste estudo.
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Capítulo 3
Estrutura do Estudo
Para que possamos evidenciar claramente as
análises desenvolvidas para as quatro áreas
de interação humana (A até D – ver Capítulo
1) de acordo com os quatro aspectos analíticos
(a até d – ver Capítulo 2) em quatro níveis de
aprofundamento de conhecimento (conhecimento segmentado, combinado, adicionado e
totalizador), decidimos estruturar este estudo
em cinco grandes partes, que são compostas
por vinte e dois capítulos, complementados por
Apêndices e Anexos.
A primeira parte (AS INTERFACES DE ANÁLISE
DESEJÁVEIS) é composta pelos três capítulos
iniciais, inclusive este Capítulo 3. No Capítulo
1 são apresentados os objetivos do estudo,
seguido pelos métodos e procedimentos,
apresentados no segundo capítulo.
A Parte II (CONHECIMENTO SEGMENTADO:
CADEIAS PRODUTIVAS NOS ÚLTIMOS 20
ANOS) é composta por cinco capítulos, sendo o primeiro introdutório. Os quatro outros
capítulos são dedicados às quatro cadeias
produtivas aqui estudadas: soja, carne bovina,
cana-de-açúcar e madeira. Assim procedendo apresentamos aquilo que denominamos
conhecimento segmentado representado na
Figura 1.1. Para cada cadeia produtiva procuramos destacar suas características de dependência ao crédito oficial, de inserção no
comércio exterior e de uso do capital natural.
Um maior aprofundamento das interfaces
das áreas de interação humana é oferecido
na Parte III (CONHECIMENTO COMBINADO
DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA). Ainda
com referência à Figura 1.1 analisamos as
relações entre produção agropecuária com o
setor externo, com o setor financeiro e com
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capital natural. Fazemos isso para cada uma
das cadeias produtivas selecionadas. Em continuação, estudamos as relações entre setor
externo e setor financeiro na agropecuária
brasileira e entre setor externo e capital natural, mais uma vez para cada cadeia produtiva.
Concluímos essa parte apresentando as relações entre o setor financeiro e capital natural
ao longo do período sob análise.
Na Parte IV (CONHECIMENTO ADICIONADO: OS VÉRTICES DOS TRIÂNGULOS) cinco
capítulos permitem que sejam desenvolvidas
avaliações em termos de conhecimento
adicionado, no qual ficam evidenciadas as
relações entre a agropecuária exportadora e
o capital natural, o financiamento agropecuário e o capital natural, o financiamento das
exportações e o capital natural e, finalmente,
do financiamento agropecuário e o setor
exportador. Ao final da Parte IV estamos nos
aproximando das respostas para a questão
básica e para as questões complementares
deste estudo, que podem ser sintetizadas da
seguinte forma: as atuais ações e instrumentos do setor financeiro, dirigidas para apoiar
as atividades produtivas do agronegócio
brasileiro voltadas para a exportação de seus
produtos, são compatíveis com a crescente
tentativa de regulamentação internacional
voltada para difundir ou incentivar formas
de produção que minimizem consequências
ambientais negativas?
A resposta definitiva, no entanto, é apresentada na Parte V (CONHECIMENTO TOTALIZADOR: O TODO É MAIOR QUE A SOMA DAS
PARTES), a última deste estudo. Nos dois capítulos que a compõem, discutimos também
os instrumentos de estímulo que precisam
ser alterados, as alterações e instrumentos
complementares necessários para que o financiamento da agropecuária de exportação
possa contribuir com o desenvolvimento
ambientalmente sustentável da atividade.
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Parte II – Conhecimento
Segmentado: Cadeias
Produtivas nos Últimos 20
Anos
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Capítulo 4
Preâmbulo
s quatro áreas de interação humana contempladas neste estudo já foram destacadas: A. Atividade Agropecuária; B. Setor
Externo; C. Setor Financeiro; e D. Capital
Natural. A primeira etapa da pesquisa foi o
conhecimento individual de cada uma delas, denominado como conhecimento segmentado do assunto analisado. Apesar de
relevante, esse conhecimento segmentado
contribuiu marginalmente para a consecução dos objetivos de um estudo como o
aqui contemplado. As demais etapas da investigação – apresentadas na continuação
do estudo – completaram o quadro analítico necessário. Assim, nesta Parte II vamos
apresentar como a produção e o comércio
da soja, da cana-de-açúcar, da carne bovina
e da madeira evoluíram no período de 20
anos, entre a RIO92 e RIO+20.
A evolução dessas quatro cadeias produtivas foi muito influenciada pelo contexto
macroeconômico brasileiro e pelas alterações das grandes linhas de políticas
agropecuárias no período. Não se podem
esquecer as dificuldades enfrentadas pelo
país na década de 1980 (a chamada Década Perdida) e nos anos iniciais da década
de 1990, até a estabilização dos preços
internos com a implantação do Plano Real.
A agropecuária brasileira, assim, tem o seu
desempenho muito influenciado por acontecimentos econômicos do período que
antecedeu a Conferência RIO92.
Atividade Agropecuária1

1

Seção fortemente baseada em Barbosa e Couto (2008).

Às Vésperas da RIO92
Alguns estudiosos argumentam que a agricultura brasileira depende muito da política
pública agropecuária. Esse é o argumento
de, por exemplo, Lucena e Souza (2001).
Com políticas desfavoráveis, a agricultura
apresenta um desempenho aquém do seu
potencial. Inversamente, com subsídios
exagerados pode estar havendo desperdício de recursos, que poderiam ser mais
eficientemente alocados em outras atividades no meio urbano. Outros estudos
sugerem que os grupos agrários têm buscado independência em relação às ações
e aos incentivos governamentais (LOPES e
COAUTORES, 2011). Os últimos vinte anos
têm fornecido evidências empíricas que
mantém acesa a controvérsia.
Na opinião de Belik (1998), a agropecuária
termina na década de 1980 e entra nos
anos 1990 em busca de um crescimento
condizente com a abertura comercial e
menor participação estatal, componentes
da nova visão de mundo dos formuladores de política pública no Brasil naquele
momento histórico. O déficit primário do
setor público brasileiro moderou o volume
dos recursos alocados para o setor agropecuário, restringindo o investimento e
a utilização de insumos industrializados.
Em termos de recursos, o governo reduziu
a oferta de crédito, transferindo parte do
financiamento agrícola para o sistema de
mercado. Belik (1998) destaca, ainda, que o
crédito em 1975 foi aproximadamente seis
vezes maior do que em 1995, embora até
1979 a produção de grãos mal alcançasse
40 milhões, enquanto em 1995 ela já ultrapassava 70 milhões de toneladas.
Apesar do crescimento da produção ao
longo dos anos 1980 até meados dos
anos 1990 – período conhecido como a
Década Perdida por causa da estagnação
da economia brasileira em seu conjunto
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- a agropecuária enfrentou uma série de
transformações no contexto macroeconômico: a desregulamentação dos mercados,
abertura comercial, formação dos blocos
econômicos e controle do déficit público.
Esses ajustes provocaram uma inversão dos
indicadores setoriais, apresentando poucos
investimentos, baixo volume de crédito,
aumento no estoque de dívidas e elevada
taxa de inadimplência no financiamento
agrícola. As consequências foram diversas,
entre elas, o desabastecimento interno no
biênio 1989/1990 e o impacto sobre a busca
de estabilização (BARBOSA e COUTO, 2008).
Na década de 1990, houve uma reformulação da política agrícola brasileira e, em
geral, mundial. Internamente, introduziu-se
a equivalência-produto para os empréstimos e o uso de um sistema alternativo
e complementar à equivalência-produto.
Destacaram-se também os mercados futuros e, ainda, a inclusão da agricultura nas
discussões da Rodada Uruguai do Acordo
Geral sobre as Tarifas e Comércio (transformado, em 1999, na Organização Mundial
do Comércio, OMC) e nas do Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL), como forma
de se promover um comércio internacional
mais aberto e competitivo, para enfrentar
os desafios da globalização da economia
mundial.

Governo Collor
Em 1990 foi editado o Plano Collor I que
reteve os depósitos em conta corrente e das
cadernetas de poupança. Para o setor agropecuário, o Plano representou a confirmação
de uma tendência que vinha ocorrendo desde 1986: a adoção de um plano de estabilização na época da comercialização da safra.
O Plano Collor prejudicou a agricultura ao
reduzir a liquidez, o que inibiu a comercialização da safra pela correção assimétrica dos
preços mínimos e dos financiamentos. Os
financiamentos foram corrigidos pelo índice
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de Preços ao Consumidor (IPC) de março de
1990 (84%) e os preços pelo Bônus do Tesouro Nacional (BNT) do mesmo mês (42%).
Com isso, os agricultores não conseguiram
liquidar seus débitos nas datas estabelecidas em contrato.
A safra de 1989/90 foi comercializada com
prejuízo. As produções de algodão e de
milho apresentaram margem negativa de
36,9% e 3,5%, respectivamente; enquanto
a de soja apresentou margem positiva de
0,7%. Somente a produção de arroz irrigado conheceu margem positiva expressiva
(158,3%). A situação dos agricultores agravou-se pela seca que ocorreu na região
Centro-Sul e que acarretou uma queda
na produção de 11,6%. Com a redução da
produtividade (1,3%), a safra 1989/90 teve
uma produção de 18,5% menor do que a
anterior. O Governo liberou então as importações de diversos produtos que, por
serem demasiadamente baratos, reduziram
ainda mais os preços dos produtos agrícolas (NOGUEIRA e OLIVEIRA, 1997).
Em fevereiro de 1991, é lançado o Plano
Collor II, que congelou preços e salários
e criou o Fundo de Aplicação Financeira,
aboliu o Bônus do Tesouro Nacional, sendo
instituída a Taxa Referencial de Juros (TR). A
inflação caiu para 480,2% ao ano, mas subiu para 2.708,6% em 1993, a mais alta da
história econômica brasileira. Passou-se a
cobrar dos produtores taxa de 9% ao ano +
TR. Essa taxa ainda foi alterada em agosto
de 1992 para 12,5% ao ano + TR, para os
grandes e médios produtores. Em julho de
1993, ela foi reduzida para 6% ao ano + TR,
no caso dos miniprodutores.
A produção da safra de 1990/91 caiu em
relação à safra anterior, em razão da forma
de correção dos empréstimos. No entanto, a
produtividade das lavouras cresceu 16,3% e
8,1% nas safras 1991/92 e 1992/93, respectivamente; não houve nenhuma flutuação

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

significativa de preços. Na safra 1991/92,
cresceram a produção (18,0%) e a área plantada (1,6%); na safra 1992/93, a produção
cresceu 0,12%, mas a área plantada foi reduzida em 7,4%. Para a economia como um
todo, os anos de 1992 e 1993 foram de elevada inflação, consolidada pelo descontrole
da política monetária e da política fiscal. Já
a safra de 1993/94 apresentou um aumento
de 9,7% na área plantada e de 1,5% na produtividade, resultando num acréscimo de
11,3% da produção agrícola total.

O Imediato Pós Rio-92 e o Governo FHC
Em junho de 1994, o Governo FHC lançou
o Plano Real, caracterizado por política
monetária ativa, âncora cambial e abertura
da economia ao comércio exterior. A taxa
de inflação caiu pela metade em 1994, chegando a 1,6% em 1998. As altas taxas de
juros, para desestimular o consumo, penalizaram tanto o setor agropecuário, como
o resto da economia. A valorização da taxa
de câmbio real reduziu a rentabilidade das
atividades agrícolas. Por outro lado, de
uma perspectiva agropecuária, os pontos
positivos ocorridos nesse período foram: a)
melhoria das cotações internacionais dos
produtos de exportação; b) redução dos
preços de insumos agrícolas; e c) aumento
da produtividade da terra devido ao uso
mais intensivo de insumos e inovações
tecnológicas (MELO, 1999).
Em novembro de 1995, o Brasil dá início a
uma etapa do desenvolvimento da produção agrícola com a primeira renegociação
das dívidas agrícolas por meio da Lei no
9.138 (ver Quadro A.1 na seção Apêndices).
A Lei prolongou os empréstimos em dez
anos com juros de 3% ao ano, beneficiando 300.000 produtores com operações de
até R$ 200.000,00, o que acumulava um
débito conjunto de R$ 7 bilhões. A decisão
deu início a uma série de acordos entre o
governo e os representantes da classe pro-

dutora, incluindo a renegociação e a indexação dos débitos de maior valor. A partir
de 1997, a Lei Complementar no 87 de 13
de setembro de 1996, conhecida como Lei
Kandir, estimulou as exportações ao isentá-las do ICMS. Apesar desses estímulos, os
agricultores, que já se encontravam endividados pelos resultados das safras passadas,
entraram em colapso. Muitos deles tiveram
seus bens alienados pelos bancos e foram
expulsos do processo produtivo.
Alguns anos mais tarde, em 2001, houve
uma segunda renegociação, por meio da
Medida Provisória no 2.168-40 do mesmo ano, pela qual os pagamentos foram
adiados de 2008 para 2025 e os juros do
Programa Especial de Saneamento de
Ativos (PESA) caíram para 3,4 e 5% ao ano.
O Tesouro Nacional assumiu o risco das
dívidas negociadas para evitar um rombo
na contabilidade da conta do Banco do
Brasil. Essas medidas vieram associadas a
uma recuperação dos preços das commodities no mercado externo, dando fôlego
ao setor que respondeu com aumento da
produção, notadamente após a depreciação cambial em 1999. A Medida Provisória
visava também a revigorar o Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuária – RECOOP e autorizava a
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP.
Com a inversão do cenário econômico (repactuação das dívidas, desvalorização cambial e recuperação dos preços internacionais) houve uma retomada do crescimento
setorial, fundamentado em ganhos de
escala, intensificação tecnológica e menor
dependência de recursos públicos. É importante destacar que esse crescimento da
produção trouxe problemas relacionados à
deficiência de infraestrutura de transporte,
portuária e armazenamento das enormes
safras brasileiras, que dificultou ainda mais
o crescimento, elevando o risco de queda
34

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

dos preços em função de grandes ofertas
de produtos agrícolas, além da questão do
alto volume de subsídios na agricultura dos
países desenvolvidos.
No que tange especificamente ao Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), reformulado em 1965, podemos delinear três
momentos bastante distintos:
• O primeiro inclui a montagem do sistema oficial de crédito nos anos 1960 e a
expansão do volume de recursos durante a
década de 1970;
• O segundo, durante os anos 1980, com
a substituição dos recursos obrigatórios pelos recursos do Tesouro Nacional;
• O mais atual, com início no fim dos
anos 1980 e início da década de 1990, no
qual foram criadas novas fontes de recursos
financeiros agrícolas.
A Tabela 4.1 apresenta a evolução do crédito rural de 1992 até 2012. A sua análise
permite a identificação de algumas características do setor agropecuário em seu
conjunto e suas respostas à política pública.

O papel das políticas agrícolas na década
de 1990
A partir da reformulação do SNCR em 1965,
o crédito rural oficial passou por seis etapas
nas décadas posteriores:
a) 1969/79: crescimento acentuado da
oferta;
b) 1979/84: restrição severa;
c) 1984/86: ligeira elevação dos valores
concedidos;
d) 1986/90: decréscimo acentuado;
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e) 1990 a 1995: estabilização da oferta
(BACEN, 1996); e
f) 1996 a 2012: crescimento acentuado da
oferta.
A instabilidade financeira do País e a política
econômica geral inviabilizaram, portanto, a
operação da política agrícola de crédito rural
entre o final dos anos 1970 e os meados dos
anos 1990; isso afetou o nível da produção
agrícola e gerou instabilidade no setor. Porém, a introdução do Sistema de Equivalência-Produto (SEP) no crédito rural, em 1983,
foi positiva. Esse sistema beneficiava os produtores que necessitassem de empréstimos.
Ao tomar um financiamento, o produtor não
sabia o impacto dos encargos financeiros
no saldo devedor; com o SEP essa situação
muda, pois ele consegue acompanhar e
prever a evolução de seu saldo devedor. O
SEP surgiu para viabilizar o pagamento dos
empréstimos. No contrato, deve-se calcular
a quantidade de unidades equivalentes do
produto financiado, dividindo-se o valor
do financiamento, acrescido das despesas
(inclusive juros), pelo preço mínimo vigente.
No vencimento, ficava facultado ao tomador
a liquidação de seu débito mediante entrega
de documento representativo da estocagem
do produto na quantidade devida.
O sistema restringiu-se ao custeio agrícola
para o cultivo de: algodão, arroz, feijão,
mandioca, milho e trigo. Limitou-se, também, aos investimentos destinados ao melhoramento integrado das mini e pequenas
propriedades rurais. No caso do investimento, a equivalência-produto implicava
que a correção da dívida se daria pelo Índice
de Preços Recebidos pelos Agricultores ou
pela Taxa Referencial de Juros (TR), o que
fosse menor. Esse sistema trouxe ganhos
aos produtores rurais e à indústria, que
aumentou a venda de máquinas (BARRETO
apud PEREIRA, 1996, p.53).
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Tabela 4.1. - Evolução de Recursos do Crédito Rural - 1992 - 2012

Ano

Valor Corrente

Valor Constante em Reais*

Variação Anual (%)

1992

Cr$ 35.799.339.489.152

42.122.335.316

10,88

1993

Cr$ 677.434.965.235

36.162.069.468

(14,13)

1994

R$ 8.921.742.735

58.898.271.814

62,87

1995

R$ 6.481.597.114

26.802.738.790

(54,49)

1996

R$6.293.201.099

23.425.666.283

(12,60)

1997

R$ 9.839.522.275

33.940.496.775

44,89

1998

R$ 11.133.827.728

36.965.695.718

8,91

1999

R$ 11.786.166.115

35.146.992.452

(4,92)

2000

R$ 13.779.503.344

36.120.952.969

2,77

2001

R$ 17.942.118.196

42.615.100.964

17,98

2002

R$ 22.443.322.771

46.962.311.762

10,20

2003

R$ 31.102.681.808

53.004.361.688

12,87

2004

R$ 40.446.483.895

63.006.321.791

48,87

2005

R$ 41.959.848.252

61.686.987.799

(2,09)

2006

R$ 43.765.567.022

63.250.457.606

2,53

2007

R$ 51.164.725.455

70.363.760.047

11,25

2008

R$ 66.172.097.610

81.807.585.640

16,26

2009

R$ 75.186.147.215

91.322.753.684

11,63

2010

R$ 82.076.562.134

94.421.959.999

3,39

2011

R$ 94.112.666.478

99.750.850.996

5,64

2012

R$ 114.710.363.759

114.710.363.759

15,00

Fonte: www.bcb.gov.br
*IGPI – DI (Índice Médio Anual)

A utilização dos mercados futuros complementou a equivalência-produto. Trata-se
de negociação de produtos agrícolas, em
bolsa, onde o produtor pode se proteger
de riscos de perdas financeiras causadas
por variações de preços de seus produtos.
As negociações a termo são feitas tanto
nas bolsas de valores como nas bolsas de
mercadorias. Esse sistema proporcionou
melhores condições de rentabilidade a
alguns produtores rurais. Por meio dele,

são veiculadas informações sobre o preço
esperado no mercado à vista, que influenciam as decisões de produzir, colher, estocar e processar determinada commodity
agrícola. No mercado futuro, as posições
de contrato são, normalmente, classificadas
como sendo mantidas por hedgers2 , que
2

Hedgers são os participantes do mercado que procuram os

futuros para obter a proteção de preços, ou seja, são os participantes
que estão ligados ao produto físico. Os vendedores são os que detêm
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são expedientes adotados por compradores e vendedores para se resguardarem de
flutuações futuras de preços. O Plano Real,
contudo, provocou queda de 40% na cotação de produtos como algodão, milho, soja,
leite e frango. Nesse sentido, procurando
compensar os produtores pela valorização
cambial, o Governo concedeu generosos
incentivos por meio das políticas de crédito
rural e de preços mínimos.
Os agricultores tiveram à disposição R$ 5,65
bilhões para custear a safra de 1994/95.
Nessa safra, o Governo manteve o sistema
de equivalência-produto no crédito rural
a fim de viabilizar a tomada de crédito,
devido à permanência da correção nos empréstimos pela TR + 11% de juros ao ano.
Os preços mínimos, que vinham sendo corrigidos pela TR, desde a safra de 1991/92,
foram fixados em termos nominais, ou seja,
o pagamento da transação manteve-se
fixo. Diante deste quadro, o setor agrícola
voltou a depender dos recursos do crédito
agrícola (REZENDE, 1999).
Na safra de 1994/95 houve queda dos preços externos dos produtos agrícolas. Esse
fato, mais a política de abertura às importações, acabaram frustrando a safra daquele
ano, devido à prioridade do Governo em
assegurar a estabilidade econômica. Porém,
o Governo introduziu mudanças na política
agrícola a partir da safra 1995/96, que foi a
securitização. Ela constitui no alongamento
da dívida dos produtores rurais, dando a
opção ao produtor de entregar, em produto, o valor equivalente ao refinanciamento
do débito. Os encargos incidentes foram
de 3% ao ano, com capitalização anual
o produto físico, eles vendem no mercado futuro a fim de travar seus
preços, já que seus custos são sabidos e o lucro se encontra num bom
patamar. Os compradores são os que precisam do produto como
matéria-prima para a sua atividade. Estes buscam o mercado futuro
para assegurar o preço de seu insumo e garantir o custo de seu produto
(Fonte: XP Investimentos).

37

e os contratos poderiam ser feitos em
equivalência-produto para determinados
produtos básicos da PGPM.
Não menos importante, foi também definido o prazo de refinanciamento, que
dependia da capacidade de pagamento
do produtor, podendo variar de sete a
dez anos, com um período de carência
de dois ou três anos. O valor máximo que
poderia ser refinanciado foi de R$ 200 mil,
atingindo 193 mil produtores somente no
Banco do Brasil. Quase a totalidade dos R$
7 bilhões destinados à renegociação das
dívidas foi utilizada, confirmando o sucesso desse ato. O custo total da securitização
para o Governo, segundo os Ministérios
da Fazenda e da Agricultura, chegaria a R$
2,5 bilhões em 10 anos, considerando-se o
prazo máximo de refinanciamento. Embora
essa renegociação tenha contribuído para
restaurar a liquidez do setor agrícola e, em
tese, tivesse restaurado a capacidade dos
produtores para obtenção de novos financiamentos, na prática, as dificuldades para
novos empréstimos não foram eliminadas
tendo em vista o rigor dos agentes financeiros para concessão de crédito rural e o
comprometimento de suas garantias reais
durante o processo de securitização das
dívidas.
No ano agrícola de 1996/97 ocorreram
outras mudanças. Foram adotadas as políticas de preços mínimos e de gestão de
estoques. Isso permitiu ao Governo efetuar
a comercialização de praticamente todos
os estoques públicos. Na safra de 1998/99,
foram utilizadas as operações de hedge
para complementar o limite de financiamento para o custeio. Porém, a utilização
de hedge não se sustentou, pois o País
sofreu uma forte instabilidade econômica
no final de 1998, que conferiu um grau de
risco maior aos financiamentos no Brasil,
aumentando o grau da inadimplência.

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

O Agronegócio Brasileiro e a
Agricultura Familiar
O Agronegócio
A crise econômica internacional de 1998
afetou a economia brasileira provocando
uma enorme fuga de capital, forçando a
mudança do regime cambial da época. O
governo brasileiro então recorreu a três
empréstimos sucessivos (1999, 2001 e 2003)
junto ao Fundo Monetário Internacional
(FMI). Em termos de política econômica
brasileira e de sua relação com a economia
mundial, a política de comércio exterior
que começou novamente a ser adotada foi
a mesma que fora abandonada em 1994:
gerar superávit na balança comercial. Os
setores primário-exportadores foram, novamente, escalados para tal missão.
O termo agronegócio, ou agricultura capitalista, como era conhecido na época,
voltou a ser prioridade da política externa e
da política agrícola no período. No mundo
do agronegócio e suas cadeias produtivas,
a agenda da política agrícola sugeria o esgotamento dos instrumentos tradicionais
da política agrícola, como o crédito rural e
preços mínimos. Sem instrumentos anticíclicos, como o seguro rural, a questão do
endividamento transformara-se em perene.
As intervenções mais tempestivas nos mercados agrícolas estimularam o desenvolvimento dos instrumentos de financiamento
à produção e à comercialização agrícola.
Delgado (2005) afirma que no segundo
mandato do governo Fernando Henrique
Cardoso se organiza uma tentativa de
reedição de modelo de ajustamento externo, em que se relança a estratégia do
agronegócio, reeditando parte da política
adotada no início dos anos 1990, com novos ingredientes. Nesse contexto, algumas
iniciativas que, ao final, convergiram foram:
i) um programa prioritário de investimento

em infraestrutura territorial com “eixos de
desenvolvimento”, visando à criação de
economias externas que incorporassem
novos territórios, meios de transporte e
corredores comerciais ao agronegócio; ii)
um explícito direcionamento do sistema
público de pesquisa agropecuária, manifesto pela reorganização da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a
operar em perfeita sincronia com empresas
multinacionais do agronegócio; iii) uma
regulação frouxa do mercado de terras de
sorte a deixar fora do controle público as
“terras devolutas”, mais aquelas que declaradamente não cumpriam a função social,
além de boa parte das autodeclaradas produtivas; e iv) a mudança na política cambial,
que ao eliminar a sobrevalorização tornaria
o agronegócio (associação do grande capital com a grande propriedade fundiária,
sob mediação estatal) competitivo junto ao
comércio internacional e funcional para a
estratégia do “ajustamento constrangido”.
Sob impulso da demanda externa, o produto agrícola cresceu em média 4,8% entre
2000 e 2003, bem acima do crescimento
do PIB que girou em torno de 1,8% para o
período. Por sua vez, o saldo comercial se
manteve positivo nos anos de 2001, 2002
e 2003. Entretanto, Delgado (2005) destaca
que o crescimento setorial, ou mesmo do
conjunto de atividades das cadeias produtivas ligadas ao agronegócio, não disseminava demanda efetiva para o conjunto
da economia. Em sua opinião, seu efeito
macroeconômico ficou limitado à renda e à
riqueza dos setores exportadores líquidos.
E na situação brasileira o agronegócio ocupa este lugar com primazia.
Não obstante, analisando as medidas de
política agrícola nos anos 1990, fica evidente o tratamento prioritário dado pelo Governo ao setor agropecuário. Ele aumentou
o volume de recursos a fim de atender o
custeio, a comercialização e os investi38
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mentos. Esse tratamento prioritário teve
repercussões não apenas dentro do próprio setor agropecuário, mas também em
setores produtivos a montante e a jusante
das atividades agropecuárias. Apenas à
guisa de ilustração, apresentamos algumas
evidências dessas repercussões em dois
setores de indústrias fornecedoras para a
agropecuária e sobre as importações e as
exportações do setor na época:

descapitalização do setor e dos baixos
preços obtidos com os produtos agrícolas,
no período de comercialização da safra,
a venda de máquinas agrícolas arrefeceu.
Essa queda se manteve até 1999, devido
ao encarecimento dos insumos e à queda
dos preços recebidos pelas exportações
agrícolas.

Fertilizantes e maquinário

A agricultura familiar é de fundamental
importância para a agropecuária brasileira.
Apesar de ser responsável pela produção
de quase 70%, dos alimentos consumidos
pelo mercado nacional de acordo com os
dados mais recentes do Censo Agropecuário, o consumidor brasileiro na maioria das
vezes não sabe a importância desse produtor para a economia nacional. Na Lei no
11.326, de 24 de julho de 2006, constam as
seguintes definições:

Em 1994, a produção interna de fertilizantes atingiu 12 milhões de toneladas,
representando um consumo médio de 261
kg/ha, contra 185 kg/ha no final da década
de 1980 (ZANDONADI, 1996). Em termos
globais, o consumo de fertilizantes totalizou 14,7 milhões de toneladas em 1998,
contra 13,8 milhões de toneladas em 1997
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1999). A
desvalorização do Real, em janeiro de 1999,
provocou elevação dos preços pagos pelos
fertilizantes por parte dos agricultores, o
que afetou o seu emprego na agricultura.
Por seu turno, o mercado de máquinas
agrícolas se restringiu. Em 1990, o mercado
nacional absorveu apenas 58% dos tratores
e colheitadeiras agrícolas vendidos. A média anual de vendas, nessa década, foi de
21.782 unidades, contra 36.998 unidades
no período 1985/89. Durante toda a década de 1980, a média de comercialização
foi de 35.325 tratores agrícolas por ano. No
segmento de colheitadeiras, a queda das
vendas foi ainda maior, atingindo 48% do
total negociado. Isso se deve à redução da
oferta de crédito (ZANDONADI, 1996).
Com o Plano Real, cresceram as vendas no
mercado interno. Isso foi em consequência
da elevação da renda dos produtores nos
primeiros meses do Plano, em decorrência
da valorização cambial. Porém, no ano
seguinte, em face do endividamento, da
39

A Agricultura Familiar

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e empreendedor
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área
maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão de
obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”
A Lei abrange também silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores.
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Em dezembro de 2011, a Assembleia Geral
das Nações Unidas declarou que 2014 seria
o Ano Internacional da Agricultura Familiar,
reconhecendo o papel fundamental desse
setor para a segurança alimentar no mundo.
Em termos mundiais, de acordo com dados
de 2007 do Banco Mundial, havia três bilhões
de pessoas que viviam em zonas rurais cuja
maioria se dedicava à agricultura ou à pecuária familiar e tinham essa produção como
principal meio de subsistência, porém têm
acesso limitado à terra e a outros recursos
financeiros e tecnológicos necessários para
fazer da agricultura familiar uma empresa
viável. O documento final da Conferência
Mundial de Agricultura Familiar, realizada
em outubro de 2011, concluiu que havia 1,5
bilhão de agricultores familiares trabalhando em 404 milhões de unidades rurais de
menos de dois hectares; 410 milhões cultivando em colheitas ocultas nos bosques e
savanas; entre 100 e 200 milhões dedicados
ao pastoreio; 100 milhões de pescadores
artesanais; 370 milhões pertencem a comunidades indígenas.
No Brasil, segundo o Censo Agropecuário de
2006, entre 1996 e 2006, havia 13,7 milhões
de pessoas ocupadas na agricultura familiar.
O Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) fechou 2011
com uma carteira de crédito ativa de R$ 30
bilhões. Em 2013, foram contratadas mais de
duas milhões de operações, correspondentes a mais de R$ 20 bilhões aplicados pelo
Pronaf. Esse valor foi 11,3% superior ao do
ano de 2012 e 38,6% maior que o de 2011.
O incremento no número de contratos foi
de 12,9% em relação ao ano de 2012 e 34%
em relação a 2011.
Ainda de acordo com o Censo Agropecuário, a agricultura familiar, ocupa 4,367,902
estabelecimentos, totalizando 80,25 milhões
de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada
pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros.

Os dados apontam que os principais alimentos consumidos pela população brasileira
são produzidos pela agricultura familiar:
87% da produção nacional de mandioca,
70% do feijão, 46% do milho, 38% do café,
34% do arroz, 58% do leite, possuíam 59%
do plantel de suínos, 50% do plantel de
aves, 30% dos bovinos, e produziam 21%
do trigo. Os estabelecimentos identificados
representam 84,4% dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros. Este segmento
produtivo responde por 10% do Produto
Interno Bruto (PIB), 38% do Valor Bruto da
Produção Agropecuária e 74,4% da ocupação de pessoal no meio rural (12,3 milhões
de pessoas). Dos 80,25 milhões de hectares
da agricultura familiar, 45% eram destinados a pastagens, enquanto a área com
matas, florestas ou sistemas agroflorestais
ocupavam 28% e, por fim, as lavouras que
ocupavam 22%.
Em termos de participação em exportações, a agricultura familiar ainda possui
papel pouco relevante, mas com tendência
crescente em decorrência das políticas de
governo visando à criação de cooperativas e associações para atender parte da
demanda externa. Em relação às principais
cadeias produtivas analisadas no presente
estudo, a agricultura familiar tem sua menor
participação na cadeia de soja, que é justamente o produto de maior valor agregado
no mercado na atualidade. A participação
desse segmento da sociedade agrária nas
cadeias produtivas da cana-de-açúcar, pecuária e madeira também é relativamente
pequena.
Outros programas governamentais também buscam melhorar a condição do agricultor familiar escoando sua produção em
agroindústrias para comercialização e agregação de valores para sua produção. A Lei
no 11.947/2009 determina a utilização de,
no mínimo, 30% dos recursos repassados
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
40
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da Educação (FNDE) para alimentação
escolar, na compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando
os assentamentos de reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. A aquisição de
gêneros alimentícios será realizada, sempre
que possível, no mesmo município das escolas. Quando o fornecimento não puder
ser feito localmente, as escolas poderão
complementar a demanda entre agricultores da região, território rural, estado e país,
nessa ordem de prioridade.
Como forma de aumentar a percepção dos
consumidores brasileiros para a importância da agricultura familiar, foi criado o Selo
da Identificação da Participação da Agricultura Familiar (SIPAF). O uso do SIPAF é
de caráter voluntário e representa um sinal
identificador de produtos, cujo objetivo é
fortalecer a identidade social da agricultura
familiar perante os consumidores, informar
e divulgar a presença significativa da agricultura familiar nos produtos.

O Cenário Atual do Agronegócio Brasileiro
Segundo dados do MAPA, a safra de
2010/2011 levou o país a um novo recorde
na produção de grãos: aproximadamente
161,5 milhões de toneladas. Esse desempenho coloca o Brasil entre os principais
fornecedores de proteínas no mercado
internacional de alimentos, destinando o
excedente de sua produção a 215 destinos
do globo. Destaca-se, também, que o Valor
Bruto da Produção (VBP) das principais lavouras referente à safra 2010/2011, já descontada a inflação, teve um incremento de
10%, atingindo cifras superiores a R$ 198
bilhões. Os destaques com maior aumento
de produção foram algodão (65,4%), uva
(44,8%), café (38,4%), milho (29,3%), soja
(17,4%), feijão (11%), mandioca (8,6%) e laranja (7%). Outro subsetor que obteve um
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desempenho bastante destacado foi a pecuária, com faturamento acima da casa dos
R$ 100 bilhões em 2011, representando um
crescimento de aproximadamente 7,6% em
relação a 2010.
Para a safra 2011/2012, no que concerne
especificamente ao setor agropecuário, segundo dados do Ministério da Agricultura,
o Plano Agrícola e Pecuário 2011/2012 contou com recursos de R$ 107,21 bilhões destinados ao setor. Um aumento de 7,2% em
relação à safra anterior. Os recursos foram
destinados ao financiamento de operações
de custeio, investimento, comercialização,
subvenção ao prêmio de seguro rural e
apoio à utilização de práticas agronômicas
sustentáveis.
Os recursos oferecidos dividiram-se em:
Custeio e Comercialização: R$ 80,2 bilhões;
Investimento: R$ 20,5 bilhões; e Linhas
Especiais: R$ 6,5 bilhões. Os destaques
foram as novas medidas de apoio à pecuária, cana-de-açúcar e agroenergia, além
da estocagem de suco de laranja. Pela
primeira vez, houve recursos públicos em
condições mais favoráveis para retenção e
compra de matrizes de reprodutores, bem
como para a recuperação de pastagens
degradadas. No caso da cana-de-açúcar
e dos biocombustíveis, foram asseguradas
linhas de financiamento para a expansão e
renovação de canaviais. Por fim, o Governo
destinou verbas para garantir preços mínimos de referência aos produtores cítricos.
Foram mantidas as linhas de financiamento
para os cafeicultores por meio do Funcafé. Além dessas ações previstas no Plano
Agrícola e Pecuário 2011/2012, o Governo
Federal optou pelo aperfeiçoamento das
ações referentes ao uso de tecnologias direcionadas à sustentabilidade da produção
agropecuária, consolidando o Programa
Agricultura de Baixo Carbono (ABC).
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- Programa para Redução da Emissão de Gases de
Efeito Estufa na Agricultura – Programa ABC

O Programa ABC foi criado em junho de
2010 pelo governo federal. A iniciativa
pretende aliar a produção de alimentos
e bioenergia com a redução dos gases de
efeito estufa. O Programa incentiva processos tecnológicos que neutralizam ou
minimizam os efeitos dos gases de efeito
estufa no campo, a serem adotados pelos
agricultores nos próximos anos. Ele provê
incentivos e recursos para que os produtores rurais adotem técnicas agrícolas
sustentáveis. A ideia é que a produção
agrícola e pecuária garanta mais renda
ao produtor, mais alimentos para a população e aumente a proteção ao meio ambiente. Produtores rurais e cooperativas
contavam com limite de financiamento
de R$ 1 milhão e taxas de juros de 5,5%
ao ano (2011). O prazo para pagamento
é de 5 a 15 anos. Para a safra 2011/2012
foram destinados R$ 3,150 bilhões para o
Programa ABC.
O Programa ABC, que agora incorpora o
Produsa e o Propflora3 , busca incentivar
o produtor a adotar boas práticas agronômicas para minimizar o impacto da
emissão de gases de efeito estufa. A destinação de R$ 3,15 bilhões aos produtores
na safra 2011/2012 e de R$ 3,4 bilhões na
safra 2012/2013 indica a disposição do
Governo Federal de colocar a sustentabilidade na estratégia da produção agropecuária nacional. Essa disposição fica
ainda mais evidente diante da redução da
taxa de juros para 5% ao ano para a safra
2012/2013.
Para difundir uma nova agricultura sustentável, que reduza o aquecimento global e a liberação de carbono na atmosfera,
3
estudo.

Detalhes sobre esses programas nos Capítulo 8 e 18 deste

o Programa ABC incentiva seis iniciativas
básicas com metas e resultados previstos
até 2020:
Plantio direto na palha: a técnica dispensa o revolvimento do solo e evita a
erosão com a semeadura direta na palha
da cultura anterior. A técnica protege o
solo, reduz o uso de água, aumenta a
produtividade da lavoura e diminui despesas com maquinário e combustível. O
objetivo é ampliar os atuais 25 milhões
de hectares para 33 milhões de hectares.
Esse acréscimo permitirá a redução da
emissão de 16 a 20 milhões de toneladas
de CO2 equivalentes.
Recuperação de pastos degradados: o
objetivo é transformar as terras desgastadas em áreas produtivas para a produção
de alimentos, fibras, carne e florestas. A
previsão é recuperar 15 milhões de hectares e reduzir entre 83 e 104 milhões de
toneladas de CO2 equivalentes.
Integração lavoura – pecuária – floresta: o sistema busca conjugar pastagem
com agricultura e floresta em uma mesma
área. Isso recupera o solo, incrementa a
renda e gera empregos. A meta é aumentar a utilização do sistema em 4 milhões
de hectares e evitar que entre 18 e 22 milhões de toneladas de CO2 equivalentes
sejam liberadas.
Plantio de florestas comerciais: o plantio de espécies florestais, tais como pinus
e eucalipto, proporciona uma renda futura para o produtor e reduz o carbono
do ar através do oxigênio liberado pelas
árvores. O foco é aumentar a área de 6
milhões de hectares para 9 milhões de
hectares.
Fixação biológica de nitrogênio: a técnica visa desenvolver micro-organismos/
bactérias para captar o nitrogênio exis42
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tente no ar e torná-lo disponível para a
plantas, o que permite a redução do custo de produção e melhora a fertilidade
do solo. O ABC pretende incrementar o
método na produção de 5,5 milhões de
hectares e reduzir a emissão de 10 milhões de toneladas de CO2 equivalentes.
Tratamento de resíduos animais: a iniciativa aproveita os dejetos de suínos e
de outros animais para a produção de
energia (gás) e de composto orgânico.
Outro benefício é a possibilidade de certificados de redução de emissão de gases,
emitidos por mercados compradores. O
objetivo é tratar 4,4 milhões de metros
cúbicos de resíduos da suinocultura e
outras atividades, deixando de lançar 6,9
milhões de toneladas de CO2 equivalentes na atmosfera.
Finalmente, os principais objetivos do
Plano Agrícola e Pecuário 2011/2012
para os setores que são abordados neste
trabalho se referem à expansão de 5% na
produção de grãos, fibras e oleaginosas,
atingindo o total de 169,5 milhões de
toneladas. Além disso, o Plano buscava
estimular, por meio do Programa ABC,
o desenvolvimento sustentável da agropecuária, incentivando especialmente as
práticas agronômicas que assegurem a
mitigação dos gases causadores de efeito
estufa. Um outro objetivo declarado era

incentivar a recuperação de pastagens,
fomentar o aumento da produtividade
pecuária e renovação do plantel, como
forma de aumentar a oferta de carne.
Além disso, buscava estimular a renovação e ampliação das áreas cultivadas com
cana-de-açúcar. Isso permitirá o aumento
da produção e, consequentemente, a estabilização da oferta de etanol.
- Plano Agrícola e Pecuário - Safra 2012/2013

O Plano Agrícola e Pecuário safra
2012/2013 manteve a tendência de aumento do crédito rural, disponibilizando
para a agricultura empresarial um montante de R$ 115,25 bilhões com taxas de
juros reduzidas. O objetivo prioritário do
plano foi assegurar aos produtores rurais
as condições necessárias para a contínua
expansão de suas atividades, com maior
eficiência e competitividade. Desses recursos, R$ 86,9 bilhões foram destinados
ao custeio e à comercialização e R$ 28,2
bilhões para os programas de investimentos. Além do aumento de 7,5% em
relação ao crédito da safra anterior, o
plano reduziu de 6,75% para 5,5% a taxa
anual de juros. Além do montante mencionado, outros quase R$ 8 bilhões foram
destinados para atender a agricultura
familiar. A Tabela 4.2. traz o comparativo
de disponibilidade de recursos entre os
Plano 2011/2012 e 2012/2013.

Tabela 4.2. Recursos Programados para Financiamento da Agricultura (em bilhões de R$)*

Financiamento

2011/2012

2012/2013

Variação (%)

Custeio e Comercialização

80,24

86,95

8,4

Investimento

27,00

28,30

4,8

Total

107,24

115,25

7,5

Fonte: SPA/Mapa.
Nota: *Não inclui Pronaf.

43

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

As novas taxas representam uma diminuição de 18,5% nos custos dos financiamentos para o produtor rural. O total de
recursos disponibilizados com taxa de
juros controlada foi de R$ 93,9 bilhões, o
que corresponde a um acréscimo de 18,5%
em relação ao programado para a safra
anterior. Por sua vez, os juros livres totalizaram R$ 21,3 bilhões. Segundo autoridades
governamentais, o foco neste plano foi o
médio produtor rural, o cooperativismo e
a produção sustentável. A política de crédito rural para a safra 2012/2013 manteve
o padrão histórico de elevação no aporte
de recursos e melhoria nas condições de
financiamento, consolidando-se como um
dos principais instrumentos de fomento ao
desenvolvimento agropecuário. A disponibilidade de oferta de crédito rural para a
agricultura empresarial mais do que quintuplicou ao longo da última década, passando de R$ 20,54 bilhões em 2002/2003
para R$ 115,25 bilhões na safra 2012/2013.
No que tange ao custeio e comercialização,
os limites de financiamento foram amplia-

dos. No caso do custeio, outra medida importante foi o aumento do limite de R$ 650
mil para R$ 800 mil por produtor; enquanto
para a comercialização a elevação foi de R$
1,3 milhão para R$ 1,6 milhão. Em ambos
os casos, a variação foi de 23% sobre a
safra anterior. O compromisso do Governo
em apoiar as cooperativas agropecuárias
veio por meio da elevação do limite de
financiamento de R$ 60 milhões para R$
100 milhões por cooperativa, por meio do
Prodecoop; e de R$ 25 milhões para 50 milhões pelo Procap-Agro. Também no Pronamp foi ampliado o volume de recursos
para custeio, de R$ 6,2 bilhões para R$ 7,1
bilhões, um aumento de 15% sobre a safra
anterior. Foi elevada ainda, a renda bruta
anual para enquadramento do produtor no
programa de R$ 700 mil para R$ 800 mil e
o limite de crédito por beneficiário de R$
400 mil para R$ 500 mil, mais uma medida
que atende o compromisso do Governo de
beneficiar o médio produtor rural. A Tabela
4.3. proporciona um melhor detalhamento
dos recursos programados para os dois
Planos:

Tabela 4.3. Recursos Programados para Financiamento da Agricultura (em milhões de R$)(1)

Fonte de Recursos e Programas

2011/2012
Programado

2012/2013
Programado

1. Custeio e Comercialização

80.238

86.950

1.1 Juros Controlados

64.138

70.550

Recursos Obrigatórios (MCR 6-2)

40.000

38.600

Recursos Equalizados (Poupança Rural)

13.625

20.500

Funcafé

2.100

2.100

Fundos Constitucionais

2.200

2.200

Pronamp

6.213

7.150

- Recursos Obrigatórios (MCR 6-2)

2.000

2.550

- Recursos Equalizados (Poupança Rural)

4.213

4.500

1.2 Juros Livres

16.100

16.400

2. Investimentos

27.000

28.300
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2.1. Fonte BNDES (juros controlados)

16.100

20.000

Procap-Agro

2.000

3.000

Prodecoop

2.000

2.000

Modeagro

850

950

Programa ABC

3.150

3.400

PSI Rural/Moderfrota/Moderinfra

6.000

6.650

Pronamp

2.100

4.000

2.2. Outras fontes (juros controlados)

7.400

3.400

Fundos Constitucionais

2.900

2.900

Recursos Obrigatórios (MCR 6-2)

4.500

500

2.3. Outras fontes (juros livres)

3.500

4.900

BNDES/BB – Warrant Álcool (TJLP+spread)

2.500

2.000

(TJLP+spread)

-

2.400

Outros (2)

1.000

500

Total geral (1 + 2)

107.238

115.250

BNDES/Setor Sucroalcooleiro/Prorenova

Fonte: Mapa/SPA. Data: 25/junho/2012.
Notas: (1) Não inclui o Pronaf. (2) Recursos Externos e Próprios dos Bancos.

Para investimento, o montante disponibilizado foi de R$ 4 bilhões, ante R$ 2,1 bilhões
da safra 2011/2012. Com essas medidas,
mais produtores são beneficiados pelo Pronamp. Outra novidade foi o aumento das
subvenções ao prêmio que passou de R$
253 milhões na safra 2011/12 para R$ 400
milhões na safra 2012/13, uma elevação de
58%. O aumento do médio produtor no
Proagro passou de R$ 150 mil para R$ 300
mil, uma ampliação de 100%. Isso significa
uma elevação do valor segurado de R$ 9
bilhões para R$ 16 bilhões. Os mecanismos
de apoio à comercialização dos produtos
agrícolas para garantir a venda a preços
estabelecidos com base em estimativas do
custo variável também consistiram em um
compromisso mantido pelo Governo. Para
os produtos amparados por Aquisições do
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Governo Federal (AGF), o plano considerou
o aumento dos preços mínimos vigentes
para diversos produtos, em nível regional
e nacional.
Os programas de investimento, cuja oferta
de recursos aumentou 24%, foram ajustados e melhoraram as condições de acesso
com o objetivo de fortalecer as cooperativas e o médio produtor rural, aumentar a
capacidade de irrigação e de armazenagem
e reforçar as boas práticas agronômicas,
em especial aquelas que proporcionam a
mitigação dos gases causadores de efeito
estufa. Prioridade do governo, o Programa ABC, que incentiva a adoção de boas
práticas pelos agricultores brasileiros, disponibilizou R$ 3,4 bilhões de recursos para
financiamento.
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As principais destinações dos recursos de
financiamento programados para o Plano
safra 2012/2013 foram:
• R$ 3,4 bilhões para o Programa ABC;

ocorrer sem invadir as áreas de floresta e
restringe o apoio oficial, para essa cultura,
às áreas apontadas como aptas pelo zoneamento.

• R$ 3 bilhões para o Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias
(Procap-Agro), sendo R$ 2,0 bilhões para
capital de giro;

Outro elemento inovador da política agrícola consiste na gestão de risco rural realizada
por meio do Zoneamento Agrícola de Risco
Climático e do Programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Rural. Esses instrumentos são os pilares para viabilizar a expansão
e a consolidação do seguro rural privado
no país, os quais, juntamente com o zoneamento agroclimático, contribuem para
elevar a produtividade e a competitividade
do produtor rural e reduzir as flutuações de
renda e melhorar o acesso ao crédito.

• R$ 4 bilhões para o Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Alguns dos objetivos específicos destacados no Plano 2012/2013:

Além dos programas de investimento,
inclusive o PSI Rural e o Pronamp, que totalizaram R$ 20 bilhões, foram disponibilizados recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento, no montante de R$ 2,9
bilhões para aplicação nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, entre outros.

• Colher 170 milhões de toneladas de grãos,
fibras e oleaginosas, a safra 2012/2013 se
encerrou com R$ 187,5 milhões de toneladas de produto colhido;

• R$ 6,65 bilhões para os Programas de Sustentação de Investimento Rural (PSI Rural), de
Modernização da Frota de Tratores Agrícolas
e Implementos Associados e Colheitadeiras
(Moderfrota) e de Incentivo à Irrigação e à
Armazenagem (Moderinfra);

• Garantir a segurança alimentar;
• Estabelecer e implementar políticas
agrícolas regionalizadas, com foco nas
realidades locais, priorizando investimentos
em armazenagem, irrigação, correção, recuperação e conservação de solo, máquinas e
equipamentos agrícolas, contribuindo para
aumentar a capacidade produtiva e a competitividade do produtor rural;

No que se refere ao meio ambiente, a política
agrícola tem atribuído crescente ênfase aos
critérios ambientais de sustentabilidade da
produção, incluindo adaptação e mitigação
dos efeitos das mudanças climáticas, com
destaque para o Programa ABC, mencionado anteriormente. O Programa reafirma
a convicção de que o setor agropecuário
pode contribuir, relevantemente, para redução das emissões de gases poluentes,
principalmente por meio da expansão
das atividades agropecuárias e florestais
em áreas degradadas ou em recuperação.
Outra iniciativa em prol do meio ambiente
consiste no zoneamento agroecológico da
cana-de-açúcar, o qual tem por efeito conter o desmatamento, uma vez que identifica
os locais onde o cultivo do produto pode

• Garantir volume adequado de recursos do
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR),
sobretudo a taxas de juros controladas;
• Garantir níveis adequados de apoio à comercialização da produção agropecuária;
• Melhorar as condições de acesso aos
recursos de financiamento no âmbito do
crédito rural oficial, mediante aumento do li46
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mite de financiamento e redução dos custos
financeiros para o produtor, elevando a sua
liquidez;
• Ampliar a cobertura do seguro rural e do
Proagro;
• Assegurar a continuidade do apoio ao
médio produtor rural;
• Incentivar as boas práticas agrícolas e pecuárias;
• Fortalecer as cooperativas do setor agropecuário;
• Incentivar a agricultura de baixo carbono,
reforçando o apoio às práticas agronômicas
que assegurem a mitigação dos gases causadores de efeito estufa;
• Fortalecer a produção de biocombustíveis.

Financiamentos Privados
A crescente necessidade de recursos para
o financiamento da atividade agropecuária
tem encontrado limites nas fontes tradicionais de crédito para o setor. A elevada
dependência das exigibilidades bancárias e
dos recursos orçamentários das operações
oficiais de crédito, para equalização de taxas de juros nas aplicações de outras fontes
previstas no SNCR, tem restringido a oferta
de crédito amparada pela política agrícola.
Assim, já em 2003, foram iniciados estudos
com vistas à criação de mecanismos para
atrair recursos privados para o financiamento da atividade agrícola e para o apoio
à comercialização. Esses estudos resultaram
na Lei no 11.076, de 30 de dezembro de
2004, que instituiu novos instrumentos de
política agrícola e novos títulos de crédito
especialmente desenvolvidos para financiar o agronegócio. O objetivo foi criar um
canal entre a crescente demanda de crédito
dos produtores e a oferta de recursos pelos
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investidores urbanos, sejam eles pequenos
poupadores ou grandes fundos de pensão,
permitindo que estes possam financiar, de
forma competitiva, a atividade rural em
complemento ao crédito rural oficial. Outro
passo foi dado em 2005, com a regulamentação da Nota Comercial do Agronegócio
(NCA), também conhecida como Agrinote
e será melhor detalhada ao longo desse
capítulo.
Quanto à importância desses novos títulos,
merece destaque o papel que desempenharam diante da redução do fluxo de
capitais externos em decorrência da crise
econômica e financeira internacional iniciada em 2007/2008, além da já mencionada
limitação dos recursos das exigibilidades
bancárias em face das necessidades de
capital de giro do setor. Com a introdução
desses títulos, o agronegócio passa a participar, de forma efetiva, na captação de
recursos que vão além da intermediação
do crédito bancário, obtendo recursos do
crescente mercado de capitais por meio
de derivativos que ampliam a liquidez nos
mercados.
A seguir, apresenta-se uma descrição
sucinta dos principais instrumentos de
financiamento privado disponíveis para o
produtor atualmente:
Cédula de Produto Rural (CPR): permite
ao produtor a comercialização antecipada
da sua safra, com a obtenção de recursos
junto aos bancos e outros financiadores do
agronegócio para custear a implantação
das lavouras. O objetivo desse instrumento
consiste em padronizar, simplificar, desburocratizar e tornar menores e mais transparentes os custos embutidos nessa modalidade
de venda. A CPR pode ser emitida por
produtores ou cooperativas, e representa
uma promessa de entrega do produto a ela
vinculado. Há ainda a CPR Financeira, em
que a liquidação é feita em dinheiro. Esse
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título é bastante utilizado como garantia em
operações de financiamento de insumos.
Nota Promissória Rural (NPR) e Duplicata Rural (DR): permitem ao setor de
processamento de matérias-primas agropecuárias obter recursos de crédito rural
para pagar as compras junto aos produtores agropecuários. São operações feitas
com os agentes financeiros.
Agrinote ou Nota Comercial do Agronegócio (NCA): regulamentada pela
Instrução Normativa no 422, da Comissão
de Valores Mobiliários, a Agrinote ou Nota
Comercial do Agronegócio (NCA) tem por
característica principal a flexibilidade. A
Agrinote pode ser emitida por instituição
ligada a qualquer elo do agronegócio: por
empresas organizadas como sociedades
anônimas, empresas limitadas, cooperativas ou por produtores rurais, desde que
organizadas como pessoa jurídica. E pode
ter lastro em recebíveis, na produção já
disponível ou a realizar ou, apenas, no bom
nome da empresa emissora. Pode agregar
às garantias qualquer tipo de seguro, aval
bancário, rating, etc. Os recursos por meio
dela mobilizados podem ser empregados
em custeio, comercialização, exportação,
programas de investimento, modernização
do processo produtivo ou qualquer outra
finalidade. A Agrinote é sempre emitida
e liquidada em reais, mas pode ter por
referência qualquer outra moeda. Pode
ser distribuída no Brasil, no exterior ou em
ambos os mercados concomitantemente,
mas foi concebida de modo a atrair investimentos externos, como no caso de um
importador de produto agrícola, in natura
ou processado, que se disponha a financiar um programa de investimento de seu
fornecedor. Pode também ser empregada
em operações de mais curto prazo, como
para a obtenção de crédito de custeio, ou
para financiar a estocagem da produção
por dois ou três meses, de modo que o

emissor não seja obrigado a vender a safra
logo após a colheita. A regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é
extremamente rigorosa quando o público-alvo é composto por pequenos investidores, e bastante liberal quando o investidor
potencial é de grande porte.
Letra de Crédito do Agronegócio (LCA):
para garantir operações de empréstimos
bancários, os produtores emitem títulos
financeiros, que são resgatados no pagamento da dívida. Esses títulos, recebíveis
para seus detentores, ficam em carteira
até o vencimento. Para potencializar o
emprego desses recursos, foi criada a LCA,
de emissão exclusiva do sistema financeiro. Em vez de aguardar o vencimento dos
recebíveis, o agente financeiro pode emitir
uma LCA neles lastreada e comercializá-la
no mercado. Assim, a LCA pode ser vendida
a um investidor urbano, o que permite ao
banco obter recursos para financiar novos
empreendimentos agrícolas. A operação
se completa quando, nos respectivos vencimentos, o produtor resgata sua dívida
com o banco, que, por sua vez, paga a LCA
a seu detentor. Para garantir a segurança,
é obrigatória a inclusão das emissões de
LCA, e dos respectivos lastros, em sistema
de registro e de liquidação financeira de
ativos (autorizado pelo Banco Central).
É importante observar que o risco do
investidor é apenas em relação ao banco
emissor da LCA, pois, no caso de eventual
inadimplência do produtor rural, o banco
tem a obrigação de honrar o pagamento
do título.
Certificado de Direitos Creditórios do
Agronegócio (CDCA): operação semelhante à LCA, com recebimento no período
de colheita. Pode ser realizada por empresa, cooperativa ou entidade não financeira
(agroindústria ou empresa exportadora)
fornecedora de insumos ou financiadora
de custeio. Ao financiarem seus insumos ou
48
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venderem parte da colheita futura, os produtores podem garantir a operação com
a emissão de CPR ou de qualquer outro
título representativo de dívida a ser resgatada no futuro. As empresas financiadoras
podem usar o estoque de recebíveis para
lastrear o lançamento de CDCA, ofertando-os no mercado e obtendo novos recursos
para ampliar valores de financiamento
aos produtores. Uma cooperativa pode
atuar como emissora de recebíveis e/ou
como emissora de CDCA. O CDCA e seus
lastros têm, obrigatoriamente, de constar
em sistemas de registro autorizados pelo
Banco Central, bem como permanecer sob
custódia de algum banco. No vencimento,
o produtor paga a dívida e resgata o recebível da emissão. A empresa financiadora
paga ao investidor, no vencimento do
CDCA, resgatando o título por ela emitido.
O investidor se expõe apenas ao risco da
empresa emissora do CDCA.

dimplência é integralmente assumido pelo
investidor.

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA): operações com CRA são
exclusivamente conduzidas por Sociedades
de Propósito Específico (SPE), constituídas
para negócios de securitização. Como a
legislação não permite que as empresas de
securitização assumam riscos no mercado,
as condições das operações financeiras
devem ser previamente negociadas entre
as partes. O comprador do CRA opera
com o risco dos produtores rurais, e não
da empresa securitizadora. Cabe à empresa
de securitização identificar investidores
dispostos a correr esse tipo de risco. Uma
vez realizada a negociação entre clientes
(cooperativas tradicionais ou empresas do
agronegócio) e investidores, são acertados
os detalhes da operação (tais como remuneração do investidor, prazo de vencimento
dos títulos etc.). Em seguida, a securitizadora compra os recebíveis da cooperativa,
emite um CRA, com lastro dos recebíveis,
e, imediatamente, transfere o CRA para os
investidores. Dessa forma, o risco de ina-

Certificado de Depósito Agropecuário
(CDA) e Warrant Agropecuário (WA):
são títulos lastreados em produto agrícola
depositado em armazéns. O CDA representa a promessa de entrega da mercadoria
depositada, e o WA dá direito à instituição
financeira, responsável pela operação, de
penhorar a mercadoria descrita no CDA. Os
dois títulos são emitidos simultaneamente
e se referem a um mesmo lote de mercadoria. A operação é conduzida pelo produtor
rural, que deposita o produto agropecuário
em armazém de sua confiança e solicita
do armazenador a emissão do CDA e do
WA. De posse dos títulos, o produtor providencia, junto a uma instituição financeira,
registro e custódia em entidade autorizada
pelo Banco Central. A partir daí, a negociação dos títulos será necessariamente
eletrônica. O WA permite ao seu detentor
a penhora do produto para garantir uma
operação de empréstimo bancário. O CDA,
por sua vez, permite vender a mercadoria.
Só há incidência fiscal quando é feita uma
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Operações com título do agronegócio: a
emissão de títulos privados do agronegócio
continua evoluindo de forma significativa,
em particular as LCA, cumprindo o objetivo
de ser um instrumento que vem crescentemente contribuindo para o financiamento
do agronegócio. Devido à importância
dos recursos envolvidos, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
tem monitorado a implementação desses
novos títulos com vistas a eventuais aperfeiçoamentos. Dada a sua contribuição ao
financiamento da atividade, é do interesse
do setor que esses títulos continuem a
contribuir para sua capitalização, provendo
a necessária liquidez aos recebíveis por ele
emitidos, dando ainda maior flexibilidade
de resposta às suas crescentes necessidades de financiamento.
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operação comercial envolvendo o produto
que lastreou a emissão do CDA/WA (retirada do produto para processamento ou
comercialização). A não incidência de ICMS
a cada operação com os títulos permite
a negociação por intermédio de agentes
financeiros que não têm interesse no produto físico, como um fundo de pensão que
deseja carregar o risco de mercado, apostando na alta de preços. O CDA/WA é, dessa forma, uma alternativa de investimento
no mercado financeiro com lastro em
produtos agrícolas. Ele amplia a demanda
pela produção rural, atraindo investidores
urbanos cujo interesse é o de assumir, por
um tempo, o risco de preço da mercadoria.

Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM)
A Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM) exerce papel importante no contexto social e econômico agropecuário, por
definir um parâmetro de preço de garantia, calculado com base no custo variável
das culturas, com o apoio do Governo ao
produtor no momento da comercialização.
Dessa forma contribui para mitigar a volatilidade dos preços, auxiliando nas decisões
de plantio dos produtores. Mecanismos de
apoio à comercialização permitem a compra direta dos excedentes, a equalização
de preços entre o preço de mercado e o
mínimo, a oferta de contrato de opção de
venda e o financiamento da estocagem.
Os preços mínimos garantidos pelo Governo abrangem os principais produtos produzidos no País e são propostos anualmente
no contexto da safra agrícola. Para a safra
2012/2013, foram mantidos os preços do
algodão, amendoim, arroz, feijão, feijão-macáçar, milho nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste (exceto para o MT), milho de
pipoca e soja, por estarem ajustados aos
custos variáveis. Foram reajustados entre
1,2% a 7,8% a borracha natural, mandioca

e derivados, juta e malva, compatibilizando
com a mudança nos custos variáveis das
culturas. Para Mato Grosso e Rondônia o
preço do milho foi reajustado em 3,3%.
Igual reajuste foi concedido para as regiões
Norte e Nordeste como incentivo aos produtores na ampliação da cultura, reduzindo
a necessidade de interferência das políticas
públicas no suplemento de milho. Também
o aumento no sorgo para os estados da
região Sul e o Mato Grosso do Sul indicou
aos produtores a intenção do Governo de
incentivar essa cultura pelas suas características de maior resistência a adversidades
climáticas e complemento no arraçoamento
animal. Para dar suporte à PGPM o orçamento proposto para 2013 foi de R$ 5,4
bilhões, sendo R$ 2,3 bilhões para aquisição
de produtos e manutenção dos estoques e
R$ 3,1 bilhões para equalização de preços.
Os produtos oriundos do extrativismo continuaram apoiados pela política de garantia
de preços, contribuindo para a melhoria da
renda e para o desenvolvimento regional.

Gestão de Risco Rural
Desde 1996, o Governo, por meio do MAPA,
investe na gestão de risco rural visando a
minimizar as incertezas e possíveis prejuízos para o produtor do campo. Os principais instrumentos para essa gestão são o
Zoneamento Agrícola de Risco Climático
e o Programa de Subvenção ao Prêmio do
Seguro Rural.
O zoneamento agrícola é um instrumento
de gestão de risco baseado em informações
sobre clima, solo e cultivares, que indica os
momentos de plantio e as culturas mais
adequadas para cada região, auxiliando os
produtores a enfrentar os riscos inerentes
à sua atividade. Num primeiro momento,
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolve um estudo
que indica as exigências mínimas de cada
cultura a ser zoneada. Com base nesse es50
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tudo, em séries históricas climáticas de no
mínimo 20 anos, e nas características dos
solos, uma empresa contratada pelo MAPA
elabora um calendário de plantio por município, por tipo de solo e por cultivar. O
objetivo é evitar que adversidades climáticas recorrentes atinjam as lavouras em suas
fases de desenvolvimento mais sensíveis.
Esses estudos são revisados periodicamente e indicam as culturas e respectivos ciclos
adaptados às diversas regiões. O estudo é
realizado em 24 unidades da federação e
já abrange 44 culturas, sendo 20 de ciclo
anual (abacaxi, algodão, amendoim, arroz,
aveia, canola, cevada, feijão phaseolus,
feijão-caupi, gergelim, girassol, mamona,
mandioca, melancia, milheto, milho, soja,
sorgo, trigo e consórcio entre milho e braquiária) e 24 culturas permanentes (açaí,
ameixa, banana, cacau, café, caju, cana,
citros, coco, dendê, goiaba, maçã, mamão,
manga, maracujá, nectarina, palma forrageira, pera, pêssego, pimenta-do-reino,
pupunha, seringueira, sisal e uva).
Já o Programa de Subvenção ao Prêmio do
Seguro Rural (PSR) parte do pressuposto
de que o seguro rural se apresenta como o
principal instrumento de minimização dos
efeitos decorrentes dos riscos climáticos
adversos e que seu objetivo primordial é
a estabilidade da renda agropecuária, proporcionando, aos produtores rurais, maior
tranquilidade e garantia de continuidade
das suas atividades produtivas. O PSR,
instituído pela Lei no 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e pelo Decreto no 5.121,
de 30 de junho de 2004, tem por objetivo:
• Reduzir o custo de aquisição das apólices
de seguro rural pelo produtor;
• Contribuir para a incorporação da cultura de contratação dessa modalidade de
garantia;
• Auxiliar na expansão da área coberta com
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o seguro rural no País;
• Induzir o uso de tecnologias e modernizar
a gestão do empreendimento agropecuário.
Por meio do PSR, o Governo Federal disponibiliza apoio financeiro àqueles produtores que contratam essa modalidade de
garantia, arcando com parcela dos custos
de aquisição do seguro, a chamada subvenção econômica ao prêmio do seguro
rural. O benefício da subvenção federal é
concedido ao produtor rural por intermédio
das seguradoras contratadas pelo MAPA
para a operacionalização do PSR. A seguradora deduz a parcela correspondente à
subvenção do valor do prêmio da apólice
contratada pelo produtor rural.
As operações do Programa foram iniciadas em meados de novembro de 2005,
beneficiando sete culturas na modalidade
agrícola. Foram contratadas 849 apólices,
proporcionando cobertura securitária para
68 mil hectares, garantindo recursos da
ordem de R$ 126 milhões e utilizando R$
2,3 milhões em subvenção. Seis anos depois, em 2011, é fácil perceber a evolução
do PSR, já que os dados demonstram que
mais de 40 mil produtores rurais foram
beneficiados pela subvenção ao prêmio
do seguro rural. Foram contempladas mais
de 40 atividades agropecuárias diferentes,
entre grãos, frutas, fibras, legumes e verduras, além de pecuária e florestas, com
uma cobertura securitária de 5,6 milhões
de hectares, capitais segurados da ordem
de R$ 7,3 bilhões e utilização de R$ 253,5
milhões em subvenção federal.
Além disso, está em estudo a regulamentação do Fundo de Catástrofe do Seguro
Rural, autorizado pela Lei Complementar
no 137, de 26 de agosto de 2010. Com a
medida, as seguradoras poderão reduzir
o risco das suas carteiras de seguro rural
e dar cobertura ao pagamento de indeni-
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zações decorrentes de eventos climáticos
mais severos. Essa medida proporcionará
uma ampliação da oferta de produtos de
seguro no mercado, contribuindo para
a diminuição do valor dos prêmios. As
modalidades do seguro rural são agrícola,
pecuária, florestal e aquícola. A cada ano
civil, o limite máximo de subvenção federal
que cada beneficiário (CPF/CNPJ) pode receber é de R$ 192 mil, sendo R$ 96 mil na
modalidade agrícola e R$ 32 mil para cada
uma das demais modalidades.
Para a safra 2012/2013, o Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
ofereceu aos produtores rurais orgânicos
melhores condições para se protegerem
contra os fenômenos climáticos adversos.
No caso dos produtos orgânicos devidamente certificados por empresas credenciadas pelo MAPA, o Governo Federal irá
conceder um auxílio de até 20% a mais no
percentual de subvenção já autorizado da
cultura segurada.
O Programa oferece também ao médio
produtor rural, beneficiário do Pronamp,
melhores condições na aquisição de uma
apólice de seguro rural para as lavouras de
milho, arroz e feijão. Esse benefício pode
ser até 10% maior que o já autorizado para
aquelas culturas. No caso das lavouras de
milho e arroz, o produtor, que também for
beneficiário do Pronamp, recebe até 60%
de subvenção federal. Já no caso dos produtores de feijão, o benefício da subvenção
federal poderá atingir 80%. Por fim, na safra
2012/2013, o Plano ampliou o percentual
de subvenção federal em 10% para as atividades de soja, milho 1a e 2a safras, arroz e
feijão, para aqueles municípios onde essas
culturas possuem uma substancial importância econômica, ao mesmo tempo em
que estão sujeitas a maior vulnerabilidade
climática, conforme parâmetros extraídos
do zoneamento agroclimático.

Instituído em 1973, o Proagro tem por objetivo exonerar o produtor do cumprimento de obrigações financeiras em operações
de crédito rural de custeio e indenizar os
recursos próprios aplicados no empreendimento, em decorrência de perdas de
receitas por eventos climáticos adversos ou
pragas e doenças sem métodos de combate, controle ou profilaxia difundidos.
Para aderir ao Programa, o produtor deve
pagar o adicional do Proagro (taxa de prêmio) e seguir os indicativos do Zoneamento Agrícola de Risco Climático divulgados
pelo MAPA. Desde a safra 2004/2005, o
Proagro destinado a garantir as operações
do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), do Ministério do Desenvolvimento Agrário, passou
a denominar-se Proagro Mais. O limite da
cobertura do Proagro passou de R$ 150 mil
para R$ 300 mil.

Regionalização da Política Agrícola
A regionalização da política agrícola faz
parte da atual orientação estratégica
do MAPA de valorização das condições
econômicas, sociais e ambientais locais,
priorizando investimentos em armazenagem, irrigação, correção e conservação de
solos, máquinas e implementos agrícolas,
no sentido de assegurar o melhor aproveitamento do potencial produtivo de cada
região e a sustentabilidade da produção
e das exportações agropecuárias. A oferta
de recursos de financiamento agrícola para
custeio, comercialização e investimento
incorpora esse enfoque regional e tem nos
Fundos Constitucionais de Financiamento
sua expressão máxima. Esses Fundos têm
por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste mediante
financiamentos direcionados às atividades
de infraestrutura, de serviços, minerais,
agroindustriais, comerciais e agropecuárias,
52
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para as quais são destinados aproximadamente 50% dos recursos.
Em resposta às situações emergenciais enfrentadas pela suinocultura nos estados de
Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso,
foram disponibilizados, excepcionalmente
para a safra 2012/2013, financiamentos
de custeio pecuário aos criadores de suínos, para a retenção de matrizes, ao amparo de recursos controlados. Com esse
mesmo objetivo foi aprovada a criação
de uma linha de crédito com recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste. Foram realizados ajustes nas
normas de financiamento de custeio, de
investimento e comercialização, com recursos controlados e livres do crédito rural, a
partir da safra 2012/2013, que contemplam
interesses específicos das regiões Centro-Sul e Norte.

O Plano 2012/2013 e o Meio Ambiente
A inserção das questões ambientais nas
políticas públicas, especialmente as voltadas para o setor agropecuário, exigiu
adaptação e criação de novos instrumentos nas áreas de crédito rural, apoio à
comercialização, seguro rural e no âmbito
dos programas de aquisição de alimentos
(PAA) e de alimentação escolar (PNAE),
bem como no pagamento de serviços ambientais, o que demandará a definição de
mecanismos de geração de receitas para a
transição agroecológica e conversão para
sistemas orgânicos de produção.
O Programa ABC foi fortalecido para melhor atender ao seu objetivo primordial
de redução das emissões de carbono na
agricultura por meio de diminuição de taxa
de juros, ampliação de limites de renda
e de financiamento, e inclusão do apoio
à implantação de sistemas orgânicos de
produção agropecuária em sua linha de
crédito. Considera-se que o aprimoramen53

to dos instrumentos de apoio financeiro
à produção orgânica deve contemplar
maior detalhamento dos itens financiáveis
e das condições especiais em benefício do
Sistema de Produção Orgânico, ao lado
de outras ações com esse objetivo. Nesse
sentido, são consideradas as seguintes
estratégias:
• Adequar e ampliar as linhas de crédito rural
para a produção orgânica incluindo a produção de insumos e o crédito às unidades de
produção, beneficiamento, abastecimento e
comercialização;
• Adequar e ampliar a Política Geral de
Preços Mínimos (PGPM) para contemplar os
produtos orgânicos;
• Criar incentivos fiscais para a produção e
comercialização de produtos orgânicos;
• Reconhecer e retribuir os serviços ambientais prestados pelos produtores orgânicos;
• Adequar e ampliar o seguro agrícola para
produtores de alimentos orgânicos.
Para enfrentar o desafio da falta de técnicos
com formação capaz de suprir a demanda
com pesquisa e da assistência técnica para
os produtores que querem trabalhar com
sistemas orgânicos ou de base agroecológica, foi instituída a Comissão Interministerial
de Educação em Agroecologia e Sistemas
Orgânicos de Produção (Portaria Interministerial Mapa, MEC, MCTI, MMA, MDA,
de 3 de julho de 2006), que já gerou como
resultado a criação de Núcleos de Estudo
em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de
Produção.
De acordo com a Federação Internacional
dos Movimentos de Agricultura Orgânica
(Ifoam) o mercado mundial de orgânicos
supera 80 bilhões de dólares anuais. No
Brasil, estima-se que a comercialização
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anual de produtos orgânicos é de cerca
de R$ 500 milhões. A produção orgânica
brasileira passou a ser regulamentada
com a promulgação da Lei no 10.831, de
23 de dezembro de 2003, que estabelece
conceitos, definições e princípios bem
como normas e procedimentos gerais relacionados à produção, comercialização e ao
reconhecimento dos produtos orgânicos.
A regulamentação da referida lei se deu
por meio do Decreto no 6.323, de 27 de
dezembro de 2007, que criou o Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade
Orgânica (SisOrg). Essa legislação inclui
atos normativos que regulamentam as atividades produtivas, orientam a produção
de insumos e de produtos fitossanitários,
além de estabelecer diferentes mecanismos
de controle para a garantia da qualidade
orgânica. As atividades de implantação de
sistemas orgânicos de produção agropecuária foram incluídas entre as finalidades
do Programa ABC e passaram a desfrutar
do tratamento preferencial na concessão
de crédito rural para custeio, comercialização e investimento.
Em relação aos setores produtivos abordados no estudo, as seguintes ações foram
especificamente detalhadas:
Etanol

Como medida de apoio ao setor canavieiro, foi implantado, em 2012, o Prorenova
com disponibilização de R$ 4 bilhões para
estímulo à renovação/ampliação de cerca
de 1 milhão de hectares. Mesmo sendo
importante o estímulo à cana-de-açúcar, é
estratégico para o País que outras fontes
potenciais de geração de agroenergia sejam fortalecidas e estimuladas.
Nessa linha, o sorgo sacarino é opção
de produção nas áreas de renovação de
canaviais. Seu ciclo de cultivo e colheita
fica compreendido justamente no período

da entressafra da cana, especialmente, na
região Centro-Sul, o que contribui para a
diminuição da volatilidade de oferta e de
preços, típica da entressafra da cana-de-açúcar.
Florestas Energéticas

A disponibilização de dados oficiais referentes à caracterização e à produção de florestas plantadas e o reconhecimento desse
plantio como produção agrícola são os
dois grandes gargalos a serem superados
e que propiciarão melhorias na avaliação,
controle e planejamento de ações visando
ao incentivo dessa produção. A área de
florestas plantadas no Brasil foi dimensionada em 7 milhões de hectares, em 2010.
Prevê-se que em dez anos sejam alcançados cerca de 15 milhões, o que demandará
investimentos da ordem de R$ 40 bilhões e
gerará cerca de 200 mil empregos no meio
rural.
De forma geral, os principais objetivos do
Plano Agrícola e Pecuário 2012/2013 para
os setores que serão abordados neste trabalho se referem à expansão da produção
de grãos, fibras e oleaginosas. Estimular,
por meio do Programa ABC, o desenvolvimento sustentável da agropecuária,
incentivando especialmente as práticas
agronômicas que assegurem a mitigação
dos gases causadores de efeito estufa, conhecida como agricultura de baixo carbono. Incentivar a recuperação de pastagens,
fomentar o aumento da produtividade pecuária e renovação do plantel, como forma
de aumentar a oferta de carne. Estimular a
renovação e ampliação das áreas cultivadas
com cana-de-açúcar. Isso permitirá o aumento da produção e, consequentemente,
a estabilização da oferta de etanol.

54

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

Capítulo 5
Cadeia Produtiva da Soja
5.1.

Características Gerais

4O Capítulo 4 possibilitou a contextualização da atividade agropecuária dentro do
momento histórico transcorrido entre as
duas conferências sobre meio ambiente e
desenvolvimento econômico: a RIO92 e a
RIO+20. Iniciamos agora o destaque das
especificidades das cadeias produtivas
selecionadas para o presente Estudo: soja,
carne bovina, cana-de-açúcar e madeira.
Neste e nos próximos três capítulos cada
uma dessas cadeias produtivas será analisada em suas características mais marcantes,
com ênfase naquelas que possam ser posteriormente exploradas em suas interfaces
com o setor financeiro, o setor externo e o
capital natural.
A cadeia produtiva da soja é de significativa complexidade e de relativa importância
para a economia brasileira, em particular, e
para economia mundial, em geral5 . Conforme dados da Associação Brasileira de
Óleos Vegetais (ABIOVE), a soja é atualmente a principal cultura do Brasil em volume
4

Seção fortemente baseada em MAPA/SPA (2007).

5

A soja é umas das principais fontes de proteínas para o ser

e geração de renda, se tornando uma das
principais fontes de divisas do país (aproximadamente 10% das exportações totais).
Em 2005, as exportações do complexo
no Brasil totalizaram US$ 9,48 bilhões, o
equivalente a 20,9% do saldo positivo da
balança comercial do País. Desde o ano de
2006, os valores de exportação do complexo cresceram chegando ao valor recorde de
US$ 24 bilhões em 2011. A soja continua
a dominar o comércio internacional de sementes oleaginosas e responde por aproximadamente 85% do total comercializado.
A soja destaca-se, por outro lado, como a
principal cultura explorada no mercado interno, respondendo por aproximadamente
45% da produção brasileira de grãos. De
acordo com dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o
Brasil já é o segundo maior produtor em
termos mundiais, atrás apenas dos Estados
Unidos. Esse nível de capacidade competitiva deve-se aos baixos custos de produção
do grão no Brasil, fruto de um alto nível da
tecnologia, escala e capital, aliados a terra e
mão de obra relativamente de menor custo.
Nos dez anos entre 1994 até 2004, a área
plantada com soja cresceu a uma taxa média anual de 8,1%, chegando a 23,3 milhões
de hectares na safra 2004/2005. De acordo
com dados da CONAB, a safra 2009/2010
apresentava praticamente a mesma área
plantada, ou seja, 23,4 milhões de hectares
e 68,7 milhões de toneladas produzidas.

humano e, consequentemente, um dos alimentos mais consumidos pela
população mundial atualmente. A soja é usada em diversos produtos da
agroindústria e serve de matéria-prima para a produção de desinfetantes
e lápis de cera. Aproximadamente 15 % da produção de soja é usada
para a produção do óleo de soja. O óleo de soja é comumente utilizado
como óleo de cozinha, tempero de saladas, margarinas, gordura vegetal,
maionese, entre outros. A soja é também utilizada nas indústrias de
cosméticos, farmacêutica, veterinária, vernizes, tintas e plásticos, além
de ser usada na produção de biodiesel. Um dos principais usos da soja
se refere quando ela é transformada em farelo. Aproximadamente 80%
do farelo de soja, junto com o milho, compõem ração para alimentação
animal (carne bovina, de aves e suína).
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Como principal fonte de proteína para a indústria da alimentação animal, a produção
de soja tem crescido de forma suficiente
para atender à demanda total por este
produto. No período compreendido entre
1980 e 2005, a demanda total de soja, numa
base mundial, expandiu-se em 174,3 milhões de toneladas, ou 2,8 vezes. Na última
década, a taxa de crescimento da demanda
total de soja pode ser decomposta em três
fases distintas. Em uma primeira fase, de
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um crescimento mediano, com taxas anuais
médias da ordem de 3% ao ano, ao longo
da década de 1980, o consumo mundial de
soja passou, então, a crescer a uma taxa
anual da ordem de 5,5%, do final da década de 1980 até o final dos anos 1990 (a
segunda fase).
A partir de então, uma nova aceleração é
observada no consumo de soja, que, nos
últimos quase vinte anos, cresceu a uma
taxa média anual de 5,6%, com pico de
10,4% no ano comercial de 2004/2005.
Em se excluindo o período de 2003/2004,
quando houve uma redução na produção
mundial de soja, e, por efeito, na demanda
total, o crescimento médio da demanda
por soja, desde a safra de 1998/1999, é de
6,8% ao ano. No caso específico do Brasil,
a demanda total de soja, entre 1990/1991
e 2004/2005, cresceu à expressiva taxa de
8,1% ao ano, aumentando acima das taxas
observadas para o nível global. Na verdade,
se a análise considerar somente os anos
de 2004/2005, a demanda cresceu a uma
taxa superior, até mesmo ao crescimento
da oferta total do período, que foi de 7,8%.
Da safra de 2004/2005 até os dias atuais
observa-se uma demanda crescente por
soja que é atendida pela oferta mundial
que pode variar em decorrência de fatores
climáticos, principalmente.
Todo o crescimento do consumo da soja
e de seus derivados numa escala global
somente foi possível com o concomitante
aumento da produção. Em termos mundiais, entre 1990/1991 e 2004/2005, a área
plantada com soja cresceu 38,3 milhões de
hectares e a produção final, 109,1 milhões
de toneladas. Com isso, além do ganho
quantitativo (+70,6% na área), houve também um importante ganho de produtividade (+19,9% na produtividade média global).
Dados da FAO estimam que, desde 2005
até 2010, houve um incremento mundial
de mais de 10 milhões de hectares de área

plantada e mais de 45 milhões de toneladas
de produção. Entre 1990/1991 e 2004/2005,
a área plantada com soja no Brasil cresceu
13,4 milhões de hectares, passando de 9,74
milhões de hectares para 23,18 milhões de
hectares. Nesse período, merece destaque
o crescimento da área plantada com soja
na região Centro-Oeste (+7,9 milhões de
hectares) e na região Nordeste (+1,2 milhão
de hectares), representando a consolidação
dessas regiões como a fronteira agrícola da
soja. A área plantada nacional não apresentou incremento significativo demonstrando
o alto ganho de produtividade nacional em
decorrência do investimento em melhoria
genética, técnicas de plantio e pesquisa
agrícola. A área plantada no Brasil em 2011
foi estimada pela CONAB em 24,1 milhões
de hectares de soja.
A expansão do plantio da soja nas regiões
de fronteira agrícola foi, para a maioria das
hipóteses apresentadas na literatura especializada, impulsionada pelo domínio das
tecnologias de produção no Cerrado, pela
abundância de crédito para a compra de
máquinas e equipamentos e também pelo
crédito privado para o custeio da produção.
A relevância do crédito rural oficial para os
produtores de soja será detalhada a seguir
para que possamos começar a testar essa
hipótese. Não obstante, cabe enfatizar a
disponibilidade de tecnologia que possibilitou também, nos últimos vinte anos, um
robusto crescimento dos níveis médios de
produtividade da soja. No âmbito do Brasil,
a produtividade média cresceu 41,1%, entre
1990/1991 e 2004/2005, mesmo assumindo a severa redução da produtividade em
algumas safras, por conta da irregularidade
climática. A produtividade cresceu em
quase 40% quando comparadas as safras
2004/2005 e 2010/2011.
Sendo o Brasil o segundo maior produtor
mundial e importante ator no contexto
global do comércio exterior da soja e seus
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derivados, a dinâmica desse comércio
exterior exerce intensos impactos sobre
o sistema agroindustrial da soja e sobre
a economia brasileira como um todo. De
uma participação de mercado da ordem
de 15% no começo da década de 1990, o
Brasil avançou substancialmente, a ponto
de deter, no ano comercial de 2004/2005,
35,5% das exportações mundiais de soja,
mantendo a média de parcela de mercado
próximo de 30% até a última safra de 2011.
Na análise da série histórica do market
share nas exportações mundiais de soja,
é nítida a ruptura que ocorreu a partir do
ano comercial de 1996/1997, quando a Lei
Kandir desgravou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre a exportação dos produtos básicos,
incluindo a soja em grãos. Desde então,
tornou-se mais vantajoso para as indústrias
a exportação de soja em grão diretamente,
a partir dos estados produtores, ao invés
de processar a matéria-prima internamente. Se por um lado a Lei Kandir aumentou
as exportações de forma significativa, por
outro a capacidade de processamento de
grãos nacional deixa de se desenvolver de
forma mais intensa e avançada, como já
destacado anteriormente.
Um dos impactos da Lei Kandir foi aumentar a importação de soja apesar de a
produção nacional atual exceder o consumo interno em aproximadamente 40%. As
características tributárias atuais também
fomentam a importação de soja. Para uma
indústria instalada no Paraná, é mais vantajoso importar soja do Paraguai, processá-la
e, depois, exportar o farelo e o óleo do que
percorrer uma distância equivalente e comprar soja, por exemplo, em Mato Grosso do
Sul. No caso da compra em outro estado
para posterior exportação dos derivados,
a indústria enfrenta sérias dificuldades
para recuperar os créditos resultantes da
incidência do ICMS. Na década de 1990, a
indústria brasileira de processamento de
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soja atravessou um momento crítico em
sua história, o que elevou sensivelmente a
ociosidade das fábricas instaladas no Brasil.
O sistema tributário brasileiro foi um dos
grandes responsáveis pela crise do setor,
que resultou em perda de competitividade
no mercado global6 .
O crescimento da produção é estimulado
não somente pelo aumento da demanda doméstica, mas também da mundial. A China
continua a ser a maior força motriz para essa
crescente demanda mundial, com a Europa
em segundo lugar. Nesse mesmo período,
o consumo mundial de soja cresceu a uma
taxa média de 4,5% ao ano, saltando de
131,92 milhões de toneladas, consumidas
em 1996, para 205,76 milhões de toneladas
em 2005. O volume de esmagamento passou de 112,35 milhões de toneladas para
176,04 milhões de toneladas. A produção
mundial de soja na safra 2010/2011 foi de
263,7 milhões, com área plantada de 103,5
milhões de hectares. A produção brasileira
chegou à safra 2010/2011 com o total de
aproximadamente 75 milhões de toneladas
de soja, área plantada de 24,2 hectares e
produtividade média de 3.106 kg/ha.
Os principais estados produtores de soja
estão localizados nas regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do Brasil contando hoje com
mais de 250 mil produtores em 17 estados
do país. A maior parte da soja forma junto
com o milho a base dos ingredientes para
a indústria de rações para animais. O com6

Após a implementação da Lei Kandir, em setembro de 1996,

que exonerou o ICMS aplicado às exportações de soja, óleo e farelo.
Antes da existência da lei, os créditos de ICMS cobrados pela compra de
soja fora do estado de origem eram praticamente compensados pelo
ICMS devido quando os produtos eram exportados. Nesse sentido, não
havia receita líquida de impostos para o governo dos estados. Após a
eliminação do ICMS sobre as exportações, o crédito gerado nas compras
interestaduais de matéria-prima não poderia mais ser utilizado para o
pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos, o que gerou um
acúmulo de crédito por parte das empresas exportadoras.
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plexo soja é hoje responsável por aproximadamente 1,8% do PIB do Brasil. A cadeia
será melhor detalhada sob a perspectivas
do setor externo, setor financeiro e do
capital natural nas próximas seções deste
capítulo.

5.2.

Setor Externo

De acordo com dados da Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações do complexo
soja cresceram praticamente em todos os
anos desde 1992, atingindo um total de
mais de US$ 24 bilhões em exportações
para o ano de 2011. Esse valor representou
um crescimento de mais de 40% no valor
exportado quando comparado ao ano de
2010. Mais de dois terços do valor das exportações são oriundos da soja em grãos.
Dois dispositivos internacionais distintos
podem estimular ainda mais o comércio
internacional de soja e derivados: a) a
conclusão positiva da negociação sobre
políticas agrícolas, conduzida no quadro
multilateral da Organização Mundial do
Comércio (OMC); e b) a implementação
de diversos projetos de acordos comerciais bilaterais (ou birregionais), como, por
exemplo, o acordo para a criação de uma
zona de livre-comércio entre o MERCOSUL
e a União Europeia ou a criação da Área de
Livre-Comércio das Américas (ALCA). Esses
dois processos de abertura econômica e de
liberalização comercial podem afetar o comércio internacional de soja, por meio de
dois canais: a redução ou a eliminação das
barreiras tarifárias e não tarifárias, e a substituição das ajudas vinculadas à produção
(praticadas principalmente pelos países
ocidentais) por ajudas desvinculadas, que
estimulam menos a oferta nos países que
subsidiam a agricultura. A eliminação dos
subsídios à exportação pode ser considerada como um terceiro canal, principalmente

por meio da criação de disciplinas sobre a
ajuda alimentar (países como os Estados
Unidos utilizam programas de ajuda alimentar para subsidiar exportações de óleo
de soja). No entanto, os dois mecanismos
principais que podem induzir a uma reorganização profunda do comércio mundial
do complexo soja são os reforços das disciplinas multilaterais sobre subsídios internos
e a redução do protecionismo tarifário7 .
A Rodada do Uruguai foi concluída, em
1994, com a assinatura do Ato Final que
incluiu o Acordo sobre a Agricultura. As
áreas de maior interesse do Acordo sobre
Agricultura são o acesso a mercados, as
medidas de apoio interno e os subsídios às
exportações. As regras do acordo agrícola
para acesso a mercados proibiram o uso, na
fronteira, de outros mecanismos que não
fossem tarifas e criaram o compromisso
de “acesso mínimo” ou “acesso corrente”
e de redução tarifária. As regras para o
apoio doméstico criaram os conceitos de
medidas de suporte que não distorcem (ou
distorcem minimamente) o comércio, não
sujeitas à redução, e de medidas que distorcem o comércio, sujeitas à redução. As
regras para os subsídios às exportações foram desenhadas para controlar e reduzir os
gastos governamentais diretos com esses
subsídios, a fim de permitir que o princípio
da vantagem comparativa tenha um papel
cada vez mais importante no comércio
agrícola mundial. Essas três áreas ainda formam, hoje, os principais temas discutidos
no quadro da negociação multilateral de
Doha, iniciada em 2002.
O grande objetivo dos compromissos
legais de acesso a mercados, como não
poderia deixar de ser, é melhorar a competitividade e ampliar as oportunidades
de comércio na área agrícola. O primeiro
7

As consequências de uma maior abertura comercial sobre o

capital natural do Brasil são analisadas no Capítulo 17 deste Estudo.
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ponto dos compromissos foi a tarifação das
Barreiras Não Tarifárias (BNT). Embora não
tenham reduzido substancialmente o nível
de protecionismo na agricultura, essas mudanças pelo menos simplificaram e deram
maior transparência ao complexo sistema
protecionista existente antes da Rodada
do Uruguai. A partir de julho de 1995, as
barreiras não tarifárias foram convertidas
em tarifas que proporcionassem o mesmo
nível de proteção. Em diversos países, essa
“tarifação” resultou em tarifas muito elevadas, o que refletia o baixo grau de exposição dos mercados domésticos de produtos
agropecuários à concorrência mundial.
Uma vez que o processo de tarifação poderia inviabilizar na prática o crescimento esperado do comércio internacional, adotou-se de forma complementar os chamados
critérios de acesso mínimo e de acesso corrente. Por este último, depois da tarifação, a
participação da produção de outros países
no mercado doméstico não podia cair em
relação à participação corrente no período-base do Acordo (1986-1988). Além disso,
ficava garantido o acesso mínimo de 3% do
consumo interno. No período de implantação da Rodada do Uruguai (1995-2000),
os países comprometeram-se a ampliar o
acesso mínimo em 0,4% ao ano, até atingir
a participação de 5% de seu consumo, ao
final do sexto ano. Para garantir o nível
mínimo de acesso dos produtos na pauta
de importação dos países, foram definidas
quotas tarifárias, ou seja, quotas com tarifas reduzidas (Tariff Rate Quotas ou TRQ’s,
em inglês).
O terceiro ponto foi a redução das tarifas:
36%, em média, para os países desenvolvidos, com uma redução mínima de 15%
por linha tarifária; e 24% para os países
em desenvolvimento, com uma redução
mínima de 10%. Como parte das medidas
de acesso a mercados, foram criadas as regras denominadas Salvaguardas Especiais.
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As Salvaguardas Especiais permitem a um
país-membro a aplicação de uma tarifa
adicional (acima da máxima) em um produto que teve suas restrições não tarifárias
transformadas em tarifas. A implantação
desses compromissos de acesso a mercados não foi suficiente para estimular o
comércio internacional de produtos agrícolas e abrir os mercados. Mesmo com as
reduções programadas, o nível de proteção
tarifária ainda permanece bastante elevado
para determinados produtos. Em segundo
lugar, diversos países-membros da OMC
optaram por praticar mecanismos de escalada tarifária (tarifas mais elevadas sobre
importações de produtos processados).
De fato, a multiplicação de TRQ’s foi a
solução encontrada pelos diversos países
membros da OMC para compatibilizar a
manutenção de uma política altamente
protecionista com a implementação do
acordo agrícola da Rodada do Uruguai e
a necessidade de oferecer concessões comerciais aos principais parceiros comerciais.
Espera-se (ou esperava-se) que as novas
negociações multilaterais sobre agricultura
da Rodada de Doha leve a uma redução
substancial das alíquotas cobradas sobre
produtos agrícolas importados. O outro
passo importante dado pelo Acordo sobre
Agricultura foi a inclusão, pela primeira
vez, nas negociações sobre comércio agrícola internacional, das medidas de apoio
à produção doméstica, como elemento
importante no processo de liberalização
do comércio. O Acordo Agrícola definiu as
medidas de apoio doméstico que não afetam ou afetam minimamente o comércio e,
portanto, não estão sujeitas a redução, e as
medidas que afetam o comércio, chamadas
de Medidas Agregadas de Suporte, sujeitas
à redução.
Em 22 de junho de 2003, os Ministros da
Agricultura da União Europeia adotaram
uma profunda reforma da Política Agrícola
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Comum (PAC), que alterava completamente a forma como a União Europeia apoiava
(e apoia) seu setor agrícola. A nova PAC,
implementada a partir de junho de 2005,
orientava-se para os consumidores e os
contribuintes e deixava aos agricultores
a liberdade de adaptar sua produção às
necessidades do mercado. Desde o ano
de 2005, a vasta maioria dos subsídios é
paga independentemente do volume de
produção. Em vez de receber pagamentos
ligados à quantidade de hectares plantados em cereais e oleaginosas, o agricultor
europeu passa a receber um pagamento
único por propriedade. Isso induz a uma
redução significativa das ajudas recebidas
pelas grandes empresas agrícolas.
Para evitar o abandono da produção, os estados-membros puderam optar por manter
uma ligação reduzida entre os subsídios e
a produção, em condições bem definidas
e limites claros. Esses novos “pagamentos
únicos por exploração” estarão sujeitos ao
respeito por normas ambientais, de segurança alimentar e de bem-estar dos animais.
A redução da ligação entre os subsídios e
a produção permite que os agricultores da
União Europeia se tornem mais competitivos e se orientem mais para o mercado,
se beneficiando, ao mesmo tempo, de uma
estabilidade de renda.
Se as negociações agrícolas definidas na
Rodada de Doha levarem a um acordo entre os países integrantes da OMC, é muito
provável que as evoluções já observadas na
União Europeia se manifestem também nos
demais países ocidentais que continuam
utilizando sistemas de apoio doméstico que
protegem os agricultores das oscilações de
mercado e equilibram a renda, quando da
depreciação das cotações. Em outras palavras, um acordo agrícola só será possível
se os países ocidentais substituírem essas
ajudas por pagamentos efetivamente desvinculados da produção. A diminuição ou

a retirada dos incentivos governamentais
à produção em países como os Estados
Unidos, e também a União Europeia, pode
ter importante impacto nos mercados internacionais de soja.
A percepção internacional da matéria-prima soja necessita passar pela análise da
competitividade da mesma. A comunidade
internacional analisa que o potencial produtivo de expansão dessa oleaginosa está
quase todo no Brasil, em termos topográficos, meteorológicos, de disponibilidade de
terras e em termos de pesquisa agrícola. O
baixo custo da mão de obra brasileira também é amplamente utilizado na literatura
como fator de competitividade. Além do
mais, o Brasil está na vanguarda mundial
da tecnologia de produção dessa oleaginosa nas regiões tropicais. De acordo com
estudo conduzido pelos pesquisadores do
Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa), da Universidade de São Paulo, na percepção dos agentes
que participam da cadeia produtiva da soja,
as maiores vantagens do Brasil estariam
relacionadas à disponibilidade de áreas e
ao potencial de crescimento do mercado
interno.
O Brasil é considerado, atualmente, o país
que oferece o maior potencial geográfico
do mundo para expansão agrícola. Segundo dados da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), o Brasil possui cerca de 550 milhões
de hectares que podem ser destinados à
agricultura. Desse total, apenas 4% são utilizados, ou cerca de 55 milhões de hectares.
O total ainda não utilizado (495 milhões de
hectares) representa 35% do “estoque de
terras” disponível no mundo para a exploração da agricultura.
Outro importante indicador da competitividade da soja brasileira no mercado internacional diz respeito às suas características
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qualitativas. Segundo um estudo elaborado
por Hill et al. (1996), citado por Lazzarini e
Nunes (1998, p. 276), a soja brasileira apresenta vantagens em relação à da Argentina
e a dos Estados Unidos, por ter maior teor
de óleo e proteínas e um menor teor de
impurezas. No entanto, o estudo constatou
desvantagens da soja brasileira perante os
concorrentes, por apresentar maior teor de
umidade, ácidos graxos livres (prejudiciais
ao processo de refino) e grãos avariados.
Não menos importante, outro indicador
que deve ser levado em conta diz respeito
ao ritmo de esmagamento, que, no Brasil,
apesar de ter registrado uma taxa de crescimento de 3,3% ao ano, na última década,
é inferior ao da Argentina (9,3% a.a.) e
ao do mundo, que registrou, no mesmo
período, uma taxa média de crescimento
anual de 5,2%. O baixo crescimento do
ritmo de esmagamento no Brasil se deve a
alguns fatores que devem ser destacados.
Atualmente, as exportações de grãos são
mais atrativas que o seu processamento no
Brasil, em virtude das seguintes razões:
• Política protecionista de países desenvolvidos, privilegiando a importação de
matérias-primas vis-a-vis de produtos
processados;
• Desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre a exportação de matérias-primas,
em setembro de 1996;
• Ineficiência de muitas processadoras
nacionais (capacidade ociosa, logística
desfavorável, etc.);
• Alto custo de carregamento de estoques de soja no Brasil, em função das
altas taxas de juros.
É possível identificar dois padrões distintos na composição das vendas externas
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do complexo soja brasileiro. Até 1996,
percebe-se uma clara predominância das
vendas de farelo de soja em relação à soja
em grãos. Porém, com a promulgação da
Lei Kandir, nota-se uma rápida modificação do padrão comercial, com as vendas
de soja em grãos crescendo a taxas aceleradas. A não ser que haja alguma alteração substancial na legislação tributária
no Brasil, a situação competitiva indica
que o País assumirá uma clara posição
de fornecedor de matéria-prima para a
indústria processadora de soja mundial,
a ponto, até mesmo, de comprometer a
expansão da infraestrutura de processamento local.
Visando reduzir os custos tributários,
diversas empresas concentraram seus
esforços no suprimento do mercado
interno, uma vez que os créditos acumulados nas compras de soja poderiam ser
compensados pelo ICMS cobrado sobre
as vendas dos produtos no mercado doméstico. No entanto, o problema foi resolvido apenas parcialmente, pois, como
decorrência das diferenças nas alíquotas
de ICMS entre os Estados, as operações
tornaram-se complexas e nem sempre
com a eficiência esperada. Outro aspecto
do sistema tributário também levou as
indústrias esmagadoras a adotarem uma
nova estratégia: o investimento em seu
próprio sistema de origem. Por serem
impostos cumulativos, o Programa de
Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) são aplicados em todos os
insumos, sendo adicionado diretamente
ao custo de processamento, representando cerca de 4,6% do custo total.
Em decorrência das pequenas margens
de esmagamento nos mercados globais,
a estratégia de liderança em custos é
fundamental para a sobrevivência das
empresas que atuam nesse setor. A busca
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por economia de escala torna-se, então,
uma ação estratégica crucial. Em termos
de competitividade global, o tamanho das
plantas industriais no Brasil atinge apenas
a metade da média das plantas industriais
dos Estados Unidos e da Argentina. É por
essa razão que as empresas líderes no setor
estão investindo na implantação e/ou no
aumento da capacidade de esmagamento.
As implantações de novas fábricas estão
sendo realizadas, na sua maior parte, na
região Centro-Oeste do Brasil, onde, além
de haver um forte incentivo tributário,
existe uma oferta de matéria-prima superior à da região Sul do País.
A estratégia competitiva do Brasil na
exportação dos produtos do complexo
soja está bastante associada à liderança
em custo, no caso da matéria-prima. Não
se tem observado a implantação de programas mais extensos, que privilegiem os
aspectos de diferenciação da soja e dos
derivados produzidos no Brasil. Mesmo
assim, o comércio externo é de fundamental importância para o funcionamento do
sistema agroindustrial da soja no Brasil.
Nas últimas duas décadas, a participação
média da exportação com base na soja,
no Brasil, foi de 73,1% da produção total.
Nesse contexto, a participação das empresas multinacionais na coordenação
das atividades deve ser mencionada
como um dos fatores que evidenciam a
competitividade brasileira. Um complexo
e integrado mecanismo de financiamento, processamento e escoamento da produção, coordenado a partir das grandes
multinacionais, garante um bom nível de
funcionamento dessa cadeia. O complexo
produtivo da soja é um dos mais expressivos e, provavelmente, o mais organizado da economia brasileira. Em 2002, as
exportações do complexo totalizaram
US$ 6 bilhões, correspondendo a 24,2%
das exportações totais do agronegócio e

a 10% das exportações totais no Brasil. O
valor atual das exportações é nada mais,
nada menos quatro vezes maior no ano
de 2011, atingindo cifras superiores a
US$ 24 bilhões. O diferencial competitivo
dessas empresas está relacionado ao alto
volume de investimentos direcionado
ao desenvolvimento de tecnologias que
possibilitam o aumento da produtividade. Não obstante, essas empresas participam de vários elos da cadeia produtiva
como insumos (fertilizantes, sementes,
defensivos, etc.), produção agrícola, processamento industrial e logística. Essa
estrutura permite a redução de custo e
mantém o padrão de qualidade, otimizando os fatores de produção.
Os mecanismos de coordenação do complexo produtivo da soja foram alterados
com a abertura comercial e a desregulamentação da economia brasileira, nos
anos 1990, que afetaram significativamente a competitividade de diversos
sistemas agroindustriais. De acordo com
Lazzarini e Nunes (1998, p. 204-205), as
principais mudanças que se refletiram
nos fluxos de insumos, produtos e capitais, ao longo do complexo produtivo
da soja, foram: (i) o deslocamento da
produção agrícola rumo aos Cerrados; (ii)
o desenvolvimento de novos corredores
de exportação; e (iii) as ineficiências estruturais da indústria processadora e o
consequente processo de concentração
(fusões e aquisições). Diante do novo ambiente competitivo, os vários segmentos
do complexo produtivo da soja viram-se
obrigados a se reestruturar, visando obter
ganhos de competitividade.
O Brasil ocupa hoje uma posição estratégica para as empresas esmagadoras
de soja com atuação global. Dado que
a soja é uma commodity, o preço da
matéria-prima é formado no mercado
internacional, por meio da Bolsa de Chi62

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

cago, havendo uma grande influência em
relação à oferta de soja dos três maiores
produtores mundiais: Estados Unidos,
Brasil e Argentina. Como grande parte
da produção mundial de grãos se divide
entre América do Norte e América do Sul,
com épocas de safras distintas, os grupos
internacionais buscam estar presentes nas
duas regiões, garantindo, assim, um fluxo
de atividade estável ao longo do ano. Em
decorrência dos níveis diferenciados de
integração vertical no complexo produtivo e de diversificação para outros negócios, além do processamento de soja, as
empresas da indústria de esmagamento,
refino e derivados apresentam padrões
de organização e conduta bastante
heterogêneos. No entanto, esse é um
setor bastante concentrado. De acordo
com dados da Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), as
quatro principais esmagadoras de soja
atuantes no Brasil são multinacionais e
detêm 52,6% de toda a capacidade de
esmagamento instalada.
Em termos de melhoria da competitividade do produto soja, as principais
ações que podem advir do setor público
nos próximos anos estão relacionadas à
melhoria dos aspectos básicos e fundamentais que conferem competitividade
como a eliminação dos gargalos de
infraestrutura que beneficiarão não só a
cadeia produtiva da soja, mas diversos
setores da economia local. Também se
espera que o setor público, em ações em
conjunto entre executivo e legislativo,
crie condições mais favoráveis ao investimento, no que tange à implantação e/
ou correções de políticas tributárias que
distorcem e desestimulam o investimento
produtivo do setor agrícola.
Em decorrência do ritmo de esmagamento menor, tanto a produção de farelo de
soja quanto a produção de óleo de soja
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degomado registraram, na última década,
uma taxa de crescimento inferior à taxa
de crescimento mundial. Quanto ao fato
de os custos totais de produção da soja
ainda serem, em geral, menores no Brasil,
pode-se dizer que essa é uma potencialidade que está gradualmente se perdendo.
Isso por conta do aumento contínuo dos
custos diretos dos fatores de produção,
das deficiências na logística e de fatores recentes, como a ferrugem da soja.
No entanto, ainda assim, o Brasil possui
competitividade nesse quesito. Pelo lado
da mudança tecnológica, a aprovação
do projeto de lei de biossegurança, que
libera a comercialização e o plantio de
soja geneticamente modificada, é certamente a principal mudança no ambiente
tecnológico para o setor produtivo da
soja. A adoção deverá apresentar taxas
crescentes e contínuas de crescimento
nos próximos anos.
Do ponto de vista institucional, os agentes do complexo soja deverão se ater, com
grande atenção, às discussões relativas à
implantação do Protocolo de Cartagena.
Dos principais países produtores e exportadores de commodities agrícolas, apenas
o Brasil ratificou tal Protocolo, que versa
sobre as obrigações legais das partes
envolvidas no comércio dos Organismos
Vivos Modificados geneticamente (OVM).
Estudos preliminares mostram que a observância das regras previstas atualmente
nesse protocolo implicará em aumentos
dos custos de transação nas operações
de compra, venda e transporte dos
OVM, incluindo a soja e seus derivados,
em especial o farelo. O estabelecimento
de relações contratuais entre as partes
envolvidas no comércio dos OVM cria
novas responsabilidades operacionais
e jurídicas que trazem consigo os aumentos de custos. Aumentam os gastos
com controles e testes de pureza, com a
rotulagem dos produtos e, também, com
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a redução da eficiência do sistema, uma
vez que o tempo médio das operações
de transporte, carga e descarga dos OVM
tende a aumentar por conta dos novos
procedimentos exigidos.
Se o Brasil tem sido um dos líderes na
exportação de soja em grãos, não se
pode dizer o mesmo quando as análises
se restringem ao óleo de soja e ao farelo.
Como já enfatizado inúmeras vezes neste
Capítulo, a produção brasileira tem forte
caráter exportador. No entanto, o principal produto exportado é a soja em grão,
que apresenta menor valor agregado
quando comparado ao farelo e óleo de
soja. Em decorrência de sua política tributária, o País tem perdido uma parcela
significativa do mercado internacional
nas vendas externas dos produtos semielaborados. Tal fato tem gerado um desestímulo aos investimentos nas plantas de
processamento de soja. Os investimentos
voltaram a ocorrer nos últimos anos, mas
não se comparam ao verificado na Argentina, que tem despontado como um
dos principais exportadores de produtos
semielaborados derivados da soja.

5.3.

Setor Financeiro

A política agrícola e, especificamente, o
crédito rural são importantes no agronegócio brasileiro e no complexo soja como
um todo. Diversas são as linhas de crédito
destinadas ao custeio, investimento ou
comercialização da safra. A Figura 5.1.
(baseada em dados do Banco Central do
Brasil) evidencia a participação do crédito
rural obtido pelos produtores em relação
ao total do crédito do Sistema Nacional
de Crédito Rural (SNCR). Percebe-se que,
ao longo do período, aproximadamente
30% de todo o crédito rural oficial foi
obtido pela cultura da soja.
Para a safra 2011/2012 foram destinados
107,2 bilhões para a agricultura comercial. Só no caso da safra de soja, o crédito
rural oficial representou 37% de todos os
custos necessários para a produção, segundo consultoria da empresa Agroconsult. Esse dado significa que, sem esses
recursos os produtores rurais teriam que
cobrir seus custos com outras fontes de
crédito, como empréstimos bancários
tradicionais, a juros mais altos.

Figura 5.1. Sistema Nacional de Crédito Rural no Brasil - Participação das diferentes culturas no financiamento agrícola
- 1999/2009
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5.4.

Capital Natural

O fato de a cultura da soja avançar rapidamente no Centro-Oeste e em direção
à Amazônia colocou o grão na mira dos
ambientalistas nacionais e internacionais.
Uma parcela considerável das taxas de
crescimento projetadas para a produção
agrícola no Brasil está calcada na ocupação de áreas agricultáveis nas zonas de
fronteira. Porém, como se sabe, a ocupação dessas áreas requer intervenções em
acidentes naturais, visando à implantação
de rodovias, ferrovias, hidrovias e terminais portuários. Contudo, parcela considerável desse potencial tem sido limitada
por ações judiciais de Organizações Não
Governamentais (ONGs), que bloqueiam
ações em regiões-chave para o desenvolvimento econômico do País.
As mudanças no Código Florestal geram
enorme ansiedade entre produtores, pois
eles desejam definir uma estratégia de
expansão na plantação do grão. Diversas
iniciativas, no âmbito governamental ou
no setor produtivo, visam melhorar a
imagem da cadeia produtiva de soja e
também aumentar a sustentabilidade da
cadeia. Entre elas estão o Programa de
Incentivo ao Cadastro Rural e o Programa
de Gestão Econômica, Ambiental e Social
(Programa Soja Plus). Porém, nenhuma
das iniciativas foi mais importante do que
a Moratória da Soja.
Um dos principais movimentos e ações
referente ao capital natural no caso do
grão é conhecido como a Moratória da
Soja. Em 24 de julho de 2006, a ABIOVE - Associação Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais - e a ANEC - Associação
Brasileira dos Exportadores de Cereais - e
suas respectivas associadas se comprometeram a não comercializar nenhuma
soja oriunda de áreas que forem desflorestadas, após aquela data, dentro do
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Bioma Amazônia. A iniciativa tinha duração inicial de dois anos e buscou conciliar
a preservação do meio ambiente com o
desenvolvimento econômico da região,
por meio da utilização responsável e sustentável dos recursos naturais brasileiros.
A proposta era que o setor iria trabalhar em
conjunto com entidades representantes
da sociedade civil (principalmente ONGs
ambientais e sociais) para desenvolver e
implementar uma estrutura de governança com regras de como operar no Bioma
Amazônia e cobrar do governo brasileiro
a definição, aplicação e cumprimento de
políticas públicas (zoneamento econômico-ecológico) sobre o uso da terra nessa
região. A ABIOVE e a ANEC, representando seus associados, convidaram as ONGs
Conservação Internacional, Greenpeace,
IPAM, TNC e WWF para compor o Grupo
de Trabalho da Soja (GTS) para juntos implantarem a Moratória da Soja.
A moratória foi renovada pela quinta vez
em 13 de outubro de 2011 com o objetivo
de conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação do Bioma Amazônico
e atender às demandas do mercado europeu. A validade do acordo foi estendida
até 31 de janeiro de 2013 e a partir de
imagens dos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Grupo de Trabalho da Soja (GTS) sobrevoa
polígonos e avalia se houve plantio de
soja nas áreas de novos desmatamentos.
Se o grão for plantado nessas áreas de
derrubada recente, a fazenda passa a ser
boicotada pelos compradores. Não menos importante, os principais agentes financiadores, como o Banco do Brasil, não
mais financiam crédito rural para os produtores que não estejam de acordo com
as tratativas da Moratória. A cultura hoje
não é mais considerada como o principal
vetor de desmatamento da região. Para
o GTS, a soja foi responsável por 0,39%
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do desmatamento da região amazônica.
Além do monitoramento, o GTS quer
estimular a inscrição do Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma ferramenta de
regularização fundiária com identificação
georreferenciada das propriedades rurais,
com a delimitação de áreas que devem
ser preservadas, como a reserva legal.

las dos solos de Cerrados, o crescimento da área plantada com soja nesses
solos ocorreu, muito provavelmente,
em uma escala muito modesta;
• Diante do elevado crescimento da
área plantada com soja no período
analisado, seria simplesmente uma
mágica conseguir, em um período
de tempo tão curto, realizar todas as
operações envolvidas na conversão de
uma área de floresta virgem em área
cultivada de soja;

Segundo dados do último relatório da
Moratória, a área de soja localizada em
desflorestamentos ocorridos no bioma
Amazônia, durante o período da Moratória (quadriênio 2007-2008-2009-2010),
correspondeu a 0,28% de todo o desflorestamento, 0,39% do desflorestamento
nos três estados produtores (Mato Grosso, Pará e Rondônia) de soja ou 3,1% do
desflorestamento nos municípios produtores de soja. O Brasil tem uma área de
24,1 milhões de hectares de soja da qual
1,94 milhão de ha está no bioma Amazônia. A área de soja em desflorestamentos
do período da Moratória corresponde a
0,05% do total da área de soja no Brasil
e a 0,6% da área de soja no bioma Amazônia. Para o setor produtivo a Moratória
deu transparência demonstrando que
a soja não era um vetor importante no
desmatamento da Floresta Amazônica e
na emissão de gás carbônico.
Um estudo realizado por Brandão, Rezende e Marques (2005) avalia o crescimento
agrícola no Brasil no período de 1999 a
2004, observando o crescimento da área
plantada com soja e o seu impacto sobre
o meio ambiente. Os autores chegaram
às seguintes conclusões:
• O crescimento da área plantada com
soja ocorreu de forma preponderante
no âmbito de uma vasta “fronteira interna”, que é formada por um estoque
de áreas degradadas;
• Em decorrência das limitações agríco-

• As possibilidades de expansão da
produção de soja no Brasil são muito
amplas, e não se deve temer que, dessa expansão, surja uma nova ameaça à
preservação do meio ambiente, seja no
Cerrado ou na Amazônia;
• Acima de tudo, o crescimento da
área plantada com soja em regiões de
fronteira agrícola tem impulsionado
a economia dessas regiões. Diversos
municípios no estado do Mato Grosso, a exemplo de Sapezal, Primavera
do Leste e Sorriso, ou municípios na
Bahia, como Barreiras e Luís Eduardo
Magalhães, possuem boa parte de sua
economia baseada na exploração agrícola da soja.
Apesar das dúvidas que o estudo de Brandão, Rezende e Marques (2005) colocam
sobre a eficácia da Moratória da Soja em
conter o desmatamento na Amazônia, a
Moratória da Soja foi mais uma vez renovada em 26 de outubro de 2012 por mais
um ano, até 31 de janeiro de 2014. De
acordo com as informações preliminares
divulgadas, a decisão de prorrogar a Moratória da Soja decorre de duas razões: 1)
o novo Código Florestal8 , que garantirá
8

A nova legislação ambiental traz uma poderosa ferramenta

para aperfeiçoar a governança ambiental do País. O Cadastro Ambiental
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segurança jurídica à propriedade rural,
ainda precisa de um prazo para que seja
complementada a regulamentação e para
que os produtores rurais se adaptem às
novas regras; e 2) informações sobre o
aumento do desflorestamento nos estados do Mato Grosso e Pará, o que sinaliza que o pacto da Moratória no Bioma
Amazônia precisa ser estendido por mais
um ano.
É relevante destacar que a partir do monitoramento feito pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) com o uso
de imagens de satélites dos desflorestamentos, desde o início da Moratória, em
2006, foi possível identificar a presença
de soja em 18.410 hectares (ha) desflorestados no Bioma Amazônia. Além das
imagens de satélites, todos os polígonos
indicados pelo INPE foram sobrevoados.
Em complementação, foram realizadas
visitas de campo nas propriedades rurais. O 5o monitoramento revela que, no
período entre 2006-2011, foram desflorestados 4,51 milhões de ha em todo o
Bioma Amazônia, dos quais 3,47 milhões
de ha (77%) se encontram nos três estados monitorados (Mato Grosso, Pará e
Rondônia). Nesses estados, os 58 municípios monitorados são responsáveis por
98% da área plantada com soja no Bioma
Amazônia.
Rural (CAR) é importante para definir o uso e a ocupação do solo,
identificar o produtor perante o órgão ambiental e permitir o
acompanhamento das atividades produtivas na propriedade rural
georreferenciada. Além disso, eventualmente, o CAR possibilitará a
aplicação de sanções, em caso de não cumprimento da legislação
ambiental. O produtor submeterá à aprovação pelo órgão ambiental um
plano detalhando as áreas que precisam ser preservadas (beira de rios,
encostas de morro, etc.) e a reserva legal. Destacará, inclusive, a parte a
ser recuperada, se for o caso.

67

A área de soja localizada em desflorestamentos ocorridos no Bioma Amazônia,
no período da Moratória, corresponde
assim a 0,41% de todo o desflorestamento e a 0,53% dos desflorestamentos
nos três estados produtores de soja. O
Brasil tem uma área de 25 milhões de
ha de soja, dos quais 2,1 milhões de
hectares estão no Bioma Amazônia. Esses dados indicam que a soja não é um
vetor importante de desflorestamento
nesse bioma. No entanto, estima-se que
haverá um significativo crescimento na
produção nacional de carne bovina, suína e de aves nos próximos cinco anos.
Essas criações precisarão de ração, que
são feitas a base de milho e soja, e o
consequente, aumento na produção do
grão. Nesse contexto, o próximo capítulo analisará a produção de carne bovina
sob as mesmas óticas usadas para avaliar
a cadeia produtiva da soja.
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Capítulo 6
Cadeia Produtiva da Carne Bovina
6.1. Características Gerais9
A cadeia de carne bovina ocupa posição de
destaque no contexto da economia rural
brasileira, ocupando vasta área do território
nacional e respondendo pela geração de
emprego e renda de milhões de brasileiros.
O Brasil tem cerca de 20% da sua área (174
milhões de hectares) ocupada por pastagens e caracteriza-se pela criação extensiva.
A grande variedade de sistemas produtivos
em um território tão vasto também reflete
na diversificação dos produtos. O país hoje
pode atender a grande diversidade do mercado no mundo, sejam nichos específicos,
com carnes mais nobres (carne gourmet ou
culinária) até cortes de menor valor (carne
ingrediente), sejam mais magras ou com
maior teor de gordura.
O rebanho bovino brasileiro proporciona
o desenvolvimento de dois segmentos
bastante lucrativos para o agronegócio
nacional: as cadeias produtivas da carne
e leite. O valor bruto da produção desses
dois segmentos, estimado em mais de R$
65 bilhões, aliado à presença da atividade
em todos os estados brasileiros evidencia
a importância econômica e social da bovinocultura no país. Segundo o Ministério da
Agricultura, até 2020, a expectativa é que a
produção nacional de carnes suprirá 44,5%
do mercado mundial. Em 2009, o Brasil foi
responsável por mais de 20% das exportações mundiais.
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne bovina, depois dos Estados
9

Baseadas em MAPA/SPA (2007).

Unidos. De acordo com dados do IBGE,
o Brasil possui o segundo maior rebanho
bovino do mundo estimado em 209 milhões de cabeças de gado. O país é o maior
exportador mundial de carne bovina no
que tange à quantidade vendida. A década
de 2000 foi marcada pela consolidação do
Brasil como potência na produção e exportação de carne bovina, sendo que o Brasil
assumiu a primeira colocação dentre os exportadores em 2004, exportando para mais
de 180 países. No entanto, em termos de
comportamento do mercado internacional,
um aspecto importante a ser considerado
se refere ao comportamento do consumo
per capita de carne bovina em diferentes
países. De maneira geral, a maioria dos
principais consumidores de carne mantém
o seu consumo praticamente estagnado ou
em declínio. Alguns países com renda elevada (Estados Unidos e países da Europa,
por exemplo), com um mercado comprador potencial importante, têm visto o seu
consumo, por habitante, diminuir na última
década. Mais de 80% da carne produzida
no Brasil atende ao mercado interno, o que
corresponde a aproximadamente 37 kg de
carne por habitante por ano.
Outro aspecto diz respeito à possível mudança no perfil de consumo, que poderia
estar induzindo uma perda de mercado das
carnes bovinas para outros tipos de carnes.
Existem estudos que mostram que não há
modificações significativas nos hábitos de
consumo em termos mundiais, podendo
haver, igualmente, compensações periódicas e localizadas em razão de questões de
sanidade animal (FAPRI, 2007). No que se
refere às carnes vermelhas, não há significativa mudança de perfil de consumo. Nota-se um ligeiro crescimento no consumo da
carne de frango, mas não se observa queda
no consumo de carne bovina. Não se trata,
portanto, de maneira geral de mudança de
perfil. Ao contrário, dadas as expectativas
criadas em relação à gripe aviária, em curto
68
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prazo podem-se ter melhores perspectivas
para as carnes vermelhas.
Em geral, países de renda mais alta sempre
tiveram maior consumo de carne bovina
em relação àquele dos países mais pobres.
O maior custo da proteína animal em relação à vegetal justifica essa tendência. No
entanto, observa-se que mesmo nos países
de maior renda existe uma estagnação ou
diminuição do consumo de carne bovina.
Três observações podem ser feitas a partir
dessa constatação. O nível de saciedade
alimentar para esses produtos já foi atingido nos países mais ricos. A carne de
frango desfruta de uma melhor imagem
junto ao consumidor final. Assim, a restrição ao consumo dos países mais ricos não
estaria somente ligada à questão do preço
do produto, mas também à sua imagem
junto ao consumidor final. Processo semelhante ocorre no Brasil10 . O terceiro e
último aspecto que merece ser comentado
diz respeito ao aumento de consumo nos
países de renda intermediária. Com o crescimento da renda média dos seus cidadãos,
o consumo nesses países também deve ser
incrementado nos próximos anos.
Apesar de obstáculos internos que precisam ser superados, a conjuntura externa
apresenta-se muito favorável ao aumento
das exportações brasileiras, principalmente
com as mudanças tecnológicas que vêm
sendo implementadas na pecuária de
corte e na indústria frigorífica nacionais.
Na pecuária, tem se difundido o uso da
inseminação artificial nos últimos anos
(USDA, 2005). O uso do confinamento para
engorda também tem se ampliado. Em
2004, os 50 maiores confinamentos do País
receberam cerca de 666 mil animais. Isso
significou um crescimento de 26,95% sobre
o total de animais confinados nesse sistema
10

O consumo de carne bovina pelos brasileiros mais abastados

vem diminuindo nos últimos anos.
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de produção (BEEFPOINT, 2005). De acordo com Cervieri (2005), “a terminação de
bovinos confinados representou, em 2004,
cerca de 5% do total de animais abatidos,
ou 1,9 milhão de animais”.
Atualmente, a produção brasileira está
centrada na pecuária extensiva e, como
assinalado, menos de 10% dos abates
são provenientes de animais criados em
confinamento. Nesse cenário, o número
de grandes confinamentos que produzem
em escala ainda é reduzido, mas tende a
crescer ano a ano. Deve-se destacar ainda
a difusão do uso de novas forrageiras, que
proporcionam aumentos de cinco a dez
vezes na taxa de lotação, quando comparadas às pastagens anteriormente existentes
(ZIMMER e EUCLIDES, 1996). Na indústria
frigorífica também estão se difundindo
ferramentas de gestão e tecnologias que
levam a um melhor desempenho na produção, bem como práticas que permitem
melhorar os controles sanitário e ambiental. Atualmente, quase não há desperdícios
na produção e todas as partes do animal
são comercializadas.
Outros aspectos, também, não negligenciáveis para explicar a competitividade da
pecuária brasileira são: a vantagem competitiva proporcionada pelos baixos custos
de mão de obra, a terra de relativamente
baixo custo e a abundância de fontes de
alimentação animal (F&A Research and
Advisory, 2005). De acordo com o Foreign
Agricultural Service (FAS/USDA): “A crescente dominação do mercado mundial de
carne bovina pelo Brasil não é um fenômeno de curto prazo. Investimentos em
gado e na indústria da carne permanecem
fortes à medida que o Brasil mantém seu
foco orientado para as exportações. Em
2001, somente 11% da produção de carne
bovina brasileira era exportada. Em 2006, a
participação subiu para aproximadamente
21% (para 1,8 milhão de toneladas). Há ain-
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da espaço para crescimento de produção
e exportação. Por exemplo, a maior parte
do gado brasileiro é de raças tradicionais,
com uma parcela sendo melhorada pelo
cruzamento de raças” (USDA, 2005). A
média de 20% de exportação da produção
total se manteve estável desde 2006. Em
2011, o Brasil exportou aproximadamente
1,1 milhão de toneladas de carne bovina,
totalizando mais de US$ 5,3 bilhões de
receita externa.
Quanto aos obstáculos a serem vencidos
no mercado internacional, destacam-se: a
superação das barreiras sanitárias; o desenvolvimento de um padrão de qualidade e
seu reconhecimento pelo mercado importador; a constituição de uma cadeia melhor
coordenada; a superação de limitantes
de exportação tais como quotas, tarifas e
concorrência subsidiada; e a colocação de
produtos de maior valor. A seguir maiores
detalhes de alguns obstáculos enfrentados
pelo mercado brasileiro, de acordo com a
avaliação do USDA:
1. Diferenciação de produtos: apesar
da genética melhorada, o Brasil ainda
produz, predominantemente, carne com
atributos de qualidade que não atendem
completamente às exigências de alguns
mercados importantes. A carne produzida
no Brasil, a partir de raças zebuínas, possui características organolépticas que não
seriam bem aceitas no mercado japonês e
sul-coreano, por exemplo. Esses mercados
são atendidos normalmente pela Austrália
e Estados Unidos, que possuem rebanho
com características diferentes do brasileiro (raças de origem europeia) e que são
animais alimentados a grãos. Vale lembrar
que o Brasil pouco exporta para esses
países atualmente em razão de problemas
sanitários. No entanto, é importante que
o país possua uma oferta diferenciada, de
acordo com as necessidades dos mercados
compradores.

2. Barreiras sanitárias: para a atividade
pecuária, são relevantes as metas de eliminação de zoonoses e a classificação como
área livre de aftosa sem vacinação, a
certificação de propriedades e a rastreabilidade dos animais; para os frigoríficos, são
relevantes os processos de classificação de
carcaças, a certificação para exportação, as
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a implantação de sistemas de gestão da qualidade, como a Análise de Perigos em Pontos
Críticos de Controle (APPCC). Os principais
frigoríficos têm dado bonificações aos
produtores que produzem em sistemas
certificados tanto de qualidade como de
rastreabilidade.
3. Padrão de qualidade: além das práticas de criação e processamento, envolve a
pesquisa de mercado, a pesquisa genética
e a disseminação das informações, que
não podem se alicerçar exclusivamente
nas iniciativas das instituições públicas ou
entidades representativas.
4. Coordenação da cadeia: uma coordenação eficiente pode ter vários impactos
positivos na dinâmica de funcionamento
dessa cadeia agroindustrial. A estabilização
da oferta de matéria-prima aos frigoríficos
em quantidade e qualidade seria positiva.
A manutenção da qualidade (adequação às
necessidades do consumidor) do produto
final que sai dos frigoríficos é função da
qualidade dos animais entregues para o
abate. A avaliação da disponibilidade de
animais para o abate também seria beneficiada com um planejamento comum ou
com a troca de informações entre os agentes da cadeia.
O ciclo de produção na pecuária brasileira
é predominantemente natural, seguindo
as épocas de reprodução dos animais. Tal
estratégia apresenta vantagens. Uma delas
fundamenta-se no fato de os bezerros serem mais homogêneos (nascimento em um
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mesmo período do ano), exigindo manejos
semelhantes nas fases de recria e engorda,
reduzindo os custos e as necessidades de
planejamento e controle das atividades.
Um dos motivos que torna essa prática
corrente é o fato de ela dispensar o uso de
procedimentos mais complexos de manejo de rebanho. No entanto, ela acentua a
sazonalidade do rebanho, que poderia ser
minorada com sistemas de manejo mais
eficientes. Assim, essa estratégia produtiva
incorpora maior variação da oferta, uma
vez que implica entressafras recorrentes,
e, portanto, impacto nos preços, podendo
gerar risco de perdas.
Outro ponto importante que merece ser
destacado é o denominado “ciclo do boi”,
que está associado à renovação do rebanho
e às oscilações do mercado. A ocorrência
de preços considerados baixos, custos de
insumos elevados ou exigências de adaptação tecnológica associadas à adoção de
práticas gerenciais inadequadas ou insuficientes demandam investimentos e/ou
comprometem a receita do produtor rural.
Como reação, os produtores desfazem-se
de parte de suas matrizes, reduzindo a
capacidade de produção no curto e médio
prazo. O novo patamar de oferta, deficitário, eleva os preços e estimula novos
investimentos, elevando gradualmente os
níveis de produção. Os dois principais indicadores de ciclo são os preços do boi em
pé, de mais fácil constatação, e o descarte
de matrizes.
O crescimento da economia mundial, com
reflexos nos países em desenvolvimento,
permite prever que a demanda internacional por carne cresça de forma lenta,
mas sustentada. Convém relembrar que
o aumento do consumo de alimentos é
função do crescimento populacional e do
aumento de renda. O Brasil, pela qualidade
e imagem positiva do seu produto (produzido basicamente a pasto), pelo seu nível
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tecnológico na criação, abate e processamento de bovinos, pelo material genético
que desenvolveu e pelo espaço de que
ainda dispõe para aumentar a produção
interna – com a recuperação de pastagens
e com a inserção de áreas de culturas pelo
Sistema Integrado Lavoura-Pecuária, tende
a consolidar sua liderança nas exportações
mundiais.
Em que pese uma situação de baixo crescimento do consumo interno, o Brasil
continua sendo um dos países com maior
consumo per capita de carne bovina do
mundo. Ao contrário da tendência que vem
afetando o consumo de carne bovina, a carne de frango teve significativo crescimento
de 1994 a 2005. Uma parte dessa expansão
ocorreu, principalmente, em segmentos da
população de baixa renda, que, durante o
período, dificilmente teriam condições de
ampliar o consumo da carne bovina, de
preço mais elevado que a de frango. No
entanto, vale a pena destacar outro motivo para esse movimento de ampliação do
consumo de carne de frango. As camadas
mais ricas da população estão diminuindo
o consumo de carne bovina. Nesse caso,
o preço não é a variável que explica esse
comportamento. Esses consumidores tendem a ver a carne bovina como uma carne
“menos saudável e de mais difícil digestão”
que a de frango. Assim, as chamadas carnes brancas, principalmente de peixes e
aves, têm uma melhor imagem junto ao
consumidor, que as carnes vermelhas.

6.2. Setor Externo
Como já destacado, a política brasileira
de comércio exterior sofreu mudanças
significativas na década de 1990. Iniciou-se
nesse período um processo de abertura
comercial que afetou direta e indiretamente vários setores da economia nacional.
Foi nesse período que acordos comerciais
ganharam importância entre países ou
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blocos de países. O Brasil participou desse
movimento e passou a discutir a criação de
zonas de livre-comércio, uniões aduaneiras
e mercados comuns. Além da questão da
abertura comercial, o câmbio também
tem influenciado a competitividade dessa
cadeia produtiva. No início da década de
1990 a desvalorização da moeda brasileira
impulsionou as exportações de carne bovina e proporcionou o aumento dos investimentos nos agronegócios de exportação.
A sobrevalorização da moeda durante o
Plano Real diminuiu a rentabilidade das
exportações dos produtos. A situação atual
do Real diante do Dólar não tem atrapalhado substancialmente as exportações de
carne brasileira, uma vez que ela não impediu que nos últimos anos o país se tornasse
e se mantivesse como o maior exportador
mundial de carne bovina.
No plano interno, a década de 1990 viu o
acirramento da competição no mercado
de carnes, com o aumento na produção
e consumo de frangos e suínos. Esse quadro interno, aliado às novas condições de
competição no mercado externo, fez com
que os pecuaristas brasileiros buscassem
melhorar sua produtividade para competir,
entre outros, com seus parceiros do MERCOSUL, também grandes exportadores e
consumidores de carne bovina.
Até o passado recente, a competitividade
da cadeia agroindustrial de carne bovina
fundamentou-se, em grande parte, em
vantagens de custos na produção agropecuária, com base em recursos naturais
abundantes e poucas restrições ambientais. Além dessas vantagens comparativas,
a cadeia beneficiou-se da ocorrência de
doenças em importantes países produtores
e exportadores, que abriram oportunidades em mercados para os quais o Brasil tradicionalmente não exportava ou, quando
isso ocorria, exportava em volumes pouco
significativos. O fato de a Organização In-

ternacional de Epizootias (OIE) reconhecer
que o Brasil possui regiões com condições
sanitárias diferentes traz vantagens para o
país em relação a outros países que enfrentam esse ou outros problemas sanitários e
que não possuem tal reconhecimento. Esse
reconhecimento permite que, caso haja
problema com a doença em uma região,
outras regiões do País possam continuar a
abastecer o mercado externo.
Parte da cadeia agroindustrial brasileira
de carne bovina, excetuada aquela voltada
prioritariamente para a exportação, tem
passado por um processo lento de reestruturação produtiva e de modernização
tecnológica. Isso ocorre particularmente na
produção para o mercado interno, dadas as
restrições de renda do consumidor e a ausência de pressão do mercado por padrões
tecnológicos e produtos mais sofisticados.
Empresas de maior porte e voltadas para o
mercado externo tendem a ser mais intensivas em tecnologia que empresas de menor
porte voltadas para mercados regionais.
Ao lado de tecnologias de melhoramento
genético, o controle sanitário e o melhoramento na nutrição animal são aspectos que
podem tornar a pecuária brasileira mais
competitiva em relação à de outros países,
não só em preço, mas também em outros
atributos de qualidade. A combinação de
fatores genéticos e de manejo adequado
pode permitir ao Brasil a produção de
carnes diferenciadas segundo as diferentes
demandas dos vários mercados importadores. Carnes com diferentes níveis de
marmoreio são exemplos da diferenciação
de produtos que podem advir da utilização
combinada desses fatores.
As tecnologias de abate e processamento
de carnes são relativamente maduras e homogêneas em todo o mundo. Não existe
defasagem tecnológica importante entre
os grandes frigoríficos nacionais e seus
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competidores externos. Dessa forma, pode-se considerar que a tecnologia de abate e
processamento não tem comprometido a
qualidade e a quantidade das exportações
brasileiras de carne bovina. No entanto, o
setor de abate e processamento pode envidar esforços para, a exemplo do ocorrido
na indústria avícola, agregar valor às suas
atividades pelo desenvolvimento de produtos de conveniência, que não apresentem perda de qualidades organolépticas e
nutricionais.
A distribuição conta com uma realidade
tecnológica mais avançada que aquela
dos outros elos da cadeia agroindustrial
da carne bovina. A evolução do mercado
varejista, marcada pela concentração das
grandes cadeias de supermercados em
busca de economias de escala e escopo e
pela busca de estratégias diferentes dessas
por lojas independentes, tem impulsionado
a modernização tecnológica desse setor. A
tecnologia da informação, por exemplo,
passou a ser amplamente utilizada, interligando e automatizando, em tempo real,
as transações de compra e controle de
estoques entre produtores/fornecedores e
pontos de venda.
Durante a Rodada do Uruguai foram fortalecidas três instituições que contribuíram
para melhorar a disciplina no estabelecimento de barreiras não tarifárias. São elas:
•
A Comissão do Codex Alimentarius,
criada em 1963 e que tem como objetivo assegurar práticas leais de comércio e
proteger a saúde do consumidor;
•
O Escritório Internacional de Epizootias (OIE), responsável pela regulamentação sanitária para importação e
exportação de animais e seus produtos;
•
A Convenção Internacional para
Proteção de Plantas (IPPC), cujo propó73

sito é evitar a propagação internacional
de doenças e pragas das plantas.
Atualmente, o grande entrave referente
ao setor externo se refere às adequações
referentes ao Bem-Estar e Saúde Animal
nos matadouros – frigoríficos exigidas pela
União Europeia. As barreiras sanitárias aos
poucos são vencidas. A OIE reconheceu 15
estados mais o Distrito Federal como livre
de febre aftosa com vacinação do rebanho
nacional por meio do Programa Nacional
de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Comércio (MAPA). O Brasil é,
também, considerado pelo Comitê Veterinário da União Europeia como área de
risco desprezível para a ocorrência do mal
da vaca louca.

6.3. Setor Financeiro
As linhas oficiais de crédito rural, específicas para os produtores de gado bovino,
são fontes importantes de financiamento
para o setor. As principais são: a) crédito
de custeio: os possíveis beneficiários são
produtores rurais e suas cooperativas. O
prazo é estipulado de acordo com o ciclo
das atividades financiadas, podendo ser
pago de uma só vez ou em parcelas, com
prazo máximo de um ano; b) crédito de
investimento: para alavancar a competitividade da agropecuária em longo prazo,
o MAPA priorizou a alocação de recursos
para o investimento e a modernização do
capital produtivo no campo. São financiamentos com prazos de pagamento de até5
a 12 anos e taxas de juros fixas; c) outras
linhas de crédito que fazem parte do Plano
Agrícola e Pecuário Anual são Programa de
modernização da frota de tratores agrícolas
e implementos associados a colheitadeiras
(Moderfrota), Programa de incentivo à
irrigação e à armazenagem (Moderinfa),
Programa de Desenvolvimento Cooperativo para agregação de valor à produção
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agropecuária (Prodecoop); Programa de
Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais (Moderagro); e
Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO).
Os insumos necessários para o setor são de
custo bastante elevado e a falta de linhas
específicas de créditos disponíveis são um
entrave do setor. Em decorrência da falta
de um sistema de apoio ao financiamento
do setor da pecuária, a safra 2011/2012 foi
contemplada com três novos tipos de linha
de crédito. Uma das linhas foi destinada à
renovação de pastagens, com o objetivo
de melhorar o rendimento da atividade,
contemplando correção do solo, manejo,
adubação e melhorias genéticas nas gramíneas degradadas. As outras duas linhas
financiaram a retenção e aquisição de
matrizes, dado que aproximadamente um
terço dos abates é de fêmeas.
O parque industrial brasileiro de processamento da carne bovina é bastante significativo e consolidado. Unidades de processamento autorizadas e capacitadas para
exportar dispõem de tecnologia avançada
para atender às exigências do mercado internacional, seja em termos de flexibilidade
de cortes, produtividade e até mesmo em
capacidade de atender a vultosos pedidos.
Também atendem às exigências de qualidade, utilizando-se das melhores técnicas
existentes, como o sistema de Análise
de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC), e de boas práticas de fabricação.
O aumento da produção pecuária própria,
principalmente com a instalação de confinamentos, é uma estratégia em consolidação nos principais frigoríficos. Essa integração entre a produção de matéria-prima e
o processamento permite aos frigoríficos
melhorarem as suas condições de aprovisionamento em animais, incorporando ao
negócio na obtenção da matéria-prima

complementar necessária à sua programação de abate. Entretanto, é inevitável que
tais estabelecimentos ainda recorram aos
pecuaristas ou aos novos estabelecimentos
de engorda, em face das expectativas de
abertura de novos mercados e da concorrência entre os frigoríficos nacionais pela
matéria-prima. Essa tendência acentua
a migração natural dos frigoríficos em
direção aos grandes centros de produção
pecuária.
Em termos de coordenação da cadeia, existe a necessidade de avanços das parcerias
entre pecuaristas e frigoríficos, estreitando
o relacionamento entre os agentes. As parcerias podem assumir a forma de contratos,
sistemas compartilhados de informações
e a busca de outras ações que permitam
a distribuição equilibrada dos ganhos da
atividade. O desenvolvimento de sistemas
precisos e confiáveis de rastreabilidade dos
animais ainda é um dos desafios enfrentados pelos frigoríficos nacionais. Atualmente, esse sistema permite somente a rastreabilidade por lotes de animas abatidos.
Os mecanismos de precificação e informação, especialmente na relação entre
pecuaristas e frigoríficos, ainda parecem
deficientes. Existem carências na definição de mecanismos que possam permitir
uma precificação mais clara do animal a
ser abatido e, portanto, menos sujeita à
controvérsia entre os agentes da cadeia. A
tipificação de carcaças associadas a informações detalhadas de rastreabilidade são
elementos importantes para a definição
desses mecanismos.

6.4. Capital Natural
A variável meio ambiente foi inserida na
cadeia da agropecuária brasileira a partir
do momento em que as exigências do mercado internacional (sanitária, de qualidade,
de procedimentos, etc.) aumentaram, em
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conjunto, com a pressão de agentes do
mercado nacional, principalmente organizações não governamentais. No final dos
anos 1990, perceberam-se alterações na
chamada “geografia do gado” do Brasil. Na
época se verificava um aumento contínuo
no rebanho nacional desde 1996, porém,
regiões como a Centro-Oeste, e, mais tarde
a região Norte do país, ganhavam destaque
no número crescente de cabeças de gado.
Conforme dados oficiais do IBGE, em 2004,
a região Centro-Oeste concentrava 34,80%
de todo o rebanho bovino do Brasil, seguida
da Norte com 19,45%, Sudeste com 19,26%,
Sul com 13,79% e Nordeste com 12,70%.
O estado do Mato Grosso detinha a maior
participação no total da produção brasileira, alcançando aproximadamente 13% em
2005. Para o ano de 2010, a região Centro–Oeste manteve a concentração de mais
de 34% do rebanho nacional, enquanto a
região Norte passaria a ser responsável por
mais de 20% do total. No ano de 2012, os
maiores efetivos de bovinos encontravam-se nos Estados de Mato Grosso (13,6%),
Minas Gerais (11,3%), Goiás (10,4%0, Mato
Grosso do Sul (10,2%) e Pará (8,8%). Suas
participações conjuntas somavam 54,4%
do efetivo nacional e mantiveram-se praticamente estáveis relativamente a 2011.
O fato da fronteira da produção pecuária
ter se deslocado para a região Centro–
Oeste e, mais recentemente, para a região
Norte gerou diversos protestos da área
ambientalista que acarretou na conhecida
Moratória da Carne de 2009.
Em outubro de 2009, três grandes grupos
frigoríficos do país e diversos supermercados se comprometem a não comprar carne
proveniente de pecuária realizada em área
desmatada irregularmente. A Moratória foi
principalmente implementada nos estados
do Mato Grosso e do Pará. O objetivo seria
de garantir a origem da carne que é exportada para os mercados internacionais, cada
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vez mais exigentes, além de diminuir o desmatamento da região Amazônica oriundo da
atividade pecuária. A Moratória foi acompanhada por assinatura de Termos de Ajuste
de Conduta (TAC) dos produtores junto ao
Ministério Público Federal. Na época, a Associação Brasileira de Supermercados lançou
um programa de certificação de produção
responsável na cadeia bovina, abordando
aspectos ambientais, sociais e sanitários.
Empresas como a Nike e a Timberland passaram a cobrar de fornecedores que o couro
vendido não fosse de gado oriundo de áreas
desmatadas ilegalmente. Os frigoríficos têm
dado bonificações aos produtores que produzem em sistemas certificados.
O estado do Pará, frigoríficos, curtumes e
empresas que atuam na região Amazônica
assinaram um Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) com o Ministério Público Federal. O
acordo para tornar a pecuária sustentável
definia que a partir de 1o de fevereiro de
2010 só poderiam vender gado os fornecedores com inscrição no Cadastro Ambiental
Rural (CAR). O TAC estabeleceu, ainda, a
implantação de sistemas de rastreamento
eletrônico do gado, a moratória total e imediata do desmatamento, o reflorestamento
de áreas degradadas e o compromisso de
só comprarem matéria-prima de fazendas
que estejam inscritas no CAR, que não
explorem mão de obra escrava, nem sejam
processadas por invasão de terras públicas,
entre outras restrições.
De acordo com o Termo, progressivamente,
as empresas que processam carne bovina - frigoríficos, curtumes, marchantes11 ,
açougues, indústrias - farão outras exigências aos pecuaristas para que, até 2014, só
permaneça no mercado quem tiver feito a
recomposição florestal e obtido a licença
11

Comerciantes que cumprem função intermediária na cadeia

da pecuária, comprando gado das fazendas, abatendo e revendendo
carne.
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ambiental e a regularização fundiária. Cinco meses depois das primeiras ações, os
pecuaristas do Pará também assinaram o
TAC com o MPF.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) intensificou a campanha “Mude
o consumo para não mudar o clima” com o
objetivo de mostrar a relação entre hábitos
de consumo e problemas socioambientais,
e solicitou ao governo um sistema de rastreabilidade da carne comercializada no
país. Em Mato Grosso, o frigorífico Marfrig
foi o primeiro a assinar o Termo de Ajuste
de Conduta e se comprometeu, perante o
Ministério Público Federal, a suspender a
compra de animais para o abate oriundos
de propriedades rurais que:
•
Sejam embargadas pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente (Sema) e
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);
•
Que figurem na ‘lista suja do trabalho escravo’, divulgada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego;
•
Cujos proprietários estejam sendo
julgados por trabalho escravo;
•
Situadas em território indígena ou
de conservação;
•
Áreas com decisão judicial ou liminar em vigor por invasão em áreas indígenas e unidades de conservação, por
violência agrária, por grilagem de terra
e/ou por desmatamento ilícito e outros
conflitos agrários;
•
Tenha ocorrido desmatamento irregular a partir de 27 de dezembro de
2007, desde de que seja dado conhecimento, pelo site oficial, pelo IBAMA e
Sema (aos frigoríficos) e/ou comunicado
ao Ministério Público Federal e Estadual.

Em 26 de novembro de 2009, foi assinado Termo de Compromisso entre o
Ministério Público Federal, a Federação
de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa),
os produtores rurais, o Governo do Estado do Pará e o IBAMA. No documento,
entre outras coisas, os produtores rurais
comprometeram-se a fazer o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e a regularizar o
passivo ambiental. Em março de 2010,
os marchantes – comerciantes que cumprem função intermediária na cadeia da
pecuária, comprando gado das fazendas,
abatendo e revendendo carne – concordaram em aderir ao Termo de Ajuste de
Conduta da pecuária sustentável.
Uma forma encontrada pelos produtores
para controlar seu gado e garantir a procedência do mesmo foi a rastreabilidade
do rebanho. Episódios de crises ocorridos
recentemente, como a encefalopatia
espongiforme bovina (“doença da vaca
louca”, ocorrida na Europa) e a febre
aftosa, afetaram o comércio de diversas
maneiras e demonstraram a necessidade
de melhorar os métodos para o rastreamento de animais vivos, bem como seus
derivados. Na União Europeia, foram
promulgados diversos textos legislativos
para aplicar tais melhorias.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
rastreabilidade representa a possibilidade de o consumidor conhecer “a vida
pregressa” dos produtos e identificar os
possíveis perigos à saúde coletiva a que
foram expostos durante a sua produção
e distribuição. Esses registros permitem
identificar até mesmo a origem das
matérias-primas e insumos utilizados na
produção. Em 1o de janeiro de 2002, o
MAPA publicou Instrução Normativa no 1
instituindo o Sistema de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e Bubalina (SISBOV), gerenciado pela Secretaria
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de Defesa Agropecuária (SDA).
O SISBOV é utilizado para a identificação
e o controle do rebanho de bovinos e bubalinos do território nacional, bem como
o rastreamento do processo produtivo
no âmbito das propriedades rurais. As
informações coletadas pelo SISBOV colaboram para nortear a tomada de decisão
quanto à qualidade do rebanho nacional
e importado. O Sistema é um conjunto
de ações, medidas e procedimentos adotado para caracterizar a origem, o estado
sanitário, a produção e a produtividade
da pecuária nacional e a segurança dos
alimentos provenientes dessa exploração econômica. O sistema é de adesão
voluntária, sendo obrigatória apenas nos
casos de comercialização para mercados
que exijam a rastreabilidade nos moldes
instituídos. Ele será exigido de todos os
pecuaristas que assinaram o TAC no prazo de 12 meses após a assinatura.
O SISBOV tem como objetivo identificar,
registrar e monitorar, individualmente,
todos os bovinos e bubalinos nascidos no
Brasil ou importados. Os procedimentos
adotados nesse sentido devem ser previamente aprovados pelo MAPA. A rastreabilidade é feita por meio de um chip
eletrônico colocado no animal, externamente (acoplado a um brinco) ou internamente (inserido no rúmen do animal).
Esse chip carrega toda a informação de
vida do bovino ou bubalino, sua origem,
alimentação, manejo de vacinação, entre
outros, cujos dados são abastecidos por
um programa de informações específico.
A leitura dos dados ocorre por meio de
um sistema normalmente instalado no
curral que identifica o animal quando
este encontra-se presente. O sistema
de rastreabilidade é uma ferramenta
para controle efetivo da propriedade,
individualizado por animal, minimizando
ao máximo os erros, dispensando o uso
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de papéis, possibilitando a exportação
desses produtos para mercados mais exigentes, como a União Europeia, além de
permitir um melhor controle sanitário. A
avaliação técnica dos registros pode, em
muitos casos, levar à aplicação de medidas preventivas, como o recolhimento
da produção exposta à venda, antes que
cause algum impacto à saúde pública.
No Brasil, os requisitos básicos à rastreabilidade, como documentação e
registros, estão previstos no item 7.7 do
Regulamento Técnico sobre as Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas
de Elaboração para Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, aprovado pela Portaria 368/1997
do MAPA. Não há legislação específica
sobre a rastreabilidade para os produtos
de origem animal. O Sistema de Inspeção
Sanitária vigente no Brasil até fins da
década de 1980 era de total responsabilidade do Governo Federal. De acordo com
Bánkuti (2002), apesar de relativamente
burocrático, ele apresentava relativo grau
de eficiência e era bem considerado pelos
agentes da cadeia produtiva.
Com a Lei no 7.889/89, o sistema foi reestruturado em três níveis de atuação (de
responsabilidade federal, estadual e municipal), implicando transferência parcial
de controle para os estados e municípios.
A descentralização do sistema de inspeção brasileiro foi concebida para reduzir
o abate clandestino. Esperava-se que os
Sistemas de Inspeção Municipal (SIM),
por exemplo, fossem mais eficientes no
combate ao abate clandestino, reduzindo
os chamados “frigo-mato” (abate realizado fora de estabelecimentos controlados
por qualquer autoridade sanitária). Entretanto, passados mais de 15 anos desde
sua reestruturação, o problema ainda
não desapareceu. Vale ressaltar que o
problema do abate clandestino vem di-
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minuindo de importância no Brasil. Além
disso, estima-se que os produtos oriundos destes abates sejam expressivamente
minoritários em relação aos fiscalizados,
além de utilizarem circuitos alternativos
de comercialização. Porém, não é demais
lembrar que os abates clandestinos podem trazer problemas de saúde pública
aos consumidores, além de acarretarem
perda de arrecadação fiscal.
O Sistema de Inspeção de Responsabilidade do Governo Federal (SIF) foi
mantido com a atribuição de fiscalizar
as condições sanitárias de carnes produzidas para serem comercializadas entre
estados ou destinadas ao exterior. Em
nível estadual, foram criados os Sistemas de Inspeção Estaduais (SIE), como
o Sistema de Inspeção do Estado de São
Paulo (SISP), cujas responsabilidades estavam direcionadas à inspeção da carne
produzida com o objetivo de ser comercializada entre municípios de um mesmo
estado. Em nível municipal foram criados
Sistemas de Inspeção Municipais (SIM),
responsáveis pelas inspeções sanitárias
municipais. Nesse último caso, os SIM
só têm autoridade legal para fiscalizar o
abate e processamento de carnes que são
produzidas e comercializadas no próprio
município que sedia o serviço.
Essa descentralização trouxe alguns
problemas para o sistema de inspeção
sanitária nacional. O SIF é, em geral, mais
exigente que o SIM e o SIE em termos de
controles, adequação do local, processo
de abate e manuseio das carnes. Mesmo
considerando que os sistemas de inspeção municipal, estadual e federal estejam
condicionados pela mesma legislação
sanitária, algumas evidências empíricas
demonstram maior rigidez (adequação
às normas) nos estabelecimentos com
SIF, quando comparados aos fiscalizados
pelos sistemas estadual e municipal. Com

exceções, os SIE e, principalmente, os SIM
não possuem estrutura adequada para
realizar os serviços para os quais foram
criados. Além disso, os SIM e SIE estão
mais sujeitos à pressão política local do
que o SIF. Vale ainda destacar que existe
uma óbvia dificuldade em controlar o
comércio de produtos certificados pelos
SIM e SIE, os quais não poderiam ser
comercializados fora das áreas onde eles
têm jurisdição. Assim, embora a ideia da
descentralização dos serviços de inspeção
sanitária tenha sido positiva, ela encontra
problemas de funcionamento.
Também mantido pelo MAPA, o SIF é
um aplicativo que permite identificar o
frigorífico de origem dos produtos embalados in natura ou dos derivados de
origem animal. O SIF avalia a qualidade
na produção de alimentos de origem animal: comestíveis ou não comestíveis. Os
produtos aprovados recebem um selo de
aprovação do SIF sejam para produtos do
mercado interno, sejam para produtos de
exportação. O selo do SIF passou a ser uma
referência de qualidade para o consumidor brasileiro. O consumidor reconhece
nesse selo uma garantia da qualidade
sanitária do produto que o apresenta.
Conscientes dessa situação, alguns frigoríficos têm optado por se submeter às
regras do SIF, embora comercializem seus
produtos somente no âmbito do estado
ou do município onde estão localizados.
Finalmente, pode-se dizer que, em que
pesem os problemas indicados, os sistemas brasileiros de inspeção e fiscalização
sanitária têm conseguido disponibilizar
ao mercado interno e externo produtos
de qualidade sanitária adequada. O crescimento das nossas exportações para
países extremamente exigentes nesse
quesito atesta essa realidade.
Ainda em relação à interface cadeia produtiva da carne bovina e o capital natural,
78

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

a integração lavoura-pecuária possui
apelos de sustentabilidade. O sistema
consiste na exploração, na mesma área e
em épocas diferentes, de atividades agrícolas e pecuárias, aproveitando as sinergias existentes e aumentando a eficiência
do uso dos recursos naturais de forma
sustentável. O sistema pode ser implantado em diferentes situações: em áreas
de pastagens degradadas ou em degradação e áreas de lavouras com problemas
de produtividade e sustentabilidade, causadas principalmente pela monocultura.
É possível adaptar o sistema a todas as
regiões do Brasil e a diferentes tipos de
produtores rurais, permitindo a utilização
de diferentes tipos de animais.
O sistema possui flexibilidade para
ajustar-se à escala do empreendimento,
ao porte e ao nível de especialização da
propriedade agrícola. Existem alternativas
tecnológicas para a integração da lavoura
e da pecuária. Entretanto, a escolha da
alternativa depende de cada situação em
particular. O sistema enfoca dois grandes
grupos: a) áreas de pastagens degradadas
ou em degradação; e b) áreas de lavoura
com problemas de produtividade e sustentabilidade, causadas, especialmente,
pela monocultura.
Alguns autores (conforme apresentado
no Capítulo 4) sugerem que a Integração
Lavoura-Pecuária é uma alternativa de
utilização sustentável dos Cerrados, tanto
em termos de áreas de pastagens como de
lavouras. A adoção desses sistemas reduz
ou evita a monocultura e o extrativismo,
aumenta a cobertura do solo e a persistência da palhada, melhora as propriedades do solo evitando a erosão. Também
reduz a ocorrência de pragas, doenças,
plantas invasoras, os riscos climáticos e
o uso de agrotóxicos. Da mesma forma,
a integração lavoura-pecuária pode induzir à maior diversificação das atividades
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econômicas no meio rural. Com a intensificação do uso da terra, são gerados
benefícios ao meio ambiente, entre eles:
garantia do valor intrínseco da vegetação
nativa preservada e o valor do carbono
mantido sequestrado temporariamente.
Quando o sistema de integração lavoura-pecuária é associado ao plantio direto,
podem-se obter outros benefícios como:
redução da erosão, aumento da matéria
orgânica do solo, redução dos custos de
produção, etc.
O Governo Federal decidiu incentivar, via
crédito, os produtores que adotarem práticas de preservação ambiental, rastreabilidade animal e de integração lavoura-pecuária. Os produtores passaram a
ter acesso a recursos adicionais de 15%
e limites independentes entre o custeio
agrícola e o pecuário. O governo também
manteve os mesmos limites de adiantamento de crédito por tomador da safra
2004/2005. Tratava-se do Programa de
Integração Lavoura-Pecuária (Prolapec),
incorporado pelo Produsa-Programa
de Estímulo à Produção Agropecuária
Sustentável na safra 2008/2009, que, por
sua vez, passou a fazer parte do Programa ABC a partir da safra 2011/2012. O
Prolapec foi criado com o objetivo de
financiar projetos que intensificassem o
uso da terra em áreas já desmatadas. A
meta era incentivar o uso de sistemas de
integração lavoura-pecuária, aumentar
a produção de produtos agropecuários
nessas áreas e tornar a produção econômica e ambientalmente mais sustentável.
Foram beneficiados os produtores, as
cooperativas e associações de produtores
a partir da apresentação de um projeto
técnico.
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Capítulo 7
Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
7.1. Características Gerais
De acordo com SEBRAE (2008), a cadeia
produtiva sucroalcooleira é bastante estruturada no Brasil, único país do mundo que
domina todos os estágios da sua tecnologia de produção. Representa um conjunto
amplo e articulado de atividades que vão
desde a produção da cana-de-açúcar até a
colocação do açúcar e do álcool no mercado para consumo final, passando por
todos os elos de processamento. O agronegócio da cana-de-açúcar compõe-se de
elos geradores de várias oportunidades
de negócios: produção de cana-de-açúcar,
processamento de produtos derivados,
serviços de pesquisa, capacitação, assistência técnica e creditícia, transporte, comercialização, exportação, serviços portuários,
entre outras.
A modernização e competitividade sustentável do setor resultaram da interação
e integração entre usinas, destilaria, fornecedores e todos os outros agentes da
cadeia. Nos moldes atuais, os produtores
brasileiros de cana-de-açúcar usam 50%
de sua produção para fazer etanol e os
outros 50% para a produção de açúcar.
Na verdade, a cana-de-açúcar voltou a
ter importância na economia brasileira na
década de 197012 . O Programa Nacional
12

Na época, o Brasil buscava diminuir sua dependência do pe-

tróleo após enfrentar a crise do petróleo de 1973 e, depois, a de 1979. O
governo federal decidiu encorajar a produção do álcool em substituição
à gasolina pura, com o objetivo de reduzir as importações de petróleo,

do Álcool (Proálcool) foi criado em 14 de
novembro de 1975 pelo Decreto no 76.593,
com o objetivo de estimular a produção
do álcool, visando ao atendimento das necessidades do mercado interno e externo
e da política de combustíveis automotivos.
De acordo com o Decreto, a produção do
álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria
ser incentivada por meio da expansão da
oferta de matérias-primas, com especial
ênfase no aumento da produção agrícola,
da modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de novas
unidades produtoras, anexas a usinas ou
autônomas, e de unidades armazenadoras.
Durante o período de 1973 até 1986, o
Proálcool viveu uma fase áurea. O preço do
petróleo no mercado internacional estava
elevado e era interessante economicamente fazer uso do álcool anidro. A partir de
1986, o cenário internacional do mercado
petrolífero é alterado. Os preços do barril
de óleo bruto caíram de um patamar de
US$ 30 a 40 para um nível de US$ 12 a 20.
Esse novo período, denominado “contrachoque do petróleo”, colocou em xeque os
programas de substituição de hidrocarbonetos fósseis e de uso eficiente da energia
em todo o mundo. Na política energética
brasileira, seus efeitos foram sentidos a
partir de 1988, coincidindo com um período de escassez de recursos públicos para
subsidiar os programas de estímulo aos
energéticos alternativos, resultando num
sensível decréscimo no volume de investimentos nos projetos de produção interna
de energia.
Os baixos preços pagos aos produtores de
álcool a partir da abrupta queda dos preços
internacionais do petróleo impediram a
elevação da produção interna do produto.
Por outro lado, a demanda pelo etanol, por

então com um grande peso na balança comercial externa. Nessa época, o
preço do açúcar no mercado internacional vinha decaindo rapidamente,

o que tornou conveniente a mudança de produção de açúcar para álcool.
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parte dos consumidores, continuou sendo
estimulada por meio da manutenção de
preço relativamente atrativo ao da gasolina
e da manutenção de menores impostos nos
veículos a álcool comparados aos veículos
à gasolina. Essa combinação de desestímulo à produção de álcool e de estímulo à sua
demanda gerou a crise de abastecimento
da entressafra 1989-90. Vale ressaltar que,
no período anterior à crise de abastecimento, houve desestímulo tanto à produção de
álcool, conforme citado, quanto à produção
e exportação de açúcar, que àquela época
tinham seus preços fixados pelo governo.
No início do século XXI, o governo prioriza
os investimentos na produção de etanol
por um lado e, por outro, um amplo investimento na pesquisa e criação dos chamados novos biocombustíveis. Diante de uma
situação nacional antiga e inconstante,
justamente causada pelas altas e baixas do
preço do petróleo, as grandes montadoras
brasileiras aprofundaram-se em pesquisas
e em março de 2003 lançam a tecnologia
flexfuel, ou seja, de carros dotados de motor
movido tanto para o uso de gasolina quanto de álcool. A tecnologia dos motores flex
veio dar novo fôlego ao consumo interno
de álcool. Hoje a opção já é oferecida para
quase todos os modelos das indústrias e os
automóveis bicombustíveis ultrapassaram
pela primeira vez os movidos à gasolina na
corrida do mercado interno já no ano de
2005. Diante do nível elevado das cotações
de petróleo no mercado internacional, a
expectativa da indústria é que essa participação se amplie ainda mais. O aumento
da preocupação com a disponibilidade e
preço dos combustíveis fósseis e as preocupações com o meio-ambiente e o aquecimento global tentam tornar o etanol13
uma alternativa renovável de combustível
para o Brasil e o mundo. Até o momento,

a produção de álcool anidro14 é usada para
a mistura obrigatória do produto com a
gasolina (que leva até 25% de etanol, de
acordo com legislação federal).
Mais de trinta anos depois do início do
Proálcool, o Brasil vive agora uma nova
expansão dos canaviais com o objetivo de
oferecer, em grande escala, o combustível
alternativo. O plantio avança além das
áreas tradicionais, do interior paulista e do
Nordeste, e espalha-se pelo bioma Cerrado, por exemplo. A nova escalada não é
um movimento comandado pelo governo,
como a ocorrida no final da década de
1970. A corrida para ampliar unidades e
construir novas usinas é movida por decisões da iniciativa privada, convicta de que
o álcool terá, a partir de agora, um papel
cada vez mais importante como combustível, no Brasil e no mundo. Não obstante,
caberia ao governo um papel ativo em termos de política explícita de combustíveis e
biocombustíveis. Voltaremos a esse ponto
na sequência do estudo.
A cana-de-açúcar é a matéria-prima que
permite os menores custos de produção de
açúcar e de álcool, já que a energia consumida no processo pode ser produzida a
partir dos seus próprios resíduos (bagaço,
palha, vinhoto, etc.). A queima do bagaço
da cana pode gerar energia elétrica por um
sistema denominado cogeração. As usinas
brasileiras estão utilizando esse processo
para atender às suas necessidades de energia durante a safra, em função do aumento
do custo deste componente. O lançamento
do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (Proinfa) pelo governo
federal atraiu, num primeiro momento, a
atenção de 38 usinas paulistas, com previsão de cogeração de 1.300 a 1.400 MW, mas
a metade desistiu do projeto em função das
14

13

O etanol (CH3 CH2OH), também chamado álcool etílico.

O álcool anidro é um álcool com no mínimo 99,5% de pureza

e o álcool hidratado tem cerca de 94,5% de pureza.
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regras apresentadas pelo Plano e do valor
econômico a ser pago pela energia. Muitos
projetos surgiram na época do “apagão15”,
mas depois foram abandonados. Segundo o Balanço Energético Nacional (MME,
2003), a participação da energia gerada a
partir do bagaço de cana na matriz energética brasileira foi de 12,6% no início do
presente século.
Conforme dados de 2007, estimava-se que
havia 70 mil agricultores em todo o Brasil e
393 usinas, distribuídas, principalmente, nas
regiões Centro-Sul (responsável por 92%
da produção de etanol) e Norte-Nordeste
(com os 8% restantes). A região Centro-Sul,
que tem São Paulo como maior estado
produtor, é a que apresenta as maiores
produtividades agrícola e industrial e os
menores custos de produção e de logística,
pois está mais próxima do mercado consumidor, dos centros de pesquisa e da indústria de máquinas e equipamentos para
o setor. Já as usinas e destilarias da região
Norte-Nordeste, que exportam a maior
parte da produção, têm encontrado dificuldades em se adaptar às novas condições
técnicas impostas pela desregulamentação
do setor, apresentando custos de produção
mais elevados.
De acordo com a UNICA, a cana ocupa,
atualmente, cerca de 7 milhões de hectares
ou cerca de 2% de toda a terra arável do
País. Estavam registradas 420 usinas junto
ao MAPA até 2011. Devido à produção em
diferentes regiões do país ocorrem duas
safras por ano. Portanto, o Brasil produz
açúcar e etanol para os mercados interno e
externo durante todo o ano. Com o fim da
regulamentação governamental, iniciou-se
o regime de livre mercado, sem subsídios,
com os preços do açúcar e etanol passando a ser definidos conforme as oscilações

de oferta e demanda. Assim, os preços da
cana passaram a depender de sua qualidade e da sua participação porcentual nos
produtos finais.
A atividade sucroalcooleira representa
uma parte relevante do agronegócio brasileiro na produção da commodity açúcar.
O Brasil é atualmente o maior produtor e
exportador de açúcar de cana do mundo.
O Brasil é líder também em produtividade
do produto. O setor é o mais competitivo
mundialmente em decorrência dos maiores
níveis de produtividade e rendimento, além
de menores custos de produção. A cana-de-açúcar é produzida em todo o Brasil,
mas principalmente nas regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste. Segundos dados
da UNICA, o açúcar apresentou, em média,
remuneração 43% superior que o etanol
para as usinas na safra 2011/2012. Essa
safra foi caracterizada pela importação
recorde de 1,45 bilhão de litros de etanol
para abastecer o mercado interno.
Apesar do aumento na produção de
cana-de-açúcar e açúcar nas últimas três
safras, o setor sucroalcooleiro enfrentou
sérios contratempos climáticos na safra
2011/2012, conforme a Tabela 7.1.
Tabela 7.1. Setor Sucroalcooleiro – Safras 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011

Produção
Produção de
de cana-deaçúcar
-açúcar
(Mil toneladas)
(Mil toneladas)
2008/2009

569.063

31.047

2009/2010

602.193

32.956

2010/2011

620.132

37.989

2011/2012

559.215

35.925

2012/2013

588.478

38.246

Fonte: UNICA
15

O “apagão” foi uma crise nacional ocorrida no Brasil em

2001, que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica.
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7.2.

Setor Externo

Pode-se dizer que o etanol é um produto
com mercado bastante desenvolvido, em
função da produção e do consumo interno
em larga escala, além da ampla inserção do
país no comércio internacional. O etanol
é atualmente o único agroenergético exportado pelo Brasil. O etanol, empregado
na indústria química, fabricação de bebidas e como carburante, é hoje a principal
bioenergia utilizada no mundo. Entre 2000
e 2004, sua produção mundial cresceu
46,8%, quando atingiu 41 bilhões de litros,
dos quais quase 73% foram usados como
combustível. Na safra 2008/2009, somente
o Brasil produziu mais de 27 bilhões de
litros de etanol. A safra 2009/2010 apresenta uma queda produzindo 25,6 bilhões
de litros, recuperando-se aos patamares
de 2008/2009 já na safra seguinte. A safra
2011/2012 apresentou uma queda de aproximadamente 17% na produção em relação
à safra anterior. Os maiores produtores e
consumidores do etanol são o Brasil e os
Estados Unidos que, juntos, foram responsáveis por quase 70% da produção e do
consumo mundial de 2004, seguidos pela
China (8,9%), pela União Europeia (5,3%)
e pela Índia (4%), que utilizam o biocombustível misturado à gasolina em diferentes
percentuais (LICHT, 2005).
O Brasil é o maior produtor mundial de
etanol, utilizando a cana-de-açúcar como
matéria-prima. Em 2004, de um volume total de 4,8 bilhões de litros comercializados
mundialmente, cerca de 20% foi destinado
para combustível, sendo os 80% restantes
para uso industrial e para bebidas. O Brasil
é o maior exportador de etanol e, em 2004,
foi o responsável pela metade do volume
comercializado (2,4 milhões de litros), tendo como principais clientes os Estados Unidos, o Japão, a Índia, a Alemanha, a Coreia
do Sul, dentre outros. Os Estados Unidos
ocupam o primeiro lugar nas importações
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mundiais, tendo apresentado um crescimento de 31% no volume comprado em
2004 (920 milhões de litros), em função
do crescimento da demanda interna nesse
período16. Dados oficiais da Secretaria de
Comércio Exterior, para o ano de 2008,
apontam que o país exportou mais de 5
milhões de litros de etanol.
A possibilidade mais concreta é a de exportar para mercados potenciais como o Japão,
a Colômbia, o Canadá, a Coreia do Sul, a Venezuela, dentre outros, visto que os Estados
Unidos e a União Europeia possuem cotas
de importação, tarifas elevadas e subsídios
aos produtores locais. Aumentos relevantes
de vendas para os norte-americanos e os
europeus só ocorrerão com avanços de
negociações desse produto no âmbito da
Organização Mundial do Comércio (OMC),
visando às reduções de cotas, extracotas,
novos mecanismos de preferência, entre
outras17. Para os mercados potenciais apontados anteriormente, a produção do combustível ainda é incipiente e as legislações
que estimulam o consumo do produto são
recentes ou ainda não entraram em vigor.
Há ainda a questão do lobby da indústria
petrolífera que, no caso do Japão, pode
frustrar as expectativas de exportar um
grande volume de álcool para o país.
O avanço no uso de etanol por diversos
países levou à implantação de programas
nacionais que afetam o mercado do produto como um todo e o Brasil como maior
produtor. Alguns dos principais programas
mundiais estão detalhados no Quadro 7.1.
Apesar de não fazer parte direta do Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBI), o
mercado de etanol do Brasil é afetado pelo
16

No caso do biodiesel, praticamente não existe comércio

mundial, uma vez que cada país consome internamente o que produz,
além de apresentar perspectivas de demanda crescentes.
17

A OMC é analisada no Capítulo 9 deste estudo.
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mesmo. A Jamaica, a Costa Rica, Honduras,
El Salvador e outros países membros da CBI
compram o álcool brasileiro, desidratam e
reexportam para os Estados Unidos, com
uma isenção fiscal fixada pelo nível de etanol consumido nos EUA. Nessa condição,
é permitido aos Estados membros da CBI
embarcar não mais que 7% do consumo

norte-americano, como determinado pela
US International Trade Commission (ITC)
(LICHT, 2005). Em função desse acerto, o
álcool do Caribe entra sem pagamento da
sobretaxa de US$ 0,54 por galão – o que
representa 14 a 15 centavos de dólar por
litro.

Quadro 7.1. Estágio dos programas de utilização de etanol em 2005, países selecionados.

País

Programa

Brasil

Atualmente exige 25% de mistura à gasolina (legislação permite percentual
entre 20% e 25%).

Estados Unidos

Percentual de até 10% em alguns estados, como é o caso da Califórnia, Nova
York e Minnesota.

União Europeia

A partir de 2006 passou a exigir 2% de mistura. Percentual aumentou para
5,75% em 2010.

Canadá

Exige 5% de adição, devendo aumentar para 7,5% em 2006, e para 10% em
alguns estados.

Japão

Já instituiu 3% de mistura voluntária. Deve aumentar para 10% até o próximo
ano e tornar a mistura compulsória.

Índia

Exige 5% de mistura na gasolina. O objetivo é ter um modelo parecido com o
do Brasil (entre 20% e 25%).

Colômbia

Passou a exigir 10% de mistura em grandes cidades a partir de setembro de
2005.

Tailândia

Exige mistura de 10% em todos os postos de gasolina de Bangkok.

China

Exige vários percentuais de mistura em várias províncias, chegando a 10%.

Venezuela

Criou programa que exige 5% de mistura de etanol na gasolina em 2006.

Austrália

Tem 10% de mistura voluntária de etanol na gasolina.

Argentina

Pretende implementar 5% de mistura nos próximos 5 anos.

Fontes: F.O. Licht e Renewable Fuel Association.
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A falta ou a superprodução de álcool no Brasil pode gerar crises no mercado interno e
externo de biocombustíveis. Surgem, então,
preocupações sobre como garantir a oferta
a todos os clientes domésticos e externos
do álcool brasileiro, em decorrência do aumento da demanda do produto. A partir da
recente elevação dos preços internacionais
do petróleo, da assinatura do Protocolo
de Quioto (outra regra importante no ambiente institucional sucroalcooleiro) e das
perspectivas futuras com relação à matriz
energética mundial, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
lançou o Plano Nacional de Agroenergia,
um aspecto institucional relevante para o
setor. O plano, que está vinculado à política
global “Diretrizes de Política de Agroenergia”, consiste em organizar uma proposta
de pesquisa, desenvolvimento, inovação
e de transferência de tecnologia no setor
de agroenergia. A intenção do governo é
incentivar o aproveitamento de produtos
agrícolas para a produção de energia renovável, visando tornar o país sustentável em
termos de suprimento de energia elétrica e
energia para transporte.

7.3. Setor Financeiro
A eminente queda da produção de cana
levou o governo a estimular o incremento
da produção de açúcar, incluindo no Plano
Agrícola e Pecuário 2011/2012 linha de
crédito de incentivo aos produtores independentes. O limite individual foi elevado
de R$ 200 mil para R$ 1 milhão, com juros
de 6,75% ao ano e prazo de cinco anos
para pagar, incluindo 18 meses de carência, o que permitindo renovar até 80% do
canavial no período. Os recursos poderiam
ser usados tanto na implantação como na
renovação de canaviais.
A desregulamentação do setor sucroalcooleiro contribuiu para ampliar a eficiência e
a competitividade do etanol brasileiro. Isso
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porque, com o fim do controle estatal, os
produtores de etanol tiveram de se adaptar ao livre mercado e caminhar sem os
incentivos, os subsídios e a coordenação
do Estado. Nesse contexto, esses atores
desenvolveram um conjunto de competências visando vantagens competitivas,
destacando-se as iniciativas no sentido de
aumentar a eficiência técnica da produção,
de reformular as estruturas organizacionais
das firmas, de aperfeiçoar e até mudar os
padrões tecnológicos e gerenciais vigentes
e de buscar maior coordenação setorial.
Do ponto de vista institucional, a criação
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) tem contribuído
para garantir a competitividade interna do
biocombustível em relação à gasolina. A
legislação que regulamenta a eliminação
da queimada da cana no principal estado
produtor de álcool (São Paulo), na medida
em que exige a mecanização das operações
agrícolas e logísticas, resulta na racionalização dos custos de produção em função
da maior produtividade obtida. O aparato
institucional de pesquisa, concentrado no
estado de São Paulo, tem dado suporte à
capacitação tecnológica para a produção
agrícola e industrial, contribuindo, também,
para elevar a produtividade na cadeia.
Para viabilizar essas iniciativas, destaca-se
o aparato dos bancos oficiais no financiamento da renovação tecnológica no campo
e também no emprego de tecnologias de
informação voltadas para a integração de
processos gerenciais, para o planejamento
de operações, dentre outras iniciativas. Entretanto, a legislação tornando compulsória a adição entre 20% e 25% de etanol na
gasolina consumida internamente assegura
reserva de mercado para o álcool brasileiro,
sem considerar a isenção fiscal para carros
movidos exclusivamente a álcool.
Além do ambiente institucional favorável,
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as inovações tecnológicas e organizacionais adotadas pelas usinas e destilarias
brasileiras pós-desregulamentação estatal,
têm garantido a competitividade interna do
etanol em relação à gasolina e, ao mesmo
tempo, assegurado ao país a liderança em
custos no mercado mundial do produto.
Dentre as iniciativas nos campos tecnológico e organizacional faz-se necessário destacar as pesquisas para o desenvolvimento
de novas variedades de cana transgênica
e a criação do mecanismo de governança
do Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool (Consecana),
regulamentando as operações de compra
e venda de cana-de-açúcar.
Com os investimentos que a iniciativa
privada (sobretudo grupos de usinas de
São Paulo) está realizando na expansão da
capacidade de embarque, armazenamento,
interligação de ferrovias, modernização e
automatização dos terminais, o país deve
solucionar um importante gargalo para a
expansão das exportações brasileiras de
etanol nos próximos anos. Do ponto de vista interno, o Brasil já dispõe de grande infraestrutura logística para o suprimento das
necessidades atuais e futuras em termos de
álcool, sendo capaz, também, de atender à
implantação do programa de produção e
uso de biodiesel. As bases de distribuição
de combustíveis estão espalhadas em todos os estados da federação, de acordo
com a lógica econômica e comercial dos
agentes privados e das distribuidoras que
atuam nesse mercado.
A possibilidade da implantação do projeto
de construção de alcooldutos interligando
as usinas de produção e os portos de escoamento conduziriam o Brasil para um
patamar ainda mais elevado de distribuição.
O governo brasileiro também está oferecendo ajuda tecnológica na produção de
álcool para empresas caribenhas e chinesas.
Portanto, o interesse estratégico do Brasil na

disseminação do uso do etanol como combustível passa pela expansão dos mercados
compradores tradicionais, pela abertura de
novos e pela transferência remunerada de
sua tecnologia de produção.
Cabe destacar, por outro lado, que um parecer da Advocacia-Geral da União (AGU),
expedido em agosto de 2010, restringiu
aquisições de terras por empresas controladas por estrangeiros e refletiu no ritmo dos
investimentos do setor de cana-de-açúcar.
A situação, que atinge igualmente outros
segmentos da produção agrossilvipastoril,
levou à discussão de um novo marco regulatório na área, que se projetava apresentar em 2012, na expectativa de melhor
equacionar a questão. Embora ainda não
haja manifestações oficiais no setor, é conhecida a preocupação com a insegurança
jurídica criada para o investidor estrangeiro
a partir da interpretação expressa no referido parecer. Nele ampliam-se exigências
no que tange a autorizações para compra
de terra e restringem-se extensões a serem adquiridas por município. A situação
tem estagnado aplicações externas em
unidades produtoras de etanol e açúcar,
considerando que se requer áreas grandes
em volta das usinas para poder estabelecer
o negócio e ter garantia de fornecimento
da matéria-prima, assim como a posse da
terra para realizar financiamentos.
A participação do capital externo é considerada importante para a expansão exigida
na área, para a qual se estimava a necessidade de aplicar US$ 84 bilhões em dez
anos para assegurar produção na ordem
de 47 bilhões de litros de etanol por volta
de 2020. Grupos sob controle estrangeiro
estariam hoje respondendo por cerca de
25% da moagem de cana no Brasil e muitos
já deteriam áreas nos limites atualmente
exigidos, além de estarem enfrentando
dúvidas na aplicação das novas regras.
Conforme dado apresentado pela Confe86
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deração da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), durante audiência na Comissão de
Agricultura e Pecuária da Câmara Federal
em agosto de 2011, o parecer em questão

já estaria represando aproximadamente R$
16 bilhões de investimentos previstos no
setor de cana-de-açúcar até 2017.

Quadro 7.2. Leis, Normas e Competitividade do Setor Sucroalcooleiro

Leis, Normas e Regras

Como afetaram a competitividade do setor

Desregulamentação do setor no Incentivou o aumento da eficiência produtiva, tecnológica e
final dos anos 1990
gerencial nas usinas e destilarias, como forma de sobreviver
à realidade do livre mercado.
Emenda Constitucional no 33 Instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio
(11/12/2001), que define o modelo Econômico (Cide), estabelecendo um mecanismo de subsítributário sobre os combustíveis.
dio cruzado, no qual a importação e a comercialização dos
derivados do petróleo são sobretaxados para subsidiar o
álcool e outros biocombustíveis. Esse instrumento garante
a competitividade do álcool em relação à gasolina.
Lei no 10.453/2002

Define instrumentos de política econômica por meio dos
quais o Estado pode intervir na produção e na comercialização de álcool, principalmente nas regiões Norte e
Nordeste.

Norma que fixa entre 20 e 25% o Essa norma visava assegurar reserva de mercado para o
percentual de mistura de álcool na álcool internamente.
gasolina (Decreto 2.607/1998).
Lei que institui a redução de IPI, e Medida visava incentivar o consumo de álcool combustível.
consequentemente de IPVA, para
automóveis movidos a álcool (IPI –
Lei no 8.989/95 e IPVA, competência
dos Estados, Lei Estadual Paulista nº
7.644/1991).
Lei Estadual de São Paulo no Impõem procedimentos a serem seguidos quanto às quei10.547/2000, reformulada pela Lei madas de cana. A lei incentiva o corte mecanizado de cana,
no 11.241/2002.
aproveitando mais os recursos envolvidos e racionalizando
as operações agrícolas e logísticas, economizam-se custos
de produção em razão da maior produtividade obtida. Além
disso, a colheita mecanizada da cana crua garante melhor
qualidade à matéria-prima que chega para moagem de
usinas, aumentando a produtividade e, também, reduzindo
o custo resultante nas operações agrícola e industrial.
Programa MODERFROTA do BNDES Incentivou a mecanização das operações agrícolas e logís(Resolução Bacen no 2.699/2000, ticas, permitindo a renovação tecnológica na agroindústria
revogada pela Resolução Bacen no com juros menores que os praticados no mercado.
2.958/2002)
Programa de financiamento para Estimulou a aquisição de sistemas de integração de procesadoção de tecnologia da informa- sos gerenciais, contribuindo para aumentar a produtividade
ção (Portaria MCT no 200/1994)
das operações agrícolas, logísticas e produtivas.
Fonte: MAPA, 2007.
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Para gerenciar e equilibrar produção e
demandas setoriais, a iniciativa privada
tem procurado criar instrumentos de
mercado, como operações futuras, e
desenvolver novas oportunidades para o
açúcar e etanol, por meio da queda das
barreiras protecionistas e do empenho
em transformar o etanol numa commodity
ambiental18. A competitividade do álcool
brasileiro fica comprometida nos maiores
mercados mundiais do biocombustível, à
medida que se defronta com os subsídios
norte-americanos e europeus aos produtores locais além das elevadas tarifas de
importação.
Como forma de facilitar a visualização, o
Quadro 7.2. destaca os efeitos das diferentes leis, normas e regras instituídas e como
elas afetaram o setor sucroalcooleiro.

7.4.

Capital Natural

É evidente que a assinatura do Protocolo
de Quioto, que exige a redução em 5,2%
das emissões de gases de efeito estufa
entre 2008 e 2012, com base nas emissões
de 1992, e a elevação do preço do petróleo nos próximos anos deve impulsionar
o consumo de etanol em vários países
nas próximas décadas. Diversos são os
estudos que apontam o esgotamento
das fontes de energia fóssil, destacando
a necessidade de buscar outras fontes
alternativas. Os constantes conflitos políticos envolvendo os países do Oriente
Médio, onde estão localizadas quase 80%
das reservas comprovadas de petróleo
no mundo, conferem instabilidade ao
suprimento e aos preços do combustível,
incentivando várias nações a reduzir a
dependência em relação às importações
do produto.

Além dessas questões, a crescente preocupação com o meio ambiente e, em
particular, com as mudanças climáticas
globais, coloca em xeque a própria sustentabilidade do atual padrão de consumo energético. Todos esses fatores, cuja
importância varia de país para país, vêm
criando oportunidades para a viabilização
econômica de novas fontes de energia de
biomassa em vários países do mundo. O
uso do etanol, biodiesel, carvão vegetal,
biogás e energia obtida a partir de resíduos do agronegócio desperta interesse
crescente em várias nações, devendo
ocupar posição de destaque na economia
num futuro próximo.
A partir das últimas décadas, vários fatores têm contribuído para aumentar a
importância das fontes alternativas de
energia no mundo, dentre os quais podemos destacar: o questionamento dos
efeitos do uso dos derivados do petróleo
sobre o meio ambiente; o Protocolo de
Quioto (1997), que traça a política dos
países sobre o meio ambiente, estabelecendo metas de controle das emissões de
CO2. O benefício ambiental associado ao
uso do etanol é considerável, pois cerca
de 2,3 toneladas de CO2 deixam de ser
emitidos para cada tonelada de álcool
combustível utilizado, sem considerar
outras emissões, como o SO2. Ou seja, o
uso do álcool reduz em 50% a emissão
de monóxido de carbono dos motores de
veículos, pois contém 35% de oxigênio,
o que auxilia na combustão dos combustíveis derivados do petróleo. Além
dessas características, é solúvel na água,
não tóxico e biodegradável. Esse biocombustível substitui o MTBE19, um produto
19

“MTBE (methyl tertiary-butyl ether) is a chemical compound

that is manufactured by the chemical reaction of methanol and isobuty18

Uma commodity ambiental seria uma mercadoria originada

lene. MTBE is produced in very large quantities (over 200,000 barrels per

de recursos naturais em condições sustentáveis e seria insumo vital para

day in the U.S. in 1999) and is almost exclusively used as a fuel additive

a manutenção da agricultura ou da indústria.

in motor gasoline. It is one of a group of chemicals commonly known as
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derivado do petróleo utilizado como
aditivo em combustíveis em vários países
que, além de ser um grande poluidor
ambiental, pode apresentar propriedades
cancerígenas.
Uma das grandes preocupações ambientais do setor canavieiro se refere às queimadas de palhas no processo de corte da
cana. O setor canavieiro está atento a uma
determinação já expressa pelo Decreto
Federal no 2.661 de 1998 e reforçada em
algumas legislações estaduais, como é o
caso do maior estado produtor, São Paulo,
no que tange à eliminação gradativa do
emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte. Atualmente,
o corte é praticamente todo mecanizado
e o processo de queimados diminuiu
significativamente. Uma outra preocupação ambiental oriunda das atividades
do setor se refere aos resíduos gerados
pela processo de produção do açúcar e
da cana. A cogeração de energia mostra a
possibilidade de um setor cada vez mais
sustentável em termos ambientais.
As usinas brasileiras de cana-de-açúcar
foram responsáveis pela geração de
18.502 gigawatts/hora (GWh) de bioeletricidade em 2010. Das 432 plantas em
operação no País naquele ano, 129 produziram excedentes para a rede elétrica
nacional, segundo dados levantados pela
UNICA. Desse total, 182 unidades estão
situadas no estado de São Paulo e 70 delas venderam para o sistema elétrico. Significa que 30% das usinas do Brasil e 38%
das paulistas comercializaram eletricida“oxygenates” because they raise the oxygen content of gasoline. At room
temperature, MTBE is a volatile, flammable and colorless liquid that
dissolves rather easily in water.”

Ver sítio da EPA (http://www.epa.gov/mtbe/gas.htm).
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de. Parte dessa geração – 9.728 GWh – foi
consumida pelas próprias usinas que são
autossuficientes e o restante, 8.774 GWh,
direcionado para a rede de eletricidade
comum. Com isso, os canaviais contribuíram com mais de 2% do consumo total
de eletricidade em 2010, o equivalente
a quase 5 milhões de residências por
ano. Esse resultado foi 50% superior ao
de 2009, quando foram enviados 5.869
GWh. Em anos anteriores, a exportação
para a rede registrou 4.406 GWh (2008),
3.208 GWh (2007), 1.253 GWh (2006) e
1.103 GWh (2005).
O principal produtor é o estado de São
Paulo, que gerou 10.692 GWh em 2010,
seguido por Minas Gerais (1.769 GWh),
Goiás (1.300 GWh), Mato Grosso do Sul
(1.284 GWh) e Paraná (1.248 GWh). Além
de ser limpa e renovável, a bioeletricidade
originada da cana-de-açúcar é uma fonte
complementar ao sistema hidrelétrico, por
ser fornecida durante o período de menor incidência de chuvas, época em que
ocorre a colheita da cultura na principal
região produtora do País, a Centro-Sul. A
capacidade de geração de energia elétrica
instalada no Brasil era de 123.227 megawatts (MW) em agosto de 2011. O setor
sucroenergético respondia pela capacidade de 6.657 MW, equivalente a 5,4% do
total instalado. De acordo com dados do
MAPA, em 2007, os derivados da cana-de-açúcar representavam 14% da energia
primária (etanol para consumo automotivo e o bagaço nas usinas) do Brasil.
A cogeração de energia no processo
de produção do etanol também abre
espaço para a comercialização de créditos de carbono, um mercado ainda
em desenvolvimento. O Protocolo de
Quioto permite que empresas dos países
desenvolvidos troquem carbono, produzido em seus países, por investimentos
em projetos que promovam a captura
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de gás carbônico, em países emergentes.
Três usinas brasileiras estão investindo
em programas para a comercialização de
créditos de carbono no mercado internacional, tendo fechado contrato com uma
agência de energia da Suécia para vender
esses créditos por US$ 5,00 a tonelada.
Somente a Usina Vale do Rosário, maior
cogeradora de energia a partir do bagaço
da cana, tem potencial para comercializar
US$ 2,5 milhões em créditos de carbono, advindos de 329 mil toneladas de
CO2 não lançados na atmosfera (IEL/NC;
SEBRAE, 2005). A liquidação financeira
desses projetos de comercialização de
créditos de carbono permitirá, às empresas sucroalcooleiras brasileiras, obter
uma nova fonte de receita. No caso da
Vale do Rosário, o objetivo é chegar a ter
entre 10% e 15% de seu faturamento com
essa atividade.
Em junho de 2007, a UNICA, representando o setor paulista produtor de açúcar,
etanol e bioeletricidade, e o Governo
do Estado de São Paulo assinaram o
Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro. Esse Protocolo, de adesão
voluntária, estabeleceu uma série de
princípios e diretivas técnicas, de natureza ambiental, a serem observadas pelas
indústrias da cana-de-açúcar. Entre as
diversas diretrizes, destaca-se aquela que
antecipa os prazos legais para o fim da
colheita da cana-de-açúcar com o uso
prévio do fogo nas áreas cultivadas pelas
usinas. Essa prática agrícola, denominada
“queima controlada da palha da cana” é
necessária para a sua colheita manual,
sem o emprego de máquinas.

o respectivo “Certificado de Conformidade Agroambiental”. Essas adesões correspondem a mais de 90% do total de cana
produzida no território paulista. Qualquer
pessoa pode acompanhar o andamento
do protocolo e a relação das indústrias
que aderiram ao mesmo por meio da
Internet. Além da queima controlada da
palha de cana, o Protocolo dispõe sobre outros temas de enorme relevância,
como: conservação do solo e dos recursos hídricos, proteção de matas ciliares,
recuperação de nascentes, redução de
emissões atmosféricas e cuidados no uso
de defensivos agrícolas.
A expansão da cana-de-açúcar gerou
sérias preocupações em decorrência de
um possível desmatamento da Floresta
Amazônica, do Pantanal e do Cerrado
em decorrência do aumento da sua área
plantada. Essas preocupações foram
minimizadas com a aprovação do Presidente Lula da Silva do decreto referente
ao Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE Cana). O decreto indica
as áreas com potencial agrícola para o
cultivo da cana-de-açúcar e determina
ao Conselho Monetário Nacional (CMN)
o estabelecimento de normas para as
operações de financiamento do setor
sucroalcooleiro.

Assim, o setor paulista se comprometeu
a antecipar em até 14 anos os referidos
prazos. Em fevereiro de 2008, a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente informou
que 141 indústrias de açúcar e etanol já
haviam aderido ao Protocolo, recebendo
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Capítulo 8
Cadeia Produtiva da Madeira
8.1. Características Gerais
A cadeia produtiva com base no setor florestal constitui uma atividade econômica
complexa e diversificada de produtos e aplicações energéticas e industriais. No mundo
inteiro, o setor florestal tem importância
como fornecedor de energia ou matéria-prima para a indústria da construção civil e
de transformação. No Brasil, apresenta ainda características mais singulares em razão
do fato de o País estar entre os principais
detentores de recursos florestais abundantes, sendo o único que possui extensa área
de florestas tropicais. Entretanto, o Brasil
desenvolveu uma complexa estrutura produtiva no setor florestal, em decorrência de
suas florestas nativas, da importância mundial da indústria de papel e de suas florestas
de pinus e eucaliptos e das relações entre
os produtores de equipamentos, insumos,
projetos de engenharia e as empresas de
produtos florestais.
Em razão de seus ativos florestais e da capacidade empreendedora de sua indústria,
o Brasil vem ampliando sua participação
na produção e no comércio mundial. Essa
tendência, contudo, é progressivamente
colocada em xeque pelas crescentes dificuldades que as empresas enfrentam de
ampliar seus negócios, especialmente na
região amazônica. Outro ponto a destacar
é a convivência de dois modelos de organização industrial presentes no caso brasileiro. De um lado, em especial nos setores de
celulose, papel, lâmina de madeira, chapa
de fibra e madeira aglomerada, o setor é
dominado por poucas empresas de grande
porte, integradas verticalmente da floresta
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até produtos acabados, que monopolizam
completamente a produção e o comércio.
De outro, principalmente na produção de
madeira serrada, compensados e móveis,
ocorre a existência de um grande número
de empresas de pequeno e médio porte,
de menor capacidade empresarial. No caso
da indústria de móveis, além da variedade
no uso de materiais, o setor apresenta uma
forte pulverização das preferências dos
consumidores, levando a uma redução da
escala da demanda e a uma enorme fragmentação do mercado.
O setor florestal brasileiro, que reúne
florestas tropicais abundantes e uma produção integrada, da floresta à manufatura,
com base em plantações de pinus e eucaliptos, construiu ao longo dos anos, uma
estrutura produtiva com relações entre os
fornecedores e as indústrias de bens intermediários e de consumo, que convive com
práticas arcaicas de destruição da floresta
tropical nativa. Essa dualidade gera uma
tensão permanente no processo de desenvolvimento dessa cadeira produtiva, ora
limitando a expansão dos ativos florestais
e da capacidade empreendedora da indústria; ora levando o País ao constrangimento
de anunciar elevados índices de desmatamento da região Amazônica. Apesar dessa
tensão, o resultado tem sido a expansão
da indústria, que ampliou sua participação
na produção e no comércio mundial com
práticas mais sustentáveis de produção.
Em relação aos índices de desmatamento
da região amazônica, esses vêm sendo
controlados por meio de instrumentos de
comando e controle20.
A evolução recente da institucionalização
do setor madeireiro no Brasil tem como
marco inicial a Constituição brasileira de
1988, que garantiu aos estados da fe20

Uma das categorias dos instrumentos de política ambiental

que serão detalhados no Capítulo 12 deste estudo.
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deração o direito de legislar, de maneira
competitiva com a União, a respeito dos
recursos florestais. Isso deu condições
para os estados criarem suas legislações
florestais. Essas, de modo similar à legislação federal, reforçaram as medidas de comando e controle do desmatamento. No
entanto, um novo instrumento foi criado
para incentivar os municípios a preservar
áreas protetoras de mananciais de água
ou unidades de conservação, que foi o
ICMS Ecológico, já analisado nos capítulos
iniciais deste estudo.
Apesar dessa criatividade em nível estadual, o governo federal manteve sua
política de comando e controle do desmatamento, ampliando as medidas anteriormente estabelecidas, de modo a torná-las
mais eficazes. Cinco grandes conjuntos de
medidas foram tomados ao final da década de 1980: a) Definição de uma política
global para o meio ambiente, com o reconhecimento de que os recursos naturais
se interagem21; b) Instituição da obrigatoriedade de Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e do Relatório de Impactos sobre o
Meio Ambiente (RIMA) em projetos que
afetassem o meio ambiente; c) Aperfeiçoamento da legislação florestal, criando
a obrigatoriedade de reposição, dentro
dos estabelecimentos agropecuários, das
áreas de preservação de nascentes de rios
(Lei 7.754 de 14/04/89) e da Reserva Legal
(Lei 8.171 de 17/01/1991 e Medida Provisória 2.166) e a criação de Lei de Crimes
Ambientais (Lei 9.605 de 12/02/1998); d)
Cancelamento de incentivos fiscais para
projetos agropecuários que levassem ao
desmatamento da Amazônia Legal; e e)

Ampliação da reserva legal22.
Não obstante todos esses esforços, o
país ainda enfrenta dificuldades na produção madeireira. Em grande parte, os
obstáculos estão associados às questões
ambientais. Setores do governo e organizações não governamentais ambientalistas defendem a preponderância das
ações de preservação dos biomas nativos
(florestas tropicais amazônicas e da Mata
Atlântica), bem como a reconstituição de
florestas já destruídas – em particular em
áreas de preservação permanente e de
reserva legal. Em muitos casos, na defesa
desses interesses, esses atores propõem
instrumentos e mecanismos – até mesmo
legais – que restringem ou eliminam as
atividades de manejo de florestas nativas
e o plantio de florestas.
De acordo com MAPA (2007), o Brasil reúne condições excepcionais na indústria de
base florestal, quando se analisam os aspectos relacionados à liderança em custo
e diferenciação de produto. No caso das
florestas plantadas, o País desenvolveu
tecnologias de melhoramento genético
e manejo florestal que o colocam entre
os produtores de menor custo e maior
produtividade. Essa vantagem competitiva
é apropriada pela indústria de celulose e
papel, bem como alguns segmentos da indústria de painéis de fibra e aglomerados.

8.2.

O mercado mundial de produtos florestais
é ainda muito concentrado nos países de22

21

Assim, em 1989 foi criado o Instituto Brasileiro do Meio

Setor Externo

Essa última passou, a partir de 2000, a valer para todos os

tipos de vegetação nativa, tendo a dimensão de 80% nos imóveis rurais

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que assumiu as

situados em áreas de cobertura florestal na Amazônia Legal (reduzindo-

responsabilidades e patrimônios de órgãos que fiscalizavam recursos

-se esse limite a 50% caso o imóvel rural esteja em áreas sujeitas ao

específicos, como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

Zoneamento ecológico-econômico), 35% em áreas cobertas com cerrado

(IBDF), a Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), a Superintendência

na Amazônia Legal e 20% nos demais imóveis rurais do Brasil (cobertos

da Pesca (SUDEPE) e a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA).

com cerrado, campo, floresta ou caatinga).
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senvolvidos, em especial nos Estados Unidos, que possui entre 25% e 30% da fabricação mundial. A China tem se destacado
como um produtor emergente em vários
segmentos, embora sua participação nos
principais mercados da cadeia madeireira
seja bem menor que em outros mercados
de commodities industriais – cimento e
aço, por exemplo – e continuará abaixo
da participação dos Estados Unidos no
futuro previsível, exceto talvez em painéis
de madeira.
Quanto às perspectivas do mercado mundial para os próximos anos, pode-se afirmar
que a concentração empresarial da produção e do comércio internacional deve se
aprofundar, principalmente nos segmentos
mais sofisticados da cadeia produtiva, tais
como painéis tipo MDF (Medium Density
Fiberboard, em inglês), celulose e papel,
móveis e produtos de maior valor agregado de madeira. Em termos da distribuição
espacial da produção, embora os países
desenvolvidos continuem a ser os principais produtores, algumas nações em desenvolvimento ampliarão sua participação
nas vendas globais, tais como China, Brasil,
Malásia, Indonésia, Chile e outros.
No cenário internacional atual, as questões
ambientais passaram a ter um destaque
especial. As pressões exercidas pelo movimento ambientalista nos países desenvolvidos rapidamente migraram para os
demais países e ganharam uma dimensão
global. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (RIO92) foi um
marco nesse processo, consolidando, por
meio de acordos multilaterais, uma série
de compromissos globais sobre proteção
do meio ambiente, da biodiversidade e
das mudanças climáticas. A partir disso, a
agenda do setor madeireiro – assim como
da mineração, agricultura, pesca e outros
setores econômicos – passou a ser pautada
por questões de natureza ambiental e pelo
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conceito de desenvolvimento sustentável.
Como já assinalado, no caso da indústria
de madeira, a agenda ambiental está
vinculada à proteção e conservação das
florestas nativas e seus remanescentes,
afetando todo o processo de exploração e
manejo florestal, a relação entre florestas
plantadas e nativas, bem como a própria
dinâmica de consumo de madeira – em
particular, com relação aos seus substitutos mais próximos, como metais, plásticos
e outros materiais. Os setores mais organizados da indústria de madeira – setor de
celulose e papel, siderurgia e painéis de
madeira – verticalizaram-se para garantir
seu suprimento de matéria-prima e, dessa
forma, foram relativamente pouco afetados pela falta de uma política florestal.
A cadeia produtiva da madeira rendeu US$
9,2 bilhões de exportações em 2006, equivalentes a 6,7% do total brasileiro. O saldo
da balança comercial (exportações menos
importações) da cadeia produtiva da madeira foi de US$ 8 bilhões em 2006. Nos
anos de 1989 a 2006, a cadeia produtiva foi
superavitária em suas transações comerciais externas. Conseguiu atingir mais de
US$ 8 bilhões em 2006, depois de iniciar
seu saldo comercial de US$ 972 milhões
em 1980. O ritmo das exportações se intensificou nos últimos cinco anos (7,4% a.a. de
1989 a 2001 e 16,8% a.a. de 2001 a 2006).
As importações, por sua vez, cresceram de
1995 a 1998, quando houve uma valorização cambial; diminuíram de 2000 a 2002,
quando ocorreu desvalorização cambial,
e novamente aumentaram no período de
2003 a 2006, com a valorização cambial.
Os principais produtos exportados pela
cadeia produtiva são, em ordem decrescente de valor: celulose, papel e papelão,
produtos siderúrgicos à base de carvão
vegetal, painéis à base de madeira, madeira serrada, manufaturados de madeiras,

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

móveis de madeira, obras de marcenaria,
carvão e madeiras em toras. E os principais produtos importados são, em ordem
decrescente de valor: papel e papelão,
celulose, painéis à base de madeira, madeira serrada, manufaturados de madeira,
madeira laminada e carvão. Considerando
o período de 2000 a 2006, as taxas geométricas anuais de crescimento das exportações por tipos de produtos da cadeia
produtiva foram: 10,71% para madeiras
serradas; 15,95% para os painéis à base
de madeira; 9,24% para papel e papelão;
10,07% para celulose; 20,14% para produtos siderúrgicos a base de carvão vegetal;
9,49% para madeira laminada; 23,29%
para obras de marcenaria e carpintaria;
21,25% para demais madeiras e manufaturados de madeira; e 13,63% para móveis
de madeira. Para efeito de comparação, as
exportações totais brasileiras no mesmo
período cresceram à taxa de 18,01% a.a.
(segundo o Sistema Aliceweb).
Desde 1995, a certificação florestal entrou
na agenda do setor, como mecanismo
relevante para sua inserção no mercado
internacional, diante das crescentes restrições impostas aos produtos madeireiros
obtidos e forma predatória. Atualmente,
tanto o segmento de florestas plantadas,
como o de manejo florestal, buscam a
certificação ambiental, com destaque para
o primeiro, que vem ampliando suas áreas
florestais certificadas. Todavia, as atividades florestais desenvolvidas por meio de
manejo encontram mais dificuldade para
se certificarem do que os empreendimentos supridos por florestas plantadas,
uma vez que a certificação para produtos
oriundos do manejo da floresta incluem
custos de transação que o setor não tem
como assimilar.
Os preços praticados no mercado não
remuneram os custos adicionais exigidos
pela certificação, notadamente quando

se trata de manejo comunitário voltado
para as populações tradicionais. Eis aí um
grande entrave para o manejo sustentável
no Brasil e na América Latina, em geral,
pois diferentemente do manejo da floresta
temperada, o manejo da floresta tropical
é muito mais complexo, diante do grande
número de espécies, o que acarreta custos
maiores. Como o mercado não reconhece
esses custos adicionais, eles são tratados
como externalidades do processo de produção, o que estimula o empirismo das
técnicas empregadas e a ineficiência da
exploração.
Não obstante, a certificação florestal
tornou-se prática comum nos segmentos
do setor florestal que operam com tecnologia de ponta, principalmente em relação
às florestas plantadas, adotando o FSC
(Forest Stewardship Council) e o CERFLOR
(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), sendo que o FSC tem merecido a
preferência das empresas que aderiram à
certificação.

8.3. Setor Financeiro
Outra característica importante da atividade florestal no Brasil é a existência de uma
área significativa de florestas plantadas
com espécies exóticas, principalmente de
pinus e eucaliptos. Cabe mencionar que
esse ativo florestal foi constituído a partir
da adoção de um marco legal e institucional, a partir dos anos 1960. Tal legislação
foi muito importante para viabilizar a ampliação da oferta de madeira e estimular
as grandes empresas industriais a repor as
florestas utilizadas como matéria-prima,
com plantios de novas áreas.
Os resultados dessa política são inequívocos: no período de 1967 a 1986 foram reflorestados no Brasil cerca de seis milhões
de hectares, o que permitiu o fornecimento de matéria-prima de qualidade e a um
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custo muito reduzido, viabilizando a expansão da indústria brasileira. Com o fim
dos incentivos fiscais ao reflorestamento,
as grandes empresas adotaram progressivamente estratégias de diversificação
de fontes de financiamento, com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), dos bancos
de desenvolvimento estaduais e recursos internacionais. Também buscaram
reformar florestas já existentes de baixa
produtividade e incentivaram programas
de reflorestamento em pequenos estabelecimentos rurais, por meio de programas
de fomento florestal.
No início do corrente século, o Brasil tinha
a sexta maior área reflorestada no Mundo,
que era apenas inferior às encontradas
na China, Índia, Federação Russa, Estados
Unidos e Japão. Naquele ano, havia um
estoque de 4,98 milhões de hectares plantados com florestas no Brasil. Conforme
mencionado, o plantio de florestas no
Brasil teve grande dinamismo no período
de 1965 a 1986, no qual foram concedidos
incentivos fiscais para o reflorestamento,
que se inseriam em ampla política de
incentivos fiscais para desenvolvimento
setorial e regional. O estoque de área reflorestada passou de cerca de 1,66 milhão
de hectares em 1970 para 5,97 milhões em
1985. No entanto, este estoque diminuiu
para 5,4 milhões de ha em 1995 e para 4,98
milhões de hectares em 2000. De acordo
com seus críticos, a política de incentivos
fiscais ao reflorestamento implicou altos
custos em relação aos benefícios gerados.
A redução do ritmo de reflorestamento
nos dez anos anteriores e a continuidade
de expansão das indústrias de base florestal fez o Brasil se deparar com um novo
dilema na primeira década do século 21:
a falta de madeira de reflorestamento.
Essa escassez afeta basicamente pequenas empresas (serrarias e indústrias de
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compensados) que não possuem recursos
suficientes para o plantio de florestas,
apesar de esse plantio ser considerado
lucrativo. Essa situação de iminente falta
de madeira de reflorestamento colocava a
necessidade de se utilizar as florestas nativas de forma sustentável e/ou estimular
o reflorestamento, caso se avaliasse como
sendo importante a manutenção das atividades baseadas na madeira.
No início do corrente século, o governo
federal criou o Programa Nacional de
Florestas – PNF, por meio do Decreto
3.420, de 20 de Abril de 2000. O programa
constituía-se por projetos integrados pelos
governos federal, estaduais, distritais, municipais e a sociedade civil organizada. Instituído dentro do MMA, o PNF estava sob
responsabilidade da Diretoria do Programa
Nacional de Florestas, vinculada à Secretaria de Biodiversidade e Florestas. O PNF foi
criado visando a inserir o planejamento do
uso das florestas brasileiras no planejamento macrorregional. Nesse sentido, o mesmo
foi concebido com o objetivo de inserir a
questão florestal no estudo dos eixos de
desenvolvimento do governo Fernando
Henrique Cardoso e, consequentemente,
no Plano Plurianual de Investimentos (PPA).
Além disso, o PNF buscava atender também às demandas de desregulamentação
e descentralização na política florestal.
O Programa abrangia os diferentes biomas
nacionais (Amazônia, Cerrado, Pantanal,
Caatinga, Mata Atlântica e Campos Sulinos) e tem os seguintes objetivos sociais,
econômicos e ambientais: a) estimular
o uso sustentável de florestas nativas e
plantadas; b) fomentar atividades de reflorestamento, notadamente em pequenas
propriedades rurais; c) recuperar florestas
de preservação permanente, de reserva
legal e áreas alteradas; d) apoiar as iniciativas econômicas e sociais das populações
que vivem em florestas; e) reprimir des-
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matamentos ilegais e extração predatória
de produtos e subprodutos florestais; f)
conter queimadas acidentais e prevenir
incêndios florestais; g) promover o uso
sustentável das florestas de produção,
sejam nacionais, estaduais, distritais ou
municipais; h) apoiar o desenvolvimento
das indústrias de base florestal; i) ampliar
os mercados interno e externo de produtos e subprodutos florestais; j) valorizar os
aspectos ambientais, sociais e econômicos
dos serviços e dos benefícios proporcionados pelas florestas públicas e privadas;
e l)estimular a proteção da biodiversidade
e dos ecossistemas florestais.
Após 14 anos sem incentivos na área de
reflorestamento, o Governo Federal incluiu
no plano-safra 2001/2002 o PROPFLORA,
linha de investimento em silvicultura, tendo como objetivo apoiar a implantação e
recomposição de áreas de preservação,
reserva florestal legal e reflorestamento
para diminuir o déficit de matéria-prima
pelas indústrias. O valor limite do financiamento era de R$ 150 mil por cliente,
com juros de 6,75% a.a. com prazo de
144 meses para pagamento23. Logo depois
em 2002, no âmbito do PNF foram criadas duas linhas de crédito para financiar
atividades florestais de menor escala: o
PRONAF Florestal, destinado à agricultura
familiar, em pequenas propriedades, e o
PROPFLORA, orientado para a produção
de mudas e reflorestamento dos imóveis
rurais beneficiados pelo crédito rural direcionado ao agronegócio. O PROPFLORA
passou a fazer parte do Programa ABC na
23

Os agricultores familiares ficaram de fora, até que uma

Portaria Interministerial de 20 de agosto de 2002, criou uma linha de
crédito junto ao PRONAF, com 12 anos de prazo e carência de 8 anos,
com juros de 4% ao ano, visando ao desenvolvimento de atividades
de interesse ambiental e social que gerassem benefícios à pequena
propriedade rural, denominado PRONAF FLORESTAL. No entanto, as

safra 2011/2012. Retomaremos as linhas
de financiamento mencionadas aqui nos
próximos capítulos do estudo.
Também em 2002, juntamente com a
aprovação dessas linhas de crédito, o
CMN – Conselho Monetário Nacional
aprovou medidas idênticas para permitir
que o setor pudesse ser contemplado pelos Fundos Constitucionais do Nordeste,
Centro-Oeste e Norte, tornando-o beneficiário de financiamentos do BNB (Banco
do Nordeste do Brasil), do BB (Banco do
Brasil) e do BASA (Banco da Amazônia)
com prazo, carência e juros ajustados às
peculiaridades e sazonalidades do setor.
Ainda no início do primeiro Governo Luiz
Inácio Lula da Silva foi lançado, em fevereiro/2004, um plano de metas para implantar o Programa Nacional de Florestas
(PNF) para o período entre 2004 - 2007.
O Programa contava com R$ 1,8 bilhão e
tinha como meta a promoção do plantio
de 2 milhões ha de florestas.
O Programa estabelecia dois eixos: a)
expansão da base florestal plantada em
conjunto com a recuperação de áreas
degradadas; e b) expansão da área de
florestas naturais manejadas de forma
sustentável, com a proteção dos ecossistemas de maior diversidade ecológica.
O plano visava expandir a atividade e a
produção florestal, servindo como oportunidade para proteger a floresta nativa e
gerar inclusão social. O governo federal
pretendia com o programa agregar 15
milhões de ha de florestas públicas ou
privadas a essa atividade, para gerar 100
mil ocupações produtivas e incorporar 30
mil famílias à terra – 20 mil em assentamentos florestais da reforma agrária. As
ações deveriam ser coordenadas pela
Comissão Coordenadora do Programa
Nacional de Florestas (CONAFLOR24).

instituições financeiras simplesmente não abriam o crédito por ser de
longo prazo.

24
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Criada em 2003, a CONAFLOR buscava promover articulação
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8.4.

Capital Natural

Um elemento importante que pode ajudar
a consolidar as políticas públicas de desenvolvimento sustentável é a concretização do mercado de créditos de carbono.
Em 2005, com a entrada em vigor do
Protocolo de Quioto, entrou em operação o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL). Esse instrumento poderia
ser relevante para viabilizar empreendimentos florestais, tais como o plantio de
florestas de rápido crescimento. Caberia,
portanto, uma ação estruturada do país
para consolidar o mercado de créditos de
entre diferentes atores da PNF, transformando-se em fórum de natureza
consultiva, composta por 78 (setenta e oito) membros, entre titulares
e suplentes, com entidades representativas do governo federal e dos
governos estaduais, da indústria de base florestal, de empresários da
cadeia produtiva, das confederações de trabalhadores, associação de
estudantes de engenharia florestal, instituições de ensino superior em
ciências florestais, comunidades extrativistas, entidades indígenas e
organizações ambientalistas não governamentais.

carbono para a área florestal, aumentar a
participação do setor privado em projetos
de MDL e garantir a continuidade do MDL
no próximo período de compromissos.
A consolidação efetiva do mercado de
créditos de carbono possivelmente traria
impactos positivos na área de florestas
plantadas no Brasil.
O setor florestal está, por outro lado,
também incluído na Política Nacional
sobre Mudança do Clima que estabelece
prioridades nacionais para a redução das
emissões dos gases de efeito estufa, incluindo a redução do desmatamento e o
reflorestamento de 5,5 milhões de hectares de novas florestas, sendo 2 milhões de
florestas nativas destinadas à recuperação
das áreas de preservação permanente e
das reservas legais, previstas no Código
Florestal. Não há, no entanto, preocupação
explícita de diversificar as espécies usadas
nos reflorestamentos brasileiros que se
concentram em algumas poucas espécies

Tabelas 8.1. Estimativas de alguns indicadores de rentabilidade de culturas perenes e florestas no estado de São Paulo,
considerando-se a análise de risco e sem incluir o custo da terra.

Projeto

Taxa interna de retor- Payback econômico
no estimada
(número de anos)

Pomar de laranjeira (em declínio)

0,180

Pomar de laranjeira (sem declínio)

0,192

Seringal (cenário otimista)

0,196

Seringal (cenário pessimista)

0,144

Araruva (com aquisição de mudas)

0,169

25

Araruva (com doação de mudas)

0,222

25

Pau-marfim (com aquisição de mudas)

0,152

25

Pau-marfim (com doação de mudas)

0,192

25

Pinheiro-brasileiro (com aquisição de mudas)

0,170

25

Pinheiro-brasileiro (com doação de mudas)

0,197

25

Eucalipto (com aquisição de mudas)

0,254

7

Eucalipto (com doação de mudas)

0,298

7

Fonte: MACHADO (2000) e NÉRIS (2001).

97

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

mais rentáveis. Os dados da Tabela 8.1
mostram que os plantios homogêneos
com espécies florestais nativas (como
araruva, pau-marfim e pinheiro brasileiro)
e com espécies florestais exóticas (como
eucalipto) apresentam taxa interna de
retorno (TIR) igual ou superior ao plantio
de outras culturas perenes (como laranjais
e seringais). No entanto, o payback econômico dos plantios de eucaliptais é de 7
anos e de essências nativas atinge 25 anos.
Em novembro de 2007, foi promulgado
o Decreto Presidencial no 6.263/2007
por meio do qual o governo federal
criou, em caráter permanente, o Comitê
Interministerial sobre Mudança do Clima
(CIM) e seu Grupo Executivo (GEx), com
as atribuições principais de elaborar e
implementar a Política Nacional sobre
Mudança do Clima e o Plano Nacional
sobre Mudança do Clima. O CIM é coordenado pela Casa Civil da Presidência
da República, compõe-se de dezessete
órgãos federais e tem como convidado
para suas reuniões o Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas (FBMC). Já o
GEx compõe-se de oito ministérios e do
FBMC, sendo coordenado pelo Ministério
do Meio Ambiente.
Como primeiro resultado de seus trabalhos, encaminhou-se ao Congresso
Nacional, no dia 05 de junho de 2008,
a proposta de Política Nacional sobre
Mudança do Clima, por meio do Projeto
de Lei no 3.535/2008. Essa fixava objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos
aplicáveis tanto ao Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, como a outros planos,
programas, projetos e ações no Brasil
relacionados ao tema. No fim do ano de
2009 foi promulgada a Lei nº 12.187, que
dispõe sobre a Política Nacional sobre
Mudança do Clima.
A Política Nacional sobre Mudança do

Clima oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro
da ONU sobre Mudança do Clima de
redução de emissões de gases de efeito
estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões
projetadas até o ano 2020. Segundo o
Decreto no 7.390, de 9 de dezembro de
2010, que regulamenta a Política Nacional
sobre Mudança do Clima, a linha de base
para 2020 foi estimada em 3,236 GtCO2-eq, e a redução absoluta correspondente
ficou estabelecida entre 1,168 GtCO2-eq
e 1,259 GtCO2-eq, correspondente a
36,1% e 38,9% de redução de emissões,
respectivamente.
Para atender ao compromisso voluntário
assumido, o Decreto no 7.390/2010 prevê
a elaboração de Planos Setoriais com a
inclusão de ações, indicadores e metas
específicas de redução de emissões e
mecanismos para a verificação do seu
cumprimento. Importante ressaltar que,
além de conter uma estratégia de mitigação, os Planos Setoriais também deverão
incluir ações de adaptação, definida pela
Lei no 12.187/2009 como iniciativas e
medidas para reduzir a vulnerabilidade
dos sistemas naturais e humanos frente
aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. A formulação dos Planos
Setoriais serve de base para a revisão do
Plano Nacional de Mudanças Climáticas, a exemplo do Plano de Agricultura
de Baixo Carbono - Plano ABC, um dos
instrumentos previstos para a implementação da Lei no 12.187/2009.

Plano Nacional sobre Mudança do
Clima (2008)
O Plano Nacional sobre Mudança do
Clima foi apresentado oficialmente em
cerimônia no Palácio do Planalto no dia
1o de dezembro de 2008, e visa incentivar o desenvolvimento e aprimoramento de ações de mitigação no Brasil,
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colaborando com o esforço mundial de
redução das emissões de gases de efeito
estufa, bem como objetiva a criação de
condições internas para lidar com os impactos das mudanças climáticas globais.
O Plano estrutura-se em quatro eixos:
oportunidades de mitigação; impactos,
vulnerabilidades e adaptação; pesquisa
e desenvolvimento; e educação, capacitação e comunicação. Seus objetivos
principais são:
1) Identificar, planejar e coordenar as
ações para mitigar as emissões de gases de efeito estufa geradas no Brasil,
bem como àquelas necessárias à adaptação da sociedade aos impactos que
ocorram devido à mudança do clima;
2) Fomentar aumentos de eficiência
no desempenho dos setores da economia na busca constante do alcance das
melhores práticas;

3) Buscar manter elevada a participação de energia renovável na matriz
elétrica, preservando posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no
cenário internacional;
4) Fomentar o aumento sustentável
da participação de biocombustíveis na
matriz de transportes nacional e, ainda,
atuar com vistas à estruturação de um
mercado internacional de biocombustíveis sustentáveis;
5) Buscar a redução sustentada das
taxas de desmatamento, em sua média
quinquenal, em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero;
6) Eliminar a perda líquida da área de
cobertura florestal no Brasil, até 2015;
7) Fortalecer ações intersetoriais
voltadas para a redução das vulnerabilidades das populações;

Quadro 8.1. Plano Nacional sobre Mudança do Clima

Prazo

Compromisso

Até 2015

Aumentar a reciclagem de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015.

Até 2020

Reduzir em 80% o índice de desmatamento anual da Amazônia até
2020.
Ampliar em 11% ao ano o consumo interno de etanol.
Dobrar a área de florestas plantadas, para 11 milhões de hectares em
2020, sendo 2 milhões de ha com uso de espécies nativas.
Trocar 1 milhão de geladeiras antigas por ano.
Reduzir as perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica à
taxa de 1.000 GWh por ano.

Até 2030

Aumentar a oferta de energia elétrica de cogeração, principalmente o
bagaço de cana-de-açúcar, para 11,4% da oferta total de eletricidade
no país, em 2030.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente
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8) Procurar identificar os impactos
ambientais decorrentes da mudança
do clima e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que
se possa traçar uma estratégia que
minimize os custos socioeconômicos
de adaptação do País.
O Plano Nacional sobre Mudança do
Clima apresenta também algumas metas,
que se reverterão na redução de emissões de gases de efeito estufa, além de
outros ganhos ambientais e benefícios
socioeconômicos. O Quadro 8.1. apresenta algumas delas.
Trata-se de um plano não só interministerial, mas nacional, isto é, deve contar
com a contribuição tanto de estados e
municípios como dos diversos setores da
sociedade - algo que ocorreu em sua elaboração, com a realização de consultas
públicas e de reuniões setoriais promovidas pelo Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas, bem como por meio da consideração das deliberações da 3a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Ainda
sobre o Plano Nacional sobre Mudança
do Clima, este possui caráter dinâmico
e passará por revisões e avaliações de
resultados sazonalmente, para que possa
ser implementado em consonância com
os desejos e desígnios da sociedade brasileira.

como um de seus objetivos promover a
utilização eficiente dos recursos governamentais.
Toda ação do Governo está estruturada
em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos
para o período do PPA.
Com base nessas diretrizes são constituídos os Programas Temáticos, os
Programas de Gestão, e a política para
Manutenção e Serviços ao Estado. Especificamente com relação à Mudança do
Clima foi estabelecido o Programa Temático de Mudanças Climáticas e Reparação
Ambiental, voltado para a construção de
uma política nacional coesa e consistente
capaz de preparar o país para os desafios
advindos da mudança do clima.
O projeto de lei do Plano Plurianual (PPA)
2012-2015 - Plano Mais Brasil, ainda se
encontra em processo de aprovação no
Congresso Nacional. No âmbito do PPA,
o programa que abrange o tópico de Mudanças Climáticas é o Programa 2050, que
abrange algumas metas e iniciativas que
estão distribuídas entre os Ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os
objetivos do Programa 2050 - Mudanças
Climáticas são:
• Gerar cenários ambientais, com
especificidades regionais, por meio
da construção do Modelo Brasileiro
do Sistema Climático Global, para
formulação de políticas públicas de
mitigação, adaptação e redução de
vulnerabilidades. (Órgão responsável,
MCTI);

PPA - Plano Plurianual: Programa 2050
- Mudanças Climáticas
O Plano Plurianual (PPA) define todas as
políticas públicas do governo federal e
expressa os compromissos de um mandato presidencial. Ele estabelece os projetos e os programas de longa duração
do governo, definindo objetivos e metas
da ação pública para um período de
quatro anos. É a principal ferramenta de
planejamento do Governo Federal e tem

• Gerar e disseminar conhecimento e tecnologias para mitigação e
adaptação aos efeitos das mudanças
climáticas por intermédio de uma rede
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formada pelas instituições públicas e
privadas de pesquisa e ensino (Rede
CLIMA). (Órgão responsável, MCTI);
• Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às
mudanças climáticas considerando o
desenvolvimento sustentável e a diversidade regional. (Órgão responsável,
MMA);
• Reduzir riscos e vulnerabilidades
ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do clima, processos de desertificação e degradação
da terra para minimizar prejuízos
materiais, impactos nos ecossistemas
e promover a melhoria socioambiental
por meio de medidas de adaptação.
Órgão responsável, MMA);
• Avaliar os impactos das mudanças
climáticas nos sistemas naturais brasileiros por meio do monitoramento de
emissões e de observação das manifestações do clima.(Órgão responsável,
MCTI);
• Expandir a previsão do tempo, de
qualidade do ar e do clima em escala
regional e global. (Órgão responsável,
MCTI).
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Parte III - Conhecimento
Combinado da
Agropecuária Brasileira
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Capítulo 9
À Guisa da Introdução
9.1. Interfaces Atividade Agropecuária e
Capital Natural
Em um artigo abrangente, Shortle e
Abler (1999) argumentam que a atividade
agropecuária é simultaneamente fonte e
destino de externalidades ambientais. De
uma maneira bastante resumida, pode-se
destacar como principais externalidades
negativas das atividades agropecuárias a:
1. Supressão da cobertura natural, com a
consequente redução do habitat de espécies selvagens, diminuição da biodiversidade, desequilíbrios ecológicos dos quais
decorrem proliferação de pragas e perda
da diversidade biológica; 2. Mudanças
microclimáticas (pela redução da evapotranspiração e aumento da insolação);
3. Degradação dos solos (compactação,
escorrimento superficial e perda de nutrientes, desertificação, erosão); 4. Assoreamento dos corpos de água; 5. Poluição
dos corpos de água por agroquímicos e
matéria orgânica, com consequências sobre a saúde animal, inclusive humana; e 6.
Riscos associados a transgênicos (“poluição” biológica).
Percebe-se que as externalidades negativas listadas podem ser decorrentes de dois
grandes tipos de padrões de produção
agropecuária. Por um lado, temos aquelas
decorrentes predominantemente de uma
intensificação do padrão tecnológico ou,
dito de outra maneira, de uma agropecuária intensiva, com incremento do uso de
novas variedades de cultivares, fertilizantes inorgânicos, agroquímicos, máquinas
e equipamentos. Nós denominamos esse
padrão de desenvolvimento como padrão

baseado em ciência. Por outro lado, temos
aquelas externalidades decorrentes dos
custos de oportunidade de conversão do
uso do solo em atividades agropecuárias,
em uma agropecuária extensiva. A esse
padrão denominamos padrão baseado em
recursos naturais. Há, claro, externalidades
negativas que são encontradas em ambos
padrões de produção agropecuária, com
diferentes graus de intensidade (por
exemplo, erosão do solo) em diferentes
pontos do espaço geográfico.
As externalidades causadas pelas atividades agropecuárias não são, entretanto,
todas adversas. As externalidades positivas, por sua vez, também são muitas e
entre elas destacam-se: 1. Drenagem, com
potencial de eliminação de malária; 2. Melhoria da qualidade do solo (se adequadamente manejado, pelo enriquecimento de
matéria orgânica, fixação de nitrogênio,
correção de acidez); 3. Benefícios associados aos transgênicos (redução do uso de
agroquímicos, economia de combustíveis
e redução do trânsito de máquinas); e 4.
Subprodutos de alto valor econômico: farelo de soja para alimentação animal e exportação, bagaço de cana para produção
de energia. É óbvio que se essas externalidades positivas são capturadas pelas atividades produtivas e passam a refletir em
preços de mercados, elas transformam-se
em benefícios econômicos das atividades
agropecuárias.
O desafio que nos apresenta nesta Parte
III do presente estudo é analisar as quatro áreas de interação humana (atividade
agropecuária, setor externo, setor financeiro e capital natural) em influências
mútuas duas a duas. Assim procedendo,
começamos a iluminar a dependência das
características de (e das ações em) uma
área de interação humana com as características (e as ações) de outra. Essa parte do
estudo caracteriza-se, portanto, por ser o
104

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

elo entre análises segmentadas (ver Parte
II) e as análises mais interligadas e abrangentes sobre políticas públicas para o setor
financeiro que promovam a conservação
do capital natural no setor agropecuário,
análises essas que são objetos da Partes IV
e V deste estudo.

9.2. Interfaces Setor Externo e Capital
Natural25
A interface “capital natural” e “setor externo” tem sido um dos mais desafiadores tópicos de pesquisa econômica, de
formulação e de implantação de políticas
públicas e de preocupação entre agentes
econômicos desde o início da última década do século passado. Os desafios surgem,
por um lado, no entendimento das relações entre capital natural e decisões econômicas dentro das nações e entre essas
nações. No cenário internacional, como já
destacado, essas nações devem abrir mão
de parte de sua soberania na assinatura
de acordos internacionais ambientais,
estruturados com base em princípios
gerais que são estabelecidos em regimes
ambientais internacionais. Nações, com
frequência, assinam acordos ambientais e
não cumprem aquilo que está estabelecido neles. Esse comportamento de carona
(free-rider, para o economista) é, muitas
vezes, motivado por razões econômicas.
A interface “capital natural” e “setor externo” envolve, também, a possibilidade
de uso de restrições comerciais (regime
de comércio internacional) para impor
objetivos ambientais (regime ambiental
internacional). Essa imposição pode ter
consequências danosas sobre as trocas de
mercadorias entre nações, cujo crescimento é importante estratégia de incremento
25

Esta seção está baseada em alguns estudos que serão

referenciados em pontos cruciais da seção: NOGUEIRA (2010) e GITLI e
MURILLO (2000).
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da renda de qualquer país. Mais uma vez,
interesses econômicos e ambientais podem estar em conflito. Não surpreende,
portanto, o caloroso debate entre os que
são a favor e os que são contra a tese de
incompatibilidade entre o aumento do comércio e a manutenção de um padrão de
desenvolvimento econômico e ambientalmente sustentável. Essa tese é ampliada
para a incompatibilidade entre o movimento do capital financeiro internacional
e do investimento direto estrangeiro com
a sustentabilidade. São muitas questões
práticas, técnicas e acadêmicas relevantes.
Vamos iniciar a análise dessas interfaces
pela análise de aspectos das relações entre
nações independentes. As ligações entre
comércio internacional e meio ambiente
começaram a se tornar uma questão relevante a partir do início da década de 1990.
Uma das principais razões para a relevância
desse momento histórico foi o surgimento
e a difusão de novas interpretações sobre
o conteúdo das disposições ambientais no
General Agreement on Trade and Tariffs
(posteriormente, Organização Mundial
de Comércio – GATT/OMC). Quando de
sua criação ao final de Segunda Guerra
Mundial, preocupações ambientais não
estavam na agenda das nações. Assim,
não surpreende a total ausência delas nos
artigos do GATT.
Esse cenário se altera significativamente
na última década do século XX. Em 15 de
abril de 1994 foi firmada a Acta de Marrakesh. Nela criou-se a OMC e se levantaram
os objetivos do desenvolvimento sustentável e da conservação ambiental. Estava
aberta a porta para que aspectos ambientais passassem a ser contemplados em
acordos comerciais. No entanto, as regras
da OMC não se alteraram para contemplar
a restrição da sustentabilidade ambiental,
fazendo surgir uma área de perene conflito
entre objetivos de conservação ambiental
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e de ampliação do comércio internacional.
Ainda no início dos anos 1990, outro evento alimentou as análises das relações entre
comércio internacional e meio ambiente:
o famoso affair golfinho-atum entre os Estados Unidos e México, que culminou com
a condenação dos Estados Unidos por um
painel do GATT. Ficou evidenciado que
um país (no caso os Estados Unidos) não
pode impor restrições às suas importações (atum vindo do México) com base na
sua legislação interna (norte-americana)
de proteção ao uso e à conservação do
meio ambiente (a lei de proteção à fauna
marinha, em especial de mamíferos marinhos), por mais bem intencionada que
seja essa legislação. Desde então, proliferam tentativas de restrições comerciais
sob argumentos de “dumping ambiental”
– vantagem competitiva de um país obtida
por meio da degradação ambiental - em
nome da proteção à natureza em conflito
com as atuais regras do GATT/OMC.
México e Estados Unidos também estavam no terceiro evento relevante para o
incremento das preocupações dos elos
entre comércio internacional e meio ambiente. Junto com o Canadá, esses países
negociaram a criação da Área de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA,
na sigla em inglês). Ativistas ambientais
dos Estados Unidos começaram sua oposição ao acordo do NAFTA. Ecologistas
entendiam que uma análise cuidadosa do
NAFTA revelaria sérias, e até então negligenciadas, consequências. Especificamente, eles destacavam que as leis ambientais
mexicanas seriam pouco rigorosas e mal
implantadas. Já os EUA e o Canadá teriam
leis ambientais muito mais rigorosas e

eficazes. Em uma área de livre-comércio
e sem barreiras alfandegárias, unidades
produtivas situadas em território mexicano teriam uma “vantagem competitiva”,
materializada em custos ambientais menores26.
Ainda de acordo com esses ambientalistas canadenses e norte-americanos, a
legislação mais responsável e os padrões
ambientais mais rígidos dos EUA e do
Canadá representariam uma “desvantagem competitiva” para os produtores que
decidissem manter as suas plantas de
produção dentro dos respectivos países
da América do Norte. Nesse contexto, o
NAFTA representaria uma “corrida para o
fundo” em termos de rigor da legislação e
dos padrões ambientais norte-americanos
e canadenses. Representaria, também,
perda de postos de trabalho e redução de
salários, na medida em que as companhias
migrassem para o sul, para o “paraíso
ambiental” mexicano. Se as autoridades
públicas ambientais norte-americanas e
canadenses não reduzissem as suas exigências ambientais, as empresas localizadas em seus territórios teriam custos mais
elevados.
Os argumentos surgidos durante a criação
da OMC, a análise do problema golfinho-atum e as negociações do NAFTA foram
rapidamente difundidos nas discussões
sobre as vantagens e desvantagens de um
mundo globalizado e internacionalizado,
muito frequentes naquele momento histórico. O debate atual sobre as interligações entre comércio e capital natural está
longe de ser concluído. Modelos conceituais, procedimentos metodológicos e
estudos empíricos que permitam medir
26

Produtores que decidissem transferir suas atividades para

o México teriam, então, custos menores porque eles não teriam que
incorrer em despesas impostas pela legislação ambiental dos EUA e do
Canadá.
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o impacto ambiental da liberalização do
comércio internacional, bem como as implicações das regulamentações ambientais nos fluxos comerciais ainda estão
sendo desenvolvidas.
Os argumentos que suportam ou negam a
ligação entre setor externo e conservação
do capital natural continuam amplamente
debatidos na atualidade. Mais uma vez,
essa controvérsia pode ser exemplificada
com os argumentos de pontos de vistas
extremos de ambientalistas e de partidários do livre-comércio. Da perspectiva dos
ambientalistas, a liberalização do comércio
aumentaria a pressão sobre o consumo de
recursos naturais e geraria um aumento
na produção de resíduos. Mais comércio e
ampliação das relações econômicas entre
países também poderiam levar a uma perda de soberania no sentido de que um país
poderia relaxar suas normas ambientais
para atrair investimentos estrangeiros, devido ao baixo custo de cumprimento e aplicação das leis ambientais. Por outro lado,
para os defensores de uma liberalização
total do comércio, há um risco potencial
que surjam novas formas de “protecionismo verde”, com base em regulamentações
ambientais. Além disso, eles se opõem aos
esforços para harmonizar as diferenças
de padrões ambientais entre países, pois
essa harmonização poderia corroer as
vantagens comparativas de nações, que
são a base para seus ganhos econômicos
e ampliação de riqueza material.

9.3. Interfaces Setor Financeiro e
Capital Natural27
As instituições financeiras, a exemplo
de outras empresas, também podem
apresentar condutas que exprimam responsabilidade ambiental. As razões daí
27

Esta seção do estudo está baseada em alguns estudos que

serão referenciados em pontos cruciais do texto.
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decorrentes são diversas, porém, pode-se
assinalar que estão relacionadas àquelas
que influenciam o comportamento de
outros segmentos empresariais. Isto é, a
busca por maior competitividade e sinergia com outras ações voltadas à eficiência
operacional. Segundo Vaughn (1994),
além da busca por ativos mais valorizados
nos diversos mercados de investimento,
o principal motivo para que os bancos
comerciais, em particular, estejam mais
envolvidos com as questões ambientais
está relacionado ao crédito direcionado a
tomadores com menor passivo ambiental.
Com efeito, a preocupação com as potenciais exigibilidades decorrentes de impactos ambientais causados por tomadores
de crédito constitui a intersecção entre
o negócio bancário (crédito) e a questão
ambiental.
Essa preocupação surge, em especial, a
partir do final da década de 1980, quando
observadores do setor concluíram que os
serviços financeiros desempenhavam um
papel relevante na moldagem de uma
série de questões de natureza ambiental. Entretanto, a regulamentação que
trata da responsabilidade ambiental e os
impactos daí decorrentes sobre diversas
modalidades de riscos inerentes ao negócio bancário, como o de crédito, o legal
e o da reputação, por exemplo, alavancaram a preocupação ambiental do setor
financeiro. É possível notar para o caso
brasileiro que a nova realidade de estabilidade monetária a partir de 1994 leva a
transformações na estrutura e operações
desenvolvidas pelo setor bancário. Como
já destacado anteriormente neste Estudo,
o Plano Real e o processo de fusões e
aquisições nesse setor promoveram maior
concentração sistêmica e exposição à opinião pública, tendo em conta as demissões
e as turbulências geradas. Além disso, a
entrada de capital estrangeiro na estrutura de controle societário dos bancos mo-
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dificou o perfil de tais organizações, que
tiveram que repensar seu modelo de ação
de modo a se adequar à nova realidade e
aos movimentos internacionais.
Nesse contexto, a legislação e as normas
emanadas também atuam sobremaneira
na definição de objetivos estratégicos dos
bancos. Já foi destacado que Field (1997)
sustenta que o enfoque em regulação
direta e controle nas políticas públicas é
aquele em que, visando gerar um comportamento socialmente desejável, as
autoridades decretam por lei tal comportamento, e logo utilizam determinados
mecanismos de execução das leis (tribunais, polícia, multas, etc.) necessários para
fazer com que os agentes se submetam às
determinações estabelecidas. No caso de
políticas ambientais, o referido enfoque
consiste em estipular diversos tipos de padrões para gerar melhorias na qualidade
ambiental.
Para ilustrar o efeito da legislação sobre
o comportamento ambiental de instituições financeiras, há que se destacar o
exemplo norte-americano. Com efeito, o
potencial de exigibilidade ambiental de
bancos pode decorrer de uma variedade
de legislações em nível federal e estadual
naquele país, onde o principal diploma
legal a esse respeito é o denominado
Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act (também
conhecido como CERCLA ou Superfund)
(FDIC, 1993). CERCLA estabelece uma estrutura legal que cria um passivo potencial
oriundo dos custos de regeneração de danos ambientais para os detentores atuais
da propriedade contaminada, ou mesmo
de proprietários antigos eventualmente
responsáveis. Apesar de prever uma exceção para credores e bancos que não
participam do gerenciamento da propriedade, recentes decisões da Suprema Corte
norte-americana sentenciaram que muitas

corporações bancárias seriam, de fato,
proprietárias ou operadoras de projetos
com substanciais impactos ambientais,
estando, portanto, sujeitas aos custos de
regeneração dos danos ambientais previstos no estatuto da mencionada legislação
(FED, 1991).
Quanto ao Brasil, a legislação ambiental
em vigor permite, a priori, a responsabilização civil objetiva e solidária das
instituições financeiras pelos danos ambientais causados por empreendimentos
financiados. Aspecto relevante, enfatizado
pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605
de 1998), relaciona-se à possibilidade de
responsabilização penal das pessoas jurídicas, causadoras do dano ambiental, que
por ele responderão, tenha ele ocorrido
por decisão de seu representante legal
ou contratual no interesse ou benefício
da sua entidade, ou a quem de qualquer
forma tenha concorrido para a prática
do crime, na medida e proporção de sua
culpabilidade.
Embora o montante de trabalho realizado
individualmente por banqueiros e associações nacionais bancárias em busca de
maior proficiência ambiental nos serviços
financeiros, pouca oportunidade havia
sido conferida para a troca de experiências
em nível internacional nesse setor até a
década de 1990. Além disso, dada a gama
de atividades abarcadas entre bancos de
desenvolvimento bilateral, multilateral e
regional na gestão ambiental, parece necessário que os setores público e privado
atuem de forma mais coesa. Na verdade,
como já destacamos, desde a descoberta
dos efeitos da poluição além das fronteiras
nacionais, tem sido crescente o número
de acordos nacionais e internacionais de
proteção ao meio ambiente.
No caso específico das instituições financeiras, Ribeiro et. al. (2004) lembram
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a assinatura da Declaração dos Bancos
e o Meio Ambiente em 1992, na cidade
de Nova Iorque, por intermédio do qual
mais de trinta instituições bancárias, de
23 países distintos, comprometeram-se a
relacionar suas operações financeiras com
princípios comuns de proteção ao meio
ambiente. Já em 1998, 140 bancos haviam
aderido à dita declaração, principalmente
em função do aumento considerável no
volume financeiro relacionado ao meio
ambiente. Citando Mussi (1998), Ribeiro et.
al. (2004) estimam que foram gastos, até o
ano de 2002, US$ 600 bilhões em serviços
e projetos de controle de poluição.
Foi também firmada, em 2002, intenção
particular em desenvolver um acordo de
princípios socioambientais a serem perseguidos pelas instituições financeiras em
processos de financiamento de projetos
(Project Finance), com o apoio do IFC –
International Finance Corporation - braço
privado do Grupo Banco Mundial. Desse
protocolo de intenções surgiu um acordo
comumente denominado como “Princípios do Equador”, firmado atualmente por
78 instituições financeiras internacionalmente ativas, dentre as quais seis instituições financeiras com atuação no mercado
brasileiro28.
Os Princípios do Equador29 funcionam
como um guia comum para padronizar
procedimentos de cunho socioambiental
nas atividades de concessão de crédito
aos agentes econômicos das mais diversas
indústrias, originalmente a um custo total
igual ou superior a US$ 50 milhões por
operação. Ao exigir estudos de impacto
ambiental e outras análises da espécie em
conformidade com a categoria do projeto,
28

Banco do Brasil, Bradesco, Itaú-Unibanco, Pine, Santander e

Caixa Econômica Federal.
29

Mais detalhes disponíveis em www.equator-principles.com.
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classificado segundo padrões predeterminados pelas partes assinantes, o acordo
permitiu incrementar as habilidades de
gerenciamento dos riscos socioambientais
de grandes projetos com potencial de
degradação do meio ambiente. Pode-se
afirmar, nesse sentido, que o protocolo em
questão configura importante instrumento de atuação do setor bancário.
Em 6 de julho de 2006, após longo processo de debates entre as instituições signatárias, foi lançada a revisão dos Princípios
do Equador, que ressalta o quanto os
bancos têm avançado no sentido de estabelecer um conjunto comum de melhores
práticas para gerenciar riscos socioambientais relacionados a financiamento de
projetos. Dentre as principais alterações,
previu-se que os Princípios se aplicam a
financiamentos de projetos com custos
de capital acima de US$ 10 milhões, e não
mais US$ 50 milhões. Além disso, os Princípios também foram estendidos a projetos de consultoria financeira, devendo as
instituições signatárias elaborar relatórios
anuais sobre o progresso da implantação
dos Princípios.
No início de junho de 2013, entraram em
vigor as novas diretrizes da terceira versão
dos Princípios do Equador. Entre as alterações está a ampliação do escopo das
operações submetidas aos Princípios, que
passa a contemplar também os “empréstimos corporativos relacionados a projetos” e “empréstimos ponte”. Na versão
anterior, apenas as operações de Project
Finance eram objeto dos Princípios. A
nova norma parece representar um passo
na direção de uma maior preocupação
com a sustentabilidade ambiental de financiamentos. No entanto, pelos valores
de piso para novos projetos corporativos
(acima de US$ 100 milhões e pelo menos
US$ 50 milhões concedidos por uma única
instituição financeira) não está claro ainda
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qual será a real abrangência em termos de
quantidade de operações.

recursos e materiais nos seus processos
internos” (Fonte: www.febraban.org.br)

A inspiração internacional acabou chegando ao sistema financeiro no Brasil, estimulada também pela Agenda 21, que em seu
artigo 33, influenciou de forma decisiva o
tratamento da questão do financiamento
ambientalmente responsável, na medida
em que sugere que a concessão de crédito e financiamento a projetos e atividades
fosse limitada àqueles que não causassem
degradação ao meio ambiente. Nesse
cenário, em 1995, o Governo Federal
estabeleceu um acordo entre os agentes
financeiros de capital público para incentivar ações com vistas ao desenvolvimento
sustentável, denominado “Protocolo Verde”. Seus objetivos principais consistiam
em evidenciar relações institucionais entre
os bancos signatários, e desses com os
órgãos ambientais do Governo Federal,
com a sociedade civil organizada e com os
organismos de financiamento internacionais (TEIXEIRA, 2002)30.

Cabe destacar que a atuação das instituições financeiras, nacionais e internacionais,
tende a estar direcionada no sentido de
controles e gerenciamento de riscos mais
variados, como o ambiental, por exemplo,
de forma sistematizada e integrada com
regras prudenciais mais rígidas e que
demandam maior disciplina de mercado.
Essa perspectiva decorre do Novo Acordo de Capital do Comitê de Supervisão
Bancária de Basileia, órgão vinculado ao
Banco de Compensações Internacionais
(BIS – Bank of International Settlements),
que considera outros riscos enfrentados
pelos bancos para efeito de cálculo do
capital regulamentar.

O Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental, nomenclatura
atual do Protocolo Verde, tornou-se compromisso voluntário assumido também
pela Febraban junto ao Ministério do Meio
Ambiente, em 2009, e seus signatários declararam que se esforçarão para estimular,
por intermédio de seus financiamentos,
práticas de sustentabilidade ambiental
e promoverão o consumo consciente de
30

Com o propósito de incentivar a incorporação da variável

ambiental como critério de análise para concessão de financiamento
público, fizeram parte do acordo: o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica
Federal (CEF), o Banco da Amazônia (BASA) e o Banco do Nordeste
do Brasil (BNB). Além desses signatários, também fizeram parte das
propostas previstas no Protocolo Verde: o Ministério do Meio Ambiente,

Não se pode esquecer, no entanto, que
a dinâmica dos mercados financeiros
admite o surgimento de ativos das mais
diversas características e naturezas. Pode-se afirmar que, quando um ativo é derivado do comportamento ambiental de
seu subjacente, temos os denominados
ativos ambientais. Quotas de fundos de
investimentos em ações de empresas com
comportamento ambiental proativo são,
atualmente, os ativos ambientais mais negociados no âmbito do sistema financeiro.
Os fundos de investimento representam
produtos financeiros voltados aos clientes
pessoas físicas e jurídicas. A atratividade
do fundo para esses clientes depende do
retorno do investimento realizado, na forma da valorização de suas quotas partes.
Por sua vez, mencionado retorno deriva
da valorização dos ativos investidos pelo
próprio fundo. A existência de fundos ambientalmente responsáveis indica, nesse
sentido, que ativos ambientais podem ser
rentáveis aos investidores.

o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, o Banco Central do
Brasil e a Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e
Tecnologia (Finep).

Fundos de investimento com ativos ambientais demandam uma pesquisa de
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elevado custo e análise diferenciada, bem
como, eventualmente, a manutenção de
um conselho consultivo composto por especialistas da questão ambiental empresarial. Além disso, nem sempre os fundos
administrados por instituições financeiras
são lucrativos para os mesmos, mas buscam especialmente atender demandas
de clientes institucionais. É o que Ventura (2005) denomina “lucro simbólico”.
Pode-se identificar, nesse caso, mais uma
evidência empírica, inclusive no sistema
financeiro, da constatação de Gentryet.et
al (1995), Segerson e Li (1999) e Moraes
(2002), por exemplo, acerca da existência
da pressão social pela rotulagem “verde”.
No que tange ao preço de um ativo financeiro, sua tendência pode ser analisada
em uma série histórica, permitindo-se
observar se existe uma trajetória de alta,
queda ou estabilidade dos mesmos. Não
havendo grandes mudanças nos fatores
que agem sobre um determinado mercado, seria de se esperar que os preços
mantivessem a tendência indicada pela
série histórica (MARQUES e DE MELLO,
1999). O fato não impede a existência
da incerteza de flutuação dos preços por
razões conjunturais, gerada inclusive pelo
avanço da tecnologia de avaliação de riscos ambientais. Em particular, destaca-se
a expectativa de formação do mercado de
créditos de carbono.
Merece ainda menção a necessidade de incentivos para a promoção de cooperação
entre os países e seus respectivos setores
econômicos, incluindo a segmentação
público-privada, vem motivando a atuação
de organismos multilaterais em projetos
de desenvolvimento sustentável. Em parte
dos projetos sujeitos ao financiamento
institucional decorrente dessas parcerias,
diretrizes relacionadas a boas práticas de
avaliação ambiental de empreendimentos
estão previstas nos acordos firmados entre
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os agentes financeiros e em manuais específicos e oficiais, como o Good Practices
for Environmental Impact Assessment of
Developing Projects, produzido pela OECD
(1992). Dentre os pontos principais desse
manual há que se registrar a necessidade
de se estruturar um processo de requerimentos básicos, incluindo a definição de
um estudo de impacto ambiental e suas
alternativas viáveis, identificação e monitoramento do projeto em execução, nível
de segurança em face de novas tecnologias aplicadas, etc.
Já o Grupo Banco Mundial disponibiliza,
por intermédio do IFC, estratégias financeiras e consultorias para fomentar o
desenvolvimento econômico do setor privado em países em desenvolvimento. Para
tanto, o IFC dispõe de uma política que
abarca iniciativas socioambientais e de governança, em busca do fortalecimento de
estratégias duradouras em sintonia com
os princípios preconizados no conceito
de responsabilidade social corporativa. A
esse respeito, foi editado o Relatório de
Sustentabilidade da IFC (IFC, 2004), por
meio do qual as estratégias, desafios e
resultados em prol do desenvolvimento
sustentável são apresentados.
Por sua vez, atualmente o Programa Ambiental da Organização das Nações Unidas
(UNEP/PNUMA), em atuação conjunta
com outros órgãos da Organização das
Nações Unidas (ONU), governos nacionais,
ONGs, setores das indústrias e sociedade
civil, provê diretrizes ambientais a serem
observadas em nível global, regional e
nacional, nos acordos internacionais, projetos de desenvolvimento econômico e de
transferência tecnológica. Finalmente, há
que se destacar a atuação do Global Environmental Fund (GEF), braço operacional
desde 1991 no âmbito do Programa de
Desenvolvimento da ONU (UNDP), que
tem seus objetivos voltados ao financia-
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mento de projetos ligados à mudança
climática, biodiversidade, depleção da
camada de ozônio e gestão internacional
de recursos hídricos.
No contexto de todas essas ações e iniciativas, tudo aponta para o fato de que algumas instituições financeiras vêm adotando
políticas de mitigação do risco ambiental,
privilegiando em suas respectivas carteiras
de crédito as empresas que observem os
padrões ambientais adequados. Isso pode
gerar redução da taxa de juros definida
nas operações (que reflete a redução do
risco por parte da instituição financeira).
Nesse caso, o benefício ambiental gerado pelo crédito selecionado pode estar
refletido tanto pela redução do risco de
inadimplência da instituição financeira,
quanto pelo aumento do valor patrimonial
das empresas tomadoras, que pode ser
expresso na forma de valores mobiliários
emitidos por essas empresas, quando for
o caso.
Se isso for o que realmente ocorre, a principal mensagem é a de que o monitoramento e controle ambiental requerem uma
maior gama de informações e abordagens
inovadoras. Entre essas, incluem-se novos
sistemas de gerenciamento de riscos em
geral, serviços especializados de intermediação, financiamento de empresas emergentes com responsabilidade ambiental,
seguro financeiro e um longo espectro
de serviços e produtos relacionados com
a variável ambiental. Particularmente em
relação ao gerenciamento de riscos, é
importante registrar a melhoria nos processos de formação de bancos de dados,
de tal forma a permitir ajustar as informações dos tomadores de crédito constantes
nos sistemas de gerenciamento de riscos
às novas regulamentações emanadas por
supervisores internacionais. O aprimoramento dos sistemas de análise e avaliação
dos riscos de crédito, de mercado, e de

operação constitui importante pilar de revisão das normas prudenciais financeiras
nos diversos países, e a inserção da variável ambiental sobre o risco de crédito, por
si só, revelaria a importância crescente do
assunto nos controles internos dos bancos
comerciais.
A exigibilidade ambiental, segundo
Vaughn (1994), pode influir na qualidade
do crédito concedido de diversas formas,
dentre as quais, por exemplo: a) multas
e custos de reparação de degradação
ambiental, que podem fragilizar o desempenho econômico-financeiro do tomador
de crédito; b) desvalorização de um ativo
imóvel dado em garantia em decorrência
de problemas ambientais; e c) responsabilidade do credor sobre as ações degradadoras do tomador em projetos financiados
por aquele. Neste caso, o risco não estaria
limitado ao credor que detivesse um ativo
em garantia subvalorizado por questões
de contaminação.
A criação de novas oportunidades de
negócios pela incorporação da variável
ambiental na política estratégica dos bancos é destacada pela associação sem fins
lucrativos EBA – Environmental Bankers
Association, que identifica algumas maneiras por meio das quais as instituições
financeiras estão relacionadas com as
questões ambientais. Além da necessidade do gerenciamento do risco ambiental
por si só, de modo a evitar problemas
financeiros e de reputação aos bancos,
a vantagem competitiva pode advir das
operações de financiamento de infraestrutura ambiental e de produtos de alto
valor agregado, e das ações internas que
melhoram resultados e geram sinergias à
estrutura produtiva como um todo (reciclagem, uso eficiente da energia, etc.).
Em suma, é oportuno registrar o comentário de Tosini (2005), segundo o qual o
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risco ambiental tem impacto sobre as
três modalidades de risco diretamente
enfrentadas pelas empresas, incluindo as
bancárias: risco de negócio, risco financeiro e risco estratégico. Ou seja, um bom
desempenho econômico, que não prescinde do adequado gerenciamento desses
riscos, está condicionado também a um
bom sistema de controle do risco ambiental. Na situação específica do Brasil,
o Conselho Monetário Nacional, por meio
da Resolução 2.554, de 24 de setembro
de 1998, determinou às instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(BCB) a implantação de controles internos
voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações
financeiras, operacionais e gerenciais.
Essa regulamentação busca estabelecer
disciplina às rotinas de identificação, mensuração e monitoramento de processos,
configurando importante marco sobre o
qual se sustenta a regulamentação prudencial e outros normativos ligados às
boas práticas bancárias.

liação da Adequação de Capital (Icaap).
Segundo esse normativo a instituição
financeira deve avaliar a suficiência do
capital mantido pela instituição, considerando seus objetivos estratégicos e os
riscos a que está sujeita no horizonte de
tempo de um ano. O § 2º desse mesmo
artigo estabelece que a instituição deva
demonstrar, no processo de avaliação e
de cálculo da necessidade de capital para
os riscos de que trata o artigo 1º, como
considera o risco decorrente da exposição
a danos socioambientais gerados por suas
atividades.” O sistema financeiro também
passa por um processo de incorporação
de ações relacionadas à responsabilidade
socioambiental. Nessa vertente, foi divulgado pelo BCB, o Edital de Audiência Pública nº 41/2012, de 13 de junho de 2012.
O Edital dispõe sobre a responsabilidade
socioambiental das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e
prevê regras para as políticas e o relato socioambiental dos bancos, bem como para
o gerenciamento do risco socioambiental.

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB
são obrigadas a adotar os critérios de
classificação das operações de crédito segundo as disposições da Resolução 2.682,
de 21 de dezembro de 1999, do Conselho
Monetário Nacional (CMN). Em conformidade com o referido normativo, aquelas
instituições devem classificar o crédito
concedido em ordem crescente de risco.
A referida regulamentação em vigor prevê
que, a cada nível de classificação, o crédito
deve estar associado a uma determinada
provisão sobre o valor da operação de
crédito para fazer face a um eventual inadimplemento.

O leitor ou a leitora atenta deste estudo
percebeu que as molduras analítica e
contextual do Estudo estão estabelecidas.
As características gerais da economia
brasileira e das quatro cadeias produtivas
agropecuárias nos últimos 20 anos foram
apresentadas na Parte II. Os próximos seis
capítulos tratarão de detalhar as análises
combinadas que foram introduzidas neste
capítulo. Nesta seção inicial da Parte III
acrescentamos as alterações ocorridas
no mesmo período nas interações entre
o capital natural e o setor externo e entre o capital natural e o setor financeiro.
Nos próximos seis capítulos desta Parte
III podemos, então, desenvolver análises
combinadas duas a duas entre as áreas de
atuação humana escolhidas para o presente Estudo.

Em 2011, o BCB editou a Circular nº 3547
estabelecendo procedimentos e parâmetros relativos ao Processo Interno de Ava113
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Capítulo 10
Produção Agropecuária e Setor
Externo
20 anos de Mudanças
10.1. Aspectos Gerais
O comportamento das importações e exportações
agrícolas nos anos 1990

A característica mais marcante da interface
produção agropecuária e setor externo
no período compreendido entre a RIO92
e a RIO+20 foi o protagonismo do setor
agropecuário no crescimento do comércio
internacional brasileiro. Com a abertura
comercial iniciada no final do Governo
Sarney e continuada no Governo Collor,
materializada em reduções tarifárias e desvalorizações reais da moeda (ver Parte II,
em particular o Capítulo 4, deste estudo), a
economia brasileira inicia uma maior integração aos fluxos de comércio mundial. Um
primeiro efeito sobre a agropecuária brasileira foi o crescimento das importações
de milho, arroz, algodão e trigo durante a
década de 1990. Com o Plano Real ocorreu
grande valorização cambial, que barateou
as importações e encareceu as exportações
de todos os setores. A agricultura não foi
imune a esses efeitos. Os produtos mais
afetados foram algodão e trigo, conforme
dados de Rezende (1997).
Em um primeiro momento esse aumento
de importações agropecuárias chegou a ser
preocupante, surgindo críticas à política de
maior liberdade comercial. De acordo com
dados da Secretária do Comércio Exterior,
em 1993, o Brasil exportou o equivalente a
9% do seu PIB, percentual que reduziu para
6,4% em 1996. Enquanto isso, no mesmo
período, as importações passaram de 6,3%

para 7,6% do PIB. Em 1998, o Brasil gastou
US$ 1,1 bilhão com importações de trigo,
colocando o País na condição de maior
importador mundial desse produto (5,9 milhões de toneladas). Nesse mesmo ano, o
Brasil importou 2 milhões de toneladas de
milho e 1,7 milhão de toneladas de arroz,
gastando ainda diversos milhões de dólares com a importação de feijão, algodão
e outros produtos alimentares e matérias-primas para a indústria.
Os gastos do País com importações agrícolas cresceram de US$ 1,7 bilhão em
1987/89, para US$ 7,1 bilhões em 1996 (aumento de mais de 313%). Isso corresponde
a uma taxa média anual de crescimento
de 19,4%. Constata-se que o Brasil estava
se tornando, cada vez mais, um grande
importador de produtos agrícolas, embora fosse um dos países com as maiores
potencialidades agrícolas do mundo. Isso
se explicava conjunturalmente, porque as
importações de produtos agrícolas eram
fundamentais para a estabilização interna
dos preços; por outro lado, elas faziam
parte de acordos comerciais, como os do
MERCOSUL, e constituíam a contrapartida
das exportações brasileiras de produtos
manufaturados.
No caso das exportações agrícolas, de
acordo com o Boletim do Banco Central,
elas cresceram relativamente pouco entre
1980 e 1993. Nesse período, seu valor esteve contido entre US$ 9,0 e 12,0 bilhões.
A média do triênio 1987/89 foi de US$ 11,4
bilhões; em 1993, o valor foi de US$ 11,9
bilhões, igual à média do período referido.
O maior crescimento, à época, do valor
das exportações ocorreu em 1994, quando
atingiram um recorde de US$ 12,3 bilhões.
Esse aumento deveu-se à recuperação do
preço do café e ao incremento do volume
comercializado de açúcar, soja e derivados,
como também a uma ligeira recuperação
dos preços externos desses produtos. Pro114
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dutos que tinham grande potencial exportador eram soja, cana-de-açúcar e laranja.
Eles apresentaram excelente rendimento
por área plantada, com crescimento médio
anual de preços de 1,9% na década de 1990.
O valor médio das exportações de soja, na
década de 1990, foi US$ 2,9 bilhões, contra
US$ 2,6 bilhões na década anterior. Entre os
períodos 1990/94 e 1995/98, a exportação
de soja cresceu 31,8%, contra 22,6% para a
cana-de-açúcar e 18,2% para a laranja.
Já em 1998, o País exportou mais, porém,
com menores ganhos. Os preços de produtos como suco de laranja, café, cacau,
açúcar, soja e milho, diminuíram por causa
da retração do mercado externo e das crises asiática de 1997 e russa de 1998. Um
levantamento da Associação Brasileira de
Comércio Exterior mostrou que, a partir de
meados de 1997, as commodities atingiram
os preços mais baixos, até então, dos últimos 20 anos no mercado internacional.
Retornando à nossa evolução na linha do
tempo da interface produção agropecuária e setor externo brasileiro, o primeiro
mandato do Presidente Lula, iniciado em
2002, encontrou um setor de agronegócio
mais estruturado, balança comercial superavitária, principalmente em decorrência
das exportações de bens agrícolas como a
soja, por exemplo. Porém, o agronegócio
ainda sofria com a falta de infraestrutura
de escoamento: rodovias, transportes e
portos adequados, entre outras limitações.
O produto agrícola se encontrava em crescimento, estimulado pelas cadeias agroexportadoras. Começava, também, a ficar
evidente que um dos principais dilemas
enfrentados pela logística do agronegócio
era, e até certo ponto ainda é, que a agricultura familiar e o pequeno produtor não
faziam parte dessas cadeias produtivas.
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O comportamento da produção e da
produtividade agropecuária desde os anos 1990

Não obstante, o crescimento da produção
agropecuária é generalizada em praticamente todos os seus produtos e segmentos.
Ao analisarmos a Tabela 10.1., observamos
o extraordinário crescimento da produção
de soja, produto tradicional na pauta de
exportações brasileiras desde os anos
1970. Crescimento similar foi alcançado
pela cana-de-açúcar, mas os estímulos a
esse crescimento não podem ser atribuídos inteiramente ao comércio mundial.
Merece ênfase, por sua vez, o desempenho
da produção de milho no período por nós
analisado. Tradicional produto voltado para
o mercado interno, a produção de milho
mais do que dobrou em pouco mais de
duas décadas e o milho passa a compor a
lista dos produtos exportados pelo Brasil.
Há, no entanto, exceções a essa realidade
de crescimento da produção. O café, historicamente componente relevante das
exportações brasileiras, apresenta uma
produção estagnada no período estudado.
Estagnação semelhante ocorreu com a
mandioca, um produto básico da dieta da
população brasileira. Entretanto, um outro
produto presente na alimentação da nossa
população teve um desempenho produtivo
elogiável: o arroz. Crescimento observado
também em praticamente todos os subsetores da produção agropecuária (ver Tabela
10.4.), com as exceções da caprinocultura e
da ovinocultura.
Todo esse cenário parece indicar que a
abertura comercial trouxe estímulos relevantes para o setor agropecuário brasileiro.
Não se pode, no entanto, atribuir todo o
crescimento da produção a esse estímulo.
Políticas públicas direta (por exemplo, crédito rural) e indiretamente (como a estabilização dos preços internos) tiveram a sua
dose de contribuição para o desempenho
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do setor agropecuário. Desempenho esse
que foi acompanhado por uma mudança
ainda mais relevante para os objetivos
deste Estudo: a passagem de um padrão
de crescimento extensivo para um de crescimento intensivo no agro brasileiro.
Cana-de-açúcar e soja são os únicos entre
os produtos analisados que apresentam

crescimento de área plantada no período
entre a RIO92 e a RIO+20 (Tabela 10.2.). Não
obstante, essas duas culturas apresentaram
também ganhos expressivos de produtividade, em especial a soja (Tabela 10.3.). Na
verdade, incrementos de rendimentos (produção por hectare) estiveram presentes em
todos os produtos aqui contemplados. A exceção para confirmar a regra foi a mandioca.

Tabela 10.1 - Evolução da quantidade produzida de algumas lavouras selecionadas. Brasil, 1990 a 2010 - Lavouras
(Quantidade produzida em toneladas)
Ano

Cana-de-açúcar

Algodão*

Milho

1990

262.674.150 1.783.175

21.347.774

1991

260.887.893 2.041.123

1992

Soja

Arroz em
Casca

Mandioca

Café

19.897.804

7.420.931

24.322.133

2.929.711

23.624.340

14.937.806

9.488.007

24.537.505

3.040.763

271.474.875 1.863.077

30.506.127

19.214.705

10.006.292

21.918.600

2.588.745

1993

244.530.708 1.127.364

30.055.633

22.590.978

10.107.310

21.855.690

2.557.518

1994

292.101.835 1.350.814

32.487.625

24.931.832

10.540.789

24.464.293

2.614.578

1995

303.699.497 1.441.526

36.266.951

25.682.637

11.226.064

25.422.959

1.860.269

1996

317.105.981 952.013

29.652.791

23.166.874

8.652.328

17.743.155

2.738.391

1997

331.612.687 821.271

32.948.044

26.392.636

8.351.665

19.896.205

2.457.025

1998

345.254.972 1.172.017

29.601.753

31.307.440

7.716.090

19.502.717

3.378.731

1999

333.847.720 1.477.030

32.239.479

30.987.476

11.709.694

20.864.340

3.263.704

2000

326.121.011 2.007.102

32.321.000

32.820.826

11.134.588

23.044.190

3.807.124

2001

344.292.922 2.643.524

41.962.475

37.907.259

10.184.185

22.580.282

3.639.138

2002

364.389.416 2.166.014

35.940.832

42.107.618

10.445.986

23.148.303

2.610.524

2003

396.012.158 2.199.268

48.327.323

51.919.440

10.334.603

21.961.082

1.987.074

2004

415.205.835 3.798.480

41.787.558

49.549.941

13.277.008

23.926.553

2.465.710

2005

422.956.646 3.666.160

35.113.312

51.182.074

13.192.863

25.872.015

2.140.169

2006

477.410.655 2.898.721

42.661.677

52.464.640

11.526.685

26.639.013

2.573.368

2007

549.707.314 4.110.822

52.112.217

57.857.172

11.060.741

26.541.200

2.249.011

2008

645.300.182 3.983.181

58.933.347

59.833.105

12.061.465

26.703.039

2.796.927

2009

691.606.147 2.897.542

50.719.822

57.345.382

12.651.144

24.403.981

2.440.056

2010

717.462.101 2.949.845

55.681.689

68.756.343

11.235.986

24.524.318

2.906.315

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99

3,66

-5,95

3,54

6,80

0,82

-2,43

0,80

1999/06

5,06

11,09

3,22

8,59

1,83

2,91

-6,88

2006/10

10,72

0,43

6,89

6,99

-0,01

-0,02

3,41

*(herbáceo)
Fonte: IBGE (2012)
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O rendimento por hectare da mandioca não
muda significativamente nas duas décadas,
assim como também não cresce a área
plantada com a cultura. Isso explica, assim,
a estagnação da produção de mandioca no
Brasil desde os anos 1990.
O crescimento da produção por hectare
e o pouco crescimento, em geral, da área

plantada indicam que talvez estejamos enfrentando problemas de uso do capital natural típicos de uma agropecuária que usa
intensamente insumos industriais. As externalidades negativas que estão ocorrendo
no agro brasileiro são crescentemente derivadas de um padrão de atividade agrícola
baseado em ciência e não as derivadas de
um padrão de atividade baseada nos re-

Tabela 10.2 - Evolução da área plantada de algumas lavouras selecionadas. Brasil, 1990 a 2010 - Lavouras (Área
plantada em hectares)
Ano

Cana-de-açúcar

Algodão *

Milho

Soja

Arroz em
casca

Mandioca

Café

1990

4.322.299

1.516.168

12.023.771

11.584.734

4.158.547

1.975.643

2.937.804

1991

4.241.352

1.495.023

13.580.647

9.667.625

4.224.316

1.968.801

2.777.492

1992

4.224.561

1.641.272

13.886.814

9.463.625

4.876.655

2.031.544

2.514.680

1993

3.953.047

1.021.279

12.876.384

10.654.163

4.644.165

1.908.722

2.273.874

1994

4.359.200

1.077.753

14.522.806

11.544.577

4.473.377

1.904.219

2.109.995

1995

4.638.281

1.121.814

14.182.486

11.702.919

4.420.677

2.010.471

1.980.133

1996

4.830.538

756.229

12.505.585

10.356.156

3.271.374

1.590.084

1.929.894

1997

4.881.648

623.035

12.825.504

11.508.120

3.093.802

1.639.921

2.000.766

1998

5.049.953

862.521

11.234.423

13.319.749

3.155.305

1.643.919

2.077.433

1999

4.975.189

686.322

12.418.490

13.069.793

3.851.178

1.635.933

2.233.986

2000

4.879.841

811.848

12.648.005

13.693.677

3.704.863

1.736.240

2.292.165

2001

5.022.490

893.150

12.912.390

13.988.351

3.171.300

1.735.149

2.356.954

2002

5.206.656

763.992

12.304.986

16.376.035

3.171.955

1.747.147

2.429.189

2003

5.377.216

719.074

13.343.992

18.527.544

3.193.936

1.647.935

2.408.023

2004

5.633.700

1.159.677

12.864.838

21.601.340

3.774.215

1.776.967

2.389.598

2005

5.815.151

1.265.618

12.249.101

23.426.756

3.999.315

1.929.672

2.333.303

2006

6.390.474

910.382

12.997.372

22.082.666

3.010.169

1.974.419

2.331.560

2007

7.086.851

1.131.195

14.010.838

20.571.393

2.915.316

1.941.104

2.280.241

2008

8.210.877

1.066.996

14.747.249

21.252.721

2.869.285

2.008.539

2.250.491

2009

8.845.833

814.696

14.144.321

21.761.782

2.905.202

1.796.966

2.145.806

2010

9.164.756

831.687

12.967.620

23.339.094

2.778.173

1.812.183

2.160.605

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99

2,38

-9,62

-0,93

2,60

-3,61

-2,71

-3,69

1999/06

3,35

6,03

0,27

9,71

-0,96

2,24

0,50

2006/10

9,43

-0,01

0,00

1,35

-0,02

-0,03

-0,02

*(herbáceo)
Fonte: IBGE (2012)
117

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

cursos naturais. É claro que essa realidade
apresenta diferentes contornos regionais,
com algumas regiões ainda experimentado
o “antigo” padrão. Além disso, soja, cana-de-açúcar e pecuária bovina continuam
ocupando novas áreas, gerando externalidades negativas específicas desse padrão
de uso do capital natural.

Vamos analisar como esse panorama geral
aqui contemplado se adequa à realidade das
quatro cadeias produtivas estudadas: soja,
carne bovina, cana-de-açúcar e madeira.

Tabela 10.3 - Evolução do rendimento médio da produção de algumas lavouras selecionadas. Brasil, 1990 a 2006 Lavouras (quilogramas por hectares)
Ano

Cana-de-açúcar

Algodão*

Milho

Soja

Arroz

Mandioca

Café

1990

61.478

1.281

1.873

1.732

1.880

12.552

1.007

1991

61.954

1.373

1.808

1.553

2.302

12.616

1.100

1992

64.596

1.168

2.282

2.035

2.134

12.001

1.035

1993

63.289

1.221

2.532

2.124

2.291

12.062

1.131

1994

67.223

1.273

2.362

2.163

2.387

13.217

1.246

1995

66.614

1.306

2.600

2.199

2.566

13.063

994

1996

66.754

1.278

2.476

2.249

2.657

11.757

1.426

1997

68.883

1.323

2.622

2.297

2.730

12.819

1.235

1998

69.247

1.420

2.796

2.353

2.519

12.352

1.631

1999

68.148

2.206

2.776

2.372

3.070

13.279

1.468

2000

67.878

2.503

2.718

2.403

3.038

13.482

1.678

2001

69.443

3.020

3.401

2.710

3.240

13.541

1.557

2002

71.443

2.848

3.055

2.573

3.324

13.794

1.101

2003

73.731

3.086

3.727

2.802

3.248

13.443

829

2004

73.726

3.302

3.367

2.300

3.556

13.634

1.041

2005

72.854

2.913

3.040

2.230

3.369

13.605

920

2006

74.418

3.227

3.382

2.379

3.879

14.046

1.112

2007

77.567

3.634

3.719

2.813

3.794

13.673

986

2008

79.462

3.733

3.996

2.815

4.204

13.295

1.243

2009

78.184

3.557

3.586

2.635

4.355

13.581

1.137

2010

78.285

3.547

4.294

2.946

4.044

13.533

1.345

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99

1,33

3,65

4,53

4,04

4,20

0,36

4,65

1999/06

1,42

4,59

2,54

–0,90

2,91

0,52

–7,38

2006/10

1,27

2,39

6,15

5,49

1,04

-0,02

4,87

*(herbáceo)
Fonte: IBGE (2012)
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Tabela 10.4 - Evolução da produção pecuária. Brasil, 1990 a 2009 - Atividades pecuárias
Ano

Bovinocultura

Suinocultura

Caprinocultura

Ovinocultura

Avicultura

Produção
de leite

Produção
de Mel

1990

147.102.314

33.623.186

11.894.587

20.014.505

548.699.521

14.484.414

16.181.289

1991

152.135.505

34.290.275

12.172.146

20.127.945

596.934.687

15.079.187

18.667.767

1992

154.229.303

34.532.168

12.159.564

19.955.874

642.113.531

15.784.011

18.841.386

1993

155.134.073

34.184.187

10.618.531

18.008.283

656.584.958

15.590.882

18.367.172

1994

158.243.229

35.141.839

10.879.286

18.436.098

683.512.325

15.783.557

17.514.366

1995

161.227.938

36.062.103

11.271.653

18.336.432

732.470.675

16.474.365

18.122.819

1996

158.288.540

29.202.182

7.436.454

14.725.503

732.306.394

18.515.391

21.172.870

1997

161.416.157

29.637.109

7.968.169

14.533.716

764.924.907

18.666.011

19.061.722

1998

163.154.357

30.006.946

8.164.153

14.268.387

769.929.170

18.693.915

18.308.489

1999

164.621.038

30.838.616

8.622.935

14.399.960

809.413.314

19.070.048

19.751.097

2000

169.875.524

31.562.111

9.346.813

14.784.958

848.515.354

19.767.206

21.865.144

2001

176.388.726

32.605.112

9.537.439

14.638.925

888.933.761

20.509.953

22.219.675

2002

185.348.838

31.918.749

9.429.122

14.277.061

889.720.240

21.642.780

24.028.652

2003

195.551.576

32.304.905

9.581.653

14.556.484

927.303.306

22.253.863

30.022.404

2004

204.512.737

33.085.299

10.046.888

15.057.838

950.541.550

23.474.694

32.290.462

2005

207.156.696

34.063.934

10.306.722

15.588.041

1.005.879.001

24.620.859

33.749.666

2006

205.886.244

35.173.824

10.401.449

16.019.170

1.018.723.531

25.398.219

36.193.868

2007

199.752.014

35.945.015

9.450.312

16.239.455

1.135.245.316

26.137.266

34.747.116

2008

202.306.731

36.819.017

9.355.014

16.630.408

1.210.993.694

27.585.346

37.791.909

2009

205.260.154

38.045.454

9.163.560

16.811.721

1.245.349.126

29.105.495

38.764.231

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99 1,10

–1,76

–5,21

–4,48

4,05

3,31

1,33

1999/06 3,70

1,63

2,38

1,34

3,27

4,30

9,67

Fonte: IBGE (2012)
Unidades bovinocultura, suinocultura, caprinocultura, ovinocultura e avicultura em cabeças; as demais em litros.
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10.2. Cadeia Produtiva da Soja
A soja se consolida como um dos mais
importantes componentes da pauta de
exportações brasileiras no período de 25
anos entre as duas conferências mundiais
sobre desenvolvimento e meio ambiente.
No ano da realização da RIO+20 (2012),
as exportações agropecuárias brasileiras
somaram o valor recorde de US$ 95,81
bilhões. Isso representou um incremento
de 1% em relação a 2011, quando as exportações atingiram US$ 94,97 bilhões31.
O subsetor que apresentou a maior participação em 2012 e maior crescimento
entre 2011 e 2012 foi o do complexo soja.
Suas exportações foram de US$ 24,14
bilhões em 2012, um incremento de 8,2%
em relação a 2011 (US$ 26,11 bilhões).
Esses números indicam que quase um terço de todas as exportações agropecuárias
brasileiras está relacionado aos produtos
derivados do complexo soja. Além disso,
crescer mais de 8% é significativo se lembrarmos que se trata de um período no
qual as vendas externas foram influenciadas pela redução dos valores de mercado
dos principais produtos exportados pelo
Brasil, em função da crise econômica
mundial32. O Brasil consolidou-se como
grande produtor e exportador mundial.
Da produção anual brasileira de soja e
derivados, são exportados mais de 40%
dos grãos, metade do farelo e 30% do
óleo (WWF, 2012).
O aumento na produção e exportação
está atrelado ao crescimento do consumo mundial de “proteína animal”, entre
31

As informações são da Secretaria de Relações Internacionais

do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).
32

Os preços caíram, em média, 7,1%, enquanto o peso total

exportado em produtos do agronegócio teve aumento de 8,6%.

suínos, aves e bovinos, alimentados com
uma dieta com altos teores de farelo de
soja. Na Europa, a demanda por soja foi
alavancada pelo episódio do chamado
“Mal da Vaca Louca”, que levou à proibição do uso de restos de carnes e ossos
na alimentação de animais. A China é o
maior importador de soja brasileira a partir de sua adesão à Organização Mundial
do Comércio (OMC), em 2001.
Fica evidente a relevância do aumento
da demanda por proteína animal e da
renda da população chinesa para o estímulo futuro do comércio internacional
à produção de soja no Brasil. Não se
pode minimizar também que frente ao
alcance das exportações brasileiras da
oleaginosa, para mercados internacionais
mais exigentes de itens produzidos sob
regras de uso do capital natural, cultivar
e vender soja certificada pode ser uma
exigência crescente no comércio exterior.

10.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina
O desempenho da carne bovina brasileira no mercado internacional também
foi impressionante a partir do início dos
anos 1990. Em 2012, a carne bovina registrou alta de 7,39% em termos do valor
exportado, com as vendas passando de
US$ 5,35 bilhões em 2011 para US$ 5,74
bilhões em 2012 (US$ 395,4 milhões),
um valor recorde para o produto. Houve elevação da quantidade exportada:
de 1,09 milhão de toneladas para 1,24
milhão de toneladas (13,4%), enquanto
o preço médio de exportação caiu 5,3%.
Os maiores compradores da carne bovina
brasileira em faturamento foram Rússia,
Hong Kong, União Europeia, seguidos por
Egito, Venezuela e Chile. O desempenho
da cadeia produtiva da carne bovina nas
últimas décadas é resultado de um das
mais bem sucedidas políticas públicas
implantadas no Brasil, que nos fornece
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lições relevantes para futuros desdobramentos da posição do país no mercado
internacional.
Em 1992, o governo brasileiro, por intermédio do MAPA, juntamente com
as Secretarias Estaduais de Agricultura
e representantes da cadeia produtiva
da bovinocultura, sob a supervisão do
Centro Pan-Americano de Febre Aftosa
(PANAFTOSA/OPAS/OMS), formalizou o
redirecionamento do Programa Nacional
de Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA). A nova estratégia brasileira,
de erradicação da doença, baseou-se em
experiências passadas, que conferiram
elevado grau de conhecimento da dinâmica do setor pecuário, de forma a compreender e aferir, com razoável assertividade, os determinantes da transmissão
da febre aftosa no Brasil. Fica explicada
assim a escolha do verbo redirecionar nos
textos oficiais sobre o início do PNEFA em
1992 (NOGUEIRA E DÔLIVEIRA, 2012).
Por ser um país de imensas dimensões,
houve concordância, pela Organização
Internacional de Saúde Animal (OIE), de
que o Brasil fosse dividido e tratado por
circuitos pecuários nos assuntos referentes à erradicação da febre aftosa. O país foi
regionalizado em Circuitos Pecuários supraestaduais, com sistemas de produção
homogêneos. Esses são macroecossistemas nos quais todas as fases de produção
(da cria ao consumo final) permaneciam
em áreas específicas, com nenhum ou
pouco contato intercircuitos pecuários,
regionalizando também a ocorrência de
febre aftosa. Associada à regionalização,
foi instituída a zonificação, com base na
elaboração de estratégias diferenciadas,
de acordo com o risco de ocorrência de
febre aftosa, sustentada por um sistema
de vigilância sanitária animal. De acordo
com o Código Sanitário para os Animais
Terrestres (OIE, 2003), para que uma área
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seja reconhecida livre de febre aftosa
com vacinação, deve ser protegida por
meio de uma zona-tampão, ou possuir
barreiras físicas ou geográficas que impeçam o contato com outras áreas, além de
não ter registrado focos de febre aftosa
por, pelo menos, dois anos; ter serviço
de vigilância veterinária atuante; ter suficiente cobertura vacinal; e possuir demais
documentos pertinentes.
A partir de 1992, com o redirecionamento do PNEFA, houve significativa
redução dos focos, o que permitiu ao
Brasil ingressar com força no mercado mundial de carnes. Na medida em
que a ocorrência da doença se reduzia
e aumentava a conscientização quanto à
importância do seu controle e erradicação, o reconhecimento das áreas livres de
aftosa pela OIE foi um passo importante
conseguido pelo Brasil para promover a
exportação de carnes. O primeiro reconhecimento internacional de zona livre
de aftosa foi registrado em 1998, nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul e, desde então, a zona livre vem
sendo ampliada.
No histórico recente ao longo da década
corrente, os surtos de febre aftosa no Brasil tiveram números positivos em 2000 e
2001 quando foram identificados 47 e 37
focos, respectivamente. Milhares de cabeça de gado foram sacrificadas, causando
grandes perdas, tanto econômicas quanto sociais para o País. Dois focos de febre
aftosa foram confirmados em 2004, trinta
e quatro em 2005 e sete em 2006. Esse
reaparecimento da doença levou a Rússia
em 2004 a suspender as importações por
determinado período, acarretando novos
prejuízos à economia brasileira. Esses
reaparecimentos da doença em diferentes
pontos do território nacional reafirmam
as perdas financeiras, econômicas e comerciais causadas pela enfermidade. Eles
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justificam a intervenção pública no sentido de minimizar ou equacionar aqueles
efeitos da febre aftosa. Não obstante, a
importância dessa política pública tende
a ser esquecida à medida que o número
de ocorrências volta a diminuir.
Duas lições da experiência da cadeia
produtiva da carne bovina – para a qual
maiores detalhes podem ser obtidos em
Nogueira e Dôliveira (2012) merecem ser
destacadas. A primeira é que sucessos
econômicos de atividades produtivas
são resultados de uma combinação bem
articulada de ações públicas e privadas.
Isolar uma única ação de política é sempre muito difícil e deve ser feita com a
máxima cautela. A abertura comercial
brasileira potencializou a transformação
do Brasil em um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina. No entanto,
sem o PNEFA esse potencial poderia não
ter se materializado jamais. Se não avançarmos na busca de transformar o Brasil
em área livre de aftosa sem vacinação, o
país continuará alijado do maior mercado
consumidor de carne bovina, que não
compra carne bovina in natura de países
que ainda vacinam seus rebanhos.
Uma segunda lição é sobre o papel
fundamental que o controle sanitário
desempenhará no mercado mundial de
produtos animais nas próximas décadas.
Em um artigo recente intitulado Country-of-Origin Labeling for Foods and the
WTO Trade Dispute on Meat Labeling,
Jurenas e Greene (2013) fornecem uma
pálida ideia das disputas que deverão
ser travadas no âmbito da Organização
Mundial de Comércio (OMC) entre Estados Unidos e seus principais países
fornecedores, em decorrência da política
norte-americana de exigir rotulagem de
origem para alimentos. Canada e México
já acusam os EUA de protecionismo disfarçado em relação à carne bovina. Outras

disputas virão.

10.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
Em 2011 o volume exportado de açúcar
alcançou pouco mais de 25,3 milhões de
toneladas e, em 2012, alcançou mais de
24,3 milhões de toneladas. . Em termos
de valor exportado, alcançamos US$ 15
bilhões em 2011 e US$ 12,8 bilhões em
2012 valor diminuído marginalmente
em 2012. Um outro produto derivado da
cana-de-açúcar e que alcança o mercado
internacional é o etanol. Em 2012, o Brasil
exportou 2,6 bilhões de litros e importou
546 milhões, alcançando um exportação
líquida de pouco mais de 2 bilhões de litro
de etanol. Isso foi muito menos do que os
5 bilhões de litros alcançados em 2008.
Tanto o açúcar quanto o etanol produzidos no Brasil destinam-se predominantemente para atender o mercado interno.
Por exemplo, em 2012 produzimos mais
de 28 bilhões de litros de etanol e apenas
pouco menos de 10% deles foram exportados. A proporção entre produzido e exportado é ainda menor no caso do açúcar
(6%). Assim, o maior produtor e maior
exportador mundial de cana-de-açúcar
tem na demanda interna de seu mercado
consumidor a fonte básica de receita para
o açúcar e o etanol produzidos.

10.5. Cadeia Produtiva da Madeira
A cadeia produtiva da madeira abrange,
como já destacado neste estudo, as atividades florestais de cultivo e extração
madeireira, processamento mecânico e
transformação de madeira em papel e celulose, artigos de movelaria, marcenaria,
construção civil, entre outros. Em termos
de fluxo de comércio internacional essa
cadeia movimenta, em média, pouco mais
de US$ 180 bilhões por ano. A indústria
de móveis é a mais representativa, sendo
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responsável por 52% desse total, seguida
pela indústria madeireira, com 44%. A
indústria de máquinas para madeira é
a menos significativa da cadeia, sendo
responsável pelos 4% restantes (MELO e
coautores, 2008). O Brasil participa como
coadjuvante nesse mercado.
Em termos de exportações, o setor moveleiro brasileiro tem apresentado resultados positivos. Por exemplo, nos dois
primeiros meses de 2011, as exportações
brasileiras de móveis para a Argentina
aumentaram 40,1%, totalizando US$20,7
milhões, ante US$14,8 milhões no mesmo período em 2010. Os dois maiores
estados exportadores de móveis, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, tiveram
uma queda de mais de 10%, de US$64,9
milhões em 2010 para US$ 58,1 milhões
em 2011. As exportações dos estados do
Paraná e Minas Gerais foram as que mais
se intensificaram no período, com crescimento de 41,4% e 165,9%, respectivamente, tendo atingido US$17,6 milhões
(Paraná) e US$7,6 (Minas Gerais).
As exportações de madeira e derivados
no primeiro trimestre de 2011 totalizaram
US$463,8 milhões, representando um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2010. As importações de janeiro a
março de 2011 totalizaram US$37 milhões,
representando um aumento de 35,5% em
relação ao mesmo período do ano anterior. Deste modo, a balança comercial brasileira de madeira e derivados, no primeiro
trimestre de 2011, totalizou saldo positivo
de US$426,8 milhões, representando um
aumento de 6,9% em relação ao mesmo
período do ano passado.
As exportações de celulose no Brasil totalizaram US$ 6,6 bilhões no ano de 2012,
o que representa uma queda de 7,4% em
relação ao valor de 2011. Foram exportadas 8,5 milhões de toneladas de celulose
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e 1,8 milhão de toneladas de papel. A
Europa se manteve como o principal destino da celulose brasileira e gerou 33%
da receita com as vendas externas do
produto, seguida pela China e América
do Norte, respectivamente, com 18,7% e
13,7%. A produção brasileira de celulose
e papel em 2012 se manteve estável, na
comparação com 2011. De janeiro a dezembro foram produzidas 13,8 milhões
de toneladas de celulose (- 0,2%) e 10,1
milhões de toneladas de papel (0,2%). Em
relação ao papel, a receita de exportação
acumulada registrou queda de 10,8%, na
comparação com o ano anterior, totalizando US$ 1,9 bilhão33. A América Latina
permaneceu como principal mercado e
foi responsável por 58,4% dessa receita,
seguida pela Europa e América do Norte,
responsáveis por 15,3% e 10%, respectivamente.
O Canadá é o principal exportador, sendo
responsável por 18% do total. Os EUA
ocupam a segunda posição, com 8%,
seguidos por Alemanha (7%), China (5%)
e Rússia (5%). O Brasil foi o 11o maior
exportador de madeira no período, com
pouco menos de 3% do valor mundial.

33

As vendas de papel no mercado doméstico foram de 5,5

milhões de toneladas, acumulando uma ligeira alta de 3,6% no ano, em
comparação com 2011, o que contribuiu para manter certo equilíbrio no
mercado, frente à crise econômica mundial.
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Capítulo 11
Produção Agropecuária e Setor
Financeiro
Ciclos em Duas Décadas
11.1. Aspectos Gerais
Crédito Rural no Brasil: distribuição espacial

Um panorama geral do comportamento
do crédito agropecuário nos últimos 20
anos é revelador da importância desse
instrumento de política pública para o
setor agropecuário. Não obstante, para
os objetivos desta pesquisa (adequação
do crédito rural a um padrão de desenvolvimento sustentável da produção
agropecuária) essa visão panorâmica é
ainda inadequada. Necessitamos de um
detalhamento muito maior. Uma primeira
etapa na busca desse detalhamento é
analisar a evolução do crédito agropecuário por unidades federativas ao longo
do tempo. Ao fazermos essa desagregação poderemos iniciar uma análise
da correlação entre disponibilidade de
crédito e regiões do território brasileiro
que tenham sofrido intenso processo de
degradação do seu capital natural.
Iniciamos a nossa desagregação das
informações do crédito agropecuário
estabelecendo a sua distribuição por unidades federativas no período entre 2000
e 2011. Esses dados estão resumidos na
Tabela 11.1. Em uma primeira análise fica
evidente que algumas poucas unidades
federativas abocanham parcela significativa do crédito rural oficial concedido
às atividades agropecuárias anualmente:
pouco mais de 2/3 (67,01%) de todo o
crédito rural brasileiro foi obtido pelos
estados do Paraná, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Minas Gerais em 2011. Essa

participação se alterou muito pouco ao
longo dos 12 anos analisados: em 2000
o percentual era de 66,62% e os estados
eram os mesmos, apesar de uma pequena
alteração na ordem de importância: São
Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas
Gerais.
Há outra evidência relevante sobre a
distribuição regional do crédito rural que
se pode obter das informações da Tabela
11.1. Se somarmos as participações dos
estados da região Norte (nela incluído
o estado do Tocantins), o total obtido é
1,2% do total concedido em 2011. Ou
seja, a região como um todo é marginal
na obtenção de crédito rural de fontes
oficiais. Por outro lado, se somarmos as
participações dos estados usualmente
apontados como grandes desmatadores
(Mato Grosso, Pará, Rondônia) obtemos
6,73% em 2011, quase toda devida à
participação de Mato Grosso (6,23%). No
entanto, esses percentuais não eram muito diferentes dos observados em 2000
(7,44% para os três estados e 5,76% para
Mato Grosso).
Esses resultados são reveladores, evidenciando alguns simplismos analíticos
existentes na literatura profana, técnica e
científica sobre causas do desmatamento
e da perda da diversidade biológica em
consequência da atividade agropecuária
no Brasil. Correlações espúrias têm sido
estabelecidas entre oferta de crédito
rural oficial e externalidades ambientais
negativas derivadas de uma agricultura
baseada em recursos naturais. Alguns
aspectos assinalados anteriormente devem ser aqui enfatizados, pois eles estão
diretamente relacionados aos objetivos
deste Estudo. Um primeiro aspecto é
que o crédito rural oficial parece estar
sendo mais utilizado em regiões onde
predominam a agricultura baseada em
ciência e não em regiões de agricultura
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baseada em recursos naturais. Assim,
se o crédito rural oficial está gerando
externalidades ambientais negativas (e
há indicações de que está), essas são as
predominantemente derivadas de uma
agricultura tecnologicamente moderna e não as externalidades negativas
usualmente derivadas de uma agricultura
de crescimento na margem extensiva.
Um segundo aspecto relevante é, em
geral, a baixa participação relativa do
crédito agrícola regional vis-a-vis a
participação relativa da mesma região
na produção total de lavouras e pecuária. Nossos dados sugerem – e apenas
sugerem, pois são necessárias maiores
desagregações que apenas dados primários permitem – que outras fontes de
financiamento não oficiais podem estar
sendo utilizadas pelos produtores rurais.
Isso torna o crédito rural oficial apenas
uma fonte dentre algumas fontes de financiamento da produção, competindo
com os recursos próprios do produtor e
com arranjos financeiros efetivados entre diferentes elos da cadeia produtiva.
Um aspecto final a ser observado na
Tabela 11.1. se refere ao crescimento
das participações de alguns estados no
total de crédito concedido entre 2000 e
2011. Um primeiro destaque é o estado
da Bahia que mais do que dobrou a sua
participação: 2,02% em 2000 e 4,08% em
2011. Uma possível explicação para esse
incremento é a expansão da produção
agropecuária no oeste baiano. Outro crescimento significativo foi observado no
estado do Piauí: de 0,41% em 2000 para
0,82% em 2011. Mais uma vez a expansão
das atividades agropecuárias na porção
sul do território piauiense é uma possível
explicação para esse crescimento.
Uma pergunta que imediatamente vem
à mente é se a distribuição do crédito
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agropecuário por unidades federativas é
desigual. Ela será desigual se um determinado estado receber uma parcela de
crédito maior do que sua contribuição
para o total produzido pelo país. Nós
dividimos a participação das unidades
federativas na produção agropecuária
brasileira em duas tabelas (11.2 e 11.3),
uma com a produção das lavouras permanentes e a segunda com a produção
das lavouras temporárias. Infelizmente,
dados estão disponíveis apenas até 2010
para as unidades federativas, não existindo informações para o ano de 2011.
No que concerne à produção das lavouras permanentes, Minas Gerais, São
Paulo, Bahia e Espírito Santo são os
quatro estados que mais participam na
produção de lavouras permanentes no
Brasil, com 47,04% do total (ver Tabela
11.2). Fica evidente que Bahia e Espírito
Santo apresentam uma participação na
produção das lavouras permanentes,
muito maior do que as suas respectivas
participações no total de crédito rural
concedido: Bahia – 13,81% contra 4,08%;
Espírito Santo – 7,95% contra 2,40%. Já
Paraná e Rio Grande do Sul participam
do crédito total mais significativamente
do que contribuem para a produção das
lavouras permanentes.
A análise da Tabela 11.3. amplia nosso
entendimento do grau de concentração
do crédito rural brasileiro para lavouras. Nela encontra-se a distribuição da
produção das lavouras temporárias por
unidades federativas. Os estados de São
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais responderam por 53,87% do
total brasileiro em 2010. Ou seja, uma
participação menor do que a participação
desses mesmos estados no crédito total
concedido (2011). Menor, mas não muito
menor. Desequilíbrio significativamente
maior pode ser observado para Mato
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Grosso: participa com 11,16% (2010) na
produção das lavouras temporárias, mas
obtém apenas 6,23% do montante total
de crédito (2011). Situação semelhante
ocorre para Goiás: 5,80% do crédito
contra 8,44% do total da produção de
lavouras temporárias.
Nossa análise da distribuição espacial
do crédito e da produção agropecuária
no Brasil agrega agora o detalhamento
para o crédito e para a produção exclusivamente obtidos pela pecuária. Em
um primeiro momento vamos analisar
a participação das diferentes unidades
federativas no crédito para a pecuária
brasileira. Essas informações estão resumidas na Tabela 11.4. Mais uma vez
percebemos a importância dos estados
de Minas Gerais (15,90%), Rio Grande do
Sul (10,08%), Paraná (10,01%) e São Paulo
(9,73%) na captação de crédito rural para
as atividades pecuárias em 2011. A eles se
adicionarmos o estado de Goiás (11,34%),
chegamos a mais da metade (57,06%) do
crédito rural para pecuária em 2011, participação não muito diferente que esses
cinco estados tinham em 2000 (53,66%).
A Tabela 11.4 nos permite ainda perceber
a relativa pequena participação dos estados da região Norte do Brasil no crédito
rural destinado à pecuária. Para o ano de
2011, todos os estados da região (incluindo nela o Tocantins) receberam 6,78% de
todo o crédito rural destinado às atividades da pecuária. Entre eles, o destaque é
o Tocantins com a participação de 2,97%
em 2011. Comparando esses dados com
os do ano inicial (2000) do período de
doze anos, a grande mudança observada
diz respeito à participação do estado do
Pará, cuja participação era de 5,97% em
2000 e caiu para 1,72% em 2011.
Para concluirmos nossa avaliação devemos comparar essas informações com a

distribuição da produção pecuária por
unidades federativas, dados que resumimos na Tabela 11.5. Infelizmente, os
dados obtidos não ultrapassam o ano
de 2008, apesar dos nossos esforços de
atualização. Não obstante, há evidências
que os maiores produtores da pecuária,
em termos relativos, são também os
maiores tomadores de crédito rural para
o setor. Mais de 60 % da produção pecuária brasileira são originados de cinco
estados: Minas Gerais (25,89%), Rio Grande do Sul (10,55%), São Paulo (10,13%),
Paraná (9,15%) e Goiás (8,68%).

11.2. Cadeia Produtiva da Soja
A participação da soja no total de crédito
rural oficial concedido mantém-se significativa ao longo de todo o período analisado neste Estudo. Em média, um quarto do
crédito destinado a lavouras foi concedido
aos produtores de soja. Em estados como
o Mato Grosso, por exemplo, a soja vem
representando sozinha mais de 60% dos
recursos do SNCR para as lavouras. Somando à soja os empréstimos ao milho e
ao café teremos computado cerca de 60%
de todo o crédito destinado às lavouras,
conforme pode ser visto na Figura 11.1. Já
destacamos, e Delgado, Leite e Wesz Júnior (2011) reafirmam, que a soja – assim
como a cana-de-açúcar - conta ainda com
financiamentos oriundos do setor privado
não regulados pelo Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR), tais como empréstimos internacionais, adiantamentos proporcionados pelas tradings, Contratos do
Produto Rural, entre outros. etc.).

11.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina
A participação da pecuária bovina no
SNCR apresenta um comportamento
muito similar ao comportamento geral do
crédito rural ao longo das últimas quatro
décadas (essa evolução foi por nós deta-
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Tabela 11.1. Distribuição Percentual do Crédito Rural para Lavouras por Unidades da Federação. - 2000 a 2011
Estados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Acre

0.16

0.04

0.05

0.09

0.05

0.05

0.05

0.05

0.03

0,04

0,06

0,05

Amapá

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

0.01

0.00

0.01

0,02

0,02

0,01

Amazonas

0.12

0.37

0.10

0.10

0.09

0.13

0.07

0.14

0.07

0,16

0,11

0,06

Pará

0.78

0.41

0.31

0.64

0.68

0.53

0.52

0.42

0.29

0,29

0,31

0,22

Rondônia

0.90

0.34

0.23

0.36

0.35

0.37

0.26

0.21

0.19

0,26

0,31

0,28

Roraima

0.06

0.03

0.02

0.04

0.07

0.13

0.03

0.03

0.02

0,02

0,02

0,02

Tocantins

0.48

0.37

0.33

0.79

1.00

0.77

0.56

0.55

0.63

0,60

0,52

0,56

Alagoas

0.21

0.46

0.34

0.34

0.21

0.48

0.79

0.56

0.44

0,34

0,33

0,30

Bahia

2.02

1.93

2.25

2.54

2.89

3.42

3.25

3.27

3.50

3,58

3,74

4,08

Ceará

1.16

1.21

0.75

0.47

0.63

0.44

0.63

0.67

0.58

0,63

0,62

0,55

Maranhão

0.55

0.45

0.46

0.75

0.66

1.51

1.07

0.98

1.16

1,11

1,01

0,85

Paraíba

1.03

0.82

0.66

0.45

0.46

0.35

0.43

0.57

0.54

0,36

0,44

0,39

Pernambuco

0.23

0.20

0.13

0.31

0.50

0.57

0.74

0.78

0.63

0,59

0,55

0,49

Piauí

0.41

0.33

0.27

0.40

0.51

0.68

0.65

0.57

0.65

0,87

0,89

0,82

Rio Grande do Norte 0.19

0.22

0.33

0.17

0.14

0.25

0.29

0.26

0.21

0,10

0,11

0,16

Sergipe

0.20

0.21

0.16

0.17

0.14

0.22

0.43

0.24

0.30

0,30

0,42

0,34

Espirito Santo

1.41

1.07

1.02

0.88

0.80

1.56

2.01

2.46

2.03

2,37

2,40

2,40

Minas Gerais

10.94 +.84

9.52

8.92

8.34

11.51 14.29 15.45

14.86 13,71 14,93 14,99

Rio de Janeiro

0.29

0.24

0.16

0.17

0.23

0.23

São Paulo

19.22 19.43 18.93 15.44 15.36

15.23 19.89 20.43

17.20 19,79 17,31 17,16

Paraná

18.09 18.42 19.14 19.12 19.57

18.90 16.13 17.36

19.48 17,46 17,05 17,69

Rio Grande do Sul

18.37 19.27 20.14 20.13 19.57

17.28 17.06 15.92

17.69 17,97 18,97 17,26

Santa Catarina

7.69

7.42

6.79

7.21

6.52

6.72

7.21

6.81

7.06

6,94

6,36

5,76

Distrito Federal

0.21

0.20

0.21

0.22

0.32

0.41

0.24

0.23

0.24

0,27

0,34

0,23

Goiás

6.90

6.44

7.10

7.20

8.11

7.08

5.04

4.56

4.63

4,54

4,81

5,80

Mato Grosso

5.76

7.16

7.34

8.89

8.77

7.52

5.19

4.38

4.51

4,58

5,24

6,23

Mato Grosso do Sul

263

2.94

3.18

4.19

4.20

3.64

2.82

2.84

2.83

2,87

2,93

3,12

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.39

Fonte: Banco Central do Brasil.
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Tabela 11.2. Participação Estadual na Produção Agropecuária Nacional - Lavouras Permanentes 2000 a 2010
Estados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rondônia

2.83

1.01

1.13

2.38

1.36

1.58

0.92

1.35

1.57

1,42

1,42

0,05

Acre

0.21

0.18

0.16

0.16

0.12

0.10

0.009 0.14

0.11

0,19

0,11

0,01

Amazonas

0.54

0.45

1.20

1.15

0.89

0.53

0.52

0.48

0.39

0,57

0,55

0,06

Roraima

0.06

0.07

0.05

0.07

0.07

0.08

0.06

0.07

0.07

0,09

0,08

0,22

Pará

4.67

4.22

4.85

3.56

2.83

3.02

3.01

3.70

3.20

3,80

3,54

0,28

Amapá

0.04

0.03

0.02

0.02

0.01

0.03

0.04

0.06

0.05

0,08

0,07

0,02

Tocantins

0.08

0.16

0.14

0.14

0.12

0.14

0.11

0.12

0.11

0,11

0,08

0,56

Maranhão

0.28

0.94

0.46

0.49

0.40

0.43

0.35

0.43

0.37

0,34

0,28

0,30

Piauí

0.44

0.28

0.20

0.27

0.32

0.22

0.23

0.16

0.24

0,23

0,13

4,08

Ceara

1.75

1.79

1.86

2.07

1.93

1.71

1.94

1.72

2.06

2,34

1,88

0,55

Rio Grande do Norte 0.58

0.54

0.57

0.79

0.78

0.84

0.67

0.86

0.69

0,89

0,57

0,85

Paraíba

0.87

0.96

0.76

0.94

0.67

0.83

0.67

0.71

0.72

0,72

0,53

0,39

Pernambuco

2.29

3.02

2.31

2.72

2.61

3.13

2.86

2.99

3.20

2,88

3,07

0,49

Alagoas

0.30

0.31

0.34

0.24

0.21

0.21

0.18

0.18

0.22

0,25

0,19

0,82

Sergipe

1.09

1.06

1.25

1.40

1.02

1.22

1.30

1.23

1.24

2,01

1,27

0,16

Bahia

11.46 12.35 13.83 13.40 12.12

12.86 12.35 13.73

12.94 15,89 13,81 0,34

Minas Gerais

22.95 16.38 20.13 16.44 23.79

21.84 24.25 18.85

24.16 22,47 25,28 2,40

Espirito Santo

10.64 6.78

6.54

7.14

8.32

9.61

9.26

11.12

9.92

9,01

7,95

14,99

Rio de Janeiro

1.40

1.11

1.18

1.04

1.14

0.93

0.93

0.85

0,87

0,80

0,18

São Paulo

17.53 32.90 29.15 29.05 26.43

25.80 25.46 26.59

23.37 21,19 24,73 17,16

Paraná

6.91

3.47

3.55

4.49

3.85

3.52

4.01

3.38

4.26

3,74

4,36

17,69

Santa Catarina

3.51

2.41

2.50

2.96

2.43

2.55

2.90

2.93

2.78

2,75

2,51

17,26

Rio Grande de Sul

6.90

6.56

6.05

6.96

6.71

6.38

5.99

6.33

5.49

6,12

4,83

5,76

Mato Grosso Sul

0.24

0.16

0.16

0.17

0.19

0.16

0.10

0.11

0.10

0,09

0,09

0,23

Mato Grosso

1.30

1.35

0.66

0.75

0.74

0.81

0.62

0.65

0.73

0,62

0,62

5,80

Goiás

1.01

1.02

0.90

0.94

0.93

1.15

1.06

1.05

1.04

1,19

1,11

6,23

Distrito Federal

0.12

0.14

0.13

0.13

0.11

0.10

0.11

0.11

0.11

0,13

0,13

3,12

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.44

Fonte: IBGE (2012)
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Tabela 11.3. Participação Estadual na Produção Agropecuária Nacional - Lavouras Temporárias 2000 a 2010
Estados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rondônia

0.39

0.29

0.37

0.37

0.41

0.51

0.54

0.52

0.55

0,67

0,61

0,05

Acre

0.34

0.22

0.20

0.19

0.14

0.21

0.17

0.18

0.18

0,15

0,31

0,01

Amazonas

0.59

0.63

0.41

0.26

0.22

0.44

0.47

0.37

0.33

0,33

0,32

0,06

Roraima

0.15

0.13

0.13

0.13

0.16

0.16

0.16

0.12

0.12

0,10

0,10

0,22

Pará

1.71

1.52

1.33

1.44

1.47

1.71

1.74

1.55

1.28

1,43

1,61

0,28

Amapá

0.06

0.07

0.08

0.03

0.05

0.07

0.09

0.10

0.08

0,07

0,08

0,02

Tocantins

0.53

0.56

0.51

0.81

0.84

0.97

0.76

0.75

0.99

1,04

1,03

0,56

Maranhão

1.50

1.40

1.42

1.49

1.54

1.75

1.62

1.44

2.15

1,84

1,95

0,30

Piauí

0.58

0.44

0.29

0.57

0.61

0.77

0.78

0.58

0.95

0,99

0,72

4,08

Ceara

1.35

0.80

1.09

1.08

0.82

0.93

1.41

1.01

1.25

0,83

0,69

0,55

Rio Grande do Norte 0.49

0.35

0.59

0.56

0.57

0.59

0.76

0.53

0.41

0,55

0,49

0,85

Paraíba

0.93

0.71

0.69

0.68

0.63

0.70

0.92

0.61

0.57

0,64

0,53

0,39

Pernambuco

1.68

1.50

1.60

1.21

1.24

1.57

1.66

1.41

1.28

1,46

1,51

0,49

Alagoas

2.40

2.22

1.66

1.12

1.09

1.25

1.39

1.18

1.15

1,27

1,14

0,82

Sergipe

0.31

0.25

0.27

0.33

0.27

0.30

0.39

0.37

0.43

0,44

0,61

0,16

Bahia

5.95

4.67

6.49

4.72

5.56

5.30

4.98

5.93

5.36

4,87

5,01

0,34

Minas Gerais

8.41

7.45

7.42

7.02

7.24

8.72

7.88

7.89

8.00

8,26

8,19

2,40

Espirito Santo

0.53

0.44

0.47

0.41

0.41

0.51

0.48

0.39

0.33

0,29

0,41

14,99

Rio de Janeiro

0.86

0.68

0.57

0.43

0.55

0.59

0.61

0.42

0.38

0,52

0,42

0,18

São Paulo

16.46 17.76 17.29 13.75 12.66

15.32 19.20 17.11

13.82 15,31 16,48 17,16

Paraná

14.53 15.81 15.76 17.69 16.47

14.47 14.60 16.21

17.23 13,96 15,17 17,69

Santa Catarina

5.16

4.48

4.34

Rio Grande de Sul

13.98 17.18 14.30 16.84 14.27

10.15 13.96 14.18

13.81 14,52 14,03 5,76

Mato Grosso Sul

3.29

3.50

4.14

Mato Grosso

10.50 9.81

10.70 12.18 16.35

17.39 10.75 11.83

13.20 13,88 11,16 5,80

Goiás

7.05

6.60

8.21

7.11

7.80

7.36

6.55

6.74

7.37

8,04

8,44

6,23

Distrito Federal

0.28

0.23

0.27

0.27

0.24

0.30

0.27

0.27

0.32

0,29

0,25

3,12

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.51
3.77

4.09
3.79

4.58
4.71

4.47
3.94

Fonte: IBGE (2012)
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Tabela 11.4. Distribuição Percentual do Crédito Rural por Unidades da Federação - Pecuária 2000 a 2011
Estados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Acre

0.46

0.51

0.52

0.72

0.65

0.75

0.35

0.32

0.25

0,28

0,40

0,26

Amapá

0.02

0.02

0.03

0.02

0.07

0.09

0.05

0.03

0.01

0,03

0,02

0,01

Amazonas

1.23

1.36

0.38

0.28

0.34

0.38

0.32

0.42

0.50

0,30

0,21

0,20

Pará

5.97

2.97

2.91

4.20

4.51

3.76

4.32

3.34

3.37

1,82

1,86

1,72

Rondônia

2.12

1.68

2.14

3.61

4.21

3.24

1.59

1.70

1.32

1,62

1,91

1,58

Roraima

0.03

0.02

0.04

0.05

0.13

0.22

0.24

0.10

0.08

0,04

0,05

0,05

Tocantins

‘

2.92

2.42

2.96

2.38

2.08

1.96

2.47

2.70

2,65

2,76

2,97

Alagoas

0.22

0.40

0.34

0.33

0.46

0.57

0.66

0.49

0.40

0,39

0,35

0,37

Bahia

1.99

2.31

2.74

2.53

3.83

3.43

3.52

2.96

2.55

2,47

2,66

3,11

Ceará

047

0.49

0.47

0.94

1.28

1.34

2.16

1.61

1.55

1,26

1,15

1,26

Maranhão

0.96

0.88

1.01

1.32

2.07

3.00

2.75

2.25

1.86

1,72

1,90

1,99

Paraíba

0.33

0.40

0.31

0.44

0.79

0.95

1.17

0.67

0.42

0,48

0,45

0,45

Pernambuco

1.20

0.61

0.48

0.62

0.93

1.09

1.91

1.68

1.16

0,85

0,84

0,85

Piauí

0.28

0.29

0.40

0.50

0.69

1.05

0.97

0.71

0.40

0,41

0,44

0,47

Rio Grande do Norte 0.23

0.60

0.64

1.23

1.38

1.44

1.23

1.02

0.73

0,59

0,50

0,42

Sergipe

0.32

0.42

0.37

0.38

0.56

0.67

0.72

0.54

0.37

0,34

0,36

0,36

Espirito Santo

0.63

0.86

0.83

0.96

1.08

1.27

1.10

1.08

1.23

1,36

1,38

1,21

Minas Gerais

10.83 10.47 11.08 12.15 11.64

13.14 14.47 13.82

15.34 14,81 15,31 15,90

Rio de Janeiro

0.42

0.48

0.40

São Paulo

14.40 16.02 15.48 16.23 14.68

11.18 12.24 13.21

13.87 15,04 11,80 9,73

Paraná

6.94

8.51

6.78

7.49

8.37

9.27

9.00

Rio Grande do Sul

11.02 10.39 10.94 9.77

8.75

8.21

8.12

10.20

11.34 10,80 11,53 10,80

Santa Catarina

10.21 9.70

9.98

9.03

7.44

6.61

7.71

7.21

6.87

8,48

8,57

9,78

Distrito Federal

0.26

0.61

0.55

0.33

0.43

0.27

0.15

0.11

0,08

0,12

0,09

Goiás

10.47 11.21 10.80 8.25

9.99

12.48 10.37 9.89

11.00 9,93

11,19 11,34

Mato Grosso

6.30

7.83

8.43

7.03

6.72

6.79

6.19

7.15

6.00

6,31

7,15

7,24

Mato Grosso do Sul

7.95

8.14

8.02

6.98

7.83

7.86

6.88

7.37

7.19

6,65

6,97

7,41

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.39
8.79

0.32

0.36
8.28

0.41

0.47

Fonte: Banco Central do Brasil
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Tabela 11.5. Participação Estadual na Produção Pecuária Nacional - 2000/2008
Estados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Acre

0.25

0.41

0.38

0.37

0.42

0.34

0.30

0.25

0.24

0,67

0,61

0,05

Amapá

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.02

0,15

0,31

0,01

Amazonas

0.55

0.55

0.61

0.54

0.51

0.55

0.60

0.41

0.51

0,33

0,32

0,06

Pará

2.14

2.03

2.26

2.06

2.09

2.38

2.48

2.27

2.14

0,10

0,10

0,22

Rondônia

1.12

1.06

1.18

1.44

1.63

1.66

1.48

1.64

1.60

1,43

1,61

0,28

Roraima

0.16

0.11

0.09

0.09

0.08

0.07

0.07

0.07

0.06

0,07

0,08

0,02

Tocantins

0.63

0.64

0.64

0.68

0.71

0.75

0.87

0.89

0.84

1,04

1,03

0,56

Alagoas

1.08

1.32

1.12

1.03

1.00

0.92

0.90

0.85

0.76

1,84

1,95

0,30

Bahia

4.22

4.28

3.95

4.15

4.01

4.00

4.18

4.01

4.08

0,99

0,72

4,08

Ceará

2.87

2.82

2.80

2.77

2.68

2.74

2.80

2.65

2.62

0,83

0,69

0,55

Maranhão

1.13

1.01

4.63

1.11

1.25

1.35

1.45

1.26

1.32

0,55

0,49

0,85

Paraíba

0.95

1.05

0.92

0.87

0.85

0.94

0.93

0.88

0.91

0,64

0,53

0,39

Pernambuco

2.78

2.89

2.83

2.50

2.44

2.95

3.37

3.34

3.44

1,46

1,51

0,49

Piauí

0.85

0.87

0.80

0.84

0.79

0.78

0.77

0.65

0.64

1,27

1,14

0,82

Rio Grande do Norte 1.22

1.40

1.30

1.48

1.48

1.48

1.62

1.23

1.33

0,44

0,61

0,16

Sergipe

0.56

0.56

0.64

0.71

0.74

0.90

1.00

0.93

1.03

4,87

5,01

0,34

Espirito Santo

1.63

1.66

1.76

2.07

1.94

2.14

2.05

1.88

1.97

8,26

8,19

2,40

Minas Gerais

24.90 24.57 23.47 24.23 24.85

25.06 24.47 26.13

25.89 0,29

0,41

14,99

Rio de Janeiro

2.06

1.48

1.34

0,42

0,18

São Paulo

14.34 13.50 12.67 13.31 12.20

11.48 11.05 10.79

10.13 15,31 16,48 17,16

Paraná

8.83

9.95

9.78

9.46

9.15

Rio Grande do Sul

10.20 10.30 9.90

10.18 10.02

9.42

9.48

10.05

10.55 4,43

Santa Catarina

5.11

5.47

5.09

6.07

6.12

6.20

6.52

6.41

6.76

14,52 14,03 5,76

Distrito Federal

0.57

0.49

0.41

0.42

0.42

0.33

0.28

0.33

0.24

3,83

Goiás

8.13

8.30

8.34

8.51

8.47

8.28

8.40

8.49

8.68

13,88 11,16 5,80

Mato Grosso

2.07

2.25

1.99

2.09

2.30

2.40

2.29

2.31

2.33

8,04

8,44

6,23

Mato Grosso do Sul

1.62

1.66

1.62

1.60

1.65

1.43

1.36

1.39

1.42

0,29

0,25

3,12

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.84
8.92

1.70
8.86

1.63
9.24

1.62
9.70

Fonte: IBGE (2012)
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1.48

1.40

0,52

13,96 15,17 17,69
4,25
4,46

17,26
0,23
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rebanho, em particular as Norte e Centro-Oeste, foram as que apresentaram
também elevação na disponibilidade de
recursos para o financiamento, em especial após os anos de 1990; 2) regiões
que detiveram historicamente os maiores volumes de crédito (Sudeste e Sul),
não apresentaram correlação entre as
variáveis na maior parte do período; e
3) no período em que os recursos quase
se extinguiram e estagnaram, entre
1986 a 1995, o número de cabeças não
se reduziu em nenhuma das regiões e
até mesmo cresceu na região Norte e
na região Centro-Oeste. Assim, embora
o crédito rural possa ter tido influência
no crescimento da pecuária em períodos
específicos, certamente existem outros
determinantes (para esse crescimento)”.

lhada no Capítulo 4 deste estudo). Silva
Neto, Bacha e Bacchi (2011) argumentam
que é possível notar três fases distintas
do crédito rural pecuário: 1) o período de
crescimento de 1969 a 1979; 2) o forte
declínio seguido de estagnação de 1980
a 1996; e 3) a retomada de crescimento
de 1996 a 2010.
O exame da Figura 11.2., retirada do
artigo dos autores, permite uma melhor
visualização da participação de cada
região geográfica no total disponibilizado para o financiamento da atividade
pecuária. No terceiro período assinalado
acima, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste detiveram juntas quase 80% do
crédito rural pecuário, sendo respectivamente a participação de cada uma delas
de 27,60%, 25,97% e 25,12%. A região
Norte elevou sua participação para cerca
de 10%, contra apenas 5,32% do período
anterior e 2,21% do primeiro período.
Em outras palavras, repete-se também a
concentração geográfica do crédito rural
já assinalada no início deste capítulo.
Já a Figura 11.3 mostra a evolução do
total de crédito rural à pecuária e a evolução do rebanho bovino brasileiro. Ela
permite visualizar se há relação entre o
crescimento do rebanho e das inversões
de financiamento, identificando assim
se o crédito pode ter contribuído para
o crescimento do número de cabeças.
A evolução do rebanho apresenta uma
dinâmica bem diferente relativamente
ao crédito, com uma tendência de crescimento desde o princípio. Ao analisar se
o rebanho bovino, subdivido por regiões
geográficas, apresenta alguma peculiaridade quanto ao comportamento do
nacional e compará-lo com a evolução
regional do crédito rural, Silva Neto, Bacha e Bacchi (2011) concluem que:
“1) as regiões com maior dinâmica do

Além do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), os três fundos constitucionais
(do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste) têm representado um incentivo,
sobretudo, à pecuária, seja para grandes,
médios ou pequenos produtores. Em
2007, 59% dos recursos dos fundos para
produtores e cooperativas foram destinados ao setor e apenas 41% à agricultura.
A maior parte dos contratos (99,5%) teve
como limite financiamentos de até R$
60 mil. Cabe, ainda, destacar o papel do
BNDES no financiamento da cadeia produtiva da carne.
A cadeia de carnes, em seu conjunto,
recebeu R$ 3,9 bilhões do BNDES em
2007, despontando como a que mais se
beneficiou dos recursos do Banco naquele ano (BNDES, junho de 2008). O valor
desembolsado para o segmento de bovinos alcançou R$ 1,856 bilhão. Vale lembrar que dos quatro contratos diretos de
maior valor realizados pela área industrial
do BNDES, em 2008, foram para indústrias de carne bovina: Bertin, JBS Friboi,
Marfrig e Independência Participações,
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em valor total de R$ 4,8 bilhões, o que
representou a metade do volume de créditos liberados pela instituição à indústria
de alimentos naquele ano. Esses valores
não entram nas estatísticas do Anuário
do Crédito Rural do Banco Central. Esses
contratos visam apoiar a internacionalização dos frigoríficos brasileiros.

11.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
Um dos aspectos surpreendentes quando se analisa a evolução do crédito rural
oficial é a relativa baixa participação da
cana-de-açúcar no volume total de crédito rural concedido. Essa participação tem
sido historicamente inferior a 5% do total,
modesto para a importância dessa cadeia
produtiva agropecuária, quer em termos de
produção, área plantada e volume exportado. A Tabela 11.6. revela um total de R$ 2,8
bilhões financiados pelo SNCR à atividade
de produção de cana-de-açúcar em 2012
para um total de pouco mais que 14 mil
contratos, perfazendo uma média de R$
197 mil por contrato de financiamento.

Se acrescentamos a esse montante os
financiamentos concedidos à cadeia produtiva da cana-de-açúcar pelo BNDES,
a situação se altera um pouco. O financiamento do BNDES acrescentou R$ 6
bilhões ao total recebido pelo setor em
2012 que se somou aos quase R$ 3 bilhões do SNCR. Do total financiado pelo
BNDES uma pequena parcela foi destinada à produção de cana-de-açúcar propriamente dita – aproximadamente 20%.
O elo industrial da cadeia abocanhou a
maior parcela (40%). O restante foi pulverizado em outros elos ou atividades da
cadeia produtiva da cana-de-açúcar, com
alguma importância para a cogeração de
energia elétrica (perto de 10% do total).
Mesmo com a análise conjunta dos financiamentos do SNCR e do BNDES para
a cadeia produtiva da cana-de-açúcar
ainda surpreende a participação dessas
fontes oficiais no financiamento total
dessa cadeia. Caldas (2013) apresenta
estimativas do Produto Interno Bruto
(PIB) do setor sucroalcooleiro de US$ 48

Figura 11.1. Distribuição dos Recursos do SNCR por produto agrícola 1999/2010
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Figura 11.2. Crédito rural destinado à atividade pecuária, 1969 a 2010 (valores constantes de 2010)

Figura 11.3. Dinâmica do rebanho bovino e do crédito rural pecuário, 1969 a 2010 (valores constantes de 2010)

bilhões para 2012. Com apenas pouco
mais de US$ 4 bilhões de financiamento
de fontes oficiais, fica evidente que a cadeia da cana-de-açúcar deve valer-se de
fontes não oficiais de recursos financeiros
no desenvolvimento de suas atividades
produtivas anuais.

11.5. Cadeia Produtiva da Madeira
Economistas ambientais e florestais
apontam algumas características importantes para análise do recurso florestal
enquanto ativo econômico: as florestas
são multifuncionais e fornecem diversos
bens e serviços como madeira serrada,
madeira para combustível, comida, ma134
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Tabela 11.6. Financiamento do crédito rural para cana-de-açúcar

Ano

Número de Contratos Total Financiado (R$) Área Financiada (ha)

2007

24.199

1.906.747.137

1.785.429

2008

26.209

2.152.445.862

1.718.398

2009

24.823

2.141.079.546

1.568.262

2010

19.649

2.427.531.533

2.175.968

2011

16.995

2.314.254.784

1.699.961

2012

14.338

2.820.714.975

2.095.353

Fonte: Anuário Estatístico Crédito Rural, Banco Central do Brasil

Tabela 11.7. Financiamento do BNDES para cana-de-açúcar - R$ milhões

2008

2009

2010

2011

2012

Agrícola

686

688

953

910

1.200

Industrial (açúcar e etanol)

3.942

4.184

5.139

4.127

2.300

Cogeração

1.872

1.522

1.483

861

700

Total

8.508

8.403

9.585

7.909

6.212

Fonte: BNDES

nutenção da qualidade do ar e da água,
ciclagem dos nutrientes do solo, entre
outros. Essa característica faz com que a
avaliação econômica (e o financiamento)
de atividades florestais seja complexa,
devendo levar em consideração qual
o produto final que será aproveitado.
Acrescenta-se a tudo isso que a extração
de madeira não ocorre via colheita do
crescimento incremental das florestas e
sim da extração dessas como um todo.
Outro ponto importante relacionado à
atividade é que existe um grande espaço
de tempo entre o plantio e a maturidade
biológica de uma árvore, sendo necessário considerar essa discrepância temporal
na análise econômica e nas formas de
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financiamento. Não obstante, o plantio
de florestas comerciais não é imprevisível
a respeito do ponto no tempo em que
o retorno poderá ser recebido. Desse
modo, ajustar os estoques e fluxos de
madeira é uma tarefa viável do ponto de
vista técnico. Esse ajuste ocorre através
da separação do plantio em talhões que
são manejados por tempo específico de
modo a sempre haver produção.
Todas essas especificidades do processo
produtivo da cadeia da madeira exigem
especificidades das formas de financiar
suas atividades. Mecanismos de financiamento têm tradicionalmente fortalecido
o setor de florestas plantadas no Brasil.
Esses mecanismos de financiamento pú-
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blicos e privados, incluindo as linhas de
crédito destinadas ao setor, têm promovido a expansão e o desenvolvimento do
setor de florestas plantadas. Assim, o alto
capital inicial necessário para a implantação da floresta e na compra de insumos,
mudas e equipamentos tem sido usualmente provido por tais mecanismos.
Dentre as linhas de créditos e financiamento disponibilizadas pelo governo
federal destacam-se o BNDES – FINEM
(Financiamento a Empreendimentos), o
BNDES Florestal, o Programa de Plantio
Comercial e Recuperação de Florestas
(PRoPFLoRA), o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
Florestal (PRoNAF Floresta), o PRoNAF

Energia Renovável e Sustentabilidade
Ambiental (PRoNAF ECo), o Programa
de Investimento, Custeio e Comercialização Florestal do Banco do Brasil (BB
Florestal), e os Fundos Constitucionais
Federais (FNo, FNE e FCo). É interessante
observar que diferentemente das linhas
de crédito, tais como o PROPFLORA e
PRONAF, destinadas em sua maioria aos
pequenos e médios produtores rurais, o
BNDES Florestal e o Finem não estipulam
valores máximos de financiamento e sim
mínimos.
Os desembolsos do Programa de Plantio
Comercial de Florestas – PRoPFLoRA entre
os anos de 2005 e 2009 estão apresentados na Tabela 11.8. Nela observa-se uma

Tabela 11.8. Evolução dos desembolsos pelo programa PRoPFloRA (2005-2009)

UF

2005

2006

2007

2008

2009

BA

265

113

72

371

620

ES

3.863

3.901

3.164

1.344

1.692

GO

17

4

422

436

1.833

MT

807

85

442

511

1.011

MS

230

0

36

1.059

739

MG

4.777

7.087

20.382

30.313

47.034

PR

2.051

8.920

10.404

12.108

12.221

RS

16.583

17.613

9.831

6.988

4.463

SC

6.838

4.136

5.095

3.942

2.980

SP

2.351

2.134

1.876

3.797

3.071

Outros

...*

143

379

448

752

Total

37.782

44.136

52.102

61.318

76.416

Fonte: BNDES, (2006‑2010), adaptado por STCP. * Valores não identificados.
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crescente evolução nos valores disponibilizados pelo BNDES ao PRoPFLoRA. Os
desembolsos do PRoPFLoRA cresceram
102,3% no período, o que representa
crescimento médio anual de 19,3%. O
desembolso do programa foi da ordem
de R$ 76,4 milhões somente em 2009. Já
a Tabela 11.9. apresenta os desembolsos
operacionalizados por meio do PRONAF
Floresta entre os anos safra 2004/2005
até 2008/2009, por estado. Nela se observa uma redução de 25,7% no número
de contratos e 13,4% no valor financiado
durante o período analisado. Tal situação
decorre do fato dessa linha não financiar
mais monocultivos florestais, visto que
seu foco são sistemas agroflorestais e o
manejo florestal. As atividades de mono-

cultivos florestais passaram a ser financiadas pela linha PRONAF ECO.
Fica evidente que os valores apresentados
são tímidos em relação às necessidades
financeiras de um setor com as características da cadeia produtiva da madeira.
Parece claro que apesar da existência de
diferentes mecanismos de financiamento
para o estabelecimento de florestas plantadas, originários de fontes públicas e privadas, o setor privado, por meio de seus
fundos e investimentos diretos, nacionais
ou estrangeiros, é o grande responsável,
pelos níveis atuais de investimentos em
florestas plantadas no Brasil.

Tabela 11.9. Evolução dos valores desembolsados pelo PRoNAF Floresta (anos safra entre 2004/2005 até 2008/2009)

Ano Safra 2007/2008

Ano safra 2008/2009

UF

Valor financiado (R$) Número de contratos Valor financiado (R$) Número de contratos

BA

73.895

8

270.608

32

CE

31.840

2

-

-

ES

40.000

4

176.639

10

GO

-

-

126.605

6

MG

250.315

19

2.154.785

131

MS

-

-

42.847

5

PE

27.418

5

-

-

PR

979.601

66

1.011.007

97

RJ

35.458

3

52.232

4

RO

15.526

1

-

-

RS

210.561

19

913.323

85

SC

923.875

68

3.457.246

220

SP

106.357

9

1.069.080

59

Total

2.694.846

204

9.273.372

649

Fonte: MDA, (2009)
¹ Dados disponibilizados até 31/03/2009, referentes ao financiamento via Banco do Brasil (único banco a operacionalizar a linha
até a referida data).
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Capítulo 12
Produção Agropecuária e Capital
Natural
Frutos da RIO92
12.1. Aspectos Gerais
Os vinte anos pós RIO92 testemunharam
mudanças significativas na realidade brasileira relacionada ao uso e a conservação
do seu capital natural. Uma evidente
mudança foi a ampliação da abrangência
das políticas de uso e de conservação
desse capital natural. As políticas implementadas nesses 20 anos estão resumidas
nos Quadros A.1., A.2. e A.3. da seção
Apêndices deste estudo. Não se pode
negar que elas representam um avanço
em termos de detalhamento da Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) de
1981. Não obstante, essas novas políticas
ainda mantinham um predomínio de uso
de Instrumentos de Comando e Controle
(ICC), também chamados de instrumentos
de incentivo negativo. Não menos importante, esses vinte anos também testemunharam a incorporação dos chamados incentivos positivos (incentivos financeiros
e incentivos econômicos) no ferramental
de políticas de uso e de conservação do
capital natural no Brasil.
O início do corrente século vai observar
a lenta incorporação desses incentivos
financeiros e econômicos na política de
meio ambiente do Brasil. O discurso de
posse da então Ministra do Meio Ambiente
Marina Silva, exaltando a necessidade do
uso de instrumentos econômicos, foi um
elemento-chave na difusão da crença na
eficácia de instrumentos econômicos em
complementação aos usuais instrumentos

de comando e controle (ICC). Incentivos
econômicos são mais eficientes do que os
ICC34. Essa é a essência da preferência de
economistas pelos incentivos econômicos:
a busca de maior eficiência na política
pública ambiental. Os elevados custos
dos ICC – custos de implantação e monitoramento - motivaram a busca de instrumentos de política ambiental que fossem,
pelo menos, mais efetivos em custos ou,
preferencialmente, mais eficientes. ICC só
são eficazes se a autoridade pública ambiental for capaz de arcar com os gastos
necessários para monitorar o comportamento dos agentes sociais (consumidores
e produtores) para garantir que eles estejam agindo dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental.
Por outro lado, os agentes sociais também arcam com custos de ICC. Esses são
relacionados com os gastos necessários
para se alcançar o limite estabelecido pela
autoridade ambiental, materializados na
introdução de filtros, unidades de tratamento, mudanças no processo de produção, desapropriação de área produtiva,
entre outros. Assim, se os custos desses
agentes diferem significativamente entre
eles – e usualmente eles diferem – ICC
não serão eficientes, pois aumentam em
muito os custos de implantação de medidas conservacionistas.
O levantamento dos incentivos financeiros e econômicos existentes atualmente
34

É usual confundir eficácia (atingir um determinado objetivo)

com eficiência (atingir um determinado objetivo à maior relação benefício/custo possível). Essa é a diferença básica entre os dois conceitos para
a Economia. Economistas ambientais não afirmam que ICC são ineficazes;
eles afirmam que ICC tendem a ser ineficientes. Ou seja, um ICC pode
alcançar os objetivos por eles desejados, desde que a autoridade pública
possa arcar com os custos de implantação e de monitoramento do ICC.
Esses custos são elevados e para um dado benefício da ação pública, a
relação benefício/custo tende a ser pequena (quando não menor do que
1). Por isso, a ineficiência do ICC.
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no Brasil – em níveis federal, estadual,
municipal, privado e não governamental – indica uma quantidade significativa
desses incentivos. Nós resumimos as
principais características desses incentivos
no Quadro A.4 na seção de Apêndices.
Nele optamos por resumir os federais,
estaduais e municipais, por entender que
são os que, de alguma forma, podem
criar mais espaço fora do “mercado de
projetos”, não obstante ainda ter grande
interface com este. É importante destacar
que um detalhe da experiência brasileira
de incentivos financeiros e econômicos
chama a atenção do analista: praticamente
todos eles apresentam, de alguma forma,
as características de subsídio ambiental.
A única notável exceção é a cobrança do
valor econômico da água bruta estipulada
na Política Nacional de Recursos Hídricos
(com evidentes características de tributo
ambiental).
Pode-se afirmar que quando se pensa em
política ambiental baseada em incentivo
financeiro e econômico no Brasil, pensa-se
em subsidiar a atividade do agente social
ou a ação de gestores de determinados
níveis de administração (como no caso do
ICMS Ecológico). O subsídio ambiental é
apenas um dos possíveis incentivos positivos assinalados na literatura especializada.
Então, por que essa preferência quase que
exclusiva por esse tipo de incentivo? Duas
possíveis respostas podem ser aqui apontadas. Uma primeira possível explicação
para essa preferência pode ser a aparente
facilidade de desenhar e implantar um
subsídio ambiental. Isso é um significativo engano com sérias consequências em
termos de eficácia, eficiência e equidade
da política ambiental. Incentivos positivos
baseados em subsídio ambiental exigem
a presença de vários cuidados especiais.
Destacaremos dois desses cuidados, relacionados com: a) a determinação do valor
do incentivo a ser pago; e b) a partir de
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que ponto (temporal, espacial ou ambiental) o incentivo deve ser pago.
Uma segunda possível explicação para
o predomínio do subsídio ambiental é
de caráter político-positivo desse instrumento, à luz da percepção de estratos/
grupos sociais menos favorecidos, sobre
os quais esses programas incidem. Ora,
se um grupo/estrato social desfavorecido é oferecido uma renda extra direta
(dinheiro na mão, serviços, benefícios
indiretos, etc.), é compreensível que esses
grupos/estratos reajam positivamente a
eles. Essa reação ocorre mesmo que em
níveis desproporcionais, ou seja, mesmo
que os pagamentos tivessem de ser feitos
em níveis diferentes do que são, ou que o
comportamento dos agentes devesse ser
alterado em níveis diferentes dos que são.
É importante assinalar que a tendência
de se pensar em incentivos financeiros
ou econômicos na política ambiental
também ocorre quando se concebem
adaptações no crédito rural para atingir
objetivos de redução de impactos negativos sobre o capital natural. O exemplo
mais evidente disso é o Programa para
Redução da Emissão de Gases de Efeito
Estufa na Agricultura – Programa ABC,
já apresentado neste estudo. Em sua essência, o Programa ABC busca combinar
mudança tecnológica e/ou no uso do solo
com crédito rural a juros favorecidos
com o objetivo de reduzir as emissões de
gases de efeito estufa pelas atividades do
setor agropecuário.
Mesmo sem uma avaliação preliminar
da eficácia desse subsídio via crédito na
difusão das alternativas propostas pelo
programa ABC, há outras manifestações
de estender dessa “estratégia em outras
direções no setor agropecuário. Por exemplo, propostas são vinculadas na imprensa
popular sobre a necessidade de linhas de
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crédito favorecido para “auxiliar” produtores rurais no cumprimento das exigências do Código Florestal. Nós voltaremos
a esse debate na sequência deste estudo.
Antes, porém, cabe agora perceber como
as cadeias aqui analisadas têm se relacionado com o capital natural nos últimos 20
anos e como elas se relacionam com os
ICC e os IE da política ambiental brasileira.

12.2. Cadeia Produtiva da Soja
A cadeia produtiva da soja, em especial
o elo de produção agrícola propriamente
dita, é um fascinante exemplo de uma
combinação de sistema de produção baseado em recursos naturais com sistema
de produção baseado em ciência em diferentes pontos do espaço geográfico em
que a sua produção ocorre. Há regiões
brasileiras onde a produção de soja ainda
se realiza em áreas recentemente desmatadas, como também há regiões brasileiras onde a soja é cultivada há algumas
décadas com crescente adoção de novas
técnicas e insumos no processo produtivo.
Observam-se, portanto, externalidades
ambientais negativas da expansão extensiva, assim como da ampliação intensiva.
Há pouco menos de uma década, nós e
alguns coautores chamávamos a atenção
das especificidades das interfaces produção de soja para exportação e o capital
natural e alertávamos para algumas simplificações analíticas então existentes sobre
essas interfaces35. Enfatizávamos, então, a
realidade da produção de soja nos Cerrados brasileiros. Não obstante, muitas de
nossas observações são válidas para o que
tem ocorrido na franja sul da Amazônia
35

Trata-se do estudo SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF

EXPORT-LED GROWTH IN SOY PRODUCTION IN BRAZIL, coordenado
pelo Prof. Dr. Charles Curt Mueller com a coautoria dos professores
doutores Jorge Madeira Nogueira, Mercedes Bustamante e Mauro Lopes
e por solicitação da WWF (2004).

brasileira. Nos próximos parágrafos vamos
retomar alguns trechos daquele estudo,
complementando-os com novas análises
quando julgarmos necessário.
Uma das interfaces relevantes entre produção de soja e capital natural se materializa em termos do uso e da conservação
dos recursos hídricos. Em termos da
região Centro-Oeste brasileira é na parte
superior das planícies que importantes
bacias hidrográficas responsáveis pelo
fornecimento de água estão localizadas.
Essa é uma das razões para o Cerrado
brasileiro ser conhecido como berço das
águas. Por sua vez, a soja precisa de abastecimento adequado de água para produzir rendimentos elevados; uma das principais causas de variações no rendimento
de soja no Brasil entre os anos é a falta de
água. São os campos relativamente úmidos os responsáveis por armazenar água
no período chuvoso e para a alimentação
da rede de drenagem durante a estação
seca. Depois que essas áreas são drenadas, e uma vez que elas estão secas, elas
são incorporadas a áreas sob cultivo de
grãos. Comparações de mapas ilustrando
uso de solo em 1964 e 1994 mostram que
de um total de 29 mil hectares de campos
molhados existentes em 1964 cerca de
6,2 mil secaram completamente e estão
sendo usados para o cultivo de soja.
Uma outra interface relevante entre produção de soja e capital natural é aquela
relacionada com manejo e controle da
erosão do solo. Práticas tradicionais de
cultivo do solo para o plantio de soja
podem causar danos significativos aos
solos do Cerrado. Em especial, a erosão
do solo é significativa preocupação relacionada à lavoura de soja no Cerrado.
Os solos de Cerrado mais utilizados para
a agricultura são levemente ondulados,
cuja inclinação raramente excede três
por cento. Por outro lado, nas encostas
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inferiores e até perto de cursos de água a
inclinação é em média de cinco por cento. Em condições naturais, latossolos são
considerados resistentes à erosão devido
a sua alta permeabilidade, grande profundidade, níveis elevados de agregação e de
cobertura vegetal. No entanto, a remoção
da vegetação natural, seguida por cultivo
intensivo anual, altera significativamente
sua resistência.
Na busca de alternativas para a redução
desses danos, houve uma paulatina introdução de sistemas de preparação mínima
sem revolvimento do solo (no tillage) ou
plantio direto nos restos da safra anterior.
Substituir sistemas convencionais de cultivo por técnicas de plantio substancialmente reduz a perda de solo da erosão36.
Plantio direto era usado no Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catarina desde o final
dos anos 1970, onde provou ser muito
eficaz no controle da erosão. Atualmente,
várias formas de cultivo mínimo ou de
plantio direto são empregadas no Cerrado. Estima-se que o plantio direto é a
técnica utilizada em cerca de 70% da área
cultivada, em comparação com 30% que
usam sistemas convencionais.
O cultivo de grãos requer atenção para
controlar ervas daninhas invasoras. Essas podem causar perdas significativas
na produção, dificultar as operações de
colheita e influenciar negativamente na
qualidade da soja colhida. Os métodos
usados, isoladamente ou em combinação,
para controlar ervas daninhas incluem

36

técnicas culturais, mecânicas37, químicas e
biológicas. A vantagem do controle químico para um produtor individual é que
ela demanda menos mão de obra e os
produtos químicos podem ser aplicados
rapidamente. A identificação prévia das
plantas que serão controladas é o fator
mais importante para a escolha de um
produto químico apropriado alcançar o
sucesso. No entanto, em alguns casos, as
ervas daninhas são resistentes a determinados herbicidas (por exemplo, Brachiara
plantaginea, Bidens pilosa e Euphorbia
heterophylla) quando eles são aplicados
ao cultivo de soja. Assim, a permanência
das ervas induz o produtor a aplicar doses
ainda maiores de químicos, com nefastas
consequências para o capital natural.
Ervas daninhas não são, no entanto, os
únicos fatores influenciando negativamente a produtividade da soja. Entre os
principais fatores limitantes de elevados
rendimentos da soja são pragas e doenças, muitas das quais difíceis de controlar.
Aproximadamente 40 doenças causadas
por fungos, bactérias, nematoides e vírus
já foram identificadas no Brasil. Esse número continua a aumentar à medida que
a produção se expande para novas áreas
e/ou como consequência da monocultura
e/ou do transporte de grãos infectados.
Ao mesmo tempo, doenças tradicionais
atingiram proporções epidêmicas na região dos Cerrados. A maioria dos patógenos é transmitida por meio de sementes.
Portanto, tratamento de sementes é essencial para prevenir ou reduzir as perdas
causadas pela doença
Nos Cerrados observa-se uma infestação
crescente de fedegoso (Senna obtusifo-

Plantio direto permite que resíduos de culturas acumulem

na superfície. Essa camada de matéria orgânica age como uma cobertura
para evitar a erosão, manter a umidade e intensificar a mistura com

37

quaisquer insumos químicos para melhorar a sua produtividade. Técnicas

a colheita de soja com uma maior capacidade para competir com as

de plantio direto reduzem também o transporte de pesticidas, herbicidas

ervas daninhas. Técnicas “mecânicas” incluem o uso de ferramentas para

e fertilizantes pela chuva para os cursos de água doce.

reduzir as populações das ervas daninhas invasoras.
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lia), carrapicho beiço-de-boi (Desmodium
tortuosum), cheirosa (Hyptis suaveolens),
capim custódio (Pennisetum), balãozinho
(Cadiospermun halicacabum), entre outros. Como consequência, pesticidas são
amplamente utilizados no cultivo de soja.
A procura de pesticidas tem aumentado
nos últimos anos, mas o consumo desses
produtos no país é bastante significativo
há muito tempo. Em 1989 o consumo de
pesticidas atingiu 151,8 mil toneladas
e o Brasil foi o quinto maior mercado
consumidor do mundo naquele ano. A
realidade não se alterou nas últimas duas
décadas, apesar da regulamentação das
vendas e do uso, regidas pela Lei no
7.802, de 01/11/1989 e regulamentadas
pelo Decreto 98.816, 01/11/1990, que
classifica os pesticidas em termos e sua
utilização e seus impactos toxicológicos
no ambiente vis-à-vis humanos e outros
organismos vivos.
Assinalamos há alguns parágrafos acima
que o plantio direto se difunde devido
à sua eficácia no manejo do solo e no
controle de erosão. No entanto, para o
sucesso dessa prática, a adoção de um
eficaz sistema de controle de ervas daninhas é necessária. O método químico
tem sido o mais amplamente aplicado
quando se opta pelo plantio direto. Concomitantemente difunde-se também uma
série de problemas associados ao uso de
herbicidas e pesticidas: falta de ajuste de
pulverizadores, funis alterados e erros na
aplicação de dosagem. Esses são frequentemente citados como responsáveis por
maus resultados da aplicação de pesticidas. Alguns herbicidas deixam resíduos
no solo e podem persistir durante longos
períodos de tempo.
Finalmente deve ser mencionada uma
mudança ocorrida na produção de soja no
período entre a RIO92 e a RIO+20 e que
alimentou um intenso debate; o uso da

soja transgênica. A engenharia transgênica conseguiu produzir variedades de soja
resistentes ao herbicida glyphossate, que
passaram a ser produzidas no Brasil por
meio de uma joint venture entre a Monsanto e a empresa brasileira FT Sementes.
A Monsoy foi lançada em 1996 para promover a produção de soja e o manejo do
solo por meio do uso de apenas um herbicida, o glyphossate (produto comercial de
Round-up) produzido pela Monsanto.
No Brasil, a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio), sob o Ministério
da Ciência e Tecnologia, passou a ser
responsável pela regulação, investigação,
transporte e comercialização de organismos transgênicos e seus derivados. CTNBio aprovou a autorização de comercialização de variedades de soja transgênica
resistentes ao herbicida Round-up. Em
junho de 1999, o Ministério da Agricultura passou a exigir o registro obrigatório
para a produção e comercialização de
sementes para cinco cultivares de soja
transgênica. No entanto, nos anos iniciais
de difusão da soja transgênica, organizações de defesa do consumidor obtiveram
liminares temporárias suspendendo a
autorização concedida para o cultivo comercial de variedades de soja transgênica.
No entanto, apesar de restrições, cultivos
de soja transgênica foram lentamente se
difundindo no Brasil.
Tecnologia de plantas transgênicas é
considerada por alguns como vantajosa
para os produtores, porque representam
uma redução significativa nos custos de
produção, melhoria da gestão (tais como
o controle de ervas daninhas e pragas) e
aumentos de produtividade, proporcionando aos consumidores um produto que
contém menos resquícios agroquímicos.
No entanto, questões sobre as consequências dos transgênicos sobre plantas não
transgênicas, efeitos na saúde humana no
142
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longo prazo e o controle do agronegócio
sobre engenharia genética permanecem
controversas. Há incertezas, então, sobre
os potenciais riscos da presença de organismos geneticamente modificados na
natureza e sobre os danos relacionados
ao uso do herbicida glyphossate.
Apesar de todas as incertezas, riscos e
restrições, o plantio de soja transgênica
se difundiu pelo país. Estima-se que atualmente 88% da soja plantada no país seja
transgênica. Apesar dessa participação
elevada, o Brasil não produz exclusivamente soja transgênica, como os estados
Unidos e a Argentina. Ainda somos os
maiores produtores mundiais de soja
convencional, que ainda mantém alguns
demandantes fiéis, como europeus e japoneses. Inclusive esses demandantes de
soja convencional estão dispostos a pagar
10% a mais por ela, relativamente ao preço praticado para a soja transgênica.

12.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina
Por suas dimensões espaciais e econômicas, a pecuária é considerada a atividade
econômica que, em seu conjunto, impacta
de maneira mais significativa o capital
natural no Brasil. Sinteticamente, são os
seguintes os principais impactos da atividade sobre a base natural em que ela se
assenta: a) destruição de ecossistemas - o
esgotamento ou a baixa produtividade de
determinadas áreas incentiva a expansão
de seus domínios sobre novos biomas,
destruindo os habitats naturais de várias
espécies; b) degradação do solo - resultante do baixo investimento na manutenção de pastagens, podendo provocar
compactação e erosão do solo; c) poluição
dos recursos hídricos - por meio da carga
de nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio
do esterco), hormônios, metais pesados e
patógenos carregados para o leito dos rios
pela lixiviação do solo; e d) efeito estufa 143

no Brasil, se forem excluídas as emissões
de gases do efeito estufa (GEE) geradas
pelas queimadas e desmatamentos, a
pecuária (considerando gado de corte e
de leite) torna-se a maior fonte emissora,
com mais de 42% das emissões de GEE.
O desenvolvimento da pecuária bovina
em regime extensivo no Brasil ao longo
dos séculos é responsável por grande
parcela das extensas áreas degradadas
distribuídas por todo o território nacional.
Sobre a efetiva dimensão dessas áreas degradadas, a Embrapa Solos destaca que:
“No Brasil não existe até o momento nenhum estudo conclusivo quanto a quantidade e distribuição dos solos degradados em escala nacional. É importante
ressaltar, que independente da ausência
de avaliações exatas a respeito da extensão de áreas degradadas no Brasil, todas
as estimativas apontam o desmatamento e as atividades agropecuárias como
os principais fatores de degradação dos
nossos solos.” (Embrapa, 2008)
A pecuária nacional sempre valeu-se da
fertilidade natural e do teor de matéria
orgânica dos solos recém-desmatados
para implantar espécies forrageiras de alto
potencial produtivo e consequentemente
com altos requerimentos em fertilidade
do solo, como o capim-colonião. Nas
décadas mais recentes, com a exaustão
dessa fertilidade, os produtores iniciaram
trocas sucessivas de espécies forrageiras
por outras menos exigentes em fertilidade, e consequentemente com menor produtividade, até o ponto em que mesmo
essas espécies menos exigentes, como o
capim-braquiária, não conseguem sobreviver (SCHLESINGER, 2010).
No decorrer desse caminho de queda da
fertilidade dos solos, o pecuarista sente
necessidade de diminuir a lotação animal
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da área. Entretanto, se não dispõe do
conhecimento técnico necessário e, na
ausência de assistência técnica adequada, acaba incorrendo em sérios erros de
manejo da planta forrageira, abusando da
frequência e da intensidade de pastejo.
Quando a atividade atinge esse estágio,
as pastagens encontram-se degradadas,
caracterizadas por grandes áreas de solos
expostos, plantas daninhas, erosão no
solo, sinais evidentes de deficiência nutricional nas plantas e nos animais, menor
taxa de crescimento das plantas, mudança
do hábito de crescimento das plantas e
baixa produtividade. Nessas condições, o
solo encontra-se exaurido, apresentando
por vezes teores de matéria orgânica inferiores a 1%.
No entanto não é o solo o único componente do capital natural que sofre as
consequências desse sistema pecuário
baseado em recursos naturais. Segundo a
Agência Nacional de Águas do Ministério
do Meio Ambiente (ANA, 2009), as maiores demandas de água para uso em criação de animais no Brasil estão distribuídas
nas Regiões Hidrográficas do Paraguai,
Tocantins-Araguaia e Uruguai, além de
parte da Região Hidrográfica Amazônica.
A criação de animais, em seu conjunto, é
responsável por 12% do consumo de água
no Brasil, uma demanda superior à do uso
urbano (10%) e industrial (7%).
No balanço entre a demanda e a disponibilidade, o relatório da ANA aponta
que as bacias hidrográficas “localizadas
em áreas que apresentam uma combinação de baixa disponibilidade e grande
utilização dos recursos hídricos passam
por situações de escassez” (ANA, 2009).
No Brasil, estima-se que são utilizados
150 mil litros de água para produzir um
quilograma de carne bovina. Além disso,
os abatedouros paulistas utilizam 2,6 mil
litros de água para processar cada carca-

ça bovina (SCHLESINGER, 2010). Não há
estimativas para abatedouros em outras
unidades da federação. Para o caso dos
rebanhos que são alimentados com ração,
é preciso lembrar ainda que ela é produzida principalmente a partir de grãos,
que por sua vez são igualmente grandes
demandantes de água.
Nos últimos anos ganhou destaque a relação entre atividade criatória e qualidade
do ar, em especial em termos de efeitos
por meio de liberação de gases que contribuem para o aquecimento global. Enquanto em países desenvolvidos a maior
parte dos GEE vem do setor de produção
de energia, estimativas do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) revelam que
55% a 60% das emissões brasileiras resultam do desflorestamento, geralmente
para abertura de novas pastagens. Além
disso, no Brasil, excluídas as emissões de
GEE geradas pelas queimadas e desmatamentos, a pecuária de gado de corte e
de leite, somadas, representam a maior
fonte emissora, com mais de 260 mil Gg
de CO2eq., o que corresponde a mais de
42% das emissões de GEE do país. Relativamente à agricultura, a pecuária emite
um volume de GEE cerca de 40 vezes
maior para produzir uma unidade do PIB.
(ZEN, 2008)38.
Há uma consciência crescente de que os
índices atuais de emissões de GEE já são
38

A pecuária de corte bovina é responsável pela emissão de

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) monóxido de carbono (CO),
óxido nitroso (N2O) e óxidos de nitrogênio (NOx) em seu processo
produtivo. O metano é liberado em condições anaeróbicas de fermentação entérica dos ruminantes e de fermentação anaeróbica de
dejetos. Já o monóxido de carbono e o dióxido de carbono são gerados
a partir da queima de biomassa (florestas, cerrados e pastagens). Os
efeitos indiretos do fogo são as emissões de óxido nitroso e óxidos de
nitrogênio. As emissões de metano de herbívoros ruminantes podem se
dar pelo processo entérico que ocorre no rúmen dos animais e, também,
pelo tratamento de dejetos em forma líquida.
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críticos e devem ser substancialmente reduzidos. Para isso, alguns especialistas e a
FAO apontam o sistema de confinamento
como uma saída. Entretanto, o relatório de
Zen (2008) mostra, por exemplo, que a ração à base de grãos de soja para o animal
confinado, rica em proteína, aumenta a
liberação de óxido nitroso (NO2), gás que
contribui 296 vezes mais para o efeito estufa que o dióxido de carbono. Além disso, acrescenta que o confinamento pode
ser adotado como solução para pequenas
regiões produtivas, onde o sistema de
produção de gado não tenha alternativa
viável. Acrescentamos que, como o gado
confinado é alimentado, em grande maioria, com rações à base de milho e soja, os
cálculos a respeito das emissões de GEE
sob esse regime de criação devem considerar também as emissões provenientes
da produção adicional desses grãos, em
seus diversos aspectos, como mudanças
de uso do solo, transporte, uso de agrotóxicos e fertilizantes.

12.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
A cadeia produtiva da cana-de-açúcar
pode causar diversos impactos sobre o
capital natural. Esses impactos podem ser
reversíveis ou não e apresentar efeitos
positivos ou negativos. Dentre os principais impactos ambientais negativos gerados a partir do cultivo de cana-de-açúcar
podemos citar: a) redução da biodiversidade, causada pelo desmatamento e pela
implantação da monocultura; b) expansão
da fronteira agrícola para áreas de proteção ambiental; c) contaminação do solo e
das águas superficiais e subterrâneas por
efluentes, devido à prática de adubação
química, aplicação de corretivos minerais
e de agrotóxicos, herbicidas e defensivos
agrícolas; d) comprometimento da qualidade e disponibilidade de água para
abastecimento; e) compactação e desgas145

te do solo, sobretudo, devido ao tráfego
de máquinas pesadas durante o plantio,
tratos culturais e colheita; f) assoreamento de corpos d’água devido à erosão do
solo e desmate ilegal de matas ciliares;
g) alteração da qualidade do ar e clima
da região pela prática das queimadas;
h) emissão de fuligem e gases de efeito
estufa (GEE) pela queima de palha ao ar
livre durante o período de colheita; i) danos à flora e fauna causados, sobretudo,
por perda de habitat e queimadas fora de
controle; j) aumento da poluição devido
ao consumo intenso de óleo diesel nas
etapas de plantio, colheita e transporte;
entre outros.
Essa diversidade de potenciais impactos
negativos da atividade de produção de
cana-de-açúcar sobre o capital natural
tem apresentado flutuações de seus componentes ao longo do tempo e do espaço
geográfico. Alguns desses impactos receberam maior atenção dos especialistas
no período compreendido entre a RIO92
e a RIO+20, objeto de nossa análise,
enquanto outros impactos foram menos
referenciados no período. Por outro lado,
a literatura especializada destaca esses
impactos negativos para a região centro-sul do país, em especial o estado de
São Paulo, líder na produção de açúcar e
álcool. As demais regiões recebem uma
ênfase muito menor dos estudiosos.
Nesse contexto, as usinas de açúcar e
álcool apresentam três fontes principais
de poluentes: a queima da lavoura de
cana, as emissões atmosféricas das unidades de geração de calor e eletricidade a
partir do bagaço e os efluentes líquidos
- principalmente as águas de lavagem da
cana e o vinhoto proveniente das destilarias. As usinas mais modernas do setor
têm apresentado grande capacidade de
enfrentamento desses problemas ao conseguir aproveitar no processo produtivo
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subprodutos anteriormente descartados.
Ao final dos anos 1980, o problema ambiental mais visível da produção do etanol
era o vinhoto – um subproduto ácido que,
se lançado em um rio, consome o oxigênio dissolvido na água, causando a morte
dos organismos. A produção industrial do
etanol gerava então de 12 a 15 litros de
vinhoto por litro de álcool destilado39.
Ao longo dos últimos 20 anos a situação
alterou de maneira marcante. Atualmente
o vinhoto, composto rico em Potássio (K)
e nutrientes, é utilizado como fertilizante
biológico nas lavouras. Isso é positivo do
ponto de vista ambiental, pois diminui o
uso de fertilizantes químicos a base de
petróleo e contribui para a diminuição da
emissão de gases causadores do Efeito
Estufa. Outra alternativa para destinação
do vinhoto é a biodigestão para a produção de biogás, que pode ser aproveitado
para fins térmicos ou para a geração de
energia elétrica (RODRIGUES, 2010).
Dentre todos os impactos ambientais
gerados pela agroindústria da cana-de-açúcar, não há dúvidas de que o mais
problemático tem sido a prática da queima da palha com o objetivo de facilitar o
corte e a limpeza do terreno e, além disso,
aumentar o teor percentual de sacarose
devido à evaporação de água causada
pelo calor da queima40. A utilização dessa
técnica reduz cerca de 80 a 90% o volume
de palha da cana, ao mesmo tempo que
facilita o corte manual, diminui os custos

de transporte e compensa perdas de até
20% na safra. Essa atividade contribui
também para menor uso de mão de obra
e, consequentemente, reduz custos de
produção. Entretanto, se por um lado as
queimadas facilitam o corte manual e
aumentam a produtividade, por outro,
podem trazer sérios problemas à saúde
da população41 e contribuir para o fenômeno do aquecimento global42, dada a
alta concentração de carbono entre os
gases resultantes.
Outra consequência da queima da palha é
o aumento da temperatura do solo, acarretando perda de nitrogênio e bactérias.
Animais como aves, mamíferos, anfíbios
e répteis que procuram abrigo e alimento
nos talhões de cana são afugentados.
Inclusive muitos aparecem nas cidades
com marcas de queimaduras. A emissão
de fuligem e fumaça atinge núcleos urbanos a quilômetros de distância, causando
incômodos generalizados aos moradores.
Os problemas respiratórios da população
41

Estudos apontam que o material particulado gerado a partir

da queima de biomassa é constituído por cerca de 94% de partículas
finas e ultrafinas e é o poluente que apresenta maior toxicidade, com o
agravante de que essas partículas são plenamente capazes de atingir o
sistema respiratório do ser humano. Além disso, esses poluentes podem
se deslocar do local originário e se transportar até longas distâncias,
aumentando o potencial de impactos negativos sobre a qualidade do
ar e a saúde dos indivíduos. A liberação de hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPA’s) na atmosfera, mesmo em concentrações reduzidas,
também vem agravar os problemas respiratórios, sendo alguns
desses compostos químicos potencialmente cancerígenos. Há ainda a
possibilidade deles reagirem entre si, gerando outros por vezes ainda

39

Ou seja, para uma produção de 16 bilhões de litros, o

vinhoto gerado é bastante significativo, da ordem de no mínimo 200
bilhões de litros por ano.
40

Adotada na década de 1960 em meio ao processo de

mais tóxicos.
42

A prática de submeter os canaviais à despalha com o uso de

fogo provoca emissões de poluentes como material particulado (MP),
hidrocarbonetos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2),

elevação da capacidade produtiva das usinas, a prática da queima da

óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx) para a atmosfera.

cana antes da colheita proporcionou àquela época um aumento na

Se a palha fosse queimada nas caldeiras das usinas e destilarias, ao invés

produtividade que passou de 2,5 para cerca de 4,0 toneladas por dia;

de ser queimada no campo, haveria redução de 36% na emissão de gases

esse montante atualmente ultrapassa 12 toneladas/dia.

de efeito estufa.

146

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

aumentam e são gerados efeitos estéticos indesejáveis na atmosfera e também
nas residências provocando, inclusive,
aumento do consumo de água destinado
à limpeza.
O fim progressivo da queima da palha
da cana-de-açúcar está previsto tanto na
Legislação Federal como na Legislação
Estadual de São Paulo43. O que diferencia
uma da outra é que enquanto o Decreto
Federal estabelece o fim da queima da
cana exclusivamente em áreas passíveis
de mecanização, a lei do estado de São
Paulo impõe a eliminação tanto em áreas
mecanizáveis como não mecanizáveis,
com prazos diferenciados, 2021 e 2031
respectivamente. Porém, em acordo
assinado em 200744 entre o governo de
43

O surgimento da legislação estadual restritiva às queimadas

deve-se, sobretudo, à ocorrência de acidentes ao longo das rodovias,
incômodos ao bem-estar público, pressões cada vez maiores da
sociedade civil, efeitos estéticos indesejáveis causados pelas fuligens,
incêndios descontrolados em matas e fragmentos florestais, possibilidade
de mecanização progressiva da colheita e desligamentos frequentes nas
linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. A ocorrência
de queimadas nas proximidades das faixas de segurança das linhas
de transmissão de energia pode provocar ionização do ar e com isso
ocasionar curtos-circuitos capazes de interromper sistemas de grande
porte responsáveis pela transmissão da energia gerada nas hidrelétricas.
Ainda em relação ao estado de São Paulo, a Lei 11.241 de 19/09/2002,
regulamentada pelo Decreto Estadual 47.700 de 11/03/2003, fixou a
proibição da queima em 100% dos canaviais paulistas mecanizáveis, até
o ano de 2021. A partir de 2006 até 2011, 30% da área deve ser colhida
sem queima. Para as áreas não mecanizáveis, isto é, com declividade
superior a 12% e/ou menor que 150 hectares, o término da queima
ocorrerá até o ano de 2031. Nessas áreas, até 2011 pelo menos 10% deve
ser colhida sem queima.
44

Conhecido como “Protocolo Agroambiental do Setor

Sucroenergético”, cujos principais objetivos são: antecipar em sete anos
(2021 para 2014) o fim do uso do fogo controlado para facilitar o corte
manual da cana nas áreas planas das lavouras do Estado, e antecipar
em 14 anos (2031 para 2017) o fim do uso do fogo em regiões onde a
inclinação é superior a 12 graus, consideradas não mecanizáveis com
tecnologias existentes.

147

São Paulo e a União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA), esses prazos foram
reduzidos a partir de um protocolo de
cooperação. De acordo com o documento, as queimadas nas áreas mecanizáveis deverão ser extintas até 2014 e, no
caso das áreas em que não é possível a
mecanização, o prazo se estenderá até
2017. Como incentivo, as empresas que
se adaptarem ao protocolo receberão
um certificado de adequação ambiental,
emitido pelo estado e pela UNICA.
O estado de São Paulo, maior polo produtor de cana do País, consolidou em
2012 sua posição como uma das regiões
mais avançadas em relação ao uso de
máquinas colheitadeiras nos canaviais,
atingindo um índice de 65,2% de mecanização. Na safra 2011/2012 foram
colhidos 3,12 milhões de hectares de
cana crua. Esse avanço contínuo vem motivando o lançamento de novos produtos
e acirrando cada vez mais a concorrência
entre empresas no setor. Companhias
como Tramontina, John Deere, Syngenta
e Case IH regularmente lançam produtos
específicos, destinados às operações nos
canaviais. O fato é que mesmo havendo
eliminação parcial das queimadas, a herança dos compostos poluidores atmosféricos contidos na fuligem permanecerá
presente ainda por algum tempo nos
recursos naturais contaminados.
Os impactos negativos da cana-de-açúcar
sobre a diversidade biológica causada
pelo desmatamento derivado da expansão da fronteira agrícola têm recebido
pouco destaque ao longo dos últimos 20
anos. Uma possível explicação para essa
menor ênfase talvez esteja no fato de que
nos anos recentes, a história da cana-de-açúcar e a do gado bovino tornam a se
encontrar. Dessa vez não é a produção de
açúcar, mas a do etanol, que explica o fato.
Uma vez mais, como nos anos 1500, a ex-
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pansão dos canaviais desloca a criação do
gado para regiões mais distantes. A forte
valorização das terras provocada pela
demanda crescente por etanol, sobretudo
no estado de São Paulo, mas também na
região Centro-Oeste, vai empurrando o
gado em direção a novas áreas de fronteira agropecuária. A criação de bovinos não
é mais, como em seus primeiros tempos
no Brasil, atividade subsidiária, de mero
apoio à produção da cana-de-açúcar. Os
pecuaristas estão indo para regiões onde
a terra é mais barata e a cana-de-açúcar,
assim como os grãos, ainda não chegou.
Apesar desse fenômeno ser muito intenso no estado de São Paulo45, ele tem se
repetido em estados onde a cana-de-açúcar para produção de etanol se expandiu aceleradamente nas últimas duas
décadas, como Paraná e Goiás. Ao ocupar
terras com outros usos agropecuários, a
cana-de-açúcar não contribui de maneira
significativa diretamente para a perda da
biodiversidade; seu impacto é indireto,
ao expulsar atividades produtivas para
novas áreas, muitas delas sensíveis de
uma perspectiva ambiental.

do para o solo, água e ar. Vários estudos
realizados no estado de São Paulo já
constataram que as águas arrastam nitrogênio fertilizante dos canaviais até córregos, rios e represas, onde ele degrada
o ambiente aquático e as matas ciliares.
Contudo, ao avaliar a concentração desse elemento nas águas de determinadas
represas da região, cientistas perceberam
que somente o transporte pela água não
explicaria toda a quantidade de nitrogênio encontrada.
Há indícios de que esse nitrogênio em
excesso venha da própria atmosfera, na
forma de uma poeira microscópica de
Nitrato de Amônio, como se fosse uma
“chuva seca” de fertilizantes que se forma no ar a partir de gases emitidos pela
queima da folhagem da cana feita antes
da colheita46. O nitrogênio é um elemento
essencial à vida, fazendo parte da constituição do DNA, RNA e proteínas, daí
ser um dos principais ingredientes dos
fertilizantes. Porém, quando esse elemen46

As concentrações dos óxidos de nitrogênio, por exemplo,

dobram nesse período, sendo que os picos nas suas concentrações
coincidem justamente com a frequência das queimadas. Dados da

Por tratar-se de cultura intensiva, os canaviais exigem a aplicação de fertilizantes
à base de Nitrogênio, como o Nitrato de
Amônio. O fato é que essa aplicação é
extremamente ineficaz, sendo somente
cerca de 30% do Nitrogênio absorvido
pela cana. O restante acaba se espalhan-

pesquisa apontam que a queima de palha da cana de todo o estado
de São Paulo emite na atmosfera aproximadamente 57 mil toneladas
de nitrogênio por ano. A imensa maioria do nitrogênio naturalmente
presente no ar – cerca de 99% - se apresenta sob a forma do inofensivo
gás nitrogênio. Bactérias que vivem no solo e na água transformam esse
gás em óxidos de nitrogênio (NOX), amônia (NH3) e amônio (NH4),
todos compostos de nitrogênio ativo que reagem com os seres vivos.
Ao mesmo tempo, outro tipo de bactéria, também presente no solo e na

45

Isso é detalhadamente descrito por Rodrigues (2010):

água, realiza a transformação oposta, devolvendo gás nitrogênio para a

“Na região de Araçatuba, em São Paulo, que já foi conhecida como “a

atmosfera. Os dois comportamentos fechavam um ciclo que permaneceu

capital nacional do boi gordo”, o próprio presidente do sindicato dos

em equilíbrio até o começo do século XX. Porém, desde então, os

pecuaristas, Alfredo Neves Filho, trocou a criação de gado bovino pelo

fertilizantes e os motores a combustão mais que dobraram a produção

plantio de cana, que classifica de “salvação” para sua categoria. Maurício

global anual de nitrogênio ativo, consistindo num dos problemas

Lima Verde, presidente do Sindicato Rural de Bauru e vice-presidente

ambientais mundiais mais graves atualmente. Os óxidos de nitrogênio

da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, explica que os

gerados participam de reações químicas na atmosfera produzindo nitrato

pecuaristas do estado têm optado por arrendar suas áreas para as usinas

de amônio, ácido nítrico – que contribui com a chuva ácida – e Ozônio,

ou plantar diretamente a cana-de-açúcar em função da rentabilidade até

que na baixa atmosfera faz mal à saúde animal e vegetal (UNESPCIÊNCIA,

três vezes maior”.

2010).
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to se encontra à disposição em excesso,
algumas plantas e micro-organismos
o absorvem de forma rápida podendo
se proliferar, destruindo o equilíbrio do
ecossistema e sua biodiversidade. Nos
ambientes aquáticos o efeito é imediato:
uma explosão no crescimento de algas,
que liberam toxinas e consomem todo o
oxigênio da água.
É relevante destacar, no entanto, que
algumas características da produção da
cana-de-açúcar podem gerar impactos
menos negativos sobre o capital natural,
comparativamente ao que ocorreria com
outras atividades agropecuárias. Por se
tratar de cultura adensada, a cana promove uma conservação eficaz do solo.
Após ser colhida, a palha é depositada
protegendo o solo da erosão, o que contribui para o aumento da concentração
de matéria orgânica do solo, com reflexos
positivos sobre o balanço de nutrientes e
para a microbiologia pedológica. Estudos
indicam que as perdas de solo devido ao
cultivo da cana no Brasil são da ordem de
12,5 t/ha ano, sendo bastante inferiores
às de outras culturas, como soja, algodão,
feijão e mamona, dentre outras (BERTONI
et al, 1972).
Quanto à utilização de agrotóxicos, a
cana-de-açúcar, em razão de sua robustez
e adaptação às condições edafoclimáticas
brasileiras, requer uma menor quantidade
de aplicações em relação a outras culturas
de produção extensiva. Os herbicidas são
o grupo mais utilizado, sendo o consumo
de inseticidas relativamente baixo e o de
fungicidas quase nulo. Além disso, muitos
produtores já fazem o controle biológico
em escala comercial, utilizando inimigos
naturais para combater as pragas, reduzindo o uso de produtos químicos. No
entanto, de qualquer maneira, resíduos
tóxicos desses produtos vêm contaminar
principalmente o solo e as águas, subter149

râneas e superficiais.
A utilização do etanol, por sua vez, apresenta o balanço de carbono praticamente
igual a zero, uma vez que suas emissões
são compensadas pelo crescimento das
plantações de cana-de-açúcar, que absorvem gás carbônico (CO2) no processo de
fotossíntese. Além disso, o etanol brasileiro é considerado de baixa toxicidade e
obedece a rigorosas especificações técnicas e padrões internacionais.

12.5. Cadeia Produtiva da Madeira
Os impactos ambientais da silvicultura
variam em função do tipo de manejo
e das técnicas que são usadas nos empreendimentos florestais, onde as ações
necessárias para que os impactos negativos sobre a biota sejam minimizados.
A silvicultura ganha espaço como aliado
de combate ao efeito estufa, ao absorver
quantidades consideráveis de CO2 para
seu crescimento rápido. A silvicultura brasileira se dá predominantemente por dois
gêneros plantados, Pinus e Eucalyptus, e
está presente em quase todos os estados.
Os estados de Minas Gerais e São Paulo possuem a maior área plantada com
gênero Eucalyptus e com uma razoável
plantação de Pinus, que recebe destaque
nos estados sulinos, sendo, Paraná e Santa Catarina os líderes em área plantada
em todo o território nacional (FIDELIS e
LIMA, 2009).
Segundo a Associação Brasileira de
Celulose e Papel (Bracelpa), em 2006,
61% das terras reflorestadas para uso
industrial pelo setor de papel e celulose
estavam concentradas em quatro estados
brasileiros: Bahia (340 mil hectares), São
Paulo (384 mil hectares), Minas Gerais
(176 mil hectares) e Espírito Santo (130
mil hectares). Notadamente, tais regiões
concentram as indústrias nacionais à base
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de madeira: celulose (presente em todos
os estados mencionados), papel (mais
concentrada no estado de São Paulo),
siderurgia (“guseiros” de Minas Gerais e
do Pará), sólidos de madeira e moveleira
(presente no Sul e no Triângulo Mineiro,
entre outros estados).
Florestas plantadas sempre estiveram na
mira de discussões acaloradas, relacionadas principalmente aos seus possíveis
efeitos sobre os recursos hídricos, como
resultado da percepção genérica de um
consumo exagerado de água. Existe naturalmente uma associação muito forte
entre o manejo florestal e a água, essas
evidências estão cada vez mais exigindo
que o manejo das florestas plantadas
deve incorporar a análise dos impactos
hidrológicos potenciais de forma mais
sistêmica.
Lima (2005) destacava a controvérsia
em torno desse tema, ao assinalar que
em termos dos aspectos fisiológicos do
consumo de água pelo eucalipto, por
exemplo, talvez um dos pontos mais polêmicos dessas discussões, essa árvore não
consome mais água por unidade de biomassa produzida do que qualquer outra
espécie vegetal. No entanto, reconhece
que, a despeito de recentes evidências, as
campanhas contra as florestas plantadas,
principalmente em relação aos plantios
de eucalipto, e as dúvidas a respeito de
seu impacto sobre a umidade do solo
continuam muito comuns tanto no Brasil
quanto em outros países.
Uma crítica frequente e especificamente
endereçada ao eucalipto diz respeito ao
empobrecimento do solo das regiões
onde ele é plantado. A maioria dos autores segue a linha de raciocínio de que
o impacto ambiental das florestas plantadas sobre o solo também depende do
bioma em que está inserida, ou seja, das

condições do solo prévias à implantação
das plantações. Vital (2007) cita Bouvet
(1999) para retratar que, quando plantado em áreas degradadas ou de savana, é
possível observar substancial elevação da
quantidade de húmus na terra.
O efeito das plantações florestais sobre
a diversidade biológica depende: 1) do
tipo de ecossistema natural primitivo; 2)
das espécies arbóreas escolhidas; e 3) das
técnicas silviculturais empregadas (VITAL,
2007). Quando uma floresta de eucalipto
é plantada em área de vegetação natural
ou seminatural, isso certamente acarretará algum efeito sobre a fauna e a flora
da região. De acordo com os autores,
isso pode ocorrer por causa de sombras,
competição por água e nutrientes, perturbações no solo, efeitos alelopáticos (efeitos de substâncias químicas do eucalipto
sobre outras formas de vegetação) ou
efeitos cumulativos sobre o solo.
Um ponto ressaltado por especialistas é o
fato de a biodiversidade variar em função
do tamanho das plantações. Vale lembrar
que, assim como o impacto sobre a água
e o solo depende do bioma e das condições prévias à implantação da floresta,
vale o argumento: se plantadas em áreas
degradadas ou áreas anteriormente utilizadas para outros cultivos e pastagens,
observar-se-á elevação da biodiversidade
de flora e fauna. Além disso, o ambiente
de floresta abriga diversas espécies de
pássaros e pequenos mamíferos.
Apesar de todas essas possíveis interfaces
entre florestas plantadas e capital natural,
que podem se intensificar com o aumento
na produção de madeira, uma interface recebeu especial atenção ao longo
dos últimos 20 anos: floresta plantada e
qualidade do ar. As florestas estão intrinsecamente ligadas aos efeitos climáticos
globais, ao retirarem gás carbônico da
150
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atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Em
seu processo de crescimento, a floresta
utiliza, além da água e dos nutrientes,
energia solar e dióxido de carbono – para
a fotossíntese – e utiliza oxigênio (devolvendo água e gás carbônico) na respiração. A retirada de CO2 da atmosfera tem
sido denominada “sequestro de carbono”.
Uma vez que o CO2 é um dos principais
gases de efeito estufa, as plantações florestais funcionariam como sumidouros,
consistindo numa forma de combater o
aquecimento global.
A Coordenação Geral de Mudanças Globais do Ministério da Ciência e Tecnologia
publicou, em 2002, relatório de referência sobre emissões e reduções de CO2
originadas por mudanças nos estoques
de plantações florestais, no Brasil. Foram
utilizados dados da Bracelpa e da Associação Brasileira de Florestas Renováveis,
referentes ao período de 1990 a 1994. As
estimativas apontam para mudança total
do estoque de carbono da ordem de 43,7
milhões de Mg, passando de 127,34 milhões de Mg para 171,08 milhões de Mg.
Destes, 23 milhões estavam alocados em
florestas de pinus e outros 148 milhões
em eucaliptos.
A nona conferência das partes, ocorrida
no âmbito dos encontros anuais da Convenção do Clima, realizada entre 1 e 12
de dezembro de 2003, em Milão, adota
definições, modalidades e procedimentos necessários para que atividades de
florestamento e reflorestamento sejam
elegíveis ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Nessa ocasião, foram
apresentadas as definições e modalidades
sobre Uso da Terra e Florestas (LULUCF).
Nesse documento, foram inseridos temas
sobre linha de base, adicionalidade, opções de acreditação, bem como critérios
socioeconômicos e ambientais.
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Em seguida, foi preparado outro documento (FCCC/SBSTA/2003/L.27), conhecido como “Draft-Decision-CP.9”, contendo
um anexo de detalhamento das modalidades e procedimentos para que atividades
de florestamento e reflorestamento sejam
elegíveis à geração de créditos de carbono
no âmbito do MDL. No Brasil, a Resolução
2 da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) estabelece os
procedimentos para aprovação, no âmbito do mecanismo de desenvolvimento
limpo, de projetos de florestamento e
reflorestamento.62 Naturalmente, a resolução segue as delineações do Anexo do
CP.9. Apesar do fracasso do MDL, florestas
plantadas apresentam excelentes perspectivas em termos de REDD+ (Redução
de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal), que vai
além de desmatamento evitado e recuperação de florestas: o sinal + inclui “o papel
da conservação, do manejo sustentável e
do aumento de estoques de carbono nas
florestas”. Voltaremos a esse ponto na
sequência do estudo.
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Capítulo 13
Setor Externo e Setor Financeiro no
Agro Brasileiro
13.1. Aspectos Gerais
Os problemas ambientais mundiais, no
contexto de nações soberanas, são discutidos e solucionados a partir da celebração de acordos ambientais internacionais,
que possuem caráter voluntário. Esses
institutos se tornaram especialmente populares nos últimos 30 anos, sendo que
atualmente mais de 1.000 acordos ambientais estão em vigor no plano internacional (KELLENBERG & LEVINSON, 2011).
Segundo a Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados, de 1969, “‘tratado”
significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido
pelo Direito Internacional, quer conste de
um instrumento único, quer de dois ou
mais instrumentos conexos, qualquer que
seja sua denominação específica”. Accioly
et al. (2010) pontuam que “tratado” é
uma expressão generalista. Na prática,
identificam-se inúmeras denominações
utilizadas conforme a matéria, a forma, as
finalidades ou o seu número de contratantes, sendo possível citar as seguintes:
convenção, protocolo, pacto, acordo,
declaração e modus vivendi.
Carraro (1993) aponta que esses institutos possuem alguns traços principais:
preveem mecanismos de transferência,
são caracterizados pelo comportamento cooperativo de nações individuais
e possuem um subgrupo de nações
negociadoras que figuram como signatárias (cooperação parcial). Os tratados
ambientais internacionais figuram como
importantes instrumentos de política pú-

blica, já que têm como objeto a proteção
ambiental global, a qual é considerada
um bem público mundial (PETERSON,
2000). No contexto internacional, porém,
não há uma autoridade com capacidade
para desempenhar o papel que os governos exercem na esfera nacional. Essa realidade revela, portanto, que a provisão de
bens públicos em âmbito global depende
da cooperação entre os países do sistema
internacional.
Para que a cooperação ambiental internacional, por meio de acordos, seja viável
e eficaz, dois elementos fundamentais
se fazem necessários: esses instrumentos devem ser rentáveis, no sentido que
devem existir ganhos potenciais entre
todos os países signatários, e os tratados
devem ser autoaplicáveis, o que quer dizer que deve haver incentivos para que os
países queiram aderir ou permanecer nos
acordos mesmo na ausência de uma autoridade supranacional (RUBIO & ULPH,
2004). Dentro do escopo da rentabilidade,
há que se considerar que a adesão a um
acordo ambiental internacional gera diversos compromissos, que podem determinar custos significativos para as nações
envolvidas. Entretanto, nota-se que esses
custos variam significativamente entre
os países, de maneira que um esforço
global eficiente requer níveis de atuação
diferenciados entre as nações. Essa constatação revela a existência de assimetrias
importantes no que diz respeito à relação
entre investimentos e ganhos potenciais
dos signatários (SCHOKKAERT & EYCKMANS, 1999).
A literatura, em geral, aponta que a
cooperação internacional é difícil de ser
alcançada, pois existem grandes incentivos para que as nações não integrem os
acordos e busquem apenas seus próprios
interesses, ou seja, adotem o comportamento free rider (CARRARO, 1993). O
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comportamento de “carona”, que está
relacionado à provisão de bens públicos,
ocorre quando os agentes econômicos
usufruem de um determinado benefício,
sem que tenham efetuado qualquer contribuição para tanto. No caso dos acordos
ambientais, o comprometimento de algumas nações gera a melhoria da qualidade
do meio ambiente global, o que acaba
beneficiando também as nações não
cooperadoras. A possibilidade de pegar
“carona” nos acordos ambientais torna
pouco provável a ampla cooperação para
problemas que envolvam muitos países.
Entretanto, também existem estímulos para que as nações formem blocos
cooperativos para a proteção do meio
ambiente. A cooperação é considerada
estável quando não há, nos interesses
próprios de qualquer um desses países,
intenção de romper a coligação. O tamanho de um grupo estável depende do
que acontece quando um país escolhe ser
um free rider ao invés de cooperar (HOEL
& SCHNEIDER, 1997).
Observa-se que, normalmente, cada país
está preocupado apenas com seu próprio
nível de bem-estar. Assim sendo, os incentivos para cooperar decorrem da comparação entre os benefícios potenciais do
comportamento não cooperativo e os
prováveis custos das medidas ambientais.
É importante destacar que custos não
ambientais, também podem atuar como
importantes incentivos à cooperação. A
não adesão ou o não atendimento a um
acordo ambiental firmado, por exemplo,
pode gerar a exclusão de um país de
um pacto comercial, acarretando custos significativos a esse país. Os custos
não ambientais para o país não signatário
tendem a ser maiores quanto maior for
o número de países cooperantes. Hoel
& Schneider (1997) assinalam ainda que
normas e convenções sociais podem
desempenhar um importante papel na
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manutenção de acordos ambientais. Um
governo, por exemplo, pode se sentir
desconfortável, perante a opinião pública
doméstica, ao romper uma norma social
e quebrar um acordo de redução de
emissões, mesmo que em termos estritamente econômicos pudesse se beneficiar
do comportamento free rider.
Como já assinalado, mecanismos de
transferência também figuram como importantes ferramentas de incentivo tanto
à adesão, quanto à implantação de tratados ambientais, principalmente quando
se considera a situação econômica e de
capacidade interna dos países periféricos
(FLORES, 2004). Os mecanismos de transferência podem ser resumidos em:
1. Transferência de recursos financeiros para contrabalançar os custos de
cumprimento das obrigações ambientais contraídas;
2. Transferência de tecnologia, que
tem o papel de facilitar a consecução
dos objetivos ambientais;
3. Formação de capacitação interna, de forma a permitir que o Estado
favorecido tenha meios e condições
próprias para dar início e continuidade
às ações.
A falta de evidências da eficácia dos
acordos ambientais internacionais levanta
dúvidas quanto às razões que explicam
sua prevalência crescente. Contudo, alguns autores (ver, por exemplo, Dore e
Mount, 1999, Partes IV e V) indicam que
a participação em parcerias internacionais
não econômicas, como em tratados ambientais, facilita a cooperação em outros
setores econômicos potencialmente mais
significativos. Ou seja, os acordos ambientais estão implicitamente ligados a outras
formas de cooperação internacional e os

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

países aderem e cumprem com as suas estipulações a fim de obter os possíveis benefícios decorrentes dessas outras formas
de colaboração (KELLENBERG & LEVINSON, 2011). Seja qual for a razão para a
sua prevalência, o mais importante é saber
se os tratados internacionais efetivamente
podem gerar melhorias ambientais. Independentemente do motivo pelo qual os
países estão se unindo em torno desses
tratados, um ponto crucial de análise reside na avaliação da eficácia desses acordos
enquanto instrumentos de política pública
ambiental para o futuro.
No que lhe concerne, o setor financeiro
internacional tem sido observador atento das mudanças ocorridas nos acordos
ambientais e nos acordos comerciais nas
últimas décadas. Em particular, a incorporação de questões agropecuárias e de
salvaguardas ambientais nas discussões
das rodadas da Organização Mundial do
Comércio (OMC) deve ser monitorada
com atenção, uma vez que seus resultados terão repercussões significativas
sobre o setor financeiro internacional. Na
verdade, ao se observar os conflitos entre
interesses agropecuários internacionais
na OMC nas últimas duas décadas, fica
evidente suas interfaces com o uso do
capital natural e com o financiamento das
atividades agropecuárias.
Alguns estudiosos, como é o caso de
Neumayer (2004), argumentam que as
regras da OMC não têm impedido, e muito menos bloqueado, qualquer acordo
ambiental multilateral (AAM) até agora.
Destacam, também, que acordos ambientais regionais ou internacionais não
contêm, em geral, quaisquer medidas
restritivas para o comércio. Não obstante,
reconhecem que alguns o fazem e esses
tendem a serem acordos mais significativos. É importante notar que nenhuma
disposição contida em um AAE foi jamais

contestada na OMC. Isso, apesar do fato
de que algumas disposições, por exemplo,
no Protocolo de Montreal, Convenção
sobre Comércio Internacional de Espécies
Ameaçadas de Extinção, as Convenções
de Roterdã e da Basileia, o Acordo sobre
Poluentes Orgânicos Persistentes e o
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança estão relacionadas com as regras
da OMC. O mesmo se aplica ao Protocolo
de Quioto.
Há posições opostas, no entanto. Medeiros (2002) nos lembra que impactos
ambientais de políticas comerciais em
nível internacional são relevantes quando
se tratam de acordos ambientais multilaterais e de rotulagem ambiental. Deve-se diferenciar a abordagem conforme
se trate de produtos ou de processos e
métodos de produção. A origem dessa
distinção está nos artigos 1, 3 e 11 do
GATT (e hoje da OMC) que não permitem tratamento discriminatório entre
produtos semelhantes, sejam de origem
doméstica ou estrangeira, o que deixa os
processos e métodos de produção fora
da discussão. Embora o entendimento
corrente na Organização Mundial do Comércio (OMC) seja o mesmo (as medidas
comerciais não podem se fundamentar
em diferenças, em processos e métodos
de produção), ele se baseia em outro
conceito: extraterritorialidade. Um país
não pode impor a outro a aplicação de
legislação doméstica porque infringe o
princípio de soberania dos países.
O argumento para justificar a conjugação de medidas comerciais com acordos
ambientais multilaterais é forte: aquelas
tornam mais efetivas a implementação
e imposição dos acordos. Em termos de
mercado internacional, seria um efeito
equivalente ao de estabelecer regulações
ambientais sobre o mercado doméstico.
Isso permitiria legitimar as medidas co154
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merciais complementares quando relativas a processos e métodos de produção
não as considerando como distorções de
comércio. O cuidado que o Sul (países
em desenvolvimento) deveria ter é com a
inclusão nas regras de comércio internacional de critérios claros sobre a legitimidade no uso dessas medidas comerciais,
valendo-se do princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas.
Nesse contexto, o debate sobre rotulagem
ambiental, por seu turno, é centrado na
questão da interferência sobre processos
e métodos de produção. O incremento
no uso desse instrumento prende-se à
necessidade de disponibilizar informações ambientais aos consumidores para
auxiliá-los nas suas decisões de consumo.
Estritamente sob essa ótica, não distorcem comércio. O ponto é que os países
em desenvolvimento argumentam que a
rotulagem ambiental é de fato um elemento discriminatório porque se baseia
no ciclo de vida do produto ou num
conceito de gestão integrada de cadeia
produtiva. Por exemplo, na cadeia produtiva do chip de computador, o setor de
extração do silício bruto é mais poluente
do que o de fabricação dos chips, o que
penaliza o primeiro setor. Num contexto
de internacionalização da produção, isso
destaca preocupações quanto à distribuição do impacto ambiental entre países
importadores e exportadores dos produtos, podendo favorecer o uso de políticas
comerciais como instrumentos de pressão para atingir objetivos ambientais. O
que tudo isso mostra é que o potencial
de conflito cria ansiedades entre partes
da negociação.

13.2. Cadeia Produtiva da Soja
Regulações nacionais sobre organismos
geneticamente modificados e seus potenciais impactos sobre o comércio inter155

nacional deverão ser temas recorrentes
nos painéis da OMC nos próximos anos,
repetindo uma tendência iniciada no começo do corrente século. Isso é evidente,
em particular, no caso da produção de
soja. Em maio de 2002, a administração
Bush iniciou uma ação na OMC contra a
União Europeia (UE) por causa da moratória ou congelamento das importações
de organismos geneticamente modificados (OGM).
A moratória EU havia sido estabelecida
cinco anos antes sob intensa preocupação popular relacionada às suas consequências sobre a saúde humana e os
riscos ambientais dos OGM. Quando os
norte-americanos protestaram junto à
OMC, a regulamentação europeia estava
prestes a ser implementada, baseada primordialmente em regras e regulamentos
para rastreamento das culturas GM até a
sua origem e em exigência de rotulagem
de produtos geneticamente modificados.
A acusação do Governo Bush era de que
a regulamentação seria, na verdade, “protecionismo disfarçado”.
A tradição dos painéis da OMC tem sido a
de permitir ao exportador entrar em mercados nos quais governos e consumidores possam não desejar certos produtos.
Advogados comerciais e burocratas da
OMC têm sido intransigentes na aplicação das atuais regras do regime internacional de comércio. Eles têm ignorado os
argumentos de milhares de agricultores,
consumidores, cientistas, profissionais
de saúde e formuladores de políticas
em todo o mundo que alertam sobre os
riscos de sementes e alimentos transgênicos. Esses argumentam que pouco é
conhecido sobre essa nova tecnologia e,
então, seria prudente seguir o princípio
da precaução, que exige de um fabricante
mostrar que seu produto é seguro em
longo prazo antes de entrar no mercado.
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Porta-vozes dos produtores, por sua vez,
dizem que essa tecnologia é semelhante
ao desenvolvimento de semente e planta
híbrida que ocorreu há muitos anos.
Independente de argumentos favoráveis
ou contrários aos OGM, grupos da sociedade civil têm solicitado que a OMC
limite-se a funções de definição de tarifas
e quotas de comércio e se afaste da imposição de regras com vieses a favor do
comércio e do mercado para alimentos,
meio ambiente e normas de saúde. Esses
grupos creem que as regras da OMC
devem ser alteradas para: a) rotulagem
de produtos geneticamente modificados deve ser permitida sob as regras da
OMC - nações têm o direito de proteger a
saúde pública e os recursos naturais e de
exigir testes e segregação dos OGM de
não OGM, assim como de rastreabilidade
de produtos geneticamente modificados
e de rotulagem desses produtos GM para
que os consumidores possam escolher; e
b) regulações de OGM em tratados como
Protocolo de Biossegurança das Nações
Unidas e a Convenção da Diversidade
Biológica não devem ser desafiados ou
comprometidos por condições e regras
da OMC.
Para qual lado a balança das negociações
internacionais irá tender ainda não é possível definir. Não obstante, produtores
e financiadores da cadeia produtiva de
soja devem acompanhar com atenção.
Já foi destacado que o Brasil é o maior
produtor mundial de soja não transgênica na atualidade, muito motivado pelas
preocupações europeias com OGM. Se
iremos manter essa tradição ou se iremos
seguir os Estados Unidos e a Argentina
e tornarmo-nos 100% soja transgênico
dependerá muito das próximas etapas de
negociações da OMC.

13.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina
As disputas relacionadas à carne bovina
na OMC são mais frequentes entre as
quatro cadeias produtivas aqui analisadas. Elas são tantas que é impossível
analisá-las todas aqui. Uma recente controvérsia, no entanto, é exemplificadora
das discussões atualmente existentes nos
painéis da OMC. Ela é relacionada com
uma determinação de rotulagem obrigatória imposta pelos Estados Unidos da
América denominada: “country-of-origin
labeling” (COOL, sigla em inglês – rotulagem de país de origem), criada sob o
argumento de que o consumidor norte-americano tem o direito de saber de
onde sua comida vem.
Rotulagem de carne bovina provou ser a
mais controversa entre os afetados pelos
requisitos legais do COOL. Os maiores
exportadores desse produto para os EUA
- Canadá e México – decidiram desafiar
a decisão norte-americana, usando a Organização Mundial do Comércio (OMC)
por meio do seu processo de resolução
de litígios. Os dois países expressaram
preocupações de que fluxos de comércio
de gado e de carne seriam prejudicados
e questionaram a legalidade do COOL
sob as regras vigentes de comércio internacional (JURENAS e GREENE, 2013).
Em novembro de 2011, um painel de
resolução de litígios da OMC considerou
que COOL discriminava contra gado estrangeiro e, portanto, não era consistente
com as regras da OMC. Após considerar
as opções disponíveis, a Administração
Obama decidiu apelar aos resultados
adversos do painel da OMC. Em junho
de 2012, o órgão de apelação da OMC
confirmou uma das conclusões do painel
que favoreceu as posições do Canadá e
do México e reverteu outra.
As controvérsias do comércio de carne
156
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bovina e animais envolvendo os Estados
Unidos na OMC ainda não afetam o Brasil, uma vez que não exportamos carne in
natura para o mercado norte-americano,
devido às suas restrições sanitárias. Como
a maior parte dos estados brasileiros ainda possui o status de livre de febre aftosa
com vacinação do rebanho, o Brasil não
atende às exigências do maior mercado
consumidor mundial de carne bovina.
Os EUA exigem o status de livre de febre
aftosa sem vacinação de seus fornecedores de carne bovina. No entanto, há
um esforço significativo das autoridades
sanitárias brasileiras no sentido de mudar
o status da pecuária bovina para área
livre de febre aftosa sem vacinação. O
principal incentivo para todo esse esforço
é entrar no mercado norte-americano. O
evento COOL sugere que o caminho para
o mercado de carne bovina dos Estados
Unidos pode ser mais longo do que apenas (apesar de elevadíssimo custo) uma
mudança de status sanitário.

13.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
Uma área de permanente conflito potencial entre autoridades brasileiras e
norte-americanas é relacionada a um dos
produtos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar: subsídio e proteção à produção norte-americana de etanol. Motivo
de especial atenção por parte das autoridades diplomáticas brasileiras é a tarifa
norte-americana sobre as importações
de etanol brasileiro. Argumentam que o
rápido crescimento da demanda norte-americana e a significativa disparidade
entre preços do etanol brasileiro e norte-americano, em favor do etanol brasileiro,
fariam com que as exportações brasileiras
tivessem um imenso crescimento.
As autoridades brasileiras, no entanto, têm preferido manter negociações
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diretas com às dos EUA, evitando um
questionamento direto à OMC. Argumentam que essas podem ser mais eficazes do que um contencioso na OMC.
Na verdade, há uma percepção de que
se as tarifas norte-americanas fossem
eliminadas hoje, a produção brasileira de
etanol não seria capaz de atender a nova
e significativa demanda externa. Como
já destacado neste estudo, a maior parte
do etanol brasileiro atende o mercado
interno do Brasil, com algo em torno de
10% sendo exportados. A remoção da
tarifa norte-americana poderia, também,
significar um redirecionamento da oferta
do mercado interno para o mercado externo, com consequências sobre o nível
de preços no Brasil.
O conflito comercial em torno da cadeia
produtiva da cana-de-açúcar ainda não
se materializou na OMC por causa das limitações atuais da produção brasileira de
etanol. Se, por hipótese, essa produção
retomar o dinamismo necessário para
atender mercados interno e externo, as
negociações bilaterais ou o contencioso
junto à OMC irão influenciar o futuro da
produção nacional e dos financiamentos
dirigidos para os elos da cadeia produtiva
da cana.

13.5. Cadeia Produtiva da Madeira
As rotulagens (labelling) e certificações
ambientais são usuais no comércio internacional de madeira e podem ser os
pontos de interação potencialmente conflituosos com as regras da OMC47. Isso é
47

A principal diferença entre a certificação florestal (e sua

rotulagem relacionada) e rotulagem de produtos florestais é que
certificação florestal é um único rótulo, apenas olhando para a questão
da gestão das florestas, enquanto o rótulo pode ser aplicado a qualquer
grupo de produto florestal e abrange o ciclo de vida completo do
produto, incluindo questões como as emissões durante a produção,
a poluição da água, etc. Assim, manejo florestal é apenas uma das
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reconhecido pelo The United Nations Forum on Forests (UNFF), criado pela ONU
em 2000, quando destaca a necessidade
de “establish a dialogue between UNFF
and the WTO to clarify the relationship
between mechanisms to promote sustainable management of planted forests and
current WTO rules and disciplines” em um
de seus encontros anuais ocorrido há
dez anos (UNFF, 2003). Quase que simultaneamente o Committee on Trade and
Environment (CTE) da Organização Mundial do Comércio (OMC) reconheceu que
comércio internacional e gestão sustentável de florestas podem ser mutuamente
inclusivos quando colaboração e políticas
coerentes estão implementadas.

zados. Não obstante, a área de floresta
certificada nos trópicos está crescendo
lentamente. Apesar de certificação e rotulagem ambientais serem essencialmente
mecanismos de mercado (econômicos),
governos e instituições internacionais
podem contribuir para suas eficácias com
políticas coerentes e medidas regulatórias
que não impeçam acessos a mercados.

Há um entendimento generalizado sobre
o papel positivo que a certificação pode
desempenhar na eliminação de práticas
insustentáveis em nível de gestão florestal. No entanto, reconhece-se, também, a
necessidade de uniformidade e coerência
na aplicação dos sistemas de certificação.
Há ainda conhecimento escasso e metodologias insuficientes de avaliação cultural, ecológica e econômica de florestas
plantadas. Países tropicais exportadores,
por outro lado, têm percebido certificação florestal e rotulagem dos seus produtos como barreiras comerciais disfarçadas
devido ao seu impacto potencialmente
significativo tanto no volume como na
composição do comércio internacional
de seus produtos.
Esses ainda são conflitos potenciais uma
vez que a parcela da madeira negociada
internacionalmente que possui certificado ambiental ainda é pequena (estimada
entre 5 e 10%). No entanto, a aceitação
de madeiras tropicais não certificadas
está diminuindo em países industrialiquestões observadas da rotulagem e muitas vezes não o que obtém
maior atenção. Ambos são, na maioria dos casos, sistemas voluntários.
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Capítulo 14
Setor Externo e Capital Natural
Hipóteses em Teste
14.1. Aspectos Gerais
Nos últimos anos estabeleceu-se uma
grande discussão sobre a interface entre
a economia global – particularmente comércio e investimento – e o meio ambiente. Teve início um acalorado debate entre
formuladores de política, economistas e
ativistas ambientais, polarizado por duas
visões distintas: de um lado, os economistas ambientais e do outro, economistas
ecológicos e ambientalistas. Enquanto
economistas e ambientalistas discordam
sobre questões ambientais desde a época
de Malthus e Ricardo (LOFDAHL, 2002),
o debate se intensificou e ganhou nova
proporção na década de 1990, conforme
as questões ambientais foram crescendo
em importância e em consistência teórica
(WILLIAMS, 2001).
Esse debate tanto envolve discussões mais
amplas sobre as implicações ambientais
que o crescimento econômico pode trazer
em decorrência da integração econômica
global quanto inclui uma discussão mais
específica envolvendo a relação entre a
economia e o meio ambiente. Dean (1992)
traz os principais pontos de interação
entre ambos: i) diferenças entre países na
regulamentação ambiental da poluição;
ii) poluição transfronteira; iii) padrões de
produção como barreiras não tarifárias; iv)
reforma do comércio e da política cambial
e suas implicações no uso de recursos
naturais e degradação ambiental; e v) comércio de resíduos perigosos. Trataremos
aqui dos principais argumentos utilizados
por cada parte e os frutos desse debate.
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Os economistas (ambientais) tendem a
dominar um dos lados do debate. Eles
argumentam que a liberalização do comércio, do investimento e das regras de
financiamento – o que muitos afirmam
ser a força motriz da “globalização” – é
benéfica para o meio ambiente porque
encoraja duas coisas. A primeira delas,
seria o fato de altas rendas estarem associadas a uma demanda crescente por um
meio ambiente mais limpo e conservado
(GROSSMAN e KRUEGER, 1995, p. 18).
Em sua pesquisa empírica, os autores
encontraram poucas evidências de que
a qualidade ambiental se deteriora com
o crescimento econômico. Esse raciocínio ganha corpo sob a forma da Curva
de Kuznets Ambiental (CKA). A Curva
apresenta o formato de um U-invertido e
mostra que as condições ambientais tendem a ser piores nos momentos iniciais
da industrialização e melhoram conforme
os países têm seu PIB aumentado. A segunda, seria o fato de que o crescimento
da renda significa que mais recursos econômicos estão disponíveis e podem ser
gastos com proteção ambiental (CLAPP,
2001). No entanto, antes de atingirem
esse estágio, os países pobres aparentam
ter uma maior capacidade de absorver
poluição, o que explica suas legislações
serem menos rigorosas. Isso também é
considerado como uma parte de sua vantagem comparativa48.
Os que compartilham dessa perspectiva
dominante argumentam que, apesar da
vantagem comparativa dos países pobres
em absorver poluição, é pouco provável
que corporações transnacionais (CTs)
se transfiram para países em desenvolvimento a fim de tirar vantagem de leis
48

O termo “vantagem comparativa” tem sua origem da teoria

do comércio internacional. De acordo com o teorema de Hecksher-Ohlin-Vanek: “A country well-endowed with environmental resources is a net
exporter of environmental services embodied in traded commodities.”
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ambientais mais permissivas. Em outras
palavras, a indústria não ‘migra’ para
países em desenvolvimento para fugir
de regulamentações rígidas em casa, e
assim países em desenvolvimento não
são “paraísos de poluição”. Ao contrário,
argumentam que as CTs que se instalam
em países em desenvolvimento tendem a
ser mais “limpas” do que suas concorrentes nacionais. É alegado que as CTs são
os agentes mais interessados em serem
“verdes”.
De acordo com esse ponto de vista, o fenômeno chamado “corrida para o fundo”,
segundo o qual os países “relaxam” seu
conjunto de normas para ganhar competitividade, é improvável. Ao contrário, a
economia global encoraja um movimento
de melhora na regulamentação ambiental,
ou uma “corrida para a frente”. Seguindo
essa linha de raciocínio, muitos defendem
que acordos de livre-comércio devem ter
precedência sobre acordos ambientais
multilaterais (AAMs). As restrições comerciais previstas nos AAMs são vistas
como potenciais barreiras comerciais e
apresentam implicações negativas tanto
para o crescimento econômico quanto
para o meio ambiente49.
Embora essa visão dominante entre economistas tenha recebido uma atenção
considerável na formulação de políticas,
há um crescente quórum de oposição.
Ambientalistas, ativistas e economistas
ecológicos argumentam que a liberalização econômica e a globalização
estão na raiz na degradação ambiental
contemporânea em todo o mundo. O
argumento-chave desses grupos é que
o livre-comércio, enquanto traz crescimento econômico, também aumenta a
quantidade de produtos físicos na economia, mesmo levando em conta qualquer
49

Nós analisamos esses aspectos no Capítulo 13.

ganho de eficiência que possa ter sido
auferido por meio de avanços tecnológicos. (MUELLER, 2007; DALY, 1993; SACHS,
1993; COPELAND e TAYLOR, 1995).
Isso é válido sobremodo ao caso dos resíduos sólidos, cuja expansão está diretamente ligada ao crescimento econômico
de uma nação. Mueller (2007, p. 37) nos
confirma que a teoria do U-invertido não
se aplica ao caso de poluentes com efeitos duradouros e de ampla abrangência:
“Um outro exemplo de rejeitos do sistema
econômico que aumentam com a renda
per capita é o lixo urbano. Nesse caso,
definitivamente não funciona a curva de
Kuznets ambiental”. Além disso, alguns
argumentam que a teoria econômica
liberal, que afirma que o crescimento
econômico gera melhorias ambientais,
é falha. Uma das razões para isso é que
essa relação é baseada na experiência dos
países já industrializados e talvez não se
aplique aos países em desenvolvimento
(ARROW e et al., 1996).
Daly (1993, p. 31) chama atenção para
a necessidade de diferenciarmos crescimento econômico (aumento quantitativo
em tamanho, resultante de acréscimo ou
assimilação) e desenvolvimento econômico (evolução qualitativa em direção a
um estado melhor), tendo em vista que
mudanças quantitativas e qualitativas
seguem regras distintas. O autor prossegue argumentando que o livre-comércio
provavelmente estimule o crescimento da
renda. Ele permite que um país exceda sua
capacidade de se regenerar e absorver
‘importando’ essa capacidade de outros
países. Assim, afirma o autor, o comércio
posterga o momento em que os países
deverão fazer face às suas verdadeiras
capacidades naturais de regeneração e
de absorção. Isso é válido notadamente
para o caso dos resíduos perigosos. Ao
separar os custos dos benefícios da ex160
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ploração ambiental, o comércio internacional torna difícil a comparação entre
dois aspectos.
Sob essa perspectiva alternativa, comércio e liberalização dos investimentos
são vistos como grande fonte de poder
das CTs. Esse poder incentiva uma “corrida para o fundo”, já que as CTs podem
inclinar-se a trocar as jurisdições que não
se adequam às demandas corporativas
por menos regulamentação ambiental.
Por esse prisma, a migração de indústrias
e os paraísos de poluição representam
ameaças reais. Daniel Esty (2001) nos
informa que na literatura econômica, a
competição regulatória na mesma jurisdição foi cuidadosamente analisada; contudo, a aplicação da teoria na hipótese
da “corrida para o fundo” no contexto da
relação entre o comércio internacional e
meio ambiente só recentemente foi alvo
de atenção. Por essas razões, defende-se
que o comércio internacional e o investimento devem ser refreados por medidas
ambientais de cunho global.
Essas medidas devem também incorporar
assistência aos países em desenvolvimento a fim de ajudá-los a evitar eventuais
erros ambientais cometidos por países
desenvolvidos. Seguindo essa lógica,
muitos defendem que restrições comerciais por motivos ambientais, seja por
meio de AAMs ou impostas unilateralmente, são benéficas e necessárias50. Mas
também são céticos quanto à habilidade
dos acordos multilaterais para sozinhos
protegerem o meio ambiente. Assim,
esses pensadores também clamam por
uma nova ética baseada não somente na
competição global e crescimento econômico, mas também no desenvolvimento
de comunidades em nível local.

50

Também discutido por nós no Capítulo 13.

De acordo com Clapp (2001), dentro
desse amplo debate, três vertentes de
investigação têm relevância direta para
o problema da “transferência de males
ambientais”. A primeira seria o impacto
das regulamentações ambientais na competitividade comercial de um país; a segunda trata do papel da regulamentação
ambiental na localização das indústrias;
e por fim, a terceira versa sobre a compatibilidade entre as regras comerciais
estabelecidas e as medidas comerciais
incorporadas nos acordos ambientais
multilaterais. Cada uma dessas abordagens, de cada lado do debate, apresenta
argumentos importantes51. No entanto,
como nos adverte a autora, eles não
exploram adequadamente a natureza da
sua dinâmica.
O debate gira em torno da seguinte questão: a competitividade econômica internacional de um país é reforçada quando
se afrouxam as leis ambientais? Um acordo ambiental rígido sobre determinada
matéria pode levar um país a “afrouxar”
seu ordenamento jurídico sobre outra
matéria ainda não regulamentada por
um acordo internacional, com vista a
aumentar sua competitividade. Todavia, a
literatura sobre esse tópico tende a voltar-se quase que exclusivamente sobre o
impacto das regulamentações ambientais
nacionais nas exportações de “bens” de
um país. Ela dedica pouca atenção ao impacto de normas flexíveis na importação
de “males” ambientais. Isso acontece em
parte porque muito da literatura sobre
essa questão cuida mais das implicações
de uma “corrida para o fundo” na qualidade ambiental de países desenvolvidos
do que de seu impacto potencial nos
países em desenvolvimento. A literatura
também falha ao analisar a resposta das
firmas a uma regra ambiental nacional
51
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em vez da internacional.
O debate sobre a mobilidade da indústria
e os “paraísos de poluição” tem implicações importantes para a questão da
transferência de “males” ambientais. Se as
empresas de fato se deslocam para países
em desenvolvimento a fim de obter vantagem da desregulamentação ambiental,
é de se esperar um aumento do investimento externo direto de empresas poluidoras nesses países. É interessante notar
que grande parte da literatura sobre esse
tópico reconhece que a transferência de
indústrias “sujas” de PDs para PEDs ocorre
em resposta a legislação ambiental mais
rígida nos países desenvolvidos. Porém,
esse fenômeno é apontado na maior
parte dos estudos como uma exceção à
tendência geral, a qual indica que a categoria mais ampla de empresas poluidoras
não se desloca por motivos ambientais.
Tem tido ínfima discussão nessa literatura
sobre o porquê dessa exceção continuar
existindo para a maioria das empresas
poluidoras e o que deve ser feito com
relação a isso. Há também pouca conexão
entre a localização de uma indústria e um
aumento do número de regulamentações
sobre movimento transfronteira, tanto em
nível nacional quanto em nível local. Esse
ponto é relevante, pois na medida em que
o ordenamento jurídico se fortalece contra
esse movimento, é de se esperar que as
indústrias tendam a transferir totalmente
as plantas de manufatura que produzem
resíduos em grande quantidade.
Nenhum desses debates consegue capturar completamente a importância da
natureza cada vez mais global da economia mundial como um elemento-chave na
transferência de resíduos. O mais perto
que se conseguiu chegar é identificar o
papel dos incentivos locais. Nos países
industrializados, preocupações ambientais

crescentes têm trazido elevados custos de
deposição, por exemplo, de resíduos perigosos, criando um incentivo para a exportação desses resíduos e para instalação de
fábricas em países com custo menor de deposição. Nos países em desenvolvimento,
uma fraca capacidade de regulamentação
e monitoramento resulta em pouco – ou
nenhum – controle da disposição desses
mesmos resíduos perigosos. Esses fatores,
embora importantes, não são suficientes
para explicar o deslocamento de “males”
de países ricos para pobres.
Não se trata de uma questão de corrida
“para o fundo” ou “para a frente”, mas de
um entrincheirado problema de diferenças de regulamentação e sua exploração
por meio de canais econômicos globais.
Porter (1998) identificou parte desse
problema na sua investigação como o
que ele chama de fenômeno “preso no
fundo”, recorrente em PEDs industrializados. Sendo assim, quais características
da globalização da economia que favorecem uma resposta dinâmica da transferência de resíduos à um ordenamento
jurídico mais rigoroso? De acordo com
Clapp (2001), três aspectos básicos da
globalização cumprem esse papel. Níveis
crescentes da dívida externa aumentaram
a vulnerabilidade dos países pobres às
tendências econômicas globais. Muitos
países em desenvolvimento implementaram políticas de ajustes estruturais sob a
tutela do Fundo Monetário Internacional
(FMI) e do Banco Mundial nos anos 1980
e 1990 e em retorno obtiveram uma renegociação da dívida por parte dos países e
bancos credores.
Essas políticas geralmente compreendiam a liberalização do comércio e do investimento. Tal situação, combinada com
a fraqueza política e institucional desses
países, tornou os países em desenvolvimento alvos ideais para os resíduos não
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desejados dos países ricos. Além desse aspecto, a fluidez do comércio internacional
no mercado global de hoje tem sido um
canal particularmente importante para o
movimento transfronteiriço. Custos mais
baixos de transporte e comunicação, a
relativa facilidade com a qual rotas de
comércio são estabelecidas e desfeitas, e
as dificuldades que envolvem o controle
dos contêineres de importação facilitaram a transferência de “males” entre os
países. Essa crescente fluidez do comércio
internacional emergiu quando os países
– tanto ricos quanto pobres – adotaram
medidas liberais de política comercial nos
últimos 20 anos.
A globalização do processo produtivo,
bem como a natureza livre no investimento transnacional, também têm contribuído para o movimento de “males
ambientais” ao redor do mundo. A globalização do comércio permitiu às firmas
venderem seus produtos no mercado
global, independentemente de onde foram produzidos. Por conseguinte, os investimentos se tornaram também globais,
a fim de auferir ganhos das diferenças de
custos de produção. Dados esses fatores
da política econômica global, novas medidas regulatórias podem ser facilmente
contornadas. A facilidade com a qual os
“males” fluem na economia global e os
baixos custos monetários associados ao
seu deslocamento para países pobres
contribuíram para a situação na qual os
custos reais de atividades produtivas são
severamente subestimados, e assim os
danos ambientais persistem.
Dois aspectos chamam a atenção da leitura atenta dos parágrafos que compõem
a seção introdutória deste Capítulo 14.
O primeiro aspecto diz respeito à ênfase
quase absoluta na literatura analisada em
atividades industriais e suas relações com
os níveis de liberdade do comércio e do
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investimento internacionais. Os efeitos
econômicos e ambientais desses são sempre pensados em termos dos seus efeitos
sobre o comportamento de empresas
do setor industrial. São inexistentes,
pelo menos para o nosso conhecimento,
estudos desses efeitos sobre atividades
agropecuárias.
Um segundo aspecto é sobre o nível de
agregação das análises desenvolvidas
nesses estudos. Quando esses não são integralmente teóricos, o desenho metodológico de busca de evidências empíricas
para que hipóteses possam ser testadas
é estruturado no uso de dados desagregados em nível da firma ou de grupos
de firmas. Com esse desenho de experimentos, os pesquisadores buscaram as
correlações entre desempenho ambiental
e nível de comércio e de investimento
internacionais. Avaliações baseadas em
dados agregados, típicos dos disponíveis
em fontes secundárias, permitem avaliações reveladoras, mas inconclusivas.
A pesquisa que é retratada neste estudo
foi baseada exclusivamente em fontes secundárias de dados. Não houve – e não foi
proposta – a alternativa de levantamento
primário de dados em nível de produtores
das cadeias produtivas analisadas. Nossa
contribuição é única, pela inexistência de
estudos sobre as interfaces entre o setor agropecuário exportador e o capital
natural. No entanto, nossas conclusões
sobre essas interfaces são necessariamente parciais, uma vez que baseamos
nossas análises em fontes secundárias de
dados que já foram apresentados e que
nos permitem desenvolver as apreciações
apresentadas nas seções a seguir, dedicadas a cada cadeia produtiva.

14.2. Cadeia Produtiva da Soja
A interface mais evidente entre setor
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externo acelerando o uso do capital natural por uma atividade agropecuária é
materializada pela cadeia produtiva da
soja. De um plantador marginal de soja
ao final dos anos 1960, o Brasil aproveita
as oportunidades fornecidas por quebras
sucessivas de safras norte-americanas
(então o maior exportador mundial) na
primeira metade da década de 1970 e
se estabelece como grande produtor e
exportador mundial desde então. Uma
imensa disponibilidade de capital natural
foi um elemento importante dessa história de sucesso produtivo e comercial.
A produção de soja modernizou-se tecnologicamente e espalhou-se no território brasileiro52. Dependendo do momento
histórico das últimas quatro décadas, a
produção de soja cresceu extensivamente
e/ou intensivamente. Conforme os conceitos repetidamente enfatizados neste
estudo, houve momentos – temporais e
geográficos - de produção de soja baseada em recursos naturais e houve momentos de produção baseada em ciência. Na
verdade, em alguns momentos as duas
estratégias se misturaram no tempo e no
espaço. As consequências dessas mesclas
de estratégias sobre o capital natural
também variaram no tempo e no espaço.
É difícil imaginar que o crescimento extraordinário da atividade produtiva de soja
no Brasil teria ocorrido sem o estímulo de
uma demanda externa insatisfeita pelas
quebras das safras do principal ofertante
mundial de então. A fagulha acendeu um
dinamismo poucas vezes observado na
história da agricultura mundial. Erosão do
52

As afirmações que são feitas nestas seções do Capítulo 14

são baseadas em informações bibliográficas ou empíricas já apresentadas
em outras seções deste estudo. Para evitar que o texto fique enfadonho

solo, poluição das águas por fertilizantes
e químicos, contaminação de plantas,
animais e seres humanos por agrotóxicos,
compactação de solo por movimento de
máquinas pesadas, entre outras, foram as
externalidades negativas típicas da produção da soja nas áreas iniciais de plantio
nos estados do sul do país (Rio Grande
do Sul e Paraná) e em São Paulo.
A fronteira alcança o Centro-Oeste nos
anos 1980 e se espalha por Goiás, Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso. A substituição da vegetação natural por soja não
foi direta responsabilidade da soja, mas
indireta. A soja ocupa predominantemente áreas com pastagem, que avançavam
em áreas de vegetação natural. Mesmo
indiretamente a soja contribuiu para uma
profunda transformação do uso do solo
nos Cerrados brasileiros. Além disso, a
fronteira da soja nos Cerrados nasce “moderna” tecnologicamente. O padrão de
técnicas usadas era aquele adotado nas
áreas produtivas antigas, viabilizado pelos
resultados das pesquisas agropecuárias da
Embrapa, que equacionaram as limitações
da acidez dos solos dos Cerrados.
O setor externo e o capital natural tiveram
evidentes interfaces nas últimas duas
décadas intermediadas pela produção da
cadeia produtiva da soja, quer no modelo de produção baseado em recursos
naturais, quer no modelo de produção
baseado na ciência. As informações disponíveis nos indicam essas interfaces no
passado recente. Novas interfaces devem
predominar no futuro próximo, essencialmente derivadas do modelo de produção
baseado em ciências, com destaque para a
evolução da soja transgênica e para o papel a ser desempenhado pelo plantio de
soja em áreas de pastagens degradadas.

não iremos referenciar fontes bibliográficas ou tabelas já apresentadas no
etudo, só explicitando novas fontes ao longo desta e das três próximas
seções.

164

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

14.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina
Em um estudo recente, Nogueira e Nogueira Jr (2012) chamavam a atenção da
imensa área ocupada com pastagens no
Brasil. Em termos gerais, de uma área
com agropecuária de pouco mais de 270
milhões de hectares, 200 milhões estão
em pastagens e 70 milhões em lavouras
permanentes e temporárias. Ou seja, 3
em cada 4 hectares utilizados para atividades agropecuárias no Brasil, estão sob
pastagem, sendo utilizados para a pecuária. É uma das maiores proporções existentes em todo o mundo. O processo de
ampliação da produção bovina brasileira
é baseado em recursos naturais, mesmo
quando se considera os extraordinários
avanços em termos de sanidade animal.
Apesar do crescimento extensivo do
rebanho bovino, da área com pastagem
e do sucesso da produção agropecuária
bovina brasileira no mercado internacional, é difícil estabelecer os vínculos
diretos entre setor externo e produção
agropecuária para a cadeia produtiva da
carne bovina. A produção continua sendo
majoritariamente destinada ao mercado
consumidor interno, que tem dimensão
suficiente para estimular o crescimento
da produção. A demanda externa complementou, sem dúvida alguma, esse
estímulo.
Não obstante, a maior inserção no
mercado internacional da carne bovina
brasileira começou a pressionar o comportamento do pecuarista em termos de
preocupações sanitárias e ambientais, no
sentido de não aceitar mais certas práticas existentes no país e exigir mudanças
de comportamento. Essa pressão ficou
maior à medida que nos aproximávamos
do final do período aqui analisado. A
Moratória da Carne – analisada em outro
capítulo deste estudo – é uma evidência
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da necessidade de uma produção pecuária mais baseada em ciência e menos em
recursos naturais.
O esforço de melhoria do estado sanitário do rebanho brasileiro – exemplificado
pela busca da transformação de partes
do território em “área livre de febre aftosa sem vacinação” – trará novas repercussões sobre as interfaces entre setor
externo e capital natural. Se o esforço for
bem sucedido, a carne bovina brasileira
se qualifica para o maior mercado consumidor do planeta: o dos Estados Unidos
da América. Essa participação dependerá,
também, da capacidade brasileira de responder às exigências norte-americanas,
como a COOL, analisado no Capítulo 13.
Essa resposta exigirá mudanças administrativas, produtivas e tecnológicas que representem uma relação mais equilibrada
entre a cadeia produtiva da carne bovina
e o capital natural.

14.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
Esse é um outro exemplo de que as mudanças do setor externo brasileiro entre
a RIO92 e a RIO+20 explicam pouco dos
efeitos da atividade produtiva sobre o
capital natural. Apesar de seu papel de
destaque na oferta mundial de açúcar
e das exportações de etanol, a cadeia
produtiva da cana-de-açúcar tem a maior
parte da sua produção voltada para o
mercado consumidor interno. Além disso,
as externalidades negativas da produção
da cana-de-açúcar sobre o capital natural são históricas. Elas já ocorriam muito
antes do início do período analisado e se
aceleram com a implantação do Proálcool
na segunda metade dos anos 1970.
Ações públicas (federais e estaduais)
combinadas com mudanças negociadas
de comportamento de produtores – se-
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melhantes às que estabeleceram o fim da
queima da cana no estado de São Paulo –
serão necessárias para que haja reduções
ainda mais amplas das externalidades negativas da produção de cana. A pressão
por essas reduções serão cada vez mais
intensas à medida que crescer a participação do Brasil no mercado mundial de
biocombustíveis, em especial de etanol.

14.5. Cadeia Produtiva da Madeira
Para um país com as suas dimensões
geográficas e com a sua tradição florestal, a participação do Brasil no mercado
internacional de madeira é pífia. Há planos para que essa participação aumente
nas próximas décadas. Não obstante, o
descaso brasileiro em relação ao mercado
mundial de madeira impõe desafios, muitos deles relacionados ao uso do capital
natural. Um desses desafios é a busca
que a certificação florestal pode desempenhar na eliminação de práticas insustentáveis em nível de gestão florestal. Já
destacamos, entretanto, a ausência de
uniformidade e de coerência na aplicação
dos sistemas de certificação. A aceitação
de madeiras tropicais não certificadas
será uma impossibilidade no futuro.
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Capítulo 15

a Agenda 21, em seu artigo 33, influenciou
de forma decisiva o tratamento da questão
do financiamento ambientalmente responsável, na medida em que condicionou
a concessão de crédito e financiamento a
projetos e atividades que não causassem
degradação ao meio ambiente.

Setor Financeiro e Capital Natural
Quão Verde é a Agenda?
15.1. Aspectos Gerais
As instituições financeiras, a exemplo de
outras empresas, também podem apresentar condutas que exprimam responsabilidade ambiental, inclusive de forma
proativa. Como destacam Porto (2006) e
Porto, Nogueira e Conceição (2008), as
razões daí decorrentes são diversas, porém,
pode-se assinalar que estão relacionadas
àquelas que prevalecem para os demais
segmentos empresariais. Isto é, a busca por
maior competitividade e sinergia com outras ações voltadas à eficiência operacional.
Além da busca por ativos mais valorizados
nos diversos mercados de investimento,
o principal motivo para que os bancos
comerciais, em particular, estejam mais envolvidos com as questões ambientais está
relacionado ao crédito direcionado a tomadores com menor passivo ambiental. Com
efeito, a preocupação com as potenciais
exigibilidades decorrentes de impactos
ambientais causados por tomadores de
crédito constitui a intersecção entre o
negócio bancário (crédito) e a questão
ambiental.
Essa preocupação surge, em especial, a partir
do final da década de 1980, quando observadores do setor financeiro concluíram que
os serviços financeiros desempenham um
papel relevante na moldagem de uma série
de questões de natureza ambiental. Essa
percepção materializou-se, de certa forma,
na denominada “Agenda 21”, elaborada no
Rio de Janeiro durante a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (RIO92). Nesse contexto,
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No entanto, a regulamentação que trata da
responsabilidade ambiental e os impactos
daí decorrentes sobre diversas modalidades
de riscos inerentes ao negócio financeiro,
como o de crédito, o legal e o de reputação,
por exemplo, alavancaram a preocupação
socioambiental do setor. Não se pode esquecer, por outro lado, que a nova realidade de estabilidade monetária no Brasil nos
anos 1990, já discutida em diversos trechos
deste estudo, leva a transformações na
estrutura e operações desenvolvidas pelas
instituições financeiras, em geral, e bancárias, em particular.
Ante tal perspectiva, o movimento em direção à chamada responsabilidade ambiental53
corporativa vem sendo um caminho natural
para a atividade financeira/bancária. Nesse
contexto, a legislação e as normas emanadas também atuam sobremaneira na definição de objetivos estratégicos dos bancos.
No caso de políticas ambientais, o referido
enfoque consiste em estipular diversos
tipos de padrões para gerar melhorias na
qualidade ambiental. Esses aspectos já foram analisados anteriormente e, portanto,
não precisam ser aqui repetidos.
Essa institucionalização da variável ambiental no comportamento das instituições
financeiras teve, naturalmente, rebatimento no Brasil. Em 1995, o Governo Federal
estabeleceu um acordo entre os agentes
financeiros de capital público para incentivar ações com vistas ao desenvolvimento
53

Que muitos preferem combinar com a Responsabilidade

Social Corporativa.
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sustentável, denominado “Protocolo Verde”. Seus objetivos principais consistiam
em evidenciar relações institucionais entre
os bancos signatários, e destes com os órgãos ambientais do Governo Federal, com
a sociedade civil organizada e com os organismos de financiamento internacionais.
Com o propósito de incentivar a incorporação da variável ambiental como critério de
análise para concessão de financiamento
público, fizeram parte do acordo: o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), o Banco do Brasil (BB), a
Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco da
Amazônia (BASA) e o Banco do Nordeste
do Brasil (BNB). Além desses signatários,
também fizeram parte das propostas previstas no Protocolo Verde: o Ministério do
Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda,
o Ministério da Agricultura, o Banco Central do Brasil e a Financiadora de Estudos
e Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia (FINEP).
Cabe destacar, entretanto, que a atuação
das instituições financeiras, nacionais e
internacionais, tende a estar direcionada
no sentido de controles e gerenciamento
de riscos mais variados, como o ambiental por exemplo, de forma sistematizada
e integrada com regras prudenciais mais
rígidas e que demandam maior disciplina
de mercado. Essa perspectiva decorre do
Novo Acordo de Capital do Comitê de
Supervisão Bancária de Basileia, órgão
vinculado ao Banco de Compensações
Internacionais (BIS – Bank of International
Settlements), que considera outros riscos
enfrentados pelos bancos para efeito de
cálculo do capital regulamentar.
A mudança no comportamento ambiental
do setor financeiro afeta, se eficaz for, a
todos os setores de atividades produtivas
demandantes dos bens e serviços fornecidos pelo setor. Crédito e financiamento
bancários não são os únicos entre esses

bens e serviços, mas desempenham um
papel de destaque na atuação de empresas
do setor financeiro em qualquer país. Isso
acontece também no Brasil. Entre todos
os setores produtivos que compõem a demanda (procura) por esses bens e serviços,
o setor agropecuário e as atividades que
compõem as cadeias produtivas da agropecuária merecem destaque. As características do processo de produção, do ciclo de
vida do produto e dos riscos agropecuários
exigem que a demanda por crédito e financiamentos seja uma constante da realidade
da atividade agropecuária.
No Brasil essa realidade não é diferente. Na
verdade, desde o final dos anos 1960, o governo militar adotou o crédito subsidiado
e sem risco como principal instrumento de
promoção da produção agropecuária. As
taxas de juros do crédito rural foram fixadas,
em termos nominais, em 15% ao ano. Com
a inflação anual na casa dos 30%, em 1974,
e em elevação, os juros reais tornaram-se
negativos. Os financiamentos à agricultura,
que foram de 3,9 bilhões de dólares, em
1970, alcançaram o valor máximo de 20,4
bilhões em 1979 e 18,4 bilhões em 1982.
Em 1979, o valor dos financiamentos concedidos praticamente equiparou-se ao
valor da safra de grãos (CUNHA, 2004).
Com a inflação anual de 100%, os subsídios
implícitos atingiram cerca de 102% do valor
da safra.
Vale notar que, praticamente, não havia
restrição de recursos para o crédito rural.
As principais fontes eram a emissão de
moeda e de títulos públicos, a Conta Movimento do Banco do Brasil e aplicações
compulsórias dos bancos comerciais. A liberalidade do governo em relação ao setor
agropecuário permaneceu mesmo quando
o segundo “choque do petróleo”, de 1979,
e o “choque dos juros internacionais”, do
ano seguinte, modificaram drasticamente a
conjuntura macroeconômica. Ajustando-se
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aos choques, o governo Figueiredo (19791984) passou a adotar medidas recessivas,
das quais, todavia, o setor agrícola foi preservado. O governo instituiu a “prioridade
agrícola”, que não apenas manteve quase
inalterado o fluxo de crédito e os subsídios
implícitos na taxa de juros real negativa,
mas ampliou o alcance do programa de
garantia de preços mínimos.
Essa situação só viria a modificar-se após
a moratória mexicana de 1982. Quando da
eclosão da crise, o crédito e o financiamento agrícola brasileiro já haviam contribuído
para um dos mais acelerados processos
de intensificação do uso de máquinas e
equipamentos e de difusão da aplicação de
fertilizantes e de produtos químicos de um
setor agropecuário na história moderna.
Havia estimulado, também, uma acelerada
expansão da fronteira agropecuária brasileira. As consequências de todo esse processo para o uso do seu capital natural é
uma parte da história ambiental deste país
que ainda não foi devidamente relatada.
A crise da década de 1980 congela as alternativas de crédito e financiamento agropecuários e o setor passa a ser apoiado via
política de preços. Na verdade, até o fim
do Governo Sarney, enquanto prevaleceu a
instabilidade econômica, a política agrícola
nitidamente acomodou-se às circunstâncias. Dada a dependência da agricultura
em relação às condições da economia, tais
como a taxa de crescimento da renda e as
taxas de câmbio, de inflação e de juros,
competia à política para aquele setor minimizar os efeitos adversos dos desajustes
da macroeconomia. Dizia-se que a política
agrícola, assim como a política industrial e
a política regional, tinha caráter compensatório.
A abertura comercial promovida pelo
Governo Collor, a conclusão da Rodada

Uruguai do GATT54, a implantação do MERCOSUL e, principalmente, a estabilização
econômica com o Plano Real criaram as
condições para o redirecionamento da política agrícola na década de 1990. Surgem
os “contratos de opção”, instituíram-se o
Prêmio ao Escoamento da Produção (PEP),
a Cédula do Produto Rural (CPR) e o Seguro
de Safra. Todos esses instrumentos, de certa forma, se complementam. Uma análise
deles já foi realizada neste estudo e pode
ser complementada em Cunha (2004). Nessa introdução cabe assinalar que todos eles
têm consequências sobre o uso do capital
natural, como será evidenciado durante o
desenvolvimento do nosso Estudo.
Concomitantemente, várias outras medidas
foram tomadas como parte do processo de
modernização institucional da agricultura
brasileira. Destacam-se, entre essas: a) Lei
de Proteção de Cultivares (Lei no 9.456, de
1997): protege a propriedade intelectual e
estimula investimentos em pesquisa de novas cultivares; b) Lei de Armazenagem (Lei
no 9.973, de 2000): modernizou a legislação
de 1903; define com clareza os direitos e
obrigações de quem provê e daqueles
que se utilizam da armazenagem; c) Lei
de Classificação de Produtos Vegetais (Lei
n 9.972, de 2000): atualiza a lei de 1975 e
retira o monopólio estatal desta atividade;
juntamente com a Lei de Armazenagem,
foi de fundamental importância para o desenvolvimento das transações em bolsa de
mercadorias; d) criação do Banco da Terra:
por meio de linhas especiais de crédito fundiário, viabiliza a compra de terra, principalmente por associações de produtores; teve
por objetivo dar racionalidade e reduzir a
pressão por reforma agrária; e e) desoneração das exportações (Lei Complementar
no 87, de 1996): elimina a incidência de impostos indiretos sobre produtos agrícolas
54

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Acordo Geral

de Tarifas e Comércio, em português.
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exportados, o que dá considerável ímpeto
à atividade.
Todas essas medidas apresentam duas
características que chamam a atenção dos
autores: 1. Tocam marginalmente (quando
tocam) na questão do uso não degradante
do capital natural utilizado pelas atividades
agropecuárias; e 2. São voltados para a
“agricultura empresarial” ou a beneficiam
preferencialmente. Os pequenos agricultores familiares raramente foram atingidos
pelas políticas agropecuárias, mesmo quando predominou o intervencionismo. Porém,
com a nova ênfase nos mecanismos de
mercado, julgou-se necessária a instituição
de uma “rede de proteção” dessa categoria
de agricultores e, em particular, dos novos
agricultores que surgiram com a reforma
agrária. Com tal objetivo, o governo criou
o PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Decreto no
1.946, de 1996).
Essas medidas também explicam, pelo menos em boa parte, a retomada do volume
de crédito rural no Brasil. Em estudos recentes, Cardoso (2010) e Rodrigues (2011)
demonstram que o volume emprestado e
financiado à agropecuária brasileira já retornou aos montantes observados no “período de ouro” dos anos 1970. Nós mostramos evidências disso no Capítulo 4 (Tabela
4.1.). Surge, então, a questão: será que essa
retomada da oferta de crédito e financiamento agropecuários veio acompanhada
de restrições e salvaguardas para que um
uso sustentável do capital natural possa ser
alcançado? Ou repete-se a despreocupação
ambiental típica do período anterior?

15.2. Cadeia Produtiva da Soja
É na cadeia produtiva da soja que se pode
argumentar que o crédito rural oficial pode
estar contribuindo para impactos negativos
da produção agropecuária sobre o capital

natural. No entanto, os impactos negativos
tendem a ser distintos daqueles percebidos
por análises superficiais. Entre a RIO92 e
a RIO+20 praticamente tudo relacionado
à produção de soja apresentou tendência
ascendente: produção, produtividade, exportações. No entanto, a participação da
soja no total de crédito rural oficial concedido mantém-se, em média, em um quarto
de todo crédito destinado a lavouras. Em
estados como o Mato Grosso, por exemplo,
a soja vem representando sozinha mais de
60% dos recursos do SNCR para as lavouras.
Não se pode esquecer, no entanto, que a
maior parte de todo o crédito rural concedido em nível nacional tem sido absorvido
pelos estados tradicionais de plantio da soja
nas regiões sul e sudeste do Brasil. Assim,
as externalidades negativas do sistema de
produção baseado em ciência têm sido mais
relevantes do que as geradas pelo sistema
de produção baseado em recursos naturais.
Em outras palavras, reduzir desmatamento
reduzindo crédito rural tende a ser menos
eficaz do que reduzir poluição derivada de
agrotóxicos. Além disso, deve-se ter em
conta que a soja conta ainda com financiamentos oriundos do setor privado não regulados pelo Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR), tais como empréstimos internacionais, adiantamentos proporcionados
pelas tradings, Contratos do Produto Rural,
entre outros. etc.

15.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina
Um dos resultados marcantes das informações apresentadas nesta Parte III deste
estudo é a distribuição do crédito rural para
a pecuária no período próximo à RIO+20.
Nesse período, as regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste obtiveram juntas quase 80%
do crédito rural pecuário, sendo respectivamente a participação de cada uma delas de
27,60%, 25,97% e 25,12%. A região Norte
elevou sua participação para cerca de 10%,
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contra apenas 2,21% no período mais próximo da RIO92. Isso indicaria que o crédito
rural estaria contribuindo para o desmatamento da região Norte. No entanto, a
real significância dessa contribuição deve
ser avaliada, outra informação também
apresentada aqui: a evolução do rebanho
apresenta uma dinâmica bem diferente em
relação ao crédito, com uma tendência de
crescimento desde o princípio.
Assim, embora o crédito rural possa ter tido
influência no crescimento da pecuária em
períodos específicos, certamente existem
outros determinantes para esse crescimento e, em consequência para o desmatamento e a perda da diversidade biológica nos
Cerrados e na Amazônia. Lembramos, por
exemplo, que os três fundos constitucionais
(do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste)
têm representado um incentivo, sobretudo,
à pecuária, seja para grandes, médios ou
pequenos produtores. Cabe, ainda, destacar o papel do BNDES no financiamento da
cadeia produtiva da carne.

15.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
A influência do crédito rural no comportamento ambiental da cadeia produtiva da
cana-de-açúcar parece ser limitada pela
sua relativa baixa participação no volume
total de crédito rural concedido. Como
assinalado, essa participação tem sido historicamente inferior a 5% do total, modesta
para a importância dessa cadeia produtiva
agropecuária, quer em termos de produção, área plantada e volume exportado.
Essa conclusão deve ser relativizada pela
existência de outras fontes de financiamento público e privado que podem contribuir
para explicar os efeitos da produção de
cana-de-açúcar sobre o capital natural.
Na verdade, chamamos mais uma vez
a atenção do leitor para o fato de que a
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cadeia da cana-de-açúcar deve valer-se de
fontes não oficiais de recursos financeiros
no desenvolvimento de suas atividades
produtivas anuais. Mesmo com a nossa
análise dos financiamentos do SNCR e
do BNDES para essa cadeia produtiva,
ainda surpreende a participação dessas
fontes oficiais no financiamento total dessa cadeia. Se considerarmos estimativas
do Produto Interno Bruto (PIB) do setor
sucroalcooleiro de US$ 48 bilhões para
2012, a participação das fontes oficiais
de financiamento é inferior a 10% do PIB,
com pouco mais de US$ 4 bilhões de financiamento para o mesmo ano.

15.5. Cadeia Produtiva da Madeira
As especificidades do processo produtivo
da cadeia da madeira têm exigido especificidades das formas de financiar suas
atividades, que têm sido bastante distintas
das tradicionais linhas do SNCR. O elevado
volume de capital inicial necessário para
a implantação da floresta e na compra de
insumos, mudas e equipamentos tem sido
usualmente provido por créditos e financiamento disponibilizadas pelo governo
federal por meio de programas especiais.
Não obstante, os valores observados são
tímidos em relação às necessidades financeiras de um setor com as características
da cadeia produtiva da madeira. Parece
claro que apesar da existência de diferentes mecanismos de financiamento para o
estabelecimento de florestas plantadas,
originários de fontes públicas e privadas, o
setor privado, por meio de seus fundos e
investimentos diretos, nacionais ou estrangeiros, tem sido o grande responsável pelos
níveis atuais de investimentos em florestas
plantadas no Brasil.
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Parte IV - CONHECIMENTO
ADICIONADO: OS
VÉRTICES DOS
TRIÂNGULOS
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Capítulo 16
Considerações Preliminares
16.1. De qual agropecuária estamos
falando?
Em um artigo desafiador, Ruttan (1996)
enfatizava que o século XX marcou a
transição de um sistema agropecuário
baseado em recursos naturais para um
sistema baseado em ciência. Alguns
países em desenvolvimento, entre eles
o Brasil, experimentaram essa transição
na segunda metade daquele século
XX. Como já enfatizado ao longo deste
estudo, as mudanças experimentadas
pelo setor agropecuário brasileiro foram
marcantes ao longo das duas décadas
que se seguiram à RIO92. Mais marcante
ainda foi o fato de que a agropecuária do
Brasil avançou com diferenças regionais
marcantes; em alguns estados o avanço
foi por meio de um sistema baseado em
ciência; em outros estados via um sistema baseado em recursos naturais. Houve,
ainda, estados onde os dois sistemas
foram combinados, com destaque para
alguns estados da região Centro-Oeste.
Se, por um lado, um sistema agropecuário
baseado em ciência liberou a produção
agropecuária dos limites impostos pelo
capital natural, por outro lado impôs um
novo conjunto de restrições à essa mesma
produção. A intensificação da produção
agropecuária tem acelerado o processo
de degradação do solo e de poluição
dos recursos hídricos, assim como incrementado a resistência das pragas e das
patogêneses aos métodos usuais de controle. A atividade agropecuária também
tem experimentado as consequências das
modificações nos regimes de chuvas e de

temperatura decorrentes da acumulação
de gases de efeito estufa na atmosfera.
O final do século XX, em especial os anos
imediatamente posteriores à RIO92, seria
palco de uma crescente intranquilidade
quer com os impactos sobre o capital natural das externalidades geradas pela produção agropecuária mais intensiva (em alguns
locais, com os impactos de um padrão ainda de crescimento extensivo da produção),
quer com o crescimento da demanda por
amenidades ambientais rurais, derivado
do incremento da renda per capita e da
elevada elasticidade renda da demanda
por serviços ambientais, tais como capital
natural limpo e conservado, sem poluição
ou degradação. A partir do início dos anos
1990 começava a ficar evidente que o redirecionamento do esforço produtivo, técnico e científico para um caminho induzido
pelo estresse ambiental seria elemento essencial em qualquer esforço para alcançar
consistência entre demandas muitas vezes
conflitantes por maior disponibilidade de
alimentos, de matérias-primas e de serviços ecossistêmicos.
A agropecuária brasileira parece ter iniciado
essa transição nos últimos anos do período
que estamos contemplando. As mudanças
ocorridas parecem indicar a substituição
de um sistema agropecuário baseado em
recursos naturais por um sistema baseado
em ciência. Na década da RIO92 (1990 a
1999) em praticamente todas as lavouras
brasileiras houve aumento do volume produzido com redução da área plantada das
culturas selecionadas no estudo. Cana-de-açúcar e soja elevaram o volume da produção combinado com o aumento da área
plantada. Usando somente dados oficiais
do governo, essas informações estão resumidas nas Tabelas 10.1 a 10.4 no Capítulo
10 e são reproduzidas em Nogueira e Nogueira (2012) no Apêndice a este Estudo.
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No período imediatamente subsequente
(1999-2006), em um contexto de expansão acelerada do agronegócio, houve
elevação vertiginosa da produção de
algumas lavouras, que voltou a ser acompanhada pelo aumento da área plantada
combinada com ganhos de produtividade.
No entanto, isso não significa necessariamente um retorno ao tradicional padrão
extensivo, uma vez que se está diante de
um processo de intensificação da modernização dos diversos sistemas produtivos,
com adoção progressiva de tecnologias
mais eficientes. O período mais próximo
à RIO+20 (2006-2011) apresenta um padrão semelhante ao primeiro período, ou
seja, em praticamente todas as lavouras
brasileiras houve aumento do volume
produzido com redução da área plantada.
Em termos de políticas públicas explícita
ou implicitamente relacionadas às atividades agropecuárias brasileiras, mudanças
marcantes também têm sido observadas
ao longo das últimas duas décadas.
Essas mudanças moldaram de maneira
não desprezível a realidade das interfaces
entre sistema financeiro e setor agropecuário no Brasil de hoje. Elas moldaram,
também, as interfaces entre sistema financeiro e as exportações agropecuárias,
em especial das quatro cadeias produtivas
sob análise (soja, cana, carne e madeira).
Por exemplo, um pouco antes da RIO92,
como parte do Plano Cruzado (Governo
Sarney, 1984-1989), a taxa de juros do crédito rural foi fixada em 10% e os preços,
tabelados. Entretanto, o Plano fracassou
e a inflação voltou revigorada, alcançando a marca mensal de 80% às vésperas
da inauguração do governo seguinte, na
virada para os anos 1990. Tendo-se em
mente a dependência da agricultura em
relação às condições da economia, tais
como a taxa de crescimento da renda e
as taxas de câmbio, de inflação e de juros, competia à política para aquele setor
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minimizar os efeitos adversos dos desajustes da macroeconomia. Mais uma vez
enfatizamos que para muitos analistas, a
política agrícola, assim como a política
industrial e a política regional, tinha caráter compensatório.
Além disso, é importante destacar que
durante aquele período macroeconômico
conturbado, especificamente em 1988, a
nova Constituição brasileira proibiu o Banco Central de financiar o déficit público. A
partir de então, a despesa pública deveria
subordinar-se à restrição orçamentária. A
Constituição, todavia, deixou que parte
dos fundos públicos escapasse ao escrutínio anual do Congresso: criou os Fundos Constitucionais de Desenvolvimento
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aos
quais destinou 3% da arrecadação dos
dois tributos federais mais importantes,
o Imposto de Renda e o Imposto sobre
Produtos Industrializados. Os recursos
desses Fundos, conquanto não se destinassem exclusivamente à agropecuária,
passaram a constituir importante fonte
de financiamento de projetos agropecuários nas três regiões, como será analisado
a seguir.
Uma realidade macroeconômica conturbada, com consequências nefastas para
o setor agropecuário, permaneceu durante o Governo Fernando Collor/Itamar
Franco (1990-1994). No qual ocorreu a
RIO92, ano-base da análise deste Estudo.
Somente, a partir da estabilidade monetária pós-Plano Real, a situação se altera
marcadamente. O crédito agropecuário
retoma seu crescimento em termos de
volume disponibilizado para a agropecuária. A abertura da economia brasileira ao comércio mundial prossegue,
seguindo a tendência já estabelecida ao
final dos anos 1980, apesar da taxa de
câmbio valorizada desfavorável ao setor
exportador. Com a mudança da política
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cambial já nos últimos meses dos anos
1990, as exportações dispararam nos
anos subsequentes, em particular as do
setor agropecuário. No entanto, os custos
ambientais não foram desprezíveis, quer
decorrentes do sistema agropecuário
baseado em recursos naturais, quer os
derivados do sistema baseado em ciência.
Nós próximos quatro capítulos (do 17 ao
20) vamos detalhar as interfaces setor
financeiro + agropecuária + setor exportador + capital natural, combinadas
três a três; ou seja, as áreas em azul representando o conhecimento adicionado
representado na Figura 1.1. (ver Capítulo
1 do presente estudo). Sempre que a
disponibilidade de informações empíricas permitir, teceremos considerações
analíticas para cada uma das quatro
cadeias produtivas (soja, carne bovina,
cana-de-açúcar e madeira) em relação
ao triângulo de interfaces em tela. Ao
final desses quatro capítulos estaremos
prontos para juntar os quatro pedaços
do nosso “quebra-cabeça” inicial: como
o financiamento agropecuário influencia
a produção agropecuária voltada para o
setor externo e impacta o capital natural
sobre o qual a produção ocorre?
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Capítulo 17
Agropecuária, Setor Externo e
Capital Natural.
17.1. As Possíveis Interfaces55
O início da década de 1990 foi marcante
para a evolução do entendimento humano
sobre aspectos das interfaces produção e
consumo humanos com o capital natural
sobre o qual essas atividades humanas se
desenvolvem. Não há dúvidas – e o presente texto já fez menção a esse fato – de
que a realização da RIO92 contribuiu para
estimular intensos debates e profícuos estudos sobre, entre muitos outros assuntos,
os possíveis efeitos da liberalização do
comércio internacional na qualidade e na
quantidade de elementos do capital natural dos países envolvidos com atividades
do intercâmbio mundial de bens e serviços.
Entre os debates, destacamos aqueles que
estão mais claramente relacionados com o
objeto do presente estudo: setor financeiro, conservação do capital natural e o setor
agropecuário. Um debate que deve ser
mencionado logo no início é o relacionado
com as críticas aos países importadores
quanto à adoção de barreiras não tarifárias
ambientais (em alguns momentos sob o
rótulo de barreiras sanitárias) como instrumento de proteção velada aos setores
agropecuários daqueles países importadores, em geral países de mais elevado nível
de renda. Ao mesmo tempo, alguns dos
mesmos países importadores alegavam
(e continuam alegando) a necessidade de
manter os seus subsídios às atividades dos
seus setores agropecuários.

55

Esta seção está baseada em May (2003)
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Esse debate, entre outros de mesma vertente, transformou-se em mais um ingrediente de um conflito entre “países do Sul”
e “países do Norte”, conflito popularizado
a partir do final do antigo conflito “países
do Leste” e “países do Oeste”, desativado
a partir do final da chamada “Guerra Fria”
com a queda do Muro de Berlim em 1989.
A partir desse ingrediente estabeleceu-se
um impasse, limitando o diálogo entre as
partes sobre uma necessária compatibilização entre políticas ambientais (nacionais
e internacionais) e políticas (nacionais e
internacionais) de comércio. De fato, essas
barreiras não tarifárias ambientais ou sanitárias terminaram por efetivamente impedir
o acesso dos “países do Sul” aos mercados
dos países mais desenvolvidos.
Em um primeiro momento, ao final dos anos
1980 e início dos anos 1990, acreditava-se
que as disputas entre países poderiam ser
equacionadas no âmbito do Acordo Geral
de Tarifas e Comércio (GATT na sigla em
inglês, antecessor da Organização Mundial de Comércio – OMC). No entanto, a
desejada harmonização entre comércio e
uso do capital natural não ocorreu naquele
momento, uma vez que representantes do
GATT insistiram que a “questão ambiental”
não estava na pauta de discussões da Rodada Uruguai, então em andamento e que se
encerrou em 1994 com várias deliberações,
entre as quais a criação da OMC. Argumentavam, ainda, os representantes do GATT,
que os acordos internacionais relacionados
especificamente aos problemas ambientais
deveriam resolver problemas afins, onde e
quando surgissem.
O conflito entre os regulamentos do regime internacional de comércio e do regime
internacional de meio ambiente, continua
sem solução até hoje. O regime de comércio ainda não incorporou “salvaguardas”
ambientais; nem tampouco o regime de
meio ambiente se adapta à “lógica” do
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funcionamento de diferentes sistemas de
comércio internacional. Esse não equacionamento parecia (parcialmente) superado
pela Declaração da RIO92, que promovia
a liberalização do comércio internacional
consoante com a proposta de “desenvolvimento sustentável” (Princípio 12). Por
outro lado, como bem destaca May (2003),
o papel intrínseco das questões ambientais
no âmbito do comércio internacional foi
reconhecido no preâmbulo ao acordo fundamental que criou a OMC56 em 1994.
Apesar dos textos conciliatórios dos documentos oficiais, a ampliação do comércio
internacional e o uso do capital natural
continuaram (e continuam) sendo assuntos
tratados independentemente. Não se pode
esquecer, no entanto, que com a criação da
OMC foi estabelecido um comitê específico
voltado para a questão do comércio e meio
ambiente. O papel central do Comitê de
Comércio e Meio Ambiente da OMC tem
sido, no entanto, o de fiscalizar as tentativas de impor restrições comerciais para fins
ambientais, assim como medidas ambientais que tenham efeitos negativos sobre a
competitividade de qualquer nação. Essa
agenda é muito restritiva em relação à
agenda mais abrangente de organizações
ambientalistas57.
56

“Trade and economic endeavor should be conducted with

a view to raising standards of living, ensuring full employment and a
large and steadily growing volume of real income and effective demand,
and expanding the production and trade in goods and services, while
allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with
the objective of sustainable development, seeking both to protect and
preserve the environment and enhance the means for doing so in a
manner consistent with the respective needs and concerns at different
levels of economic development.” Citado por May (2003), p. 198, com
base em GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Final Act
Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations. Genebra: Secretariado do GAIT,1993.
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Essa agenda tem procurado evidências que: a) esclareçam

os vínculos entre ajuste macroeconômico, comércio, dívida externa

Economistas argumentam que o comércio
entre comunidades distintas tende a ser
vantajoso para os nele envolvidos. A troca
permite que aqueles que produzem um
produto a um custo menor, possam vendê-lo para outros, que produzem outro produto a um custo relativamente menor do
que aqueles conseguiriam. Tecnicamente, é
o princípio da vantagem comparativa. No
entanto, a experiência tem demonstrado
que países têm procurado proteger os produtores nacionais da competição externa.
Tais medidas podem acarretar parcelas de
demanda insatisfeitas, levando os preços
internos para níveis mais altos do que ficariam num ambiente de comércio mais livre.
A proteção contra o produto originado do
mercado internacional dada a um determinado setor estabelece uma diferença entre
os custos sociais e os custos privados daquele produto para o seu consumidor (final
ou intermediário). Isso representa uma
perda em termos de bem-estar social. Mas
esse pode não ser o único problema. Se a
proteção contra o concorrente estrangeiro
contribuir para estimular a adoção de usos
de solo e/ou métodos de produção danosos ao capital natural, a diferença entre
custos sociais e custos privados se amplia
ainda mais, ampliação essa decorrente das
externalidades negativas de atividades produtivas.
Barreiras ao comércio podem ser danosas
ao capital natural dos países importadores
se, por exemplo, os subsídios protecionistas
e as restrições ao comércio agropecuário,
adotadas por EUA, UE e Japão, estimularam
os seus produtores a pressionar áreas geográficas mais frágeis, ampliar a demanda
e meio ambiente; b) revelem os possíveis conflitos entre a segurança
alimentar e estímulos às exportações derivadas da liberalização
comercial; e c) identifiquem o impacto geral dos atuais processos de
abertura de mercados e a remoção da proteção doméstica com respeito
à sobrevivência de produtores marginais e de ecossistemas frágeis.
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por recursos hídricos e aplicar fertilizantes
e agroquímicos além dos limites toleráveis do ponto de vista ambiental. Efeitos
negativos externos da erosão do solo, da
poluição por fertilizantes e por pesticidas,
do assoreamento e contaminação dos
cursos de água, entre outros, podem ser
os custos sociais extras (marginais) da decisão de proteger produtores locais contra
o produto similar importado. O resultado
é uma agricultura ineficiente econômica e
ambientalmente.
As barreiras à entrada de produtos agropecuários em certos países (EUA, UE e Japão,
por exemplo) obviamente geram efeitos
negativos sobre os países produtores e
exportadores desses produtos (Brasil, Argentina, Austrália, para citar importantes
exportadores agropecuários). Um efeito
negativo evidente é o derivado das perdas
de divisas. No entanto, e mais relevante
para os objetivos deste Estudo, as barreiras
ao comércio impõem custos sociais aos
países de origem que também podem causar degradação do seu capital natural. As
restrições ao acesso aos mercados externos reduzem a renda potencial dos produtos rurais, reduzindo sua disposição a
investir em tecnologias ambientalmente
adequadas para os ecossistemas locais.
Mais ainda, aqueles que buscam novas
tecnologias, acabam adotando padrões
tecnológicos aceitáveis pelos mercados
internacionais. Os estímulos ao uso de
certos insumos geram outros custos externos (contaminação com pesticidas, por
exemplo). Já outros produtores rurais nos
países exportadores podem “compensar” a
renda sacrificada por meio da exploração
do solo para assegurar uma renda básica
ou avançar em um sistema de produção extensivo, baseado no binômio terra e mão de
obra de baixos custos (veja o exemplo para
a cadeia produtiva da soja na seção 17.2
a seguir). Fica claro, então, que restrições
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ao comércio agropecuário, com os “países
do Norte” bloqueando as exportações dos
“países do Sul”, não garantem um capital
natural adequadamente conservado, nem
no Norte nem no Sul.
Esse é um dos argumentos básicos dos
defensores dos efeitos benéficos do comércio internacional livre. Para eles, a
liberalização do comércio resultaria não
apenas em aumento nos fluxos de bens e
serviços entre países, mas também na redução dos custos ambientais externos em
nível global. Uma remoção completa ou
parcial de subsídios agropecuários e das
restrições a importação que protegem os
produtores dos “países do Norte” resultaria
em um acréscimo significativo no escopo
dos mercados para bens produzidos nos
“países do SuI”. Paralelamente, devido às
características geográficas, econômicas e
do capital natural desses últimos, o atendimento às demandas acrescidas do mercado
liberalizado poderia ocorrer em um menor
patamar de pressão sobre novos habitats e
sobre o uso de insumos.
Em termos globais, assim, o livre mercado
internacional de produtos agropecuários
resultaria em um declínio líquido nos
custos externos gerados pela agricultura.
Apesar de coerente (logicamente rigorosa),
essa argumentação é ainda uma “hipótese
de trabalho”. May (2003) já destacou que
há graves lacunas em termos de evidências
empíricas para apoiá-la ou rejeitá-la. A
maioria dos estudos é composta, na verdade, de modelagens de simulações58. Como
58

Por exemplo, um exercício típico envolve diversos países

e várias commodities e considera uma queda abrupta e completa nas
barreiras ao comércio que iria manter a produção global de commodities
agrícolas em um nível estável. No entanto, a produção seria transferida
dos países industrializados para aqueles menos desenvolvidos. A partir
dessas hipóteses, outras são adicionadas: os insumos químicos seriam
substituídos por mão de obra, reduzindo substancialmente o uso global
de substâncias químicas. A produção animal também seria transferida de
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toda simulação, os resultados dependem
muito das hipóteses do modelo. E a qualidade dessas hipóteses é dependente de
uma adequada percepção de tendências
prováveis em uma realidade histórica concreta.
No caso da América Latina, em geral, e
do Brasil, em particular, algumas especificidades das interfaces da agropecuária
exportadora e do capital natural devem ser
observadas. Como já destacado no início
deste estudo, desde o final dos anos 1980,
a maioria dos países latino-americanos
(entre eles, o Brasil) embarcou em um processo de abertura econômica, após terem
perseguido uma estratégia fundamentada
em uma postura altamente protecionista
de longo prazo, conhecida como processo de industrialização via substituição de
importações. As políticas liberalizantes na
América Latina levaram a uma acentuada
expansão das exportações. Essa expansão
tem sido particularmente significativa nos
países do Cone SuI e no México, onde as
exportações como proporção do PIB mais
do que dobraram no período 1970-90 e
continuaram a crescer nas duas décadas
subsequentes, assim como o valor das
exportações regionais em valores reais
cresceu quase três vezes(ver Tabela 17.1).
O aumento da importância da renda
sistemas em confinamento para as margens extensivas, particularmente
na América Latina, com um aumento em pastos substituindo rações
à base de cereais, largamente utilizadas na Europa. Uma hipótese

das exportações na renda total do setor
agropecuário significou uma maior pressão sobre o capital natural dos diferentes
países do continente latino-americano nas
últimas décadas. Essa afirmação deriva-se
logicamente da importância das exportações agropecuárias nas exportações totais
regionais. Ao analisar-se a estrutura dos
setores exportadores dos países da América Latina e do Caribe, não é difícil perceber
que a estrutura que emerge a partir do início dos anos 1990 é baseada em produtos
com alta intensidade de recursos naturais
(produtos primários agropecuários e de
mineração), com a possível exceção do
México.
Não se pode, no entanto, concluir que o
aumento do comércio internacional seja
a causa do incremento da degradação
do capital natural observada ao longo
do mesmo período. Não restam dúvidas
de que o aumento da abertura comercial
motivou o aumento da produção (efeito
escala, como discutido anteriormente). Por
outro lado, os possíveis impactos podem
ter sido causados pelo crescimento extensivo da produção, como também podem
ter sido derivados da intensificação da
atividade produtiva. Assim, além do efeito
escala, as discussões devem ser orientadas
por diferentes hipóteses sobre como o comércio afeta a composição setorial (efeito
composição, já apontada anteriormente)
da produção e o processo tecnológico (o
efeito tecnologia também já analisado) de
produção.

complementar usual é que haveria uma expansão na terra ocupada pela
agricultura comercial para exportação nos países em desenvolvimento.
Ajustes de tal natureza sugerem uma mudança na força de trabalho
da agricultura de subsistência para produção comercial nas economias
em desenvolvimento. Caso essa tendência fosse concretizada, poderia
haver um menor nível de migração rural-urbana, aliviando igualmente
problemas ambientais urbanos. O aumento na renda agrícola poderia
induzir os produtores marginais a reduzirem a abertura de novas
fronteiras, reduzindo, assim, pressões sobre florestas tropicais e outros
biomas ameaçados.

Em síntese, são efeitos potenciais sobre o
capital natural - positivos ou negativos cuja ocorrência depende do efeito líquido
de entre efeitos (escala, composição e tecnologia) que podem ter direções opostas.
A confirmação empírica de que a abertura
comercial resulta numa exploração predatória do capital natural vai depender da
região, da atividade agropecuária, da sua
180
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base tecnológica, da influência de outras
políticas públicas, entre outros fatores. Assim, não são óbvias as repercussões sobre o
capital natural de uma liberalização ampla
no comércio agropecuário. No entanto, a
maioria dos analistas tem louvado a retirada de restrições ao acesso aos mercados
por parte dos países em desenvolvimento
(MAY, 2003).

efeitos ambientais oriundos de atividades
induzidas pelo comércio. No entanto, concordam que é desejável alcançar uma veloz
e mais completa liberalização dentro das
limitações do acordo, na esperança de que
o consequente crescimento da renda real
nos países mais pobres aceleraria adoção
de padrões ambientais domésticos melhorados por parte dos mesmos.

As manifestações dos técnicos da OMC sobre o assunto reafirmam a importância do
efeito da tecnologia sobre os outros possíveis efeitos do incremento do comércio internacional. Elas reconhecem que existirão
ganhadores e perdedores derivados dos

Essas manifestações não têm sido suficientes para atender aos anseios de grupos ambientalistas. Esses manifestam uma preocupação de que, enquanto aguardamos
que o comércio internacional liberalizado
melhore a situação dos países mais pobres,

Tabela 17.1. Crescimento de Exportações da América Latina

Exportações/PIB (%)

Exportações (US$ milhões)

País/Ano

1970

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Crescimento
Real*

Argentina

9,2

10,61

10,99

21,71

14.800

31.276,5

81.219,9

548,78%

Brasil

6,5

8,20

9,98

10,87

35.165,9

64.583,8

233.515

664,03%

Chile

12,4

N/D

30,63

38,06

10.220,8

23.293,2

81.727,7

799,62%

Paraguai

13,6

N/D

46,10

54,63

2.514,4

2.924,3

9.993,1

397,43%

Uruguai

14,9

N/D

16,70

26,85

2.158,5

3.659,5

10.607,8

491,44%

México

7,7

18,39

26,76

30,28

48.805

179.876,2

313.796,6

642,95%

Bolívia

20,2

22,78

18,27

41,19

976,7

1.470

7.159,1

732,98%

Colômbia

14,2

18,86

15,92

15,92

8.679

15.808,2

45.313,6

522,10%

Equador

14,8

31,10

36,25

32,95

3.262

5.906

19.609,3

601,14%

Peru

21,6

15,77

16,05

25,50

4.120

8.510,4

39.257,6

952,85%

Costa Rica

34,2

34,19

48,62

38,06

1.963,2

7.765,7

13.836.2

704,77%

El Salvador 21,3

18,56

27,40

25,91

973,1

3.661,6

5.552,5

570,59%

Guatemala 19,3

22,15

22,65

25,80

1.567,5

4.739,1

10.827,1

690,72%

Honduras

29,6

38,51

53,97

43,87

1.076,1

3.850,5

6.763,5

628,51%

Nicarágua

29,1

N/D

23,89

42,63

392,2

1.101,9

3.730,5

951,17%

Panamá

36,3

75,90

72,58

76,48

4.438,3

7.832,9

18.749,7

422,45%

A m é r i c a 12,3
Latina

20,69

20,01

24,41

168.008,8 415.228,6

981.971,2

584,47%

*Crescimento de exportações de 1990 a 2010, em dólares norte-americanos. N/D = dados não disponíveis
Fontes:

Exportações/PIB: BID - Exportações brutas: CEPAL
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o capital natural desses países continua
sendo degradado. O comércio mundial
já apresentou um aumento em mais de
dez vezes em seu volume, fruto de oito
rodadas de negociação GATT, enquanto
que tem sido bem mais lento o ritmo de
melhoria nos padrões de proteção ao capital natural dos países beneficiados por
aquele aumento. Na verdade, as emissões
de poluentes, a degradação dos solos e a
perda de diversidade biológica têm sido
exacerbadas ao longo do mesmo período.
As posições em conflito parecem inconciliáveis. Surgem, então, algumas questões
que precisam ser respondidas: até que
ponto as políticas ambientais nacionais
ou internacionais podem servir de salvaguarda contra potenciais repercussões
ambientais negativas da ampliação dos
fluxos de comércio internacional? De
forma alternativa, adotar salvaguardas
dentro dos próprios acordos de comércio
seria adequado para assegurar a internalização dos custos ambientais; ou seja,
devemos “esverdear” a OMC? Ou a opção
é a oposta: devemos incorporar a lógica
do comércio livre nos acordos ambientais
internacionais, com a criação e ampliação
de mercados para serviços ambientais,
carbono sequestrado, entre outros? Antes
de tentarmos propor possíveis respostas
para essas questões, devemos analisar
esse primeiro triângulo de interfaces
(agropecuária + setor externo + capital
natural) para cada uma das cadeias produtivas por nós selecionadas: soja, carne
bovina, cana-de-açúcar e madeira.

17.2. Cadeia Produtiva da Soja
Já assinalamos algumas vezes ao longo deste estudo que o setor externo da
economia brasileira tem um desempenho
intenso a partir do início do processo de
integração comercial nos primórdios da
década de 1990, com destaque para o

aumento das exportações. Nesse período,
o Brasil aumentou sua participação no comércio internacional, ampliando o leque
de acessos e com setores econômicos
tornando-se mais competitivos. Dentre
esses setores, o agronegócio se destaca
devido, principalmente, ao crescimento da
economia mundial e ao aumento dos preços das commodities agrícolas. Em 2008,
segundo o Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (CEPEA - 2009),
o agronegócio foi responsável por saldo
de US$ 59,9 bilhões na Balança Comercial
brasileira.
Entre os setores do agronegócio brasileiro,
o sistema agroindustrial dos grãos, com
destaque natural para a soja, tem recebido destaque crescente, evidenciando as
potenciais vantagens setoriais. O Brasil é
atualmente o segundo maior produtor e
exportador de soja. Na safra de 1985/86,
verificou-se que a produção da commodity
foi de 13,2 milhões de toneladas. Já a safra
de 2008/09 obteve um total de aproximadamente 58 milhões de toneladas (339%
superior ao de 1985), ocupando uma área
de 21,5 milhões de hectares, conforme a
Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB, 2009). O aumento na produção
trouxe um crescimento nas exportações
brasileiras de soja em grãos. Dados do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC – SECEX, 2009),
mostram que, de 218 mil toneladas exportadas em 1980, passou, em 1990, para 4,1
milhões de toneladas, chegando, em 2009,
a 28,5 milhões toneladas e um montante
de US$ 11,4 bilhões.
A cadeia produtiva da soja é um claro
exemplo de um sistema agropecuário
baseado em recursos naturais combinado
com um sistema agropecuário baseado
em ciência. Durante o período entre a
RIO92 e a RIO+20 a produção de soja no
Brasil cresceu pelo aumento de área plan182
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tada e pelo incremento de produtividade
(produção por hectare) (reveja as Tabelas
10.1, 10.2 e 10.3). Dessa forma, as interfaces da produção de soja com o capital
natural têm gerado preocupações quanto
as suas consequências sobre a qualidade
(degradação do solo, poluição do ar e das
águas) e sobre a quantidade (desmatamento, perda da diversidade biológica) do
capital natural do Brasil.
Um aspecto chama, em especial, a atenção
do analista da interação de produção de
soja, comércio externo e capital natural:
a mudança do eixo produtivo nacional. O
rápido crescimento na produção de soja
ocorreu inicialmente nos estados da região
Sul do Brasil. Desde a década de 1990,
a produção tem se expandido na região
Centro-Oeste, com destaque para Mato
Grosso. Atualmente, mais da metade da
soja é produzida na região caracterizada
pelo bioma Cerrado. De uma perspectiva
do processo de produção, a região Centro-Oeste é bem adequada para o cultivo de
soja, com clima e geografia favoráveis. No
entanto, grande parte do Cerrado também
é ecologicamente sensível, possuindo um
nível excepcionalmente elevado de biodiversidade.
A expansão do cultivo de soja na nova
região produtiva tem se caracterizado por
unidades de produção cada vez maiores,
ideais para tirar proveito das economias
de escala. Essas grandes fazendas normalmente foram estabelecidas pela compra
de lotes de terra de pequenos proprietários de terra. No entanto, a expansão da
soja envolveu também a ampliação em
áreas de vegetação nativa, que foram limpas e preparadas para a produção de soja.
Efeitos colaterais desse processo incluíram
o desmatamento, a remoção da vegetação natural, a destruição de habitats e de
espécies e a perda de serviços e funções
ecossistêmicas.
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A fronteira da soja no Centro-Oeste brasileiro surgiu “moderna”. A produção não aumentou apenas como resultado da expansão da área em produção. Houve aumentos
significativos na produção por hectare cultivado, possibilitados por eficiente difusão
de tecnologia de sementes melhoradas, de
agrotóxicos e outros insumos para cultivo
(como calcário e fertilizante). Rendimentos
crescentes aliviam a pressão sobre a terra,
mas eles causam erosão e degradam a
qualidade de nutrientes no solo. Herbicidas
e pesticidas são comumente usados para
controlar ervas daninhas e pragas, com
efeitos colaterais de contaminação do solo
e da água, além disso também podem afetar a saúde humana se procedimentos para
sua aplicação não forem cuidadosamente
controlados.
Apesar dessa “modernidade” não se pode
minimizar a importância do capital natural
– em termos de custo da terra – na competitividade da soja brasileira. Na Tabela
17.2. são comparados os componentes de
custos de produção da soja em um grande
estado produtor dos Estados Unidos (EUA)
e em um do Brasil (Mato Grosso). Apesar
da produtividade por hectare (em termos
de sacas por hectare) semelhante entre os
dois estados produtores, a estrutura de
custos de produção entre eles é bastante
diferente. Enquanto custos da terra e das
máquinas/equipamentos são os mais significativos no caso norte-americano – respectivamente, 50,92% e 38,44% em termos
de custo por saca -, enquanto máquinas/
equipamentos (com 83,82%) respondem
por praticamente a maior parte do custo de
produção de soja em Mato Grosso.
Chama atenção a baixíssima participação
do custo da terra e da mão de obra na estrutura de custo de produção da soja brasileira. Apenas 12,13% do custo de produção
da soja brasileira são atribuídos ao custo
da terra, enquanto que a participação do
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custo da mão de obra não atinge 3%. Fica
evidente que capital natural produtivo e de
baixo custo é fator relevante para explicar
o extraordinário crescimento da produção
da soja no Centro-Oeste brasileiro, princi-

pal área produtora do país. Por outro lado,
máquinas e equipamentos têm custos
relativamente significativos e são componentes essenciais de qualquer estratégia de
financiamento da produção de soja.

Tabela 17.2 Estrutura de Custos de Produção da Soja - Iowa (EUA) e Mato Grosso (Brasil)
Média por Hectare em US$ - 2001

Iowa – EUA

Mato Grosso - Brasil

Item de Custo

Custo por Hectare Custo por Saca Custo por Hectare Custo por Saca

Terra

350,00

6,36

57,50

0,96

Mão de Obra

33,90

0,62

12,50

0,21

Máquinas e Equipa- 274,32
mentos

4,87

365,00

6,63

Outros

38,78

0,71

40,00

0,66

Custo por Hectare

697,00

12,67

475,00

7,91

Sacas por Hectare

-

55

-

60

Fonte: Porto Gonçalves (2004)

17.3. Cadeia Produtiva da Carne Bovina

baixa produtividade de determinadas
áreas incentiva a expandir seus domínios sobre biomas naturais, destruindo
os habitats naturais de várias espécies;
a pecuária é apontada como um dos
principais vetores de expansão da
fronteira agrícola, ameaçando biomas,
como Cerrado e Amazônia;

O rebanho bovino do Brasil é estimado em
cerca de 190 milhões de cabeças de gado
ocupando pouco mais de 200 milhões de
hectares. Diante desses números, a pecuária tem sido apontada como uma das
atividades que mais prejudicam o capital
natural. As externalidades negativas causadas pela bovinocultura estão correlacionadas com o principal meio de produção
adotado no Brasil, o sistema extensivo –
sistema de produção baseado em recursos
naturais. Este se caracteriza pelo baixo investimento em formação (principalmente
quando a terra adquirida já contém algum
tipo de pasto) e manutenção de pastagem.
Esse sistema pode gerar:

b) degradação do solo: resultante do
baixo investimento na manutenção de
pastagens, podendo inclusive provocar
compactação e erosão do solo;
c) poluição dos recursos hídricos: através da carga de nutrientes (nitrogênio,
fósforo, potássio do esterco), hormônios, metais pesados e patógenos
carregados para o leito dos rios pela
lixiviação do solo;

a) destruição de ecossistemas ambientais: uma vez que o esgotamento ou a
184
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d) emissão de gases efeito estufa (GEE):
devido ao grande número de animais
existentes no mundo todo, estimativas
mostram que o rebanho bovino emite
cerca de 9% do total desses gases
gerados por ação humana em todo o
planeta.
Quanto ao setor externo, o Brasil é o
maior exportador de carne bovina no
mundo, com aproximadamente 1,2 milhão
de toneladas exportadas em 2012 e totalizando U$ 5,7 bilhões de receita cambial.
O crescimento da área com pastagem,
do rebanho bovino e da quantidade e do
valor exportados foi significativo entre a
RIO92 e a RIO+20. No entanto, deve-se ter
cautela sobre a identificação dos fatores
que estimularam esse crescimento, em
particular em termos de uma maior inserção da carne bovina brasileira no mercado
internacional.
No início dos anos 1990, o governo brasileiro reformula um programa de sanidade
animal: Programa Nacional de Erradicação
e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). Desde a década de 1960, o Brasil institucionalizou a campanha de combate à febre
aftosa em nível federal, com o primeiro
programa de luta contra a doença envolvendo o Banco do Brasil (BB). O BB oferecia uma linha de crédito àqueles criadores
que adotassem as ações preconizadas.
Paralelamente ocorreu a implantação de
infraestrutura laboratorial, o treinamento
de pessoal e a conscientização dos produtores, iniciando-se o controle sistemático
da doença com a produção de vacina,
notificação de focos e diagnóstico da
doença.
Com a reformulação do PNEFA em 1992 e
com a divisão do país em áreas livres de
aftosa com vacinação do rebanho duas
vezes por ano, a cadeia produtiva da carne
bovina pôde aproveitar as oportunidades
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criadas pela abertura da economia brasileira ao comércio exterior. Na medida
em que internamente se reduzia a ocorrência de focos de aftosa e se aumentava
a conscientização quanto à importância
do seu controle e erradicação, no campo
externo, o reconhecimento das áreas livres
de aftosa pela OIE (Organização Mundial
de Saúde Animal) foi um passo importante
conseguido pelo Brasil para promover a
exportação de carnes.
É importante destacar que os estados
da região amazônica não estão incluídos
entre as áreas livres de febre aftosa com
vacinação dentro do território brasileiro.
Esses estados estão alijados do comércio
exterior de carne bovina, pois não há compradores de carne bovina de regiões que
não sejam, pelo menos, livres de aftosa
com vacinação. Nesse contexto, o efeito
do comércio exterior de carne bovina
sobre o desmatamento da Amazônia, se
existe, é indireto: a carne bovina das áreas
com aftosa atende o mercado interno e
libera a carne bovina de estados livres da
aftosa com vacinação para a exportação.

17.4. Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
A produção brasileira de cana-de-açúcar
aumentou no Brasil desde os anos 1990 até
a safra 2010/2011 quando atingiu recorde
histórico de 624.501.165 toneladas. Além
disso, a produtividade da cana-de-açúcar
tem aumentado significativamente nos
últimos 30 anos, devido, principalmente,
a novas variedades e a novas formas de
manejo no plantio e colheita. O país é o
principal produtor mundial de cana-de-açúcar, possuindo clima, solo e topografia favoráveis, dando-lhe vantagens
competitivas comparativamente a outros
países. Aqui a cana pode ser colhida cinco
ou seis vezes antes do replantio devido ao
elevado rendimento.
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No ranking das exportações brasileiras
do agronegócio, em 2011, o complexo
sucroalcooleiro (açúcar em bruto, açúcar
refinado, álcool etílico, demais açúcares
e melaço) se posiciona em segundo lugar, representando 17,1% do valor total
em US$, logo após as exportações do
complexo soja que detém 25,5% do total
(MAPA, 2010). No mesmo período, o açúcar representou a maior parte (86%) das
exportações do complexo cana-de-açúcar
em valores, cabendo ao álcool o restante
(14%) (MAPA, 2010). As exportações do
açúcar em bruto destacam-se pelo aumento na participação das exportações
totais do agronegócio brasileiro: em 2001
representavam 5,9%, enquanto em 2011
passaram para 12,2%. As exportações de
açúcar refinado sofreram pequeno aumento na participação do total dos produtos do agronegócio exportados (3,6% do
valor total exportado pelo Brasil em 2011).
Entre as quatro cadeias produtivas aqui
estudadas, a da cana-de-açúcar é a que
mais se aproxima de um sistema agropecuário baseado em ciência. Assim, as
suas interfaces com o capital natural, em
termos de impactos negativos sobre ele,
têm todas as características já apontadas
para a soja “modernizada”: consequências
sobre a qualidade (degradação do solo,
poluição do ar e das águas). No entanto,
o complexo cana-de-açúcar apresenta um
impacto negativo específico sobre o capital natural: a prática da queima anteriormente à colheita da cana-de-açúcar, usual
na maioria dos países produtores.
Os motivos principais para a utilização
da queima da palha de cana antes de se
efetuar o corte manual são: a segurança
do trabalhador, o aumento do rendimento
do corte, a melhoria no cultivo e em novos
plantios e a eliminação de impurezas. No
entanto, as queimadas emitem uma espécie de fuligem composta por até 95 tipos

distintos de partículas finas e ultrafinas,
que não são visíveis a olho nu, e expõem
milhões de pessoas a esse tipo de poluição atmosférica todos os anos durante
seis meses. Diversos estudos realizados no
Brasil e no exterior têm comprovado uma
estreita ligação entre esse tipo de poluição
e o aparecimento de doenças respiratórias
e, consequentemente, um aumento no
número de internações e visitas a prontos-socorros (RONQUIM, 2010).
Além de liberar partículas e aerossóis capazes de afetar a saúde humana, as queimadas de cana emitem para a atmosfera
uma grande quantidade de gases, entre
eles o CO (monóxido de carbono), o CH4
(metano) e o NO2 (óxido nitroso), que contribuem para o aumento do aquecimento
global, além de gases responsáveis pela
formação de ozônio na baixa atmosfera.
Os impactos das queimadas de cana influenciam a diminuição da biodiversidade
animal por meio da perda de habitat ou
morte de animais que utilizam o canavial
para nidificação ou alimentação. A biodiversidade vegetal também é ameaçada
em áreas adjacentes às dos canaviais queimados, por se tornarem mais susceptíveis
aos incêndios acidentais.
Não se pode, no entanto, atribuir a origem
desses desequilíbrios ambientais à abertura do complexo cana-de-açúcar ao comércio exterior. Os diferentes subprodutos do
complexo tanto atendem ao mercado interno quanto ao mercado externo. Práticas
agronômicas são utilizadas há décadas,
muitas delas anteriores ao período analisado neste Estudo. Por outro lado, políticas públicas, principalmente no maior
estado produtor (São Paulo) têm buscado
minimizar os efeitos danosos da produção
de cana-de-açúcar sobre o capital natural.
A diversidade da atividade produtiva de
cana-de-açúcar nos permite perceber a
cautela que se deve ter de atribuir a um
186
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único fator as complexas interfaces entre
produção agropecuária, comércio exterior
e capital natural.

17.5. Cadeia Produtiva da Madeira
No período próximo à RIO92, o comércio
mundial de madeiras provenientes dos
vários tipos de florestas movimentava,
anualmente, pouco mais de US$ 50 bilhões, sendo que, desse total, aproximadamente US$ 12 bilhões originavam-se das
florestas tropicais. A participação do Brasil
nesse mercado, entretanto, era bastante
modesta, visto que comercializa apenas
2% da madeira proveniente de todas as
florestas e 4,5% quando se tratava da
comercialização de madeiras originadas
de florestas tropicais. Inexistia, portanto,
uma participação expressiva do Brasil no
mercado mundial de madeiras, vis-a-vis o
tamanho do seu território. As transações
internacionais relativas à madeira serrada representavam o maior segmento do
mercado de produtos sólidos de madeira,
envolvendo cerca de US$ 24 bilhões, correspondentes a aproximadamente, 107
milhões de m3.
Quando se aproximava a realização da
RIO+20, por outro lado, o Brasil produzia
cerca de 25 milhões de metros cúbicos de
madeiras tropicais em toras e consumia 13
milhões de m3 de madeira serrada, colocando-se, portanto, na liderança mundial
de produção e consumo no setor. No
entanto, como exportador o Brasil ocupa
a quarta posição entre os países exportadores, com um montante comercializado
inferior a 2 milhões de m3 de madeira
serrada em 2007 (ALMEIDA e coautores,
2010). Apesar do crescimento, fica evidente que a abertura comercial brasileira não
provocou o mesmo efeito sobre o complexo madeira que aquele observado para
os casos da soja e da carne bovina.
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A atividade madeireira é uma das alternativas para o desenvolvimento da
Amazônia. Atualmente, cerca de 5% da
população economicamente ativa da chamada Amazônia Legal trabalha direta ou
indiretamente com a atividade madeireira.
A maioria da produção madeireira da região amazônica é considerada predatória
ou oriunda de desmatamento e que, da
produção dita sustentável, grande parte
advinha de planos de manejo deficientes
(ALMEIDA e coautores, 2010). Segundo
esses autores, a falta de pessoal treinado e
a não utilização de equipamentos adequados resultam em danos excessivamente
altos à floresta.
As dificuldades enfrentadas para a efetiva
implantação de um manejo florestal sustentável estão relacionadas à necessidade
de alto investimento inicial, à concorrência
desleal com madeireiras clandestinas e à
falta de segurança fundiária na região
amazônica. A essas dificuldades podem ser
acrescentadas ainda fatores econômicos
limitantes à adoção do manejo: a) o baixo
preço da madeira (legal) no mercado; b)
a dificuldade de inserir novas espécies no
mercado externo; e c) a falta de pesquisa
sobre novas espécies. Tudo isso limita um
aumento da participação do Brasil no mercado internacional de madeira tropical.
Para que essa participação mais relevante
se materialize é necessário que seja garantida uma produção madeireira estável e
sustentável em longo prazo, respeitando-se as crescentes exigências ambientais,
muitas ainda a serem observadas no
país. Nunca é demais enfatizar que dois
aspectos merecem destaque acerca da
importância do mercado internacional
no desenvolvimento do manejo florestal
sustentável. Primeiramente, o preço da
madeira no mercado externo é muito
maior que no Brasil. Em segundo lugar,
há o efeito das exportações no aumento
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do preço da madeira no mercado interno
e na melhoria dos sistemas produtivos
atualmente existentes.

17.6. As Possíveis Reconciliações
As inúmeras controvérsias sobre as interfaces entre comércio exterior e capital
natural não são menos frequentes nas
discussões sobre possíveis alternativas
para conciliar crescimento do comércio
internacional e conservação do capital
natural. Para alguns, se o problema em
questão é ambiental, ele deveria ser resolvido por meio de políticas ambientais.
Buscar resolver problemas ambientais
por meio de ajustes na política comercial
seria uma opção, para usar o jargão econômico, “second best”. Essa segmentação
analítica nos parece contraproducente. De
uma perspectiva da teoria econômica, a
utilização de um conjunto de ações envolvendo políticas explicitamente ambientais
(por exemplo, tributos ambientais sobre
degradadores) e políticas comerciais (por
exemplo, tarifas comerciais) poderia ser
mais eficaz e eficiente.
Combinar políticas públicas para alcançar
um determinado objetivo não é, no entanto, tarefa trivial. Apesar da importância
crescente que a reconciliação de políticas
assume em um sistema econômico cada
vez mais interconectado, a discussão em
nível político enfatiza primordialmente
a erosão da competitividade econômica
que potencialmente resultaria de uma
desarmonia regulatória para um país que
unilateralmente assuma o ônus da proteção ambiental. Esse tipo de argumentação
foi amplamente utilizada durante o debate que antecedeu o estabelecimento do
NAFTA59 no início dos anos 1990. Criou-se
a crença (e é essencialmente uma hipóte-

se) de que se um país implantasse unilateralmente uma internalização de custos
ambientais derivados de uma produção
agropecuária ele teria sua competitividade
penalizada60.
Para toda hipótese não testada, há argumentos opostos. Alguns consideram
que a perda de competitividade poderia
não ser de tamanha gravidade se forem
adotados controles unilaterais. Com base
em um modelo simples para tratar os
efeitos globais de preço e renda de uma
política para internalizar custos ambientais na agropecuária, o risco de perda de
participação no mercado por esse motivo
seria relativamente pequeno, dependendo
principalmente da elasticidade-preço da
demanda do produto em questão. Quando um número maior de países adotasse
a medida ambiental, os ganhos de renda
superariam uma possível perda de volume.
A “adoção (de um determinado comportamento) por um número maior de países”
tem sido interpretada, de maneira equivocada em nossa opinião, como necessidade
de um esforço de se harmonizar padrões
ambientais entre países produtores. Harmonizar padrões produtivos na busca de
uma equalização de custos ambientais
entre países e entre regiões dentro de
um mesmo país não faz sentido técnico,
ecológico ou econômico. Por que não faz
sentido? Por uma razão muito simples: diferentes espaços geográficos (ambientes)
em diferentes regiões dentro de um país e
em distintos países têm igualmente condi60

Por exemplo, caso um pais adotasse mecanismos para

reduzir a poluição oriunda da produção agrícola via taxação de
pesticidas, o agente do dano ambiental teria de arcar com o ônus do
custo, sendo impossibilitado de repassá-lo ao consumidor. Assim, seria
improvável que um produtor, uma empresa ou um governo adotasse
práticas dessa natureza unilateralmente caso elas impliquem arriscar uma
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North America Free Trade Agreement (NAFTA), o acordo de

livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá.

perda de competitividade. A harmonização de tais custos conjuntamente
com outros países produtores seria essencial.
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ções de suportar (capacidade de resiliência) distintos níveis e formas de produção.
Uma uniformização de sistemas de produção seria, assim, ineficiente (técnica e economicamente) como mecanismo de proteção ambiental. Nesse sentido, padrões
relativos às características de produtos em
vez dos sistemas produtivos têm sido mais
acolhidos no cenário internacional do comércio. A tentação de um país importador
em aplicar regras protecionistas porque
estabeleceu restrições ambientais sobre
seus processos de produção pode ser significativa. Esse país se sentiria legitimado
a aplicar essas regras protecionistas para
impedir a entrada de bens que não sejam
produzidos dessa forma, sob o argumento
do(s) país(es) exportadores estarem praticando dumping ambiental.
Essa tentação é, no entanto, ilegal. As regras internacionais adotadas pelo GATT/
OMC fazem com que tal discriminação
não seja possível. Os termos do acordo
de comércio não permitem que um país
estabeleça restrições contra importações
baseadas nos processos utilizados na sua
produção, a não ser que essas restrições
possam ser aplicadas se o país importador adotar padrões igualmente restritivos
para seus próprios produtores. As regras
do GATT/OMC permitem, entretanto, que
os países limitem a entrada de produtos
que causariam dano à vida ou à saúde pública, assim como aqueles que poderiam
limitar a capacidade do país em conservar
recursos naturais exauríveis. No entanto,
o importador tem a responsabilidade de
demonstrar que tais restrições não representam uma discriminação “arbitrária ou
injustificável” entre países onde as mesmas condições prevalecem.

quem um comportamento ambiental
proativo para manter e ampliar a sua participação nos mercados globais frente a
uma tendência desses mercados de exigir
padrões ambientais cada vez mais restritivos. A busca de certificações ambientais
tipo série ISO 14000 se insere nessa estratégia proativa. Outra prática adotada
na ausência de uma harmonização maior
das regras de comércio é a segmentação
do mercado com base em características
ambientais dos sistemas de produção
adotados. Tais práticas provêm informações sobre as condições de produção aos
consumidores intermediários ou finais e
não representam restrições oficiais ao comércio porque tal informação é fornecida
de maneira voluntária.
A certificação ambiental tem sido adotada
em vários mercados de commodities, incluindo café, açúcar e soja, assim como
em produtos florestais madeireiros e
não madeireiros. Alguns grupos de produtores têm estabelecido normas ambientais ou de produção orgânica como forma
de diferenciar seu produto e compensar
a redução dos preços de commodities e
demonstrar o abandono consequente dos
cultivos com altos custos ambientais e
sociais associados61.
61

May (2003) menciona o caso do café como ilustrativo desse

fenômeno. No final dos anos 1980, a crise no café teve efeitos graves
ao deslocar milhares de produtores rurais, mas foi acompanhada por
uma inesperada externalidade positiva. A crise que afetou os preços do
café levou produtores em vários países a reduzir o nível de utilização
de pesticidas e herbicidas. Surgiu a perspectiva de classificar alguns
produtores como orgânicos. Com o baixo uso de insumos químicos,
esses conseguiram preencher os padrões exigidos pelos certificadores
e, assim, qualificaram-se para um prêmio significativo (até o dobro
do preço dos cafés comuns) nos mercados europeus. No entanto,
quando o padrão dos preços melhorou no ciclo do café, a maioria dos
produtores voltou a aplicar os insumos químicos do pacote tecnológico

Essas restrições legais do regime de comércio internacional não impedem que
produtores dos países importadores bus189

recomendado pelos serviços de extensão e crédito convencionais,
procurando satisfazer as normas de qualidade requisitadas pelo mercado
mais amplo. Os cafés “alternativos” comercializados com o rótulo do Max
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Outro mecanismo de segmentação do
mercado proposto para internalizar custos
ambientais é o chamado Acordo Ambiental Internacional Relacionado às Commodities (lCREA), uma forma de tarifa compensatória. Tais instrumentos estabelecem
como principio fundamental a cobrança
de preços ao consumidor que reflitam os
custos ambientais associados à adoção de
tecnologias ambientalmente adequadas.
Os importadores estabeleceriam tarifas
sobre aquelas commodities não certificadas dessa forma no ponto do desembarque, dirigindo os recursos assim coletados
para investimentos na melhoria de tecnologias de produção nos países de origem.
Tais tarifas não seriam cobradas sobre os
produtos importados certificados com os
padrões desejados, oferecendo-lhes uma
vantagem comercial que serviria como
incentivo para a adoção de práticas mais
limpas. Assumindo-se que as tecnologias
fossem gradativamente harmonizadas,
tais tarifas seriam “elimináveis” no longo
prazo.

acesso a esses mercados no passado, possa
significar uma queda nos preços atraentes
conseguidos. Espera-se, evidentemente,
que a atração por esses mercados resulte
em uma proporção maior de produtores a
adotar tecnologias adequadas.

A validade de utilizar medidas comerciais
como meio para corrigir custos ambientais
tem sido contestada, levando à procura de
mecanismos alternativos de segmentação
dos mercados, contando com uma flexibilidade entre os consumidores dos países
ricos para premiar produtos “verdes”. Há
dúvidas, no entanto, sobre a amplitude
desses mercados e sobre a perspectiva de
esses nichos absorverem um volume de
maior expressão dos produtos tropicais.
No caso do café, por exemplo, há uma
preocupação de que a entrada no mercado “verde” de produtores orgânicos brasileiros, devido a sua maior escala relativa
aos pequenos produtores favorecidos com
Havelaar, por exemplo, contaram já em 1992 com até 3% da demanda
nos Países Baixos e Suíça. Hoje várias marcas de café com o selo verde
ou de comércio justo (fair trade) são amplamente difundidas na União
Europeia e nos Estados Unidos.
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Capítulo 18

em média, eram 10% a 30% mais baixos
do que poderiam ser em mercados sem
nenhuma intervenção.

Setor Financeiro, Agropecuária e
Setor Externo.

A desvantagem dos produtos exportáveis
era consequência dos impostos sobre
as exportações que visavam garantir
a oferta doméstica. Só os excedentes
domésticos eram permitidos para exportação. Embora as intervenções nos
mercados tenham gerado uma drenagem
de recursos do setor, sinalizando um viés
contra a agricultura, a política do crédito
rural subsidiado seria uma compensação
a esse movimento. Cidade de Araújo e
coautores (2007) indicam que quando os
subsídios no crédito rural são introduzidos na análise, a agricultura recebeu na
média o equivalente a 8 % do PIB agrícola, no período 1975–1983. Essa inversão
na direção do excedente transferido pelo
setor dá uma indicação da magnitude do
valor fornecido pelo crédito entre a metade das décadas de 1970 e de 1980.

É difícil compreender a evolução do setor
agropecuário sem examinar os objetivos
e resultados das intervenções de política
econômica do governo federal. Isso já
foi afirmado por nós neste estudo. No
entanto, muitas vezes essas intervenções
têm sido conflitantes: concomitantemente há uma política favorável ao setor
agropecuário e uma política contrária
aos interesses do mesmo setor. Por outro
lado, vale a pena reafirmar que, nos últimos 20 anos, o grau de intervencionismo
na agricultura tem sido substancialmente
reduzido62.
No final dos anos 1960 e ao longo dos
anos 1970, um conjunto de políticas foi
construído para estimular o uso de insumos modernos na produção. O sistema foi
baseado em políticas de crédito subsidiado e em mecanismos de estabilização de
preços, como preços mínimos e política
de estoques reguladores. No entanto, a
combinação das políticas para estimular a
produção, como as de controle de preços
dos alimentos, assim como as políticas
de taxação sobre produtos da exportação
acabaram gerando um ambiente em que o
efeito das políticas públicas na produção
do setor era desconhecido. As distorções
introduzidas nos preços dos produtos
acabavam reduzindo a quantidade de
alimentos que seria produzida sob a condição de mercados mais competitivos.
Por sua vez, os segmentos voltados para
a exportação enfrentaram preços que,
62

Este capítulo é baseado em Cidade de Araújo e outros

(2007).
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Nesse período, o crescimento da agricultura seguiu um padrão extensivo, em que
o funcionamento da política de crédito
rural estimulou o aumento da área cultivada, associado ao uso de máquinas e de
fertilizantes. Embora tenha ocorrido uma
ascensão significativa no uso de fatores
modernos e na área cultivada durante a
década de 1970, os ganhos de eficiência
produtiva foram relativamente baixos.
Como já destacado quando da análise
das Tabelas 10.1 a 10.4, a quantidade de
capital investido no setor foi de tal valor
que as taxas de crescimento de produção
foram notáveis, alcançando incrementos
anuais da ordem de 4% a 6%. A área
total colhida cresceu significativamente
nas décadas de 1960 e de 1970. A área
total colhida aumentou de 22 milhões
de hectares em 1960, para 45 milhões de
hectares no final da década de 1970. Essa
expansão de área plantada foi à custa de
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remoção de habitats naturais, mas em
um período em que preocupações ambientais ainda não compunham a agenda
política do país.
Além disso, a expansão da área durante as
décadas de 1960 e de 1970 foi acompanhada pela adoção e difusão de insumos
modernos, como mencionado antes. Até
1970, as vendas domésticas do trator de
rodas eram baixas e baseadas em máquinas importadas. Com a implantação das
fábricas de trator no Brasil, a produção
doméstica aumentou rapidamente. E,
com a ajuda do crédito subsidiado, as
vendas cresceram muito, alcançando o
pico de quase 64 mil unidades em 1976.
As vendas oscilaram em torno de 40 mil
unidades anuais até meados da década
de 1980, quando as vendas caíram novamente, para se recuperarem somente
no final da década de 1990. Igualmente,
o consumo de fertilizantes cresceu muito
durante a década de 1970. O uso desse
insumo, em 1968, atingiu cerca de 600
mil toneladas. No início da década de
1980, as vendas chegaram a 4 milhões
de toneladas e, durante toda a década,
mantiveram-se entre 3 e 4 milhões. Só no
começo da década de 1990, o consumo
doméstico de fertilizantes se recuperou,
expandindo-se depois de 2000.
Não podem ser minimizados os impactos que essa modernização tecnológica
da agropecuária causou sobre o capital
natural do país. Diversos estudos sobre o
período destacam compactação e erosão
do solo, assoreamento de rios, contaminação de plantas, animais e alimentos por
agrotóxicos, entre outros. Na verdade, alguns desses impactos ultrapassaram em
muito os limites do capital natural e tiveram consequências graves sobre a saúde
humana, em particular de trabalhadores
rurais. Já se formava na opinião pública
brasileira a ideia de que “progresso a

qualquer custo” era uma bandeira falaciosa de desenvolvimento econômico. No
entanto, a década perdida que se seguiu
acabou adiando ações mais efetivas por
alguns anos.
O desequilíbrio macroeconômico que
caracterizou a economia brasileira no começo da década de 1980 tornou impossível manter o padrão de crescimento via
expansão da área cultivada. A junção do
segundo choque de petróleo (1979) com
a crise do financiamento externo de 1982
esgotou a capacidade de o governo federal transferir recursos para o setor privado.
A recessão e o ajustamento com cortes de
despesa pública, combinados com uma
política monetária restritiva, afetaram o
setor, reduzindo a amplitude da política
de crédito rural. Nesse cenário, se esperaria que uma redução tão drástica no
volume do capital transferido à agricultura alteraria seu padrão de crescimento.
Esse fato é perceptível, ao se examinar
a evolução da área cultivada no País. A
área colhida com culturas permanentes
e temporárias permaneceu praticamente
constante na década de 1980, contrariamente ao fato de ter aumentado sempre
desde 1960. Essa mudança repentina da
série sugere a importância do crédito oficial na expansão da área total cultivada e
na expansão da fronteira agropecuária na
retirada de habitats naturais.
Cidade de Araújo e coautores (2007)
utilizam a área cultivada e os tratores de
roda como indicadores de um padrão de
crescimento extensivo. Eles argumentam
que a expansão desses dois insumos,
combinada com o nível de investimentos públicos em estradas e uma política
agrária que antecipava os direitos de
propriedade nas terras da fronteira –
reproduzindo a elevada concentração
da posse da terra observada nas áreas
mais velhas de ocupação – acabaram
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induzindo ou estimulando expressivos
ganhos de capital para uma parcela de
médios e grandes fazendeiros. Assim, se
esperaria também que, com o abrupto
corte das transferências intersetoriais de
renda, típico dos anos 1980, a produção
agrícola teria forte redução. Entretanto, o
que ocorreu no final da década de 1980
e durante toda a década de 1990 foi que,
apesar do ambiente macroeconômico
instável e da contração no nível da atividade do setor industrial, a produção
agropecuária continuou em expansão. Na
verdade, o crescimento da produção de
grão foi extraordinário. A partir de 1999, a
produção de grãos aumentou 40 milhões
de toneladas, num intervalo de 4 anos.
Foi uma lição surpreendente para muitos
analistas. Com a instabilidade macroeconômica da década de 1980 e as consequentes dificuldades fiscais, os subsídios
no crédito oficial foram reduzidos ou
eliminados em alguns anos e o volume
de crédito experimentou sensível queda.
Não havia mais crédito oficial para financiar a expansão da área sob cultivo. Os
produtores rurais responderam a essa
restrição com ganhos da produtividade.
Naquele tempo (meados da década de
1980), a tecnologia estava disponível e
pronta para levantar a produtividade.
Também, a menor intervenção do governo ajudou a reduzir as distorções criadas
pelos impostos e pelo controle de preços
do período precedente. O acúmulo de
capital até metade da década de 1980
foi intenso, aumentando o estoque de
máquinas, a infraestrutura e a fertilidade
de solo. Ou seja, a base para a expansão
agrícola estava pronta para o que aconteceu na década de 1990.
Como foi possível o setor crescer num
ambiente tão desfavorável? Além das
transformações já mencionadas, a agricultura foi o primeiro setor da econo193

mia brasileira a se expor à competição
internacional, enfrentando um cenário
de reavaliação das taxas de câmbio estabelecidas desde meados da década de
1980 e, particularmente, após o Plano
Real. Os movimentos simultâneos da liberalização do comércio e das restrições
aos recursos subsidiados (via crédito)
acabaram forçando o aumento da eficiência produtiva nos estabelecimentos mais
capitalizados. Essa pressão por maior
eficiência ocorreu concomitantemente
com uma evolução favorável nos termos
de troca da agricultura (produto/insumo), reforçando o movimento favorável
aos ganhos de produtividade. Os estabelecimentos pequenos com tecnologia
tradicional e de subsistência (ou quase)
estariam ameaçados de serem excluídas
desse processo de mudança.
Parte dos ganhos da produtividade acima
assinalados pode ser explicada pela correlação (elevada) com os investimentos
na pesquisa e na extensão. Na década de
1970, o sistema de pesquisa agropecuário
foi reformulado no país. Os avanços obtidos nessas instituições começaram a ser
disseminados por grande número de escolas de agronomia, engenharia florestal
e medicina veterinária. Em 1969, os cursos
oferecidos por 49 unidades adicionavam
1.008 vagas anuais. Em 1986, esse número atingiu 7.203 vagas em 96 instituições
(ALVES e CONTINI, 1992). Em 1994, havia
12.142 vagas disponíveis em 177 instituições acadêmicas (ARAÚJO et al., 1996).
Na década de 1970, o crescente número
de técnicos ligados ao setor passou a ser
usado pelos centros de extensão criados
pelo Estado, a fim de divulgar a pesquisa
e as técnicas modernas de cultivo. Os
maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como na dotação de
capital humano para a agricultura, foram
essenciais às mudanças estruturais para o
crescimento do setor.

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

Os retornos aos investimentos em pesquisa, principalmente na agricultura, são
lentos. Existe um hiato temporal entre
a criação ou descoberta de um novo
produto ou processo produtivo nos centros de pesquisa e sua transformação
em inovações tecnológicas. O mesmo
ocorre com o processo de difusão das
técnicas novas. Leva algum tempo para
que os produtores tomem conhecimento da nova tecnologia e decidam pela
sua adoção. Os incrementos da produtividade, que vêm do uso de técnicas
novas (aprender fazendo), só aparecem
depois de algum tempo. Assim, não seria surpresa se os ganhos potenciais de
produtividade das tecnologias, criadas a
partir da década de 1970, só produzissem
efeitos positivos em escala comercial na
década seguinte. Em outras palavras, esse
período de espera serviria de base para o
crescimento que viria mais tarde. Mesmo
com a recessão da economia brasileira na
década de 1980, algumas fundações para
o crescimento já tinham sido construídas.
Cabe destacar, por outro lado, que o
processo de liberalização da economia
da década de 1980 e da administração
Collor, na década de 1990, reduziu substancialmente os preços dos insumos
importados. A crescente dependência
da importação de fertilizantes e de
agroquímicos exerceu pressão sobre a
liberalização das importações. A ascensão das importações ocorreu no começo
da década de 1990, quando o governo
federal promoveu reduções de tarifas na
importação. A liberação do mercado de
insumos garantiu melhoria significativa
nos termos de troca em favor da agricultura. Tais ganhos permitiram a expansão
da oferta agrícola durante toda a década.
O ganho no poder de compra permitiu aumentar a lucratividade dos produtores. Foi
a maneira de os produtores encontrarem

financiamento para a produção, compensando a limitação financeira imposta pela
redução da capacidade fiscal do Estado,
gerando um sistema autônomo. É possível admitir que os retornos na atividade
agrícola não permitem taxas muito elevadas. Entretanto, o padrão observado
de crescimento da oferta de produtos
agropecuários, internamente, foi suficiente para atender à expansão da demanda
interna com os preços em queda. É importante observar que, nesse novo sistema,
os produtores com baixa produtividade
média estarão submetidos a um processo
de diminuição de capital e gradualmente
poderão deixar as atividades.
O autofinanciamento não explica completamente como foi possível financiar o
crescimento
da agricultura durante esse processo de
mudança estrutural. As transformações nas
estruturas da comercialização de alimentos
devem ser também examinadas. Conforme
discutidas previamente, as limitações financeiras do setor público levaram a uma redução progressiva dos preços mínimos e dos
mecanismos usados na política de estoques
reguladores. A entrada do setor privado foi
uma compensação à retirada do governo
no financiamento e na comercialização da
produção. As indústrias processadoras de
alimentos, os traders e os supermercados
começaram a desenvolver um sofisticado
sistema informal de financiamento. A lógica
atrás desse movimento tem a ver com a
habilidade desses segmentos em captar e
oferecer capital num ambiente macroeconômico marcado pela instabilidade e por
taxas de juros elevadas. Parte da indústria de
alimentos – e os exportadores – começou a
captar recursos no exterior, transferindo-os
aos produtores devidamente integrados
numa cadeia produtiva63.
63
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Nossa análise indica que os preços relativos (termos de troca) induziram a
intensificação da produção, em razão da
redução nos preços dos insumos, principalmente em consequência do processo
de abertura da economia na década de
1990. Também importante para a intensificação foi o desenvolvimento anterior de
nova tecnologia: aumento da produtividade devido aos retornos do processo de
“aprender fazendo” e ganhos de eficiência
derivados da otimização do uso dos insumos. Em resumo, o sistema de produção
estava pronto para crescer rapidamente.
O que faltava era um estímulo econômico mais forte. Com o fim da inflação
em 1994, embora o expressivo ganho da
renda real obtida pelos consumidores
tivesse proporcionado forte impacto no
consumo, os preços agrícolas domésticos
foram mantidos relativamente baixos
pelo fato de a moeda nacional estar sobrevalorizada. Tal procedimento foi parte
essencial da estratégia de estabilização
do Plano Real: a ideia de acabar com a inflação, mediante controle de preços dos
produtos transacionáveis, mantendo-a
baixa com uma taxa de câmbio sobrevalorizada.
A taxa de câmbio tem, no entanto, papel
fundamental para explicar o desempenho
da agricultura. Mudanças repentinas nas
taxas de câmbio – nominais e reais –
afetam consideravelmente o padrão de
expansão/crescimento da produção e da
produtividade. No final de 1998, a moeda
nacional foi desvalorizada acentuadamente, forçando a elevação dos preços
em reais dos produtos transacionáveis.
Esse era o estímulo que faltava para acelerar o crescimento da produção voltada
principalmente para o mercado externo.
Entretanto, uma coincidência ajudou

a fortalecer o efeito da taxa de câmbio
favorável. Os preços da soja em grão aumentaram muito; parte em consequência
da doença da vaca louca: a demanda
por proteína vegetal em substituição à
proteína animal na alimentação animal
aumentou na Europa.
Essa mudança repentina, inclusive nos
preços relativos garantidos pela taxa de
câmbio, junto com uma oportunidade no
mercado de soja em grão, deu um novo
alento à expansão da produção. O rápido
aumento da produção de grãos, liderado
pela soja, só foi possível com a presença
de traders globais e empresas multinacionais no setor dos agroquímicos. Eles
tornaram-se fundamentais no financiamento da agricultura brasileira. Algumas
estimativas indicam que o crédito oficial
é suficiente apenas para cobrir de um
quarto a um terço do capital financeiro
necessário para uma safra no País. A
outra parte das necessidades financeiras
vem do próprio capital do setor privado
e dos recursos próprios dos produtores
rurais. Um mercado de crédito informal
– entre traders e fazendeiros – foi desenvolvido durante a metade da década de
1980 e principalmente após o Plano Real
em 1995. Há contratos de pré-comercialização: antes do plantio, os comerciantes
antecipam o capital ao agricultor (muitas
vezes na forma de insumos, incluindo os
fertilizantes) de modo a realizar o cultivo; em troca, os produtores assumem o
compromisso de entregar sua produção
futura, após a colheita64.
64

Esse sistema de crédito informal explica como a agricultura

poderia crescer a despeito do declínio do crédito rural formal, a partir
de 1986. Ele também mostra a importância do Brasil na estratégia dos
traders globais: comprando grãos de soja brasileira (e da Argentina)
quando Estados Unidos e Canadá estão colhendo o produto (em
setembro) para garantir a oferta em março, abaixando consideravelmente

financeiros para a produção, mas também todo o material genético e a

o volume do estoque necessário para fornecer o produto a diferentes

tecnologia começaram a ser fornecidos aos agricultores.

países.
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A abertura comercial ajudou a expansão
da participação dos traders multinacionais na agricultura brasileira. Essas companhias começaram a desempenhar um
papel definitivo em nossa agricultura. Parte do crédito necessário ao crescimento
da produção veio dessas multinacionais:
o acesso ao capital de baixo custo permite aos traders emprestar dinheiro aos
agricultores, para financiar a produção de
modo rentável. Esses movimentos compensaram, também, a redução da participação do setor público no financiamento
da agropecuária. É importante observar
que a agricultura brasileira moderna é
basicamente privada, isto é, a presença
do setor público é relativamente baixa
(crédito, subsídios, impostos, etc.).
A presença nos mercados internacionais
foi garantida pelos baixos custos de produção. O processo de intensificação que
marcou a agricultura brasileira induziu
a busca de uma crescente eficiência na
produção de uma ampla variedade de
produtos. Em muitos produtos, o Brasil
tem custos de produção dos mais baixos
no mundo. Entre os componentes de
um custo de produção baixo estão os
componentes do capital natural – solo,
água, ar e diversidade biológica -, que
quando degradados podem ser interpretados como elementos de um dumping
ambiental. A competitividade da agropecuária depende significativamente da
qualidade de sua base de capital natural.
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Capítulo 19
Setor Financeiro, Agropecuária e
Capital Natural
19.1. Algumas Evidências do
Conhecimento Adicionado65
A evolução da política de crédito, como já
destacado nos capítulos iniciais do estudo, é evidenciada pela adesão de agentes
financeiros a critérios socioambientais
como o Protocolo Verde. Outro marco foi
a publicação da Resolução 3.545 do Banco Central do Brasil em 2008, limitando a
concessão de crédito no Bioma Amazônia
apenas a empreendimentos rurais regularizados do ponto de vista ambiental.
Vale mencionar também a existência de
incentivos como o adicional de 15% no
limite de custeio para o produtor inscrito
no Cadastro Ambiental Rural; além da
disponibilização de linhas de financiamento para recuperação de RL e Área de
Proteção Ambiental (APP) e regularização
ambiental.
Em 2010, o Governo Federal lançou o Pro65

grama para Redução da Emissão de Gases
de Efeito Estufa na Agricultura – Programa ABC, como parte dos compromissos
brasileiros para reduzir suas emissões de
gases de efeito estufa na agricultura. Já
foram mencionados, também, o Programa de Plantio Comercial e Recuperação
de Florestas – PROPFLORA e Programa
de Estímulo à Produção Agropecuária
Sustentável – PRODUSA. O Plano Safra da
Agricultura Familiar também disponibiliza linhas de financiamento diferenciadas
para agricultores familiares que adotem
práticas agroflorestais (Pronaf Floresta),
agroecológicas (Pronaf Agroecologia e
Eco). Da mesma forma, os Fundos Constitucionais criaram linhas específicas com
perfil similar: o FCOABC, FNE Verde, FNO
Biodiversidade e Amazônia Sustentável.
Já destacamos que desde a sua reformulação, em meados da década de 1960, o
crédito rural tem tido papel relevante na
política agrícola brasileira, particularmente com o objetivo de aumentar a produção e produtividade do setor, buscando
um crescente excedente agrícola exportável. Mostramos que a importância do
crédito oficial variou ao longo dos anos,
mas, nos últimos 10 anos, tem sido retomada. Estima-se que na safra 2009/2010

Seção fortemente baseada em Cardoso (2011).

Figura 19.1. - Fontes de Recursos para Despesas de Custeio Agropecuário

Fonte: Cardoso (2011, Gráfico 3)
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o crédito rural gerou um Produto Interno
Bruto Agrícola de R$ 124 bilhões, o equivalente a 65% do PIB Agrícola (CARDOSO,
2011).
Em termos da relevância das diferentes
fontes de recursos para financiar as despesas de custeio dos produtores rurais
brasileiros, as informações resumidas na
Figura 19.1 sugerem que, após o uso de
recursos financeiros próprios, o crédito
rural é a forma mais usual de financiamento das despesas de custeio agropecuário. Recursos do crédito rural são utilizados por cerca de 44% dos produtores
rurais para despesas de custeio enquanto
recursos próprios são utilizados por 84%
dos produtores selecionados na amostra
analisada por Cardoso (2011).
Os recursos para o crédito rural classificam-se em controlados (taxas controladas pelo governo) e não controlados
(taxas livres), conforme sua origem. Cardoso (2011) argumenta que se, por um
lado, o montante de crédito disponível
vem aumentando ano a ano (ver Tabela
4.1. neste estudo), por outro lado, o mesmo pode ser dito da sua concentração.
Ela entende que a suposta tendência de
concentração provém do maior rigor dos
agentes financeiros para a concessão do
crédito, em consequência de exigências
legais e de órgãos de controle, bem como
da crescente concentração das liberações
por meio de parcerias entre os agentes
financeiros e empresas do agronegócio.
Os critérios de avaliação de riscos dos
agentes financeiros vêm sendo aperfeiçoados, substituindo-se algumas variáveis subjetivas por critérios objetivos que
passaram a compor a metodologia de
análise. Além disso, órgãos de controle
passaram a atuar com maior frequência,
inclusive na interpretação de normativos,
exigindo maior cuidado dos agentes na

condução dos seus negócios. Na prática,
os bancos tornaram-se mais seletivos na
concessão de crédito e incrementaram os
negócios com clientes fidelizados. Como
consequência, houve redução no número
de contratos, aumento no valor médio
das operações e maior concentração do
crédito em operações de menor risco.
Isso parece ser particularmente verdadeiro em termos da evolução do crédito
rural na Amazônia Legal. A Resolução no
3.545/2008, que acrescenta dispositivos
à seção 2.1 do Manual de Crédito Rural,
com vistas a condicionar a concessão de
crédito rural no Bioma Amazônia à comprovação de regularidade fundiária e ambiental, entendendo-se por regularidade
ambiental o cumprimento do Código
Florestal. Posteriormente, as Resoluções
no 3.583/2008, 3.599/2008, 3.618/2008,
3.890/2010 e 3.926/2010 fizeram ajustes
nos dispositivos criados.
Nesse contexto, 10% do Plano Agrícola
e Pecuário (PAP) foram aplicados nos
estados da Amazônia Legal (9 estados)
em 2010, com um montante total de R$
8,4 bilhões. Um balanço inicial do crédito após a implementação da Resolução
3.545/2008 indica uma tendência de
maior seletividade dos agentes financeiros em relação aos tomadores de crédito,
sem impacto significativo sobre o valor
total contratado, conforme observado na
Tabela 19.1, que resume os desembolsos
do Banco do Brasil na Amazônia Legal. A
maior parte do montante desembolsado
em crédito rural concentra-se no estado do Mato Grosso, em municípios não
abrangidos pela Operação Arco Verde66,
no âmbito do Plano de Ação para Pre66

A Operação Arco Verde foi instituída pelo Decreto

no 7.008/2009, com o objetivo de promover modelos produtivos
sustentáveis nos 43 municípios considerados prioritários para o controle
e a redução do desmatamento na região.
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venção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal (PPCDAM).
Além das linhas usuais de financiamento agropecuário, há disponibilidade
das chamadas linhas de financiamento
agroambiental. Vale destacar que essas
linhas contemplam tanto o financiamento
de atividades de regularização e recomposição ambiental quanto adoção de tecnologias de baixo impacto ou tecnologias
consideradas sustentáveis. A regularização e recomposição ambiental envolvem
desde licenciamentos ambientais, até a
recomposição de vegetação nativa das
propriedades rurais – APP e RL. Para a
adoção de tecnologias consideradas
sustentáveis, as linhas agroambientais
financiam o sistema de plantio direto,
recuperação de pastagens degradadas,
integração lavoura – pecuária - floresta

(ILPF), sistema agroflorestal e inclusive
plantio de florestas comerciais (pinus,
eucalipto, teca, dendê etc.), para citar
algumas.
As características das linhas agroambientais - Produsa, Propflora, BNDES
Florestal, BNDES Compensação Florestal,
Pronaf Florestal, Pronaf ECO, Programa
ABC, FNE Verde, FNE Pró-Recuperação
Ambiental, FCO Pró-Natureza, FCO Integração Lavoura-Pecuária, FNO Amazônia
Sustentável, FNO Biodiversidade – estão
resumidas no Quadro 19.1. Embora com
valores absolutos expressivos – mais de
R$ 520 milhões na safra 2009/2010 de
acordo com Cardoso (2011) – os montantes desembolsados estão aquém das
expectativas governamentais e dos recursos disponíveis. As comparações entre o
desembolso programado e o realizado,

Tabela 19.1. Evolução dos Desembolsos do Crédito Rural do Banco do Brasil por Estados da Amazônia Legal e em
Municípios do Arco Verde (em R$)

UF

Safra 2007/2008
QTD

VLR

Safra 2008/2009
QTD

VLR

Safra 2009/2010
QTD

VLR

Safra 2010/2011
QTD

VLR

AC

3.369

29.584.189

2.772

21.061.370

2.525

40.148.799

3.051

31.591.402

AM

1.961

15.751.554

3.047

21.903.443

6.094

42.831.319

2289

31.690.061

AP

3.430

17.620.327

1.817

13.224.849

1.576

24.958.487

834

5.332.042

MA

14.128

83.278.319

8.330

59.882.122

10.438

93.929.176

5868

76.343.920

MT

23.000

975.284.486

17.831

1.136.885.462 16.773

1.411.104.068

16.956

1.734.345370

PA

37.163

432.286.912

24.591

389.829.102

13.988

348.499.619

13.791

427.108.332

RO

19.156

243.754.393

14.976

230.212.963

17.100

372.600.008

16.359

462.065.921

PR

370

7.740.645

372

8.129.204

380

10.325.522

444

23.690.687

TO

2.175

73.636.329

1.815

85.868.109

1.829

96.145.527

1.617

108.045.415

Total geral

104.842 1.878.937.153

75.551

1.976.714.624 71.542

2.440.552.424

61.209

2.900.213.151

7.190

360.661.967

456.640.554

9.267

638.781.706

Municípios 11.828
Arco Verde

379.110.834

Fonte: Cardoso (2011)
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Quadro 19.1. Linhas de Financiamento Agroambiental disponíveis a Produtores Rurais na Safra 2010/2011

Linhas de
crédito

Finalidade (resumo) Limites

Prazo

Produsa

Implantação das
tecnologias de baixo
impacto, recuperação
de áreas degradadas.

Até 12 anos Até 6 anos De 5,75
6,75% a.a.

Propflora

Implantação ou
R$ 300 mil
recomposição florestal
inclusive para fins
industriais ou produção
de biocombustíveis.

Até 12 anos Até 5 anos 6,75% a.a.

BNDES
Florestal

Pessoa Jurídica – floSem limite
restamento e reflores- máximo
tamento, inclusive para
fins energéticos.

Até 15 anos Variável

Variável

BNDES
Pessoa Jurídica – com- Sem limite
Compensa- pensação ambiental
máximo
ção Florestal

Até 15 anos Até 12
meses

Variável

PRONAF
Florestal

Investimentos para
R$ 20 mil
sistemas Agroflorestais,
exploração extrativista,
recomposição e
manutenção de APP
e RL

Até 20 anos Até 12
anos

1% a.a.

PRONAF
ECO

Implantar ou recuperar R$ 65 mil
tecnologias sustentáveis de produção

Até 16 anos Até 5 anos De 1% a
4% a.a.

Programa
ABC

Implantação de tecno- R$ 1 milhão
logias que reduzam a
emissão de gases de
efeito estufa

Até 12 anos

FNE verde

Praticas sustentáveis de Até 100% do
produção e extrativis- projeto
mo.

Até 20 anos Até 8 anos De 5% a
8,5%a.a.

R$ 400 mil,
mais 15% em
propriedades
com APP e Rl

FNE Pró-Re- Financiar projetos pro- Até 100% do
cuperação
dutivos de reflorestaprojeto
Ambiental
mento e de atividades
agroflorestais e demais
atividades destinadas à
recuperação e regularização de RL e de APP
degradadas.
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Carência

Até 20 anos Até 12
anos

Encargos

5,5% a.a.

4% a.a.
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FCO
Pró- Recuperação de áreas R$ 10 milhões Até 20 anos Até
-Natureza
degradadas,
impleanos
mentação de tecnologias de baixo impacto,
implantação ou recuperação de APP ou RL.

12 De 4% a
8,5% a.a.

FCO Integra- Sistemas de produções De 70 a 100% Até 12 anos Até 3 anos De 5% a
ção Lavoura- sustentáveis – Investi- do projeto
8,5% a.a.
-Pecuária
mento e custeio associado.
FNO Ama- Investimento
para Até 100% do Até 12 anos Até 4 anos De 6,75% a
zônia Sus- sistemas agroflorestais, projeto
10% a.a.
tentável
exploração extrativista
recomposição e manutenção de APP ou RL.
FNO Biodi- Atividades sustentáveis Até 100% do Até 20 anos Até
versidade
e de recuperação de projeto
anos
áreas degradadas.

12 De 4% a
8,5% a.a.

Fonte: Cardoso (2011)

feitas por Cardoso (2011), mostram que o
desempenho das linhas de investimento,
de maneira geral, não atingiu os patamares esperados.
Vários são os motivos apontados para explicar o baixo desempenho dessas linhas.
Os mais citados por agentes financeiros
e gestores públicos são a má qualidade
dos projetos, o desconhecimento da tecnologia e das linhas disponíveis, a baixa
demanda por parte dos produtores e
baixa disposição a emprestar dos agentes
financeiros. Do lado dos demandantes, os
motivos são um pouco distintos: i) baixa
atratividade das linhas de crédito disponíveis, tanto para o produtor como para os
agentes financeiros; e ii) questões tecnológicas e de assistência técnica para o desenvolvimento de atividades sustentáveis.
Uma das possíveis explicações para a baixa
demanda ao financiamento agroambiental é a falta de conhecimento das linhas
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existentes, aliada à falta de interesse ou
sensibilidade dos produtores rurais pela
temática ambiental, principalmente nos
casos de recuperação de APP e RL. Nesses
casos, os retornos são indiretos e de uma
perspectiva de um produtor individual
não são compensados pelo aumento de
15% do limite financiável, o alongamento
do prazo de pagamento, o aumento da
qualidade e da quantidade de água disponível no longo prazo, redução de perdas por erosão ou mesmo evitar possível
multa por parte de órgãos ambientais. Do
ponto de vista estritamente financeiro,
ao comparar o investimento em animais,
máquinas ou benfeitorias com o necessário à adequação ambiental, destaca-se
que os primeiros agregam renda à propriedade de forma direta, pela redução
de custos de produção ou pela melhoria
dos processos. Já o investimento para a
adequação ambiental das propriedades
tem a finalidade principal de cumprimento da legislação.
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O risco de autuação por parte dos órgãos
fiscalizadores, que deveria ser considerado como contribuição ao resultado
financeiro da propriedade, culturalmente
não é levado em conta pelos produtores.
Também não é avaliado pelos bancos.
Na verdade, é essencial não esquecer
que agentes financeiros não são órgãos
de fiscalização ambiental. O ponto que
queremos destacar aqui é que os agentes
financeiros do crédito agropecuário têm
reagido reativamente à legislação ambiental existente. Há poucas evidências
de efetivas ações proativas por parte
deles (ver Capítulo 17 para a definição
de proatividade ambiental). Se o cliente
apresenta evidências de obediência às
exigências ambientais legais, não há risco
ambiental no empréstimo a ser efetuado.
As indefinições da legislação em muito
contribuem para essa situação.
A existência de um bom relacionamento
bancário é, por sua vez, condição para o
acesso às linhas de crédito rural disponibilizadas. Na pesquisa de Cardoso (2011),
dos 84 produtores que se manifestaram
sobre esse assunto, 77,4% mantêm relações comerciais com bancos, embora
nenhum tenha tomado financiamento específico para a introdução de tecnologias
de baixo impacto ou para sustentar os
custos de uma adequação ambiental da
propriedade rural. Quando perguntados
se há maior dificuldade para a obtenção
de crédito das linhas agroambientais, na
comparação com as linhas tradicionais,
80,7% (56 respondentes) consideram
que há maior dificuldade. Para 69,2% (65
respondentes), a rede de agências das
instituições financeiras não demonstra
disposição em operar essas linhas. Isso
confirma o baixo grau de interesse dos
agentes financeiros, que não apresentam
ações ambientais proativas e sim reativas.

Já na visão dos agentes financeiros, a
pouca iniciativa das agências para incrementar esses financiamentos destinados à
adequação ambiental deve-se, primeiramente, à baixa demanda para essas linhas
e aos riscos envolvidos nas operações. Os
riscos são calculados e precificados por
meio de aprovisionamentos para cada
operação (conforme resolução Bacen
2.682) e integram os encargos finais para
o tomador. As linhas de financiamento
de atividades de regularização ambiental, por exemplo, possuem encargos
limitados por lei e/ou equalizados pelo
Tesouro Nacional (como os relacionados
ao crédito rural). Diante disso, cabe aos
agentes financeiros operar dentro de
riscos que não comprometam suas metas
de resultado. Não obstante, os agentes
financeiros oficiais são obrigados a alcançar metas quantitativas de desempenho
nessas linhas de financiamento.
Cabe destacar, também, que a tecnologia
a ser empregada em atividades “sustentáveis”, com exceção do sistema plantio
direto, é pouco conhecida e alvo de muita
desconfiança da maioria dos produtores.
As técnicas de restauração ambiental são
ainda menos difundidas. Nesse sentido,
a Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER) tem papel fundamental tanto na
divulgação das linhas como na elaboração
do projeto e na orientação das técnicas de
plantio e manejo. Essas orientações focaram principalmente as técnicas de plantio direto, integração lavoura-pecuária,
produção orgânica ou reflorestamento.
Em nenhum dos casos, os entrevistados
do estudo de Cardoso (2011) receberam
orientações sobre recomposição de APP
e RL degradadas.
Da safra 2010/2011, considerada no
estudo de Cardoso (2011), para a safra
2012/2013 observa-se um significativo
avanço no desempenho das linhas so202
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cioambientais, especialmente no que
tange o Programa ABC.
Da safra de lançamento do ABC para a safra 2012/2013, houve um salto no volume
de recursos desembolsados, de R$ 418,5
milhões para R$ 2,99 bilhões. Esse resultado é atribuído às medidas adotadas,
principalmente pelo setor financeiro, na
divulgação e capacitação interna e externa sobre a nova linha, suas finalidades e
critérios para elaboração de projetos.

O Programa ABC representou também uma
evolução na concessão de crédito rural no
aspecto do enquadramento do projeto
à linha de crédito, visto que não se limita
aos itens financiados, mas às finalidades
que promovam efetivamente a redução de
emissão de gases de efeito estufa.
A safra 2012/2013 também se destacou
por alterações no portfólio das linhas
socioambientais e nas suas condições de
financiamento, conforme os destaques
no Quadro 19.2.

Quadro 19.2 - Principais Linhas de Financiamento Agroambiental disponíveis a Produtores Rurais na Safra 2012/2013
Linhas de Crédito

Finalidade

Limites

Prazo

Carência

Encargos

Programa ABC

Implementação de tecnologia que
reduza a emissão de gases de efeito
estufa

R$ 1
milhão

até 15
anos

até 6
anos

5% a.a.

Pronaf Florestal

Investimentos para sistemas Agroflorestais, exploração extrativista, manejo
florestal, recomposição e manutenção
de APP e RL

R$ 35 mil

até 20
anos

até 12
anos

1% a.a.

Pronaf ECO

Implementação e manutenção de
tecnologias sustentáveis de produção,
projetos de silvicultura

R$ 130
mil

até 16
anos

até 8
anos

de 1 a
2% a.a.

Pronaf Agroecologia

Implantação de sistemas de produção
agroecológica e/ou orgânica

R$ 130
mil

até 10
anos

até 3
anos

De 1 a
2% a.a.

FCO ABC Programa
de Financiamento para
Redução de Emissão de
Gases de Efeito Estufa na
Agropecuária

Financiar a implantação de sistemas
até 20
produtivos e tecnologias para redução milhões
de emissão de gases de efeito estufa e
a regularização ambiental e fundiária

até 20
anos

Até 12
anos

de 4 a
8,5%
a.a.

FNE Verde

Apoio a praticas sustentáveis de pro- até
dução, extrativismo. Reflorestamento, 100% do
atividades agroflorestais e recuperação projeto
e regularização ambiental, entre
outras

até 20
anos

até 8
anos

de 4 a
8,5%
a.a.

FNO Amazônia Sustentável

Apoio a práticas sustentáveis de
produção, turismo, energia, aquicultura e pesca, entre outras

até
100% do
projeto

até 12
anos

até 6
anos

de 5 a
8,5%
a.a.

FNO Biodiversidade

Apoio ao manejo florestal sustentável,
recuperação de RL e APP, sistemas
agroflorestais, Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo, entre outras

até
100% do
projeto

Até 20
anos

até 12
anos

de 4 a
8,5%
a.a.
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A Lei Federal 8.171/1991, conhecida
como Lei da Política Agrícola, em seu artigo 103, estabelece que o Poder Público,
por meio dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que: I – preservar e conservar
a cobertura florestal nativa existente na
propriedade; II – recuperar com espécies
nativas ou ecologicamente adaptadas as
áreas já devastadas de sua propriedade;
III – sofrer limitação ou restrição no uso
de recursos naturais existentes na sua
propriedade, para fins de proteção dos
ecossistemas, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual. O cenário atual deixa claro que a adoção de medidas isoladas na política de crédito tem
poucas chances de sensibilizar o produtor
e, em consequência, alterar o quadro das
propriedades rurais sob a ótica do meio
ambiente.
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Capítulo 20

décadas, foram as exportações agropecuárias as que apresentaram maior e mais
constante dinamismo ao longo de todo
o período. O setor exportador nacional
como um todo não havia logrado aumentar o seu peso na economia brasileira
até fins da década de 1990. Atualmente
se registra uma tendência ascendente de
participação do setor no Produto Interno
Bruto (PIB), graças à sua extraordinária
expansão nas últimas duas décadas, como
evidenciam as informações resumidas na
Tabela 20.1

Setor Financeiro, Setor Externo e
Capital Natural
Nós encerramos o Capítulo 18 destacando
que a competitividade da agropecuária
depende significativamente da qualidade
de sua base de capital natural. Apesar do
extraordinário incremento das exportações brasileiras totais nas duas últimas

Tabela 20.1 - Crescimento real do PIB e das exportações e importações (%)

PIB
média

d. p.

Exportações
pers.

média

d. p.

pers.

Importações
média

d. p.

pers.

1974-2008

3,3

3,5

0,24

7,0

9,2

0,11

5,9

15,8

0,41

1974-1991

3,5

4,5

0,24

6,1

11,2

0,01

-0,6

12,2

0,15

1991-2008

3,0

2,1

0,21

7,6

6,9

0,35

12,3

16,2

0,37

2001-2008

3,6

1,9

0,15

8,6

6,8

0,54

8,3

12,2

0,44

Fonte: Sarquis (2011) com base em dados do IBGE, FUNCEX e cálculos do autor.
Notas: Média, d. p. e pers. denotam, respectivamente, a média aritmética, o desvio padrão e o coeficiente de autocorrelação (com
defasagem de um ano) das taxas de crescimento das três variáveis

Ao longo de décadas, o Brasil procurou
diversificar sua pauta de exportações. Boa
parte do processo foi empreendida nos
anos 1970. A partir de 2000, no entanto,
registrou-se um declínio da participação
de produtos industrializados, especialmente dos manufaturados, como bens
de capital, nas exportações brasileiras.
Assim, a partir de 2000, o Brasil retomou
uma maior especialização em produtos
básicos. Esses produtos elevaram sua
participação nas exportações totais de 20
a 30% na década de 1990 a um patamar
acima de 40% na segunda metade da
ultima década. A crise internacional de
2008-9, com suas implicações severas
sobre a demanda externa, notadamente
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da advinda de economias desenvolvidas,
parece ter prolongado tal tendência até
meados de 2011. Nessas condições, a
composição da pauta exportadora regressou padrão de 1978, com um peso
de quase 48% para os produtos básicos.
Entretanto, como o valor da produção é
um critério para conceder empréstimos,
torna-se
difícil estabelecer, com segurança, uma
linha da causalidade entre crédito oficial
e desempenho exportador da agropecuária. Com clara orientação ao lucro, os
bancos são relutantes em aumentar os
empréstimos agrícolas de longo prazo,
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e seus procedimentos operacionais na
concessão de empréstimos rurais tendem
a aumentar os custos de transação para
o devedor. Uma justificativa para taxas
de juros subsidiadas é a de compensar
a discriminação de outras políticas. Mas
os controles das taxas de juros reduzem
a lucratividade dos bancos. Assim, uma
tendência lógica para os bancos seria reduzir custos, emprestando preferencialmente aos grandes produtores e usando
métodos extrajuros para alocar o crédito.
Nesse contexto, procedimentos mais
simples e taxas de juros flexíveis poderão
ser essenciais para aperfeiçoar o sistema
de crédito. Linhas gerais de financiamento, em vez de complexos programas e
projetos especiais, deveriam ser criadas
para favorecer o desenvolvimento de
um sistema que busque um padrão de
desenvolvimento agropecuário efetivamente sustentável. A essa nova política
de crédito devem ser agregadas outras
políticas dirigidas à agricultura que provavelmente continuarão a ter papel dos
mais expressivos para explicar o crescimento e o desenvolvimento do País:
políticas de preços, de comércio internacional, de investimento em pesquisa, e de
investimento em infraestrutura.
A política de crédito deve gradualmente
ser ajustada para se transformar num
instrumento que dê maior liquidez ao
agricultor para produzir, poupar ou
investir, em vez de ser usada como um
insumo produtivo de curto prazo ou
solução para situações de caráter emergencial. Nesse contexto, duas questões
são ainda negligenciadas no Brasil: o
papel dos mercados financeiros informais e os mecanismos para realizar e
desenvolver a captação de poupanças
no meio rural. No atual estágio de desenvolvimento da agricultura brasileira,
parece essencial desenvolver a ideia de

finanças rurais, baseadas na combinação
de recursos próprios do agricultor (para
autofinanciamento) com recursos externos obtidos em verdadeiros mercados de
intermediação financeira. Esses mercados
deverão incluir a intermediação formal
(regulada pelas autoridades monetárias)
e a associação entre os produtores rurais
e o capital financeiro de indústrias, do
comércio e das associações de produtos.
Desde 1986, o sistema formal do crédito
agrícola para a chamada agricultura comercial declinou, apesar de sua parcial
recuperação. No contexto dessa recuperação, parece ser prioridade do governo
federal o uso do crédito, pequeno e
barato, como instrumento da distribuição
de renda e promoção social da agricultura familiar e dos agricultores pobres.
Examinando-se as estatísticas de anos
recentes, a importância do Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) é uma evidência inquestionável
nesse sentido. Entretanto, todo o crédito
de programas especiais e seletivos deve
ser submetido à avaliação econômica
periódica e, tanto quanto possível, examinado em termos de seus objetivos de
médio prazo.
A atividade bancária está se tornando
cada vez mais sofisticada e altamente
competitiva. Quanto aos depósitos de
poupança no meio rural, a autorização
das autoridades monetárias deve também ser estendida aos bancos comerciais
privados. Essa medida parece ter um
grande potencial, como fonte de fundos
a serem aplicados na agricultura. Apesar
de todas as restrições impostas àqueles
bancos, essa fonte de recursos financeiros representa – atualmente – quase 30%
do crédito formal para a agricultura.
No que se refere à política de crédito rural,
deve-se evitar ou pelo menos minimizar
206

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

alguns dos graves problemas observados
ao longo do texto. Em particular, reduzir
(ou até mesmo eliminar) programas diferenciados e específicos dirigidos a grupos-alvo e minimizar custos da transação
do crédito, com flexibilidade e eficiência
alocativa, diminuindo a incerteza e o
risco dos poupadores e dos tomadores.
Esses dois aspectos são particularmente
relevantes se desejamos incorporar às
nossas decisões as consequências das
atividades agropecuárias sobre o capital
natural. Internalizar externalidades, no
entanto, exige mudanças institucionais
que forneçam incentivos que possam
induzir o redirecionamento do esforço
produtivo, técnico e científico para um
novo caminho, em nível local, regional e
nacional.
É óbvio, pelo menos para os autores deste texto, que um “caminho de produção
agropecuária altamente dependente” de
derivados de petróleo, de produtos químicos e de intensa mecanização não terá
como substituto perfeito um “caminho
de produção agropecuária totalmente
desprovida desses componentes”. A
transição entre o atual e um novo caminho será muito mais demorada e exigirá
investimentos mais maciços do que os
devaneios alternativos parecem propor. E
isso exige crédito e financiamento agropecuários significativos, estáveis e de
longo prazo.
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Parte V CONHECIMENTO
TOTALIZADOR:
O TODO É MAIOR QUE
A SOMA DAS PARTES
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Capítulo 21
Setor Financeiro, agropecuária,
exportações e capital natural.
A compatibilização possível.
Avançamos muito nos últimos 20 anos.
Preocupações com o uso e a conservação
do capital natural difundiram-se para segmentos sociais que não as contemplavam
quando da RIO92. Sustentabilidade ambiental passa a ser acessória às decisões
estratégicas de instituições públicas e
corporações privadas. Não obstante, sustentabilidade ainda continua sendo um
apêndice, um complemento, e ainda não
um componente integrante e permanente
de escolhas e de decisões individuais ou
coletivas. A proliferação de “moratórias”
e “protocolos” para esverdear atividades
agropecuárias é apenas uma evidência
dessa preocupação complementar com
o uso do capital natural. Essa complementaridade também é a realidade atual
das decisões das instituições financeiras
brasileiras em relação às suas decisões de
concessão de crédito e financiamento ao
setor agropecuário nacional.
Qual o caminho para a RIO+50 daqui a
30 anos, em 2042? Sustentabilidade terá
que ser componente usual do processo
de escolha, da mesma maneira que utilidade, rentabilidade, lucratividade, entre
outros critérios, são componentes essenciais atualmente. Esse é o objetivo a ser
alcançado. Somente se ele for alcançado
teremos certeza de que a problemática
ambiental será tão relevante quanto a
problemática social, política e econômica.
Se ele não o for, a problemática ambiental continuará a gerar apenas moratórias,
protocolos, apêndices a decisões privadas

e públicas. Sustentabilidade como componente usual de escolha será o objetivo
a ser alcançado até a RIO+50 também
para as decisões do sistema financeiro
brasileiro, em especial em sua relação ao
crédito e ao financiamento das atividades
agropecuárias do país. Por que esse objetivo é relevante? Será ele factível?
A agropecuária mundial terá de atender a
uma demanda em ascensão por alimentos, decorrente do crescimento da população e da sua renda, ao mesmo tempo
que ocorrem preocupações também ascendentes sobre a qualidade de recursos
e serviços derivados do capital natural,
nas próximas três décadas. Isso exigirá
que as comunidades de formuladores e
implementadores de política pública e de
cientistas tenham uma adequada compreensão das forças que determinam as
causas, a velocidade e a direção das mudanças necessárias da atual realidade das
atividades agropecuárias. Isso é particularmente verdadeiro para a agropecuária
brasileira que deverá ser protagonista de
destaque no cenário mundial.
Entre as mudanças prováveis uma parece
evidente: a insustentabilidade de um “caminho dependente” de materiais e energia derivados de hidrocarbonetos, que
reflete a falha de desenhar e implantar
incentivos compatíveis com um caminho
técnico alternativo. Para correção dessa
falha é essencial a definição de um novo
caminho tecnológico, crédito, financiamentos e investimentos em infraestrutura compatível com um crescente valor
de bens e serviços derivados do capital
natural e compatibilidade entre políticas
ambientais explícitas e políticas setoriais que implicitamente afetam o uso e
a conservação do capital natural. Vamos
começar nossa análise por esse último
componente do novo caminho.
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Vimos que não é simples definir aquilo
que as políticas agrícola e ambiental brasileiras têm sido. O que se observa são
conjuntos de medidas isoladas de estímulo à agricultura e medidas isoladas de
defesa do meio ambiente, tomadas sob
pressão, seja de grupos de interesse ou
das circunstâncias. Em alguns momentos,
há o “esverdear” de políticas agrícolas;
em outras, o “desenvolver” incorporado
às ações ambientais. Conjuntos coerentes
de medidas são a exceção, não a regra.
A coerência é construída ao longo do
tempo, à medida que as falhas ficam tão
gritantes que o ônus político de não fazer
nada supera o das medidas corretivas.
A proteção do meio ambiente é de interesse coletivo, a pressão é difusa. É
investimento de longo prazo. O valor
descontado dos benefícios pode ser
pequeno, se a taxa de desconto social
for pouco maior do que zero. As maiores interessadas, as gerações futuras,
são claramente sub-representadas nas
decisões presentes. Em contraposição,
o crescimento de um setor particular da
economia, como o agropecuário, é de interesse específico de determinado grupo.
A pressão é direta, bem focada, eficaz. Os
benefícios do crescimento são imediatos.
Se os objetivos de proteção ambiental
e crescimento agrícola têm dimensões
temporais distintas, os impactos fiscais
dos dois conjuntos de políticas também
são opostos. No curto prazo, enquanto a
política de crescimento é fonte de receita
tributária, a proteção do meio ambiente
produz despesas para o Tesouro Nacional
e custos para o setor privado.
Assim, embora, teoricamente, o trade off
entre crescimento e preservação seja nítido, no jogo das pressões políticas o espaço para a barganha é quase inexistente. É
como se os contendores operassem em
arenas distintas. Nessas circunstâncias,
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a proteção ao meio ambiente é tratada
como um ruído de fundo. Permeia todas
as políticas, mas não tem preeminência
em nenhuma. Na melhor das hipóteses,
é vista como uma restrição adicional a
limitar a expansão da economia. E essa
percepção, por mais reducionista que
possa ser, acaba se refletindo em diversos
componentes de políticas públicas. Ela se
reflete também na política de crédito e
no comportamento do setor financeiro.
Há “linhas de crédito” para o “desenvolvimento sustentável” agropecuário, mas
a maioria esmagadora de recursos disponíveis para financiamento agropecuário
não traz salvaguarda ambiental alguma
entre os critérios utilizados na análise do
risco de crédito.
É exatamente isso que tem de ser mudado
nos próximos 30 anos. Internalizar a conservação do capital natural nas decisões
e nas escolhas é o próximo degrau a ser
escalado, logo após termos alcançado o
degrau da internalização das externalidades negativas do atual caminho, escolhido
com base nos atuais critérios de decisões
e escolhas. Em um cenário otimista, na
RIO+50, a ser realizada daqui a 30 anos,
avaliaremos o sucesso da internalização
de componentes ambientais nos procedimentos de avaliação de pedidos ou
de projetos para a obtenção de crédito
e de financiamentos agropecuários pelas
instituições financeiras brasileiras. Ficará
claro, então, que a eliminação de escolhas isoladas e fragmentadas em nível
de microdecisões é etapa fundamental
para eliminar, em nível de macrodecisões
de política pública, “medidas isoladas de
estímulo à agricultura e medidas isoladas
de defesa do meio ambiente”. Também
nesse nível, o setor financeiro teria desempenhado papéis fundamentais nos
trinta anos entre 2012 e 2042.
Mudanças na atuação do setor financei-
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ro são condições necessárias para, por
exemplo, incrementar a eficácia de políticas ambientais explícitas. Na agricultura,
o requisito legal de maior impacto são
as áreas de exclusão, que incluem as
“unidades de conservação” (Lei no 9.985,
de 2000), “reservas legais” e “áreas de
preservação permanente”, estas últimas
definidas no Código Florestal Brasileiro
(Lei no 12.651, 25 de maio de 2012). As
dificuldades de se fazer respeitar as áreas
de exclusão decorrem dos elevados custos de sua demarcação e dos custos ainda mais elevados de fiscalização. No caso
das reservas legais – áreas de exclusão
dentro dos limites do estabelecimento
agrícola –, o custo que representavam
para os agricultores e a fragilidade dos
critérios técnicos para a definição das
áreas induzem ao aumento da resistência
à determinação legal. Embora a exclusão
de áreas de reconhecido valor ambiental
seja indispensável ao crescimento sustentável da agricultura, a aplicação da lei
é complexa e dispendiosa.
Novos esquemas de financiamento e
crédito rural serão essenciais para que a
promoção do desenvolvimento agrícola
sustentável ou da economia agrícola
verde possa ser eficaz, uma vez que essa
promoção envolverá a adequação das
tecnologias agrícolas às restrições ambientais. O primeiro passo nessa direção
seria o melhor conhecimento de tais
restrições. Os “zoneamentos ecológicos
econômicos”, apesar de ineficazes como
meios de controle burocrático, podem ser,
todavia, fontes de informações importantes para os produtores. O segundo passo
seria a identificação e a divulgação de
atividades e tecnologias recomendadas
para cada ambiente natural. Partindose
do pressuposto de que os agricultores
têm interesse em proteger seus próprios
recursos naturais, informações sobre tecnologias e culturas recomendadas a cada

região terão impacto salutar para o meio
ambiente. Não se pode esquecer, no entanto, que as decisões dos agricultores
são influenciadas mais pelos incentivos
de mercado do que pela aptidão agronômica de uma região.
Os conflitos reais ou potenciais entre
crescimento econômico e conservação
do capital natural só terão solução favorável no caso das tecnologias ambientalmente benignas. Na medida em que
o retorno econômico dessas tecnologias
superar o retorno de opções menos favoráveis à natureza, a sustentabilidade do
crescimento será assegurada, pois lucro
privado e ganhos sociais caminharão na
mesma direção. Do contrário, incentivos
econômicos ao estilo Pigou67 – impostos
e subsídios – poderão ser contemplados.
Tecnologia ambientalmente benigna
não é uma dádiva, ela exige recursos
humanos, físicos e financeiros para o seu
desenvolvimento. Difusão de tecnologia
ambientalmente benigna depende, além
de sua rentabilidade, de estímulos humanos, físicos e financeiros para que ocorra
a uma taxa acelerada do que se dependesse apenas do livre funcionamento das
forças de mercado.
Na RIO+50 estaremos, então, destacando
uma nova dependência de caminho tecnológico, um caminho criado pela inovação de técnicas agropecuárias altamente
produtivas, rentáveis e, em especial, ambientalmente amigável. Será destacado
também o papel crucial desempenhado
pelo setor financeiro na determinação do
ritmo de inovação e difusão dessas novas
tecnologias. A aproximação dos seto67

A proposta do economista inglês Arthur Cecil Pigou, que

em 1920 sugeriu o estabelecimento de taxas e impostos para neutralizar
os danos dos custos externos (ou externalidades), entre eles os danos
ambientais de variadas origens. A lógica do raciocínio é conhecida como
o princípio do poluidor pagador.
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res de pesquisa e difusão tecnológica,
financeiros e de produção agropecuária
brasileiros será apontada como exemplo
a ser seguido por outros países que ficaram retardatários ao longo dos trinta
anos posteriores à RIO+20. Além disso, a
combinação de setor financeiro com tecnologia com produção agropecuária teria
conseguido em 2042 aquilo que parecia
muito difícil em 2012: aumentar a produção de alimentos e de bioenergia com
redução significativa das externalidades
negativas de um sistema agropecuário
baseado em ciências, como havia sido
antecipado por Vernon Ruttan muitos
anos antes.
A integração entre setor financeiro, produção agropecuária e conservação do capital natural no Brasil, crescente ao longo
do período 2012 e 2042 também gerou
outro resultado muito enfatizado na
RIO+50: a criação de diversos mercados
de serviços ambientais, com vários desses
serviços tendo sido transformados em
demandados ativos financeiros. A lógica
de funcionamento do setor financeiro foi
capaz de estabelecer outra fonte de renda na agropecuária, além de produtos da
lavoura e da pecuária. Proprietários rurais
passaram a ofertar serviços de visitação
às suas propriedades bem conservadas;
serviços de conservação de nascente e
cursos de água para populações urbanas
cada vez mais carentes de água em quantidade e qualidade adequadas; serviços
de manutenção de qualidade do ar, com
plantios e replantios de árvores, procurados em quantidade crescentes por
demandantes regionais, nacionais e até
internacionais; e serviços de conservação
de diversidade biológica, fontes cada vez
mais intensas de pesquisas tecnológicas
e científicas na busca de novas soluções
para seculares problemas da humanidade.
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Em 30 anos, entre 2012 e 2042, teremos
conseguido, então, uma mudança fundamental: a proteção ao meio ambiente não
será tratada mais como um ruído de fundo,
ela continuará permeando todas as políticas, com preeminência em muitas delas.
Não será apenas uma restrição adicional
a limitar a expansão da economia, mas
sim um dos instrumentos para acelerar a
expansão dessa economia. Isso não teria
sido possível sem mudanças também na
política de crédito e no comportamento
do setor financeiro. Reduziram-se as “linhas de crédito” para o “desenvolvimento
sustentável” agropecuário. Critérios de
sustentabilidade são usados na definição
dos usos a serem priorizados para os
recursos disponíveis para financiamento
agropecuário. O risco ambiental passaria
a ser parte integrante do risco de crédito.
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Capítulo 22
Considerações Finais
A sociedade brasileira ainda é ambígua
em relação ao crescimento econômico e
suas consequências sobre o capital natural. Ao mesmo tempo em que festeja
a expansão da soja e o crescimento da
produção de cana, lamenta as queimadas
no Centro-Oeste e os impactos das estradas na Amazônia. Por exemplo, se por um
lado o país apresenta hoje uma agricultura de baixo carbono que é um exemplo
internacional, por outro, as recentes mudanças do Código Florestal (ainda a ser
modificado pelo Congresso Brasileiro) são
consideradas como contra os interesses
ambientais nacionais. Segundo Scarano
et al. (2012), se em algumas áreas o país
adota medidas altamente benéficas para
o meio ambiente, por outro lado ainda
coloca em prática atitudes tidas como
antiambientais pelos conservacionistas.
Apesar da significativa mudança na direção de uma maior preocupação com
a conservação do capital natural, o fato
inquestionável é que proteção à natureza
ainda não ocupa a posição que necessitaria ter na escala de prioridades e no
nível de disposição a pagar da sociedade
nacional. A menos que essa necessidade
se converta em demanda por serviços da
natureza, a política ambiental continuará
repleta das ambiguidades assinaladas.
Políticas de proteção ambiental resultam
de “demanda por meio ambiente”. Esta,
como a demanda por qualquer outro
bem, é definida como disposição de
pagar. Mais precisamente, indica o preço
máximo que o consumidor se dispõe
a pagar para ter acesso a determinada
quantidade do bem ou serviço.

Na raiz do problema está o fato de que
conservação do capital natural tem alta
elasticidade da renda da demanda. No
entanto, a maioria da sociedade é pobre.
Enquanto a demanda por natureza permanecer pequena, quer dizer, enquanto a
sociedade não se dispuser a pagar o custo da preservação, a “política ambiental”
continuará resultando de “operações de
guerrilha” de grupos ambientalistas ou
da pressão internacional. Esse é o pano
de fundo contra o qual se deve discutir
a questão da coerência entre a política
ambiental e a política agrícola. Esse é o
pano de fundo da análise que sugere que
o próximo estágio é reduzir as “linhas de
crédito” para o “desenvolvimento sustentável” agropecuário e incorporar critérios
de sustentabilidade no financiamento
agropecuário. O risco ambiental deve ser
parte integrante do risco de crédito.
No dia 18 de outubro de 2012, o Diário
Oficial da União (DOU) publicou o Decreto 7.830 de 17 de outubro de 2012,
sancionado pela presidente Dilma Rousseff que regulamenta a Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012 (novo Código
Florestal), alterada pela Lei no 12.727 de
17 de outubro de 2012, com nove vetos
que alteram a Medida Provisória do Código Florestal, aprovada pelo Congresso
no mês de setembro de 2012. De acordo
com o Presidente do Congresso, os vetos
dificilmente seriam votados e analisados
em 2012 pela Casa. Na prática, o fato de
o Congresso não analisar os vetos não
interfere na vigência de um projeto, que
passa a valer com o texto dado pela Presidência.
Para diversos especialistas, o novo texto
foca no maior protecionismo ambiental.
Um dos principais tópicos do novo Código Florestal se refere à descrição das
regras principais do Programa de Regularização Ambiental (PRA) e do Cadastro
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Ambiental Rural (CAR). Este último é um
registro eletrônico obrigatório de todos
os imóveis rurais do país, e vai concentrar
informações sobre eles – incluindo a medição das áreas com imagens de satélite.
O objetivo será conter possíveis desmatamentos em áreas de preservação e planejar seu desenvolvimento. A inscrição da
propriedade no cadastro deverá ser feita
em um órgão ambiental estadual ou municipal. O governo poderá fazer vistorias
de campo para comprovar as medições.
Espera-se que o Novo Código seja de
fato implementado e seguido mostrando
que aos poucos a sociedade brasileira
considera a variável ambiental como um
dos seus fatores na hora da tomada de
decisão.
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Apêndices

Apêndice A – Artigo apresentado durante a Conferência Rio + 20
Setor financeiro, agropecuária e capital natural: da RIO92 à RIO+20 com uma visão
prospectiva da RIO+5068.
Jorge M. Nogueira e Jorge M Nogueira Junior69

Resumo
Este artigo apresenta resultados de um estudo sobre as interfaces entre o setor
financeiro, a agropecuária e o capital natural. Enfatizamos as mudanças ocorridas
nesses três setores da realidade brasileira e nas interfaces entre elas ao longo de
um período de vinte anos, entre a RIO92 (1992) e a RIO+20 (2012). As mudanças
nesse período são sempre focadas a partir das alterações no comportamento ambiental do setor financeiro brasileiro voltado para o financiamento da atividade
agropecuária nacional. Uma ampla revisão da literatura técnica e científica sobre
os temas analisados e uso de dados disponíveis em fontes secundários foram os
procedimentos básicos para o desenvolvimento da investigação. Nossos resultados
indicam que o crédito agropecuário alcançou montantes significativos ao longo
dos vinte anos analisados, assim como diversificou suas linhas de financiamento ao
setor. Uma das linhas que vem se consolidando é que convencionalmente chamada
de “crédito agroambiental”, inexistente em 1992. No entanto, apesar do crescimento
dos valores destinados ao crédito agroambiental, a maior parte do crédito ofertada
ao setor agropecuário continua não contendo salvaguarda ambiental alguma. Proteção ao meio ambiente permeia todas as políticas, mas não tem preeminência em
nenhuma. Na melhor das hipóteses, é vista como uma restrição adicional a limitar
a expansão da economia. A política de crédito agropecuário reflete a ambiguidade
da sociedade brasileira em relação ao crescimento econômico e suas consequências sobre o capital natural. Ao mesmo tempo em que festeja a expansão da soja e
o crescimento da produção de cana, lamenta as queimadas na região Centro-Oeste
e na Amazônia.
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Uma versão anterior deste artigo foi apresentada durante seção na RIO+20 Side Event – Sustainable Finance: integrating sustainable

and social inclusive elements of risk into credit for emerging economies. O conteúdo desse texto é baseado nos Relatórios Parciais do estudo Setor
Financeiro, Agropecuária e Conservação do Capital Natural: conflitos e complementaridades no desenho de políticas públicas brasileiras, desenvolvido
pelos autores sob o Termo de Referência CPS 749/2011 no âmbito do Programa Água-Brasil, promovido pelo Banco do Brasil em parceria com a
Fundação Banco do Brasil, WWF-Brasil e a Agência Nacional de Águas. Nas próximas páginas esse estudo será referenciado como Nogueira e Nogueira
(2012). O estudo estará concluído ao final de agosto de 2012.
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Abstract
This paper presents the results of a study on the interfaces between the financial and
agriculture sectors with the natural capital. We emphasize changes occurring within
each of these three sectors of the Brazilian reality and the interfaces between and
among them over a period of twenty years, between the RIO92 Conference (1992)
and the RIO+20 (2012). Changes in this period are always focused on the basis of
changes in the environmental performance of the Brazilian financial sector in financing agricultural activities. A comprehensive review of the scientific and technical
literature on the topics analyzed and the use of data available in secondary sources
are the basic procedures for the development research. Our results indicate that the
agricultural credit has achieved significant amounts over the twenty years that were
analyzed, as well as diversifying its funding lines to the agriculture sector. One of the
lines that have been consolidating is the conventionally called “agro-environmental
credit”, which did not exist in 1992. However, despite the growth of values intended
for agro-environment credit, most of the credit offered to the agricultural sector is
still not taking any environmental safeguards into consideration. Agricultural credit
policy reflects the ambiguity of the Brazilian society in relation to economic growth
and its consequences on the natural capital. At the same time it celebrates the soybean expansion and the growth of sugarcane production, the Brazilian society regrets
bringing down the Midwest Cerrado and the Amazon Rainforest.

Keywords
Financial sector. Agriculture. Natural Capital. Agricultural credit policy. Agroenvironmental credit.

Preâmbulo
Alterações marcantes ocorreram nos setores financeiro e agropecuário e nas suas
interfaces com o uso e a conservação do capital natural no Brasil nos últimos vinte
anos. Os documentos resultantes da Conferência Rio 92 desconsideram, em essência, o setor financeiro e o papel que ele poderia desempenhar na busca de um
padrão de desenvolvimento sustentável, conceito-chave da Conferência. As alusões
feitas a recursos financeiros naqueles documentos se restringiam a promessas de
transferências financeiras dos países ricos aos países pobres para auxiliá-los na
busca de um padrão sustentável de desenvolvimento. Essas transferências ficaram
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no terreno das muitas promessas não cumpridas ao longo das duas décadas seguintes.
As atividades agropecuárias, por sua vez, eram mencionadas em diversos trechos
nos documentos resultantes da Conferência de 1992. Apontada como a atividade
econômica responsável pela perda da diversidade biológica planetária e apesar
de ter um capítulo (cap. 14) integralmente a ela dedicado na Agenda 21 Mundial,
a agropecuária não recebeu um tratamento holístico – para usarmos um termo
venerado pelos ativistas do movimento ambiental - nos textos oficiais. Na Agenda 21 não se consegue identificar sequer um esboço de uma análise estratégica
daquilo que poderíamos chamar de um padrão de desenvolvimento agropecuário
sustentável. As menções à poluição dos recursos hídricos por agroquímicos, ao
desmatamento por expansão das atividades agropecuárias, ao processo erosivo de
terras agricultadas, entre outros, criaram um mosaico de aspectos relacionados à
agropecuária sem, contudo, compor uma figura única. As estimativas de necessidades financeiras70 para o setor não passaram de cálculos grosseiros ao longo desses
vinte anos.
Este artigo apresenta alguns resultados de um estudo de fôlego sobre as interfaces
entre o setor financeiro, a agropecuária e o capital natural. Enfatizamos as mudanças ocorridas nesses três setores da realidade brasileira e nas interfaces entre elas
ao longo de um período de vinte anos, entre a RIO92 (1992) e a RIO+20 (2012). As
mudanças nesse período serão sempre focadas a partir das alterações no comportamento ambiental do setor financeiro brasileiro voltado para o financiamento da
atividade agropecuária nacional. Outras mudanças relevantes são destacadas nos
relatórios do estudo base deste artigo.
A ênfase escolhida para o desenvolvimento do texto permite, como o leitor interessado pode avaliar, destacar o papel central do setor financeiro para viabilizar
qualquer alternativa de desenvolvimento sustentável agropecuário ou qualquer
padrão de economia agropecuária verde. A intermediação financeira, ao transferir
recursos entre aqueles que poupam e aqueles que investem, é reconhecida como
fundamental ao desenvolvimento humano pelos economistas há mais de um século. No entanto, o setor financeiro só foi incorporado ao discurso do desenvolvimento sustentável – assim como incorporou esse conceito ao seu discurso – muito
recentemente, há pouco mais de duas décadas.
A primeira seção substancial deste artigo, logo após esse preâmbulo, é Agropecuária e o Capital Natural: 20 anos de conflito?. Nela destacamos que nos vinte
anos sob análise, a agropecuária parece ter iniciado uma transição de um sistema
agropecuário baseado em recursos naturais para um sistema baseado em ciência.
70

“O Secretariado da Conferência estimou o custo total anual médio (1993-2000) de implementação das atividades deste capítulo em cerca

de $3 bilhões de dólares, inclusive cerca de $450 milhões de dólares a serem providos pela comunidade internacional em termos concessionais ou de
doações. Estas são estimativas apenas indicativas e aproximadas, não revisadas pelos Governos. Os custos reais e os termos financeiros, inclusive os não
concessionais, dependerão, inter alia, das estratégias e programas específicos que os Governos decidam adotar para a implementação.” (Agenda 21
Mundial, Capítulo 14)
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Se essa tendência se confirmar nas próximas décadas, as interfaces entre produção
agropecuária e capital natural serão ainda mais complexas, exigindo conhecimento
técnico-científico mais aprofundado e linhas de financiamento e de crédito mais
abundantes e de longo prazo. Na seção nos concentramos em apresentar evidências
da transição assinalada e das suas dimensões temporais e espaciais. Considerações
prospectivas são apresentadas mais tarde no texto.
A incorporação da sustentabilidade ao comportamento tático ou estratégico do
setor financeiro voltado para agropecuária é ainda mais recente. Evidências do processo dessa incorporação na realidade da agropecuária brasileira são apresentadas
na segunda seção substancial do artigo: Setor Financeiro e Agropecuária: os
últimos 20 anos. Nela evidenciamos que, apesar de todos os esforços de explicitar
os efeitos sobre o capital natural das atividades agropecuária que financia – uma
significativa mudança desde a RIO92 -, o setor financeiro nacional ainda o faz por
meio de “linhas de crédito ambiental”, uma espécie de um sistema de quotas ambientais em uma realidade de “business as usual”. Um longo caminho foi percorrido
para se chegar às “linhas de crédito ambiental”; um não menos longo começa a
ser percorrido para que possamos difundir “financiamentos e créditos verdes” de
forma generalizada.
Onde estamos e em que direção iremos nos próximos 30 anos? é a terceira e última seção substancial do artigo. Nela recuperamos e detalhamos as considerações
prospectivas assinaladas nas duas outras seções, buscando destacar alguns componentes de uma agenda de pesquisa sobre o setor financeiro e suas interfaces com a
agropecuária e o capital natural. Imaginamos aspectos que deverão ser debatidos
entre nações em uma imaginária conferência RIO+50. Cremos que assim conseguimos evidenciar os hiatos que ainda existem em nosso conhecimento sobre como
alcançar um padrão de economia verde no setor financeiro voltado para fomentar
as atividades agropecuárias. O artigo é encerrado com algumas Considerações
Finais.
Agropecuária e o capital natural: 20 anos de conflito?

Em um artigo desafiador, Ruttan (1996) enfatizava que o século XX marcou a transição de um sistema agropecuário baseado em recursos naturais para um sistema
baseado em ciência. Alguns países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, experimentaram essa transição na segunda metade daquele século XX. Se, por um lado,
um sistema agropecuário baseado em ciência liberou a produção agropecuária dos
limites impostos pelo capital natural, por outro lado impôs um novo conjunto de
restrições à essa mesma produção. A intensificação da produção agropecuária tem
acelerado o processo de degradação do solo e de poluição dos recursos hídricos,
assim como incrementado a resistência das pragas e das patogêneses aos métodos
usuais de controle. A atividade agropecuária também tem experimentado as consequências das modificações nos regimes de chuvas e de temperatura decorrentes
da acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera.
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O final do século XX, em especial os anos imediatamente posteriores à RIO92,
seria palco de uma crescente intranquilidade quer com os impactos sobre o capital
natural das externalidades geradas pela produção agropecuária mais intensiva (em
alguns locais, com os impactos de um padrão ainda de crescimento extensivo da
produção), quer com o crescimento da demanda por amenidades ambientais rurais,
derivado do incremento da renda per capita e da elevada elasticidade renda da demanda por serviços ambientais, tais como ausência de poluição e de degradação.
A partir do início dos anos 1990 começava a ficar evidente que o redirecionamento
do esforço produtivo, técnico e científico para um caminho induzido pelo estresse
ambiental seria elemento essencial em qualquer esforço para alcançar consistência
entre demandas muitas vezes conflitantes por maior disponibilidade de alimentos
e por mais serviços ambientais.
Internalizar externalidades, no entanto, exige mudanças institucionais que forneçam
incentivos que possam induzir o redirecionamento do esforço produtivo, técnico e
científico para um novo caminho, em nível local, regional e nacional. É óbvio, pelo
menos para os autores deste texto, que um “caminho de produção agropecuária altamente dependente” de derivados de petróleo, de produtos químicos e de intensa
mecanização não terá como substituto perfeito um “caminho de produção agropecuária totalmente desprovida desses componentes”. A transição entre o atual e um
novo caminho será muito mais demorada e exigirá investimentos mais maciços do
que os devaneios alternativos parecem propor. E isso exige crédito e financiamento
agropecuários significativos e permanentes.
A agropecuária brasileira parece ter iniciado essa transição nos últimos anos do
período que estamos contemplando. As mudanças ocorridas parecem indicar a
substituição de um sistema agropecuário baseado em recursos naturais por um
sistema baseado em ciência. Na década da RIO92 (1990 a 1999) em praticamente
todas as lavouras brasileiras houve aumento do volume produzido com redução da área plantada das culturas selecionadas no estudo. Apenas cana-de-açúcar e soja elevaram o volume da produção combinado com o aumento da área
plantada. Mandioca e algodão tiveram redução da produção e da área plantada
durante esse período. Isso sinalizava para o rompimento do padrão tradicional
de crescimento baseado essencialmente na expansão da área cultivada, já que os
aumentos da produção física das lavouras estavam associados ao incremento da
produtividade, seja por meio de novas técnicas agrícolas ou pelo uso da ciência
(Pesquisa e Desenvolvimento). Usando somente dados oficiais do governo, essas
informações estão resumidas nas Tabelas 1 a 4 (ver maiores detalhes em NOGUEIRA
e NOGUEIRA, 2012).
No período imediatamente subsequente (1999-2006), em um contexto de expansão
acelerada do agronegócio, houve elevação vertiginosa da produção de algumas
lavouras, que voltou a ser acompanhada pelo aumento da área plantada combinada com ganhos de produtividade. No entanto, isso não significa necessariamente um retorno ao tradicional padrão extensivo, uma vez que se está diante de
um processo de intensificação da modernização dos diversos sistemas produtivos,
com adoção progressiva de tecnologias mais eficientes. O período mais próximo
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à RIO+20 (2006-2011) apresenta um padrão semelhante ao primeiro período, ou
seja, praticamente em todas as lavouras brasileiras houve aumento do volume
produzido com redução da área plantada. Em termos de políticas públicas explícita ou implicitamente relacionadas com as atividades agropecuárias brasileiras,
mudanças marcantes também têm sido observadas ao longo das últimas duas
décadas.
Essas mudanças moldaram de maneira não desprezível a realidade das interfaces
entre sistema financeiro e setor agropecuário no Brasil de hoje. Por exemplo, um
pouco antes da RIO92, como parte do Plano Cruzado (Governo Sarney, 1984-1989),
a taxa de juros do crédito rural foi fixada em 10% e os preços, tabelados. Entretanto, o Plano fracassou e a inflação voltou revigorada, alcançando a marca mensal de
80% às vésperas da inauguração do governo seguinte, na virada para os anos 1990.
Até o fim do Governo Sarney, enquanto prevaleceu a instabilidade econômica, a
política agrícola nitidamente acomodou-se às circunstâncias. Tendo-se em mente
a dependência da agricultura em relação às condições da economia, tais como a
taxa de crescimento da renda e as taxas de câmbio, de inflação e de juros, competia à política para aquele setor minimizar os efeitos adversos dos desajustes da
macroeconomia. Dizia-se que a política agrícola, assim como a política industrial e
a política regional, tinha caráter compensatório.
Além disso, é importante destacar que durante esse período macroeconômico conturbado, especificamente em 1988, a nova Constituição brasileira proibiu o Banco
Central de financiar o déficit público. A partir de então, a despesa pública deveria
subordinar-se à restrição orçamentária. A Constituição, todavia, deixou que parte
dos fundos públicos escapasse ao escrutínio anual do Congresso: criou os Fundos
Constitucionais de Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aos quais
destinou 3% da arrecadação dos dois tributos federais mais importantes, o Imposto
de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Os recursos desses Fundos,
conquanto não se destinassem exclusivamente à agropecuária, passaram a constituir importante fonte de financiamento de projetos agropecuários nas três regiões,
como será analisado a seguir.
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Tabela 1 - Evolução da quantidade produzida de algumas lavouras selecionadas. Brasil, 1990 a 2010 - Lavouras (Quantidade produzida em toneladas)
Ano

Cana-de-açúcar

Algodão*

Milho

1990

262.674.150 1.783.175

21.347.774

1991

260.887.893 2.041.123

1992

Soja

Arroz em
Casca

Mandioca

Café

19.897.804

7.420.931

24.322.133

2.929.711

23.624.340

14.937.806

9.488.007

24.537.505

3.040.763

271.474.875 1.863.077

30.506.127

19.214.705

10.006.292

21.918.600

2.588.745

1993

244.530.708 1.127.364

30.055.633

22.590.978

10.107.310

21.855.690

2.557.518

1994

292.101.835 1.350.814

32.487.625

24.931.832

10.540.789

24.464.293

2.614.578

1995

303.699.497 1.441.526

36.266.951

25.682.637

11.226.064

25.422.959

1.860.269

1996

317.105.981 952.013

29.652.791

23.166.874

8.652.328

17.743.155

2.738.391

1997

331.612.687 821.271

32.948.044

26.392.636

8.351.665

19.896.205

2.457.025

1998

345.254.972 1.172.017

29.601.753

31.307.440

7.716.090

19.502.717

3.378.731

1999

333.847.720 1.477.030

32.239.479

30.987.476

11.709.694

20.864.340

3.263.704

2000

326.121.011 2.007.102

32.321.000

32.820.826

11.134.588

23.044.190

3.807.124

2001

344.292.922 2.643.524

41.962.475

37.907.259

10.184.185

22.580.282

3.639.138

2002

364.389.416 2.166.014

35.940.832

42.107.618

10.445.986

23.148.303

2.610.524

2003

396.012.158 2.199.268

48.327.323

51.919.440

10.334.603

21.961.082

1.987.074

2004

415.205.835 3.798.480

41.787.558

49.549.941

13.277.008

23.926.553

2.465.710

2005

422.956.646 3.666.160

35.113.312

51.182.074

13.192.863

25.872.015

2.140.169

2006

477.410.655 2.898.721

42.661.677

52.464.640

11.526.685

26.639.013

2.573.368

2007

549.707.314 4.110.822

52.112.217

57.857.172

11.060.741

26.541.200

2.249.011

2008

645.300.182 3.983.181

58.933.347

59.833.105

12.061.465

26.703.039

2.796.927

2009

691.606.147 2.897.542

50.719.822

57.345.382

12.651.144

24.403.981

2.440.056

2010

717.462.101 2.949.845

55.681.689

68.756.343

11.235.986

24.524.318

2.906.315

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99

3,66

-5,95

3,54

6,80

0,82

-2,43

0,80

1999/06

5,06

11,09

3,22

8,59

1,83

2,91

-6,88

2006/10

10,72

0,43

6,89

6,99

-0,01

-0,02

3,41

*(herbáceo)
Fonte: IBGE (2012)
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Tabela 2 - Evolução da área plantada de algumas lavouras selecionadas. Brasil, 1990 a 2010 - Lavouras (Área
plantada em hectares)
Ano

Cana-de-açúcar

Algodão *

Milho

Soja

Arroz em
casca

Mandioca

Café

1990

4.322.299

1.516.168

12.023.771

11.584.734

4.158.547

1.975.643

2.937.804

1991

4.241.352

1.495.023

13.580.647

9.667.625

4.224.316

1.968.801

2.777.492

1992

4.224.561

1.641.272

13.886.814

9.463.625

4.876.655

2.031.544

2.514.680

1993

3.953.047

1.021.279

12.876.384

10.654.163

4.644.165

1.908.722

2.273.874

1994

4.359.200

1.077.753

14.522.806

11.544.577

4.473.377

1.904.219

2.109.995

1995

4.638.281

1.121.814

14.182.486

11.702.919

4.420.677

2.010.471

1.980.133

1996

4.830.538

756.229

12.505.585

10.356.156

3.271.374

1.590.084

1.929.894

1997

4.881.648

623.035

12.825.504

11.508.120

3.093.802

1.639.921

2.000.766

1998

5.049.953

862.521

11.234.423

13.319.749

3.155.305

1.643.919

2.077.433

1999

4.975.189

686.322

12.418.490

13.069.793

3.851.178

1.635.933

2.233.986

2000

4.879.841

811.848

12.648.005

13.693.677

3.704.863

1.736.240

2.292.165

2001

5.022.490

893.150

12.912.390

13.988.351

3.171.300

1.735.149

2.356.954

2002

5.206.656

763.992

12.304.986

16.376.035

3.171.955

1.747.147

2.429.189

2003

5.377.216

719.074

13.343.992

18.527.544

3.193.936

1.647.935

2.408.023

2004

5.633.700

1.159.677

12.864.838

21.601.340

3.774.215

1.776.967

2.389.598

2005

5.815.151

1.265.618

12.249.101

23.426.756

3.999.315

1.929.672

2.333.303

2006

6.390.474

910.382

12.997.372

22.082.666

3.010.169

1.974.419

2.331.560

2007

7.086.851

1.131.195

14.010.838

20.571.393

2.915.316

1.941.104

2.280.241

2008

8.210.877

1.066.996

14.747.249

21.252.721

2.869.285

2.008.539

2.250.491

2009

8.845.833

814.696

14.144.321

21.761.782

2.905.202

1.796.966

2.145.806

2010

9.164.756

831.687

12.967.620

23.339.094

2.778.173

1.812.183

2.160.605

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99

2,38

-9,62

-0,93

2,60

-3,61

-2,71

-3,69

1999/06

3,35

6,03

0,27

9,71

-0,96

2,24

0,50

2006/10

9,43

-0,01

0,00

1,35

-0,02

-0,03

-0,02

*(herbáceo)
Fonte: IBGE (2012)
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Tabela 3 - Evolução do rendimento médio da produção de algumas lavouras selecionadas. Brasil, 1990 a
2006 - Lavouras (quilogramas por hectares)
Ano

Cana-de-açúcar

Algodão*

Milho

Soja

Arroz

Mandioca

Café

1990

61.478

1.281

1.873

1.732

1.880

12.552

1.007

1991

61.954

1.373

1.808

1.553

2.302

12.616

1.100

1992

64.596

1.168

2.282

2.035

2.134

12.001

1.035

1993

63.289

1.221

2.532

2.124

2.291

12.062

1.131

1994

67.223

1.273

2.362

2.163

2.387

13.217

1.246

1995

66.614

1.306

2.600

2.199

2.566

13.063

994

1996

66.754

1.278

2.476

2.249

2.657

11.757

1.426

1997

68.883

1.323

2.622

2.297

2.730

12.819

1.235

1998

69.247

1.420

2.796

2.353

2.519

12.352

1.631

1999

68.148

2.206

2.776

2.372

3.070

13.279

1.468

2000

67.878

2.503

2.718

2.403

3.038

13.482

1.678

2001

69.443

3.020

3.401

2.710

3.240

13.541

1.557

2002

71.443

2.848

3.055

2.573

3.324

13.794

1.101

2003

73.731

3.086

3.727

2.802

3.248

13.443

829

2004

73.726

3.302

3.367

2.300

3.556

13.634

1.041

2005

72.854

2.913

3.040

2.230

3.369

13.605

920

2006

74.418

3.227

3.382

2.379

3.879

14.046

1.112

2007

77.567

3.634

3.719

2.813

3.794

13.673

986

2008

79.462

3.733

3.996

2.815

4.204

13.295

1.243

2009

78.184

3.557

3.586

2.635

4.355

13.581

1.137

2010

78.285

3.547

4.294

2.946

4.044

13.533

1.345

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99

1,33

3,65

4,53

4,04

4,20

0,36

4,65

1999/06

1,42

4,59

2,54

–0,90

2,91

0,52

–7,38

2006/10

1,27

2,39

6,15

5,49

1,04

-0,02

4,87

*(herbáceo)
Fonte: IBGE (2012)

232

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

Tabela 4 - Evolução da produção pecuária. Brasil, 1990 a 2009 - Atividades pecuárias
Ano

Bovinocultura

Suinocultura

Caprinocultura

Ovinocultura

Avicultura

Produção
de leite

Produção
de Mel

1990

147.102.314

33.623.186

11.894.587

20.014.505

548.699.521

14.484.414

16.181.289

1991

152.135.505

34.290.275

12.172.146

20.127.945

596.934.687

15.079.187

18.667.767

1992

154.229.303

34.532.168

12.159.564

19.955.874

642.113.531

15.784.011

18.841.386

1993

155.134.073

34.184.187

10.618.531

18.008.283

656.584.958

15.590.882

18.367.172

1994

158.243.229

35.141.839

10.879.286

18.436.098

683.512.325

15.783.557

17.514.366

1995

161.227.938

36.062.103

11.271.653

18.336.432

732.470.675

16.474.365

18.122.819

1996

158.288.540

29.202.182

7.436.454

14.725.503

732.306.394

18.515.391

21.172.870

1997

161.416.157

29.637.109

7.968.169

14.533.716

764.924.907

18.666.011

19.061.722

1998

163.154.357

30.006.946

8.164.153

14.268.387

769.929.170

18.693.915

18.308.489

1999

164.621.038

30.838.616

8.622.935

14.399.960

809.413.314

19.070.048

19.751.097

2000

169.875.524

31.562.111

9.346.813

14.784.958

848.515.354

19.767.206

21.865.144

2001

176.388.726

32.605.112

9.537.439

14.638.925

888.933.761

20.509.953

22.219.675

2002

185.348.838

31.918.749

9.429.122

14.277.061

889.720.240

21.642.780

24.028.652

2003

195.551.576

32.304.905

9.581.653

14.556.484

927.303.306

22.253.863

30.022.404

2004

204.512.737

33.085.299

10.046.888

15.057.838

950.541.550

23.474.694

32.290.462

2005

207.156.696

34.063.934

10.306.722

15.588.041

1.005.879.001

24.620.859

33.749.666

2006

205.886.244

35.173.824

10.401.449

16.019.170

1.018.723.531

25.398.219

36.193.868

2007

199.752.014

35.945.015

9.450.312

16.239.455

1.135.245.316

26.137.266

34.747.116

2008

202.306.731

36.819.017

9.355.014

16.630.408

1.210.993.694

27.585.346

37.791.909

2009

205.260.154

38.045.454

9.163.560

16.811.721

1.245.349.126

29.105.495

38.764.231

Taxa de crescimento (% a.a.)
1990/99 1,10

–1,76

–5,21

–4,48

4,05

3,31

1,33

1999/06 3,70

1,63

2,38

1,34

3,27

4,30

9,67

Fonte: IBGE (2012)
Unidades bovinocultura, suinocultura, caprinocultura, ovinocultura e avicultura em cabeças; as demais em litros.
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Do Governo Fernando Collor/Itamar Franco (1990-1994) em diante, embora a instabilidade econômica sempre gerasse pressões políticas por compensações, tais
pressões perderam muito da antiga eficácia. O pivô da mudança foi a abertura
comercial promovida unilateralmente pelo Brasil, mas que ganhou impulso com
a conclusão da Rodada Uruguai do General Agreement on Trade and Tariff (GATT)
e, principalmente, com a implementação do Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Importante, também, foi a maior disciplina fiscal que, além de requisito constitucional, foi uma imposição dos planos de estabilização econômica, o Collor (1989)
e, posteriormente, o Real (1994) já no governo seguinte de Fernando Henrique
Cardoso.
O mais importante para o redirecionamento da política agrícola na década de 1990
foi a conquista da estabilidade econômica. Foi o sucesso do Plano Real em conter
a inflação que permitiu que se consolidassem as reformas que preconizavam um
regime de maior liberdade de mercados. O desempenho da agropecuária depende,
de forma crucial, do controle da inflação. Mas também a eficácia dos instrumentos
de política agrícola fundamentados no mercado depende da estabilidade dos preços. As intervenções diretas no mercado podem fazer sentido quando a economia
é instável, mas são fonte de ineficiência econômica (e aceitáveis apenas se forem o
“mal menor”) em situações macroeconômicas estáveis. Medidas que “compensem”
setores, como o agrícola, e regiões mais fragilizadas pelos efeitos de políticas macroeconômicas podem justificar-se naquelas condições específicas, mas tendem a
ser contraproducentes numa economia estável.
A abertura da economia tornou, por outro lado, obsoleta à antiga política de preços
mínimos, pela qual o Poder Público intervinha diretamente nos mercados agrícolas.
Se não há barreiras ao comércio com os parceiros do Mercosul e o governo brasileiro fixa um preço mínimo elevado para determinado produto, terá (para garantir o
preço mínimo) de adquirir não apenas parte da safra brasileira, mas talvez parte da
safra dos quatro países do bloco. Diante da nova realidade, a Política de Garantia
de Preços Mínimos (PGPM) teve de se adaptar (CUNHA, 1994, para detalhes). Com
a estabilidade macroeconômica e com a abertura da economia, o crédito rural volta
a apresentar crescimento expressivo (Tabela 5).
Todos esses instrumentos eram (e continuam sendo) voltados para a “agricultura
empresarial” ou a beneficiam preferencialmente. Os pequenos agricultores familiares raramente foram atingidos pelas políticas agrícolas, mesmo quando predominou o intervencionismo e a compensação. Com a nova ênfase nos mecanismos
de mercado a partir de 1994, julgou-se necessária a instituição de uma “rede de
proteção” desses agricultores e, em particular, dos novos agricultores que surgiram
com a reforma agrária. Com tal objetivo, o governo criou o PRONAF – Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Decreto no 1.946, de 1996). A
consolidação do PRONAF no Governo Fernando Henrique (1994-2002), induziu à
criação de dois conjuntos distintos de políticas para a agricultura: a política para
a agricultura empresarial, coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), e a política para a agricultura familiar, a cargo do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA).
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Tabela 4.1. - Evolução de Recursos do Crédito Rural - 1992 - 2012

Ano

Valor Corrente

Valor Constante em Reais*

Variação Anual (%)

1992

Cr$ 35.799.339.489.152

42.122.335.316

10,88

1993

Cr$ 677.434.965.235

36.162.069.468

(14,13)

1994

R$ 8.921.742.735

58.898.271.814

62,87

1995

R$ 6.481.597.114

26.802.738.790

(54,49)

1996

R$6.293.201.099

23.425.666.283

(12,60)

1997

R$ 9.839.522.275

33.940.496.775

44,89

1998

R$ 11.133.827.728

36.965.695.718

8,91

1999

R$ 11.786.166.115

35.146.992.452

(4,92)

2000

R$ 13.779.503.344

36.120.952.969

2,77

2001

R$ 17.942.118.196

42.615.100.964

17,98

2002

R$ 22.443.322.771

46.962.311.762

10,20

2003

R$ 31.102.681.808

53.004.361.688

12,87

2004

R$ 40.446.483.895

63.006.321.791

48,87

2005

R$ 41.959.848.252

61.686.987.799

(2,09)

2006

R$ 43.765.567.022

63.250.457.606

2,53

2007

R$ 51.164.725.455

70.363.760.047

11,25

2008

R$ 66.172.097.610

81.807.585.640

16,26

2009

R$ 75.186.147.215

91.322.753.684

11,63

2010

R$ 82.076.562.134

94.421.959.999

3,39

Fonte: www.bcb.gov.br
*IGPI – DI (Índice Médio Anual)

Com os dois ministérios, a segmentação da política agrícola ficou institucionalizada.
Na primeira, a política se orienta pelo mercado; na segunda, a intervenção do Poder Público é direta. Para cumprir sua finalidade – a promoção do desenvolvimento
sustentável dos agricultores familiares –, o “PRONAF assenta-se na estratégia da
parceria entre os governos municipais, estaduais e Federal, a iniciativa privada e os
agricultores familiares e suas organizações” (art. 2o do Decreto no 1.946). Programas coordenados pelas três esferas de governo têm por base: a assistência técnica
e extensão rural, o provimento de infraestrutura, o estímulo ao associativismo, o
incentivo à agroindustrialização e o crédito rural. Linhas especiais de crédito, com
juros fortemente subsidiados, foram criadas em apoio aos diversos programas.
Essa segmentação permaneceu durante os dois governos seguintes (Luiz Inácio
Lula da Silva) que apesar do discurso com um claro viés em favor da pequena
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agricultura familiar, manteve também uma política agrícola ativa para o agronegócio, em especial o exportador. Em termos de crédito agropecuário, o volume
emprestado mais do que dobrou em apenas oito anos, entre 2002 e 2010. No final
do governo Lula da Silva, o montante de crédito concedido ao setor agropecuário
havia ultrapassado os R$ 82 bilhões (pouco menos de US$ 45 bilhões). Não apenas
o volume de crédito cresceu, mas as linhas de crédito foram diversificadas e sofisticadas, estimuladas por uma economia em crescimento.
Quais as consequências dessa retomada do crédito rural sob a produção agropecuária? Uma parte da resposta já foi dada nas Tabelas de 1 a 4, em que ficou evidenciado que a produção das lavouras e da pecuária cresceu aceleradamente, com
poucas exceções. Sem a pretensão de estabelecermos relação causa-efeito, uma
breve análise de quatro cadeias produtivas diferentes nós permite uma visualização
mais adequada do desempenho agropecuário brasileiro entre a RIO92 e a RIO+20.
Soja: a área plantada com soja no Brasil cresceu 14,3 milhões de hectares, passando de 9,74 milhões para mais de 24 milhões de hectares. Nesse período, merece
destaque o crescimento da área plantada na região Centro-Oeste (+7,9 milhões de
hectares) e na região Nordeste (+1,2 milhão de hectares), representando a consolidação dessas regiões como a fronteira agrícola da soja. A expansão do plantio nas
regiões de fronteira agrícola foi, em grande parte, impulsionada pelas tecnologias
de produção no Cerrado, pela abundância de crédito para a compra de máquinas e
equipamentos, e pelo crédito privado para o custeio da produção. Além da expansão
do plantio da soja em si, a disponibilidade de crédito e de tecnologia possibilitou
também, nos últimos vinte anos, um robusto crescimento dos níveis médios de
produtividade da soja. No âmbito do Brasil, a produtividade média cresceu 41,1%
no período, mesmo assumindo a severa redução da produtividade em algumas
safras, por conta de irregularidades climáticas.
O fato de a cultura da soja avançar rapidamente no Centro-Oeste, no Nordeste
(em particular no oeste baiano) e em direção à Amazônia coloca o grão na mira
dos ambientalistas nacionais e internacionais. Uma das ações para conservar o
capital natural em relação à expansão da cultura é conhecida como a Moratória
da Soja. Em 24 de julho de 2006, a ABIOVE - Associação Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais - e a ANEC - Associação Brasileira dos Exportadores de Cereais - e
suas respectivas associadas se comprometeram a não comercializar nenhuma soja
oriunda de áreas que forem desflorestadas, após aquela data, dentro do Bioma
Amazônia. A iniciativa tinha duração inicial de dois anos e buscou conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico da região, por
meio da utilização responsável e sustentável dos recursos naturais brasileiros.
A proposta era que o setor iria trabalhar em conjunto com entidades representantes da sociedade civil (principalmente ONGs ambientais e sociais) para desenvolver
e implantar uma estrutura de governança com regras de como operar no Bioma
Amazônia e cobrar do governo brasileiro a definição, aplicação e cumprimento de
políticas públicas (zoneamento econômico-ecológico) sobre o uso da terra nessa
região. A ABIOVE e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC),
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representando seus associados, convidaram as ONGs Conservação Internacional,
Greenpeace, IPAM, TNC e WWF para compor o Grupo de Trabalho da Soja (GTS)
para juntos implantarem a Moratória da Soja.
A moratória foi renovada pela quinta vez em 13 de outubro de 2011. A validade do
acordo vai até 31 de janeiro de 2013 e a partir de imagens dos satélites do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Grupo de Trabalho da Soja (GTS) sobrevoa
polígonos e avalia se houve plantio de soja nas áreas de novos desmatamentos. Se
o grão for plantado nessas áreas de derrubada recente, a fazenda passa a ser boicotada pelos compradores. Além do monitoramento, o GTS quer estimular a inscrição do Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma ferramenta de regularização fundiária
com identificação georreferenciada das propriedades rurais, com a delimitação de
áreas que devem ser preservadas, como a reserva legal.
Segundo dados do último relatório da Moratória (2011), a área de soja localizada
em desflorestamentos ocorridos no bioma Amazônia, durante o período da Moratória, correspondeu a 0,28% de todo o desflorestamento, 0,39% do desflorestamento nos três estados produtores de soja (Mato Grosso, Pará e Rondônia) ou
3,1% do desflorestamento nos municípios produtores de soja. A área de soja em
desflorestamentos do período da Moratória corresponde a 0,05% do total da área
de soja no Brasil e a 0,6% da área de soja no bioma Amazônia.
Carne Bovina: a cadeia de carne bovina ocupa posição de destaque no contexto da
economia rural brasileira, ocupando vasta área do território nacional e respondendo pela geração de emprego e renda de milhões de brasileiros. O Brasil tem cerca
de 20% da sua área (174 milhões de hectares) ocupada por pastagens. A grande
variedade de sistemas produtivos em um território tão vasto também reflete na
diversificação dos produtos. O país hoje pode atender a grande diversidade do
mercado no mundo, sejam nichos específicos, com carnes mais nobres (carne gourmet ou culinária) até cortes de menor valor (carne ingrediente), sejam mais magras
ou com maior teor de gordura.
Atualmente, a produção brasileira está centrada na pecuária extensiva e menos
de 10% dos abates são provenientes de animais criados em confinamento. Nesse
cenário, o número de grandes confinamentos que produzem em escala ainda é
reduzido. Deve-se destacar ainda a difusão do uso de novas forrageiras, que proporcionam aumentos de cinco a dez vezes na taxa de lotação, quando comparadas
às pastagens anteriormente existentes. Na indústria frigorífica também estão se
difundindo ferramentas de gestão e tecnologias que levam a um melhor desempenho na produção, bem como práticas que permitem melhorar os controles sanitário
e ambiental. Atualmente, quase não há desperdícios na produção e todas as partes
do animal são comercializadas.
A variável capital natural foi inserida na cadeia da agropecuária brasileira a partir do
momento em que as exigências do mercado internacional (sanitária, de qualidade,
de procedimentos, etc.) aumentaram, em conjunto, com a pressão de agentes do
mercado nacional, principalmente organizações não governamentais. No final dos
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anos 1990, percebem-se alterações na chamada “geografia do gado” do Brasil. Na
época se verificava um aumento contínuo no rebanho nacional desde 1996, porém,
regiões como a Centro-Oeste, e, mais tarde a região Norte do país, ganhavam destaque no número de cabeças de gado. Conforme dados oficiais do IBGE, a região
Centro-Oeste concentra 34,80% de todo o rebanho bovino do Brasil, seguida da
Norte com 19,45%, Sudeste com 19,26%, Sul com 13,79% e Nordeste com 12,70%.
O estado do Mato Grosso detém hoje a maior participação no total da produção
brasileira, alcançando aproximadamente 13%. O fato da fronteira da produção pecuária ter se deslocado para a região Centro–Oeste e, mais recentemente, para a
região Norte gerou diversos protestos da área ambientalista que acarretaram na
conhecida Moratória da Carne de 2009.
Em outubro de 2009, três grandes grupos frigoríficos e diversos supermercados
se comprometem a não comprar carne proveniente de pecuária realizada em área
desmatada irregularmente. A Moratória foi principalmente implantada nos estados do Mato Grosso e do Pará. O objetivo seria garantir a origem da carne para
mercados cada vez mais exigentes, além de diminuir o desmatamento da região
Amazônica oriundo da atividade pecuária. A Moratória foi acompanhada por assinatura de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) dos produtores junto ao Ministério
Público Federal. O acordo para tornar a pecuária sustentável definia que, a partir de
1o de fevereiro de 2010, só poderiam vender gado os fornecedores com inscrição
no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O TAC estabelece, ainda, a implantação de
sistemas de rastreamento eletrônico do gado, a moratória total e imediata do desmatamento, o reflorestamento de áreas degradadas e o compromisso de só comprarem matéria-prima de fazendas que estejam inscritas no CAR, que não explorem
mão de obra escrava, nem sejam processadas por invasão de terras públicas, entre
outras restrições.
De acordo com o TAC, progressivamente, as empresas que processam carne bovina
- frigoríficos, curtumes, marchantes71, açougues, indústrias - farão outras exigências
aos pecuaristas para que, até 2014, só permaneça no mercado quem tiver feito a
recomposição florestal e obtido a licença ambiental e a regularização fundiária.
Cinco meses depois das primeiras ações, os pecuaristas do Pará também assinaram
o TAC com o MPF. Em 26 de novembro de 2009, foi assinado Termo de Compromisso entre o Ministério Público Federal, a Federação de Agricultura e Pecuária
do Pará (Faepa), os produtores rurais, o Governo do Estado do Pará e o Ibama. No
documento, entre outras coisas, os produtores rurais comprometem-se a fazer o
Cadastro Ambiental Rural e a regularizar o passivo ambiental. Em março de 2010,
os marchantes concordaram em aderir ao TAC da pecuária sustentável.
Uma forma encontrada pelos produtores para controlar seu gado e garantir a procedência do mesmo foi a rastreabilidade do rebanho. Episódios de crises ocorridos
nas últimas décadas, como a encefalopatia espongiforme bovina (“doença da vaca
louca”, ocorrida na Europa) e a febre aftosa, afetaram o comércio de diversas maneiras e demonstraram a necessidade de melhorar os métodos para o rastreamento
71

Comerciantes que cumprem função intermediária na cadeia da pecuária, comprando gado das fazendas, abatendo e revendendo carne.

238

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

de animais vivos, bem como seus derivados. Na União Europeia, foram promulgados diversos textos legislativos para aplicar tais melhorias. De acordo com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), rastreabilidade representa a possibilidade de o consumidor conhecer “a vida pregressa” dos produtos e
identificar os possíveis perigos à saúde coletiva a que foram expostos durante a sua
produção e distribuição. Esses registros permitem identificar até mesmo a origem
das matérias-primas e insumos utilizados na produção. Em 1o de janeiro de 2002,
o MAPA publicou a Instrução Normativa no 1 instituindo o Sistema de Identificação
e Certificação de Origem Bovina e Bubalina (SISBOV), gerenciado pela Secretaria de
Defesa Agropecuária (SDA).
Ainda em relação à interface cadeia produtiva da carne bovina e o capital natural, a
integração lavoura-pecuária possui apelos de sustentabilidade. O sistema consiste
na exploração, na mesma área e em épocas diferentes, de atividades agrícolas e
pecuárias, aproveitando as sinergias existentes e aumentando a eficiência do uso
dos recursos naturais de forma sustentável. O sistema pode ser implantado em
diferentes situações: em áreas de pastagens degradadas ou em degradação e áreas
de lavouras com problemas de produtividade e sustentabilidade, causadas principalmente pela monocultura. É possível adaptar o sistema a todas as regiões do
Brasil e a diferentes tipos de produtores rurais, permitindo a utilização de diferentes
tipos de animais (detalhes em NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2012).
Cana-de-Açúcar: nos moldes atuais, os produtores brasileiros de cana-de-açúcar
usam 50% de sua produção para fazer etanol e os outros 50% para a produção
de açúcar. Na verdade, a cana-de-açúcar voltou a ter importância na economia
brasileira na década de 1970. O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool (Decreto no 76.593 de 14 de novembro de 1975) objetivava estimular a produção do
álcool, visando ao atendimento das necessidades do mercado interno e externo e
da política de combustíveis automotivos. Mais de trinta anos depois do início do
Proálcool, o Brasil vive agora uma nova expansão dos canaviais com o objetivo
de oferecer, em grande escala, o combustível alternativo. O plantio avança além
das áreas tradicionais, do interior paulista e do Nordeste, e espalha-se pelo bioma
Cerrado, por exemplo. A nova escalada não é um movimento comandado pelo
governo, como a ocorrida no final da década de 1970.
A corrida para ampliar unidades e construir novas usinas é movida por decisões da
iniciativa privada, convicta de que o álcool terá, a partir de agora, um papel cada
vez mais importante como combustível, no Brasil e no mundo. Estima-se que há 70
mil agricultores em todo o Brasil e aproximadamente 400 usinas, distribuídas, principalmente, nas regiões Centro-Sul (responsável por 92% da produção de etanol)
e Norte-Nordeste (com os 8% restantes). A região Centro-Sul, que tem São Paulo
como maior estado produtor, é a que apresenta as maiores produtividades agrícola
e industrial e os menores custos de produção e de logística, pois está mais próxima
do mercado consumidor, dos centros de pesquisa e da indústria de máquinas e
equipamentos para o setor. Já as usinas e destilarias da região Norte-Nordeste, que
exportam a maior parte da produção, têm encontrado dificuldades em se adaptar
às novas condições técnicas impostas pela desregulamentação do setor, apresen239
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tando custos de produção mais elevados.
A cana ocupa, atualmente, cerca de 7 (sete) milhões de hectares ou cerca de 2%
de toda a terra arável do País. Estavam registradas 420 usinas junto ao MAPA até
2011, algumas ainda não implantadas. Devido à produção em diferentes regiões
do país ocorrem duas safras por ano. Portanto, durante todo o ano o Brasil produz
açúcar e etanol para os mercados interno e externo. Com o fim da regulamentação
governamental, iniciou-se o regime de livre mercado, sem subsídios, com os preços
do açúcar e etanol passando a ser definidos conforme as oscilações de oferta e
demanda. Assim, os preços da cana passaram a depender de sua qualidade e da
sua participação porcentual nos produtos finais.
Em junho de 2007, a UNICA, representando a indústria paulista produtora de
açúcar, etanol e bioeletricidade, e o Governo do Estado de São Paulo instituíram
o Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro. Esse Protocolo, de adesão
voluntária, estabeleceu uma série de princípios e diretivas técnicas, de natureza
ambiental, a serem observadas pelas indústrias da cana-de-açúcar. Entre as diversas
diretrizes, destaca-se aquela que antecipa os prazos legais para o fim da colheita
da cana-de-açúcar com o uso prévio do fogo nas áreas cultivadas pelas usinas. Essa
prática agrícola, denominada “queima controlada da palha da cana” é necessária
para a sua colheita manual, sem o emprego de máquinas.
Em fevereiro de 2008, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que 141 indústrias de açúcar e etanol já haviam aderido ao Protocolo, recebendo o respectivo
“Certificado de Conformidade Agroambiental”. Essas adesões correspondem a mais
de 90% do total de cana produzida no território paulista. Qualquer pessoa pode
acompanhar o andamento do protocolo e a relação das indústrias que aderiram
ao mesmo por meio da Internet. Além da queima controlada da palha de cana, o
Protocolo dispõe sobre outros temas de enorme relevância, como: conservação do
solo e dos recursos hídricos, proteção de matas ciliares, recuperação de nascentes,
redução de emissões atmosféricas e cuidados no uso de defensivos agrícolas.
A expansão da cana-de-açúcar gerou sérias preocupações em decorrência de
um possível desmatamento da Floresta Amazônica, do Pantanal e do Cerrado em
decorrência do aumento da sua área plantada. Essas preocupações foram minimizadas com a aprovação do Presidente Lula da Silva do decreto referente ao Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE Cana). O decreto indica as áreas
com potencial agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar e determina ao Conselho
Monetário Nacional (CMN) o estabelecimento de normas para as operações de
financiamento do setor sucroalcooleiro.
Madeira: o setor florestal está incluído na Política Nacional sobre Mudança do
Clima que estabelece prioridades nacionais para a redução das emissões dos gases
de efeito estufa, incluindo a redução do desmatamento e o reflorestamento de 5,5
milhões de hectares, sendo 2 milhões de florestas nativas destinadas à recuperação
das áreas de preservação permanente e das reservas legais, previstas no Código
Florestal. Não há, no entanto, preocupação explícita de diversificar as espécies
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usadas nos reflorestamentos brasileiros que se concentram em algumas poucas
espécies mais rentáveis.
No início do corrente século, o Brasil tinha a sexta maior área reflorestada no
Mundo, que era apenas inferior às encontradas na China, Índia, Federação Russa,
Estados Unidos e Japão. Naquele ano, havia um estoque de 4,98 milhões de hectares plantados com florestas no Brasil. O plantio de florestas no país teve grande
dinamismo no período de 1965 a 1986, no qual foram concedidos incentivos fiscais
para o reflorestamento, que se inseriam em ampla política de incentivos fiscais
para desenvolvimento setorial e regional. O estoque de área reflorestada passou de
cerca de 1,66 milhão de hectares em 1970 para 5,97 milhões em 1985. No entanto,
esse estoque diminuiu para 5,4 milhões de hectares em 1995 e para 4,98 milhões
de hectares em 2000.
A redução do ritmo de reflorestamento nos dez anos anteriores e a continuidade
de expansão das indústrias de base florestal fez o Brasil se deparar com um novo
dilema nas vésperas da Conferência RIO+20: a falta de madeira de reflorestamento. Essa escassez afeta basicamente pequenas empresas (serrarias e indústrias de
compensados) que não possuem recursos suficientes para o plantio de florestas,
apesar de esse plantio ser considerado lucrativo. Essa situação de iminente falta de
madeira de reflorestamento coloca a necessidade de se utilizar as florestas nativas
de forma sustentável e/ou estimular o reflorestamento, caso se avaliasse como
sendo importante a manutenção das atividades fundamentadas na madeira.
A cadeia produtiva da madeira rendeu US$ 9,2 bilhões de exportações em 2006,
equivalentes a 6,7% do total brasileiro. O saldo da balança comercial (exportações
menos importações) da cadeia produtiva da madeira foi de US$ 8 bilhões em 2006.
Nos anos de 1989 a 2006, a cadeia produtiva foi superavitária em suas transações
comerciais externas. O ritmo das exportações se intensificou nos últimos cinco anos
(7,4% a.a. de 1989 a 2001 e 16,8% a.a. de 2001 a 2006). As importações, por sua vez,
cresceram de 1995 a 1998, quando houve uma valorização cambial; diminuíram de
2000 a 2002, quando ocorreu desvalorização cambial, e novamente aumentaram no
período de 2003 a 2006, com a valorização cambial.

Setor Financeiro e Agropecuária: os últimos 20 anos
As instituições financeiras, a exemplo de empresas em quaisquer setores da economia, podem apresentar condutas que reflitam preocupação sobre os impactos das
atividades produtivas sobre o capital natural. As razões para essas condutas são
diversas. Pode-se assinalar, porém, que estão relacionadas àquelas mesmas apontadas para os demais segmentos empresariais: busca por maior competitividade
e sinergia com outras ações voltadas à eficiência operacional. No entanto, a intermediação financeira gera especificidades para a motivação ambiental. Segundo
Vaughan (1994), além da busca por ativos mais valorizados nos diversos mercados
de investimento, o principal motivo para que os bancos comerciais, em particular,
estejam mais envolvidos com as questões ambientais está relacionado ao crédito
direcionado a tomadores com menor passivo ambiental.
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Com efeito, a preocupação com as potenciais exigibilidades decorrentes de impactos ambientais causados por tomadores de crédito constitui a intersecção entre
o negócio bancário (crédito) e a questão ambiental. Essa preocupação surge, em
especial, a partir do final da década de 1980, alguns anos antes da RIO92. Naquele momento, observadores da atividade de intermediação financeira concluíram
que os serviços financeiros desempenhavam um papel relevante na moldagem de
uma série de questões de natureza ambiental. No caso específico do Brasil, a nova
realidade de estabilidade monetária no Brasil, a partir de 1994, levou a transformações na estrutura e operações desenvolvidas pela atividade bancária72. As empresas
financeiras tiveram que repensar seu modelo de ação de modo a se adequar à nova
realidade e aos movimentos internacionais. Ante tal perspectiva, o investimento no
movimento da responsabilidade socioambiental corporativa vem sendo um caminho
para o setor financeiro, em geral, e o bancário, em particular, desde então.
Nesse contexto, a legislação e as normas emanadas também atuaram sobremaneira
na definição de objetivos estratégicos dos bancos. Do lado brasileiro, a legislação
ambiental em vigor permite, a priori, a responsabilização civil objetiva e solidária
das instituições financeiras pelos danos ambientais causados por empreendimentos financiados. Aspecto relevante, enfatizado pela Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605, de 1998), relaciona-se, segundo Morais (2000), à possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas, causadoras do dano ambiental, que por ele
responderão, tenha ele ocorrido por decisão de seu representante legal ou contratual no interesse ou benefício da sua entidade, ou a quem de qualquer forma tenha
concorrido para a prática do crime, na medida e proporção de sua culpabilidade.
A regulamentação que trata da responsabilidade ambiental acrescentou, ao longo
do período de 20 anos entre as duas conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento realizadas no Rio de Janeiro, mais um componente aos riscos tradicionais
e inerentes ao negócio bancário. A Figura 1 e o Quadro 1 buscam evidenciar a
nova configuração das interfaces entre empréstimos e financiamentos bancários
e efeitos sobre o capital natural. O risco ambiental pode perpassar todos os usuais
tipos de riscos das atividades bancárias (riscos de mercado, legal, de crédito e
operacional). Não obstante, o risco de crédito inflado pelo impacto que um devedor pode causar ao capital natural é aquele que tem merecido maior atenção por
usuários e gestores do setor financeiro e pela opinião pública em geral.
Em termos específicos das atividades agropecuárias, o elo mais evidente entre o
setor financeiro e o capital natural é o crédito rural. Como já assinalado neste
artigo, na primeira década (1992 a 2002) do período sob análise, o crédito rural
foi restringindo pelo controle do déficit público. Fortemente endividado, o estado
brasileiro provocou o “crowding out” do crédito ao setor privado. As taxas de juros
eram tão elevadas que caracterizaram uma “repressão financeira” generalizada.
Sem ação direta do governo, a agricultura seria excluída do crédito bancário e
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Ventura (2005), a esse respeito, destaca que o Plano Real e o processo de fusões e aquisições no setor financeiro promoveram maior

concentração sistêmica e exposição à opinião pública, tendo em conta as demissões e turbulências geradas. Além disso, a entrada de capital
estrangeiro na estrutura de controle societário dos bancos modificou o perfil de tais organizações.
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teria de contentar-se apenas com o crédito de fornecedores. Outro problema foi o
baixo grau de desenvolvimento do mercado brasileiro de capitais, uma herança de
cinco décadas de inflação. Eram (e continuam sendo) escassas as fontes de recursos
privados para aplicações de longo prazo.
Figura 1. Risco Ambiental e os Demais Riscos para as Instituições Financeiras

RISCO DE
MERCADO

RISCO
OPERACIONAL

RISCO
AMBIENTAL

RISCO DE
CRÉDITO

RISCO
LEGAL

Fonte: Adaptado de Tosini (2005) pelos autores.

As limitações dos financiamentos em longo prazo em geral aplicaram-se com igual
justeza à agricultura, com suas necessidades específicas de prazos e seu risco notoriamente alto. Cerca de 70% dos fundos destinados ao custeio agrícola ainda
provinham de recursos públicos ou eram controlados pelo governo (CUNHA, 2004).
Entre os últimos, predominavam os provenientes dos depósitos compulsórios dos
bancos comerciais, as chamadas “exigibilidades” bancárias. Das reservas compulsórias dos bancos comerciais, esses tinham a opção de aplicar até 25% dessas
reservas em financiamentos à agricultura73.
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Aparentemente, os recursos das exigibilidades bancárias têm custo zero, já que a alternativa dos bancos seria esterilizá-las em depósitos

não remunerados nas Autoridades Monetárias. Não é bem assim. Reservas elevadas, e maiores que o padrão internacional, elevam substancialmente
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Quadro 1 – RISCO PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: DEFINIÇÕES

TIPO DE RISCO

DEFINIÇÃO

RISCO AMBIENTAL

Medida de possíveis danos que uma atividade econômica pode causar ao meio ambiente

RISCO DE MERCADO

Decorre da mudança nos preços de ativos e passivos financeiros (ou
suas volatilidades), é medido no valor das posições em aberto ou nos
ganhos.

RISCO LEGAL

Medida de possíveis perdas em uma instituição financeira caso os
contratos não possam ser legalmente amparados, por falta de representatividade por parte de um negociador, por documentação
insuficiente ou por ilegalidade.

RISCO DE CRÉDITO

Surge quando contrapartes em operações de crédito, ou outros
instrumentos financeiros, não estão dispostas, ou não estão aptas, a
cumprir suas obrigações contratuais.

RISCO OPERACIONAL

Perdas porcentuais resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles deficientes ou falhas humanas, que inclui o risco
de execução, correspondente a situações em que as operações não
são executadas, resultando, às vezes, em atrasos onerosos ou em
penalidades. O risco operacional também inclui fraude (falsificação de
informações por trades) e risco tecnológico.

Fonte: Tosini (2005)

Outra característica do crédito agrícola nessa primeira década do período analisado foram as taxas de juros fixas em 8,75% ao ano, para o custeio, e taxas que
atingem o máximo de 4%, no caso do PRONAF. Para garantir essas taxas, o Governo
Federal pagava aos bancos a diferença entre a taxa de juros de mercado e a taxa
cobrada aos agricultores, com dotações orçamentárias, sob a rubrica denominada
“equalização dos juros do crédito rural”. Com isso, o volume efetivo de recursos
para o custeio agrícola era o menor de dois limites: o montante correspondente a
25% dos depósitos compulsórios e a verba prevista no orçamento para o subsídio
aos juros.
Igualmente graves eram a ineficiência alocativa e a iniquidade na distribuição dos
recursos para o crédito rural. Com juros fixos bem abaixo das taxas de mercado,
a demanda de crédito superava a oferta. A taxa de juros do crédito rural, arbitrariamente fixada, perdia seu papel de mecanismo de rateio de recurso escasso. Na
ausência desse mecanismo de mercado, a distribuição dos recursos se fazia por
o custo da intermediação financeira, com prejuízo para toda a economia, inclusive para a agricultura. Trata-se, pois, de uma distorção, que é paga por
toda a sociedade. Uma redução dos depósitos compulsórios implicaria a redução do crédito rural em idêntica proporção. Ou seja, a preservação da
mais importante fonte de recursos para o crédito rural de curto prazo depende da manutenção de uma grave distorção.

244

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

outras formas de cunho não necessariamente técnico, como tratamento diferenciado a grandes tomadores, exigência de pagamentos “a parte” (reciprocidade, taxas
extras), ou por interferência política. Para atender as necessidades específicas de
determinados segmentos da atividade rural, o governo tinha de lançar mão do
sistema de quotas, segmentando o mercado e gerando as distorções inerentes a
esse procedimento.
Esse sistema de “quotas” permanece presente na segunda parte (2002 a 2012) do
período analisado, mesmo com as alterações significativas ocorridas. É importante
ressaltar que, atualmente, para garantir melhor distribuição dos recursos, no início de cada safra, são estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional tetos por
produtor no caso de financiamentos com recursos controlados. Já mostramos que
entre 2002 e 2010 o crédito agropecuário se expande vigorosamente no Brasil. Na
verdade, o volume de crédito rural mais do que dobra em um período de oito anos,
atingindo R$ 82 bilhões em 2010. A pergunta que surge é quanto desse montante
foi emprestado sem maiores salvaguardas ambientais e quanto foi alocado em
“quotas ambientalmente corretas”? Tais “quotas” são mais conhecidas como “linhas
de crédito”74.
Muitos e variados segmentos da agricultura não teriam (e não têm) acesso a recursos creditícios, seja em curto ou de longo prazo, a menos que o governo lance
uma linha especial de crédito específica para aquele segmento. Essa é a herança
para tratar da incorporação de objetivos, salvaguardas ou riscos ambientais das
atividades agropecuárias: estabelecer linhas de créditos explicitamente ambientais (reflorestamento, produtores orgânicos, produtores em espaços geográficos
ambientalmente sensíveis, entre outros). Essas linhas de crédito ambientalmente
corretas envolvem montantes de recursos significativamente menores do que os
montantes de recursos para crédito ou para financiamentos agropecuários que não
apresentam qualquer salvaguarda ambiental. Não queremos aqui dizer que 100%
dos recursos são utilizados para práticas que não sejam ambientalmente corretas.
Por exemplo, é fato que o sistema de plantio direto, prática conservacionista que
preserva características do solo e visa a minimizar danos ambientais, é financiada
por meio de linhas de crédito não consideradas ambientais. Entretanto o sucesso
do sistema de plantio direto depende de diversos fatores (características edafoclimáticas da região, qualificação da mão de obra, entre tantos outros) e o simples
fato de o financiamento estar direcionado a esse tipo de sistema não significa que
não há dano ambiental algum ocorrendo na plantação.
Permanece, portanto, uma evidente ambiguidade no financiamento da atividade
agropecuária. Os recursos creditícios para a produção agropecuária sem restrição
são muito superiores aos recursos creditícios para a produção agropecuária com
restrição ou sustentável ou verde. É bem verdade que sendo a escassez de crédito
74

O próprio PRONAF constitui uma grande linha de crédito, que se subdivide em diversas outras. Há uma linha de crédito para o PRONAF

– Investimentos, outra PRONAF – Custeio e uma terceira para o PRONAF – Infraestrutura. No caso das duas primeiras, os agricultores são classificados
nas categorias “A”, “B”, “C” e “D”, cada uma com condições especiais de juros, prazos e dotação específica de recursos. Entre as várias linhas, não há
comunicação: o que sobra em uma, não pode ser desviado para outra.
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um dos principais fatores limitativos da expansão da agricultura brasileira, faltam
recursos financeiros para investimentos e para capital de giro. Por falta de crédito, a terra é subutilizada. Terra subutilizada não cumpre sua função social, logo,
pode ser desapropriada. Diante da falta de crédito, os recursos naturais passam
a ser empregados como “substitutos” do capital. Não dispondo de capital para
intensificar a produção, a incorporação de novos recursos pode ser uma alternativa
aos agricultores. Os cerca de 20 milhões de hectares – equivalentes a toda a área
plantada com soja atualmente no país - de áreas em vários graus de degradação
na região dos Cerrados e da Amazônia demonstram que a oportunidade não passou despercebida aos agricultores brasileiros. Vamos detalhar um pouco mais essa
ambiguidade.
Fundos Constitucionais: a diferença, em termos absolutos e em termos relativos,
entre os valores destinados a ações ambientais – de conservação, por exemplo - e
os destinados a ações produtivas – que podem degradar -, é imensa. O FNO (Fundo
Constitucional para a Região Norte) concedeu R$ 10.615.000,00 de crédito na carteira de fomento em 2009. Desses, apenas R$ 723.000,00 (6.8%) foram para o setor
“floresta”, contra R$ 5.398.700,00 (51%) para a “agropecuária”, isso sem detalhes
que qualificam as atividades que foram desenvolvidas no setor “floresta” (outras
evidências em Nogueira e Nogueira, 2012). Teríamos que acreditar na “hipótese
heroica” de que todo o crédito destinado à “floresta” foi usado para conservá-la
e plantá-la e todo para a agropecuária foi para usos sustentáveis do solo para
concluirmos pela complementaridade entre os incentivos creditícios do FNO e
metas ambientais de conservação. Hipóteses semelhantes devem ser feitas para os
Fundos Constitucionais para a região Nordeste (FNE) e para a região Centro-Oeste
(FCO)75. Não se pode negar que houve avanços para diminuir a concentração de
recursos por meio de metas e destinações diferenciadas por programas, mas essas
“soluções” ainda são deveras incipientes.
Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura Programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono): criado em 2010 pelo governo
federal, dá incentivos e recursos para que os produtores rurais adotem técnicas
agrícolas sustentáveis. A ideia é que a produção agrícola e pecuária garanta mais
renda ao produtor, mais alimentos para a população e aumente a proteção ao
meio ambiente. Produtores rurais e cooperativas poderão contar com limite de
financiamento de R$ 1 milhão e taxas de juros de 5,5% ao ano. O prazo para pagamento é de 5 a 15 anos. O programa ABC prevê, para a safra 2011/2012, R$ 3,150
bilhões para incentivar processos tecnológicos que neutralizem ou minimizem os
efeitos dos gases de efeito estufa no campo. Os recursos para investimentos estão
contemplados no Plano Agrícola e Pecuário 2011/2012. Os resultados do Programa
ABC para safra 2011/2012 foram positivos e podem atuar como um indicador da
crescente importância do capital natural na equação de produtiva dos produtores
brasileiros.
75

Evitamos apresentar esses dados aqui para não ampliar demasiadamente o artigo. Não obstante, as informações estão disponíveis

em Hasenclever Borges e Nogueira (2012). O mesmo conflito está latente nos programas administrados pelo BNDES, Banco do Brasil, entre outros
identificados e apresentados.
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Linhas de Crédito Agroambiental: essas linhas contemplam tanto o financiamento
de atividades de regularização e recomposição ambiental quanto a adoção de tecnologias de baixo impacto ou tecnologias consideradas sustentáveis. A regularização e recomposição ambiental envolvem desde averbação de RL e licenciamentos
ambientais, até a recomposição de vegetação nativa das propriedades rurais – Área
de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). Para a adoção de tecnologias
consideradas sustentáveis, as linhas agroambientais financiam o sistema de plantio
direto, recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), sistema agroflorestal e inclusive plantio de florestas comerciais (pinus, eucalipto, teca, dendê etc.), para citar algumas.
As características das linhas agroambientais76 estão resumidas no Quadro 2. Embora
com valores absolutos expressivos – mais de R$ 520 milhões na safra 2009/2010
de acordo com Cardoso (2012) – os montantes desembolsados estão aquém das
expectativas governamentais e dos recursos disponíveis. As comparações entre o
desembolso programado e o realizado, feitas por Cardoso (2011), mostram que o
desempenho das linhas de investimento, de maneira geral, não atingiu os patamares esperados.
Vários são os motivos apontados para explicar o baixo desempenho dessas linhas. Os
mais citados por agentes financeiros e gestores públicos são a má qualidade dos projetos, o desconhecimento da tecnologia e das linhas disponíveis, a baixa demanda por
parte dos produtores e baixa disposição a emprestar dos agentes financeiros. Do lado
dos demandantes, os motivos são um pouco distintos: i) baixa atratividade das linhas
de crédito disponíveis, tanto para o produtor como para os agentes financeiros; e ii)
questões tecnológicas e de assistência técnica para o desenvolvimento de atividades
sustentáveis.
Uma das possíveis explicações para a baixa demanda ao financiamento agroambiental
é a falta de conhecimento das linhas existentes, aliada à falta de interesse ou sensibilidade dos produtores rurais pela temática ambiental, principalmente nos casos de
recuperação de APPs e RLs. Do ponto de vista estritamente financeiro, ao comparar
o investimento em animais, máquinas ou benfeitorias com o necessário à adequação
ambiental, destaca-se que os primeiros agregam renda à propriedade de forma direta,
pela redução de custos de produção ou pela melhoria dos processos. Já o investimento
para a adequação ambiental das propriedades tem a finalidade principal de cumprimento da legislação.
O risco de autuação por parte dos órgãos fiscalizadores, que deveria ser considerado
como contribuição ao resultado financeiro da propriedade, culturalmente não é levado
em conta pelos produtores e não é bem avaliado pelos bancos. As indefinições da
legislação em muito contribuem para essa situação. Assim, nos casos de recuperação
de APPs e RLs, os retornos são indiretos, como, por exemplo, o aumento de 15% do
limite financiável, o alongamento do prazo de pagamento, o aumento da qualidade e
76

Produsa, Propflora, BNDES Florestal, BNDES Compensação Florestal, Pronaf Florestal, Pronaf ECO, Programa ABC, FNE Verde, FNE

Pró-Recuperação Ambiental, FCO Pró-Natureza, FCO Integração Lavoura-Pecuária, FNO Amazônia Sustentável, FNO Biodiversidade.
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da quantidade de água disponível em longo prazo, redução de perdas por erosão ou
mesmo evitar possível multa por parte de órgãos ambientais.
A existência de um bom relacionamento bancário é, por sua vez, condição para o
acesso às linhas de crédito rural disponibilizadas. Na pesquisa de Cardoso (2011), dos
84 produtores que se manifestaram sobre esse assunto, 77,4% mantêm relações comerciais com bancos, embora nenhum tenha tomado financiamento específico para
a introdução de tecnologias de baixo impacto ou para sustentar os custos de uma
adequação ambiental da propriedade rural. Quando perguntados se há maior dificuldade para a obtenção de crédito das linhas agroambientais, na comparação com as
linhas tradicionais, 80,7% (56 respondentes) consideram que há maior dificuldade. Para
69,2% (65 respondentes), a rede de agências das instituições financeiras não demonstra
disposição em operar essas linhas. Isso confirma o baixo grau de interesse dos agentes
financeiros, provavelmente relacionado à percepção de riscos elevados.
Já na visão dos agentes financeiros, a pouca iniciativa das agências para incrementar
esses financiamentos destinados à adequação ambiental deve-se, primeiramente, à
baixa demanda para essas linhas e aos riscos envolvidos nas operações. Os riscos são
calculados e precificados por meio de aprovisionamentos para cada operação (conforme Resolução Bacen 2.682) e integram os encargos finais para o tomador. As linhas de
financiamento de atividades de regularização ambiental, por exemplo, possuem encargos limitados por lei e/ou equalizados pelo Tesouro Nacional (como os relacionados
ao crédito rural). Diante disso, cabe aos agentes financeiros operar dentro de riscos
que não comprometam suas metas de resultado.
Cabe destacar, também, que a tecnologia a ser empregada em atividades “sustentáveis”, com exceção do sistema plantio direto, é pouco conhecida e alvo de muita desconfiança da maioria dos produtores. As técnicas de restauração ambiental são ainda
menos difundidas. Nesse sentido, a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) tem
papel fundamental tanto na divulgação das linhas como na elaboração do projeto e na
orientação das técnicas de plantio e manejo. Essas orientações focaram principalmente
as técnicas de plantio direto, ILP, produção orgânica ou reflorestamento. Em nenhum
dos casos, os entrevistados receberam orientações sobre recomposição de APPs e RL
degradadas.
A Lei Federal 8.171/1991, conhecida como Lei da Política Agrícola, em seu artigo 103,
estabelece que o Poder Público, por meio dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que: I – preservar e conservar a cobertura florestal
nativa existente na propriedade; II – recuperar com espécies nativas ou ecologicamente
adaptadas as áreas já devastadas de sua propriedade; III – sofrer limitação ou restrição
no uso de recursos naturais existentes na sua propriedade, para fins de proteção dos
ecossistemas, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual. O cenário atual
deixa claro que a adoção de medidas isoladas na política de crédito tem poucas chances de sensibilizar o produtor e, em consequência, alterar o quadro das propriedades
rurais sob a ótica do meio ambiente.
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Quadro 2 - Linhas de financiamento agroambiental disponíveis a produtores rurais na safra 2010/2011

Linhas de
crédito

Finalidade (resumo) Limites

Prazo

Produsa

Implantação das
tecnologias de baixo
impacto, recuperação
de áreas degradadas.

Até 12 anos Até 6 anos De 5,75
6,75% a.a.

Propflora

Implantação ou
R$ 300 mil
recomposição florestal
inclusive para fins
industriais ou produção
de biocombustíveis.

Até 12 anos Até 5 anos 6,75% a.a.

BNDES
Florestal

Pessoa Jurídica – floSem limite
restamento e reflores- máximo
tamento, inclusive para
fins energéticos.

Até 15 anos Variável

Variável

BNDES
Pessoa Jurídica – com- Sem limite
Compensa- pensação ambiental
máximo
ção Florestal

Até 15 anos Até 12
meses

Variável

PRONAF
Florestal

Investimentos para
R$ 20 mil
sistemas Agroflorestais,
exploração extrativista,
recomposição e
manutenção de APP
e RL

Até 20 anos Até 12
anos

1% a.a.

PRONAF
ECO

Implantar ou recuperar R$ 65 mil
tecnologias sustentáveis de produção

Até 16 anos Até 5 anos De 1% a
4% a.a.

Programa
ABC

Implantação de tecno- R$ 1 milhão
logias que reduzam a
emissão de gases de
efeito estufa

Até 12 anos

FNE verde

Praticas sustentáveis de Até 100% do
produção e extrativis- projeto
mo.

Até 20 anos Até 8 anos De 5% a
8,5%a.a.

R$ 400 mil,
mais 15% em
propriedades
com APP e Rl

FNE Pró-Re- Financiar projetos pro- Até 100% do
cuperação
dutivos de reflorestaprojeto
Ambiental
mento e de atividades
agroflorestais e demais
atividades destinadas à
recuperação e regularização de RL e de APP
degradadas.
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Até 20 anos Até 12
anos

Encargos

5,5% a.a.

4% a.a.
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FCO
Pró- Recuperação de áreas R$ 10 milhões Até 20 anos Até
-Natureza
degradadas,
impleanos
mentação de tecnologias de baixo impacto,
implantação ou recuperação de APP ou RL.

12 De 4% a
8,5% a.a.

FCO Integra- Sistemas de produções De 70 a 100% Até 12 anos Até 3 anos De 5% a
ção Lavoura- sustentáveis – Investi- do projeto
8,5% a.a.
-Pecuária
mento e custeio associado.
FNO Ama- Investimento
para Até 100% do Até 12 anos Até 4 anos De 6,75% a
zônia Sus- sistemas agroflorestais, projeto
10% a.a.
tentável
exploração extrativista
recomposição e manutenção de APP ou RL.
FNO Biodi- Atividades sustentáveis Até 100% do Até 20 anos Até
versidade
e de recuperação de projeto
anos
áreas degradadas.

12 De 4% a
8,5% a.a.

Fonte: Cardoso (2011)

Onde estamos e em que direção iremos nos próximos 30 anos?
Avançamos muito nos últimos 20 anos. Preocupações com o uso e a conservação
do capital natural difundiram-se para segmentos sociais que não as contemplavam
na época da RIO92. Sustentabilidade ambiental passa a ser acessória às decisões
estratégicas de instituições públicas e corporações privadas. Não obstante, sustentabilidade ainda continua sendo um apêndice, um complemento, e ainda não
um componente integrante e permanente de escolhas e de decisões individuais ou
coletivas. A proliferação de “moratórias” e “protocolos” para esverdear atividades
agropecuárias é apenas uma evidência dessa preocupação complementar com o
uso do capital natural. Essa complementaridade também é a realidade atual das
decisões das instituições financeiras brasileiras em relação às suas decisões de concessão de crédito e financiamento ao setor agropecuário nacional.
Qual o caminho para a RIO+50 daqui a 30 anos, em 2042? Sustentabilidade terá
que ser componente usual do processo de escolha, da mesma maneira que utilidade, rentabilidade, lucratividade, entre outros critérios, são componentes essenciais
atualmente. Esse é o objetivo a ser alcançado. Somente se ele for alcançado teremos
certeza de que a problemática ambiental será tão relevante quanto a problemática
social, política e econômica. Se ele não o for, a problemática ambiental continuará a
gerar apenas moratórias, protocolos, apêndices a decisões privadas e públicas. Sustentabilidade como componente usual de escolha será o objetivo a ser alcançado
até a RIO+50 também para as decisões do sistema financeiro brasileiro, em especial
em sua relação ao crédito e ao financiamento das atividades agropecuárias do país.
Por que esse objetivo é relevante? Será ele factível?
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A agropecuária mundial terá de atender a uma demanda em ascensão por alimentos, decorrente do crescimento da população e da sua renda, ao mesmo tempo
que ocorrerão preocupações também ascendentes sobre a qualidade de recursos
e serviços derivados do capital natural, nas próximas três décadas. Isso exigirá que
as comunidades de formuladores e implementadores de política pública e de cientistas tenham uma adequada compreensão das forças que determinam as causas, a
velocidade e a direção das mudanças necessárias da atual realidade das atividades
agropecuárias. Isso é particularmente verdadeiro para a agropecuária brasileira que
deverá ser protagonista de destaque no cenário mundial.
Entre as mudanças prováveis uma parece evidente: a insustentabilidade de um
“caminho dependente” de materiais e energia derivados de hidrocarbonetos, que
reflete a falha de desenhar e implantar incentivos compatíveis com um caminho
técnico alternativo. Para correção dessa falha é essencial a definição de um novo
caminho tecnológico, crédito, financiamentos e investimentos em infraestrutura
compatível com um crescente valor de bens e serviços derivados do capital natural
e compatibilidade entre políticas ambientais explícitas e políticas setoriais que
implicitamente afetam o uso e a conservação do capital natural. Vamos começar
nossa análise por esse último componente do novo caminho.
Vimos que não é simples definir aquilo que as políticas agrícola e ambiental brasileiras têm sido. O que se observa são conjuntos de medidas isoladas de estímulo à
agricultura e medidas isoladas de defesa do meio ambiente, tomadas sob pressão,
seja de grupos de interesse ou das circunstâncias. Em alguns momentos, há o “esverdear” de políticas agrícolas; em outras, o “desenvolver” incorporado às ações
ambientais. Conjuntos coerentes de medidas são a exceção, não a regra. A coerência é construída ao longo do tempo, à medida que as falhas ficam tão gritantes que
o ônus político de não fazer nada supera o das medidas corretivas.
A proteção do meio ambiente é de interesse coletivo, a pressão é difusa. É investimento em longo prazo. O valor descontado dos benefícios pode ser pequeno, se
a taxa de desconto social for pouco maior do que zero. As maiores interessadas,
as gerações futuras, são claramente sub-representadas nas decisões presentes.
Em contraposição, o crescimento de um setor particular da economia, como o
agropecuário, é de interesse específico de determinado grupo. A pressão é direta,
bem focada, eficaz. Os benefícios do crescimento são imediatos. Se os objetivos
de proteção ambiental e crescimento agrícola têm dimensões temporais distintas,
os impactos fiscais dos dois conjuntos de políticas também são opostos. Em curto
prazo, enquanto a política de crescimento é fonte de receita tributária, a proteção
do meio ambiente produz despesas para o Tesouro Nacional e custos para o setor
privado.
Assim, embora, teoricamente, o trade-off entre crescimento e preservação seja nítido, o espaço para a barganha é quase inexistente no jogo das pressões políticas.
É como se os contendores operassem em arenas distintas. Nessas circunstâncias,
a proteção ao meio ambiente permeia todas as políticas, mas não tem preeminência em nenhuma. Na melhor das hipóteses, é vista como uma restrição adicional
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a limitar a expansão da economia. E essa percepção, por mais reducionista que
possa ser, acaba se refletindo em diversos componentes de políticas públicas. Ela
se reflete também na política de crédito e no comportamento do setor financeiro.
Há “linhas de crédito” para o “desenvolvimento sustentável” agropecuário, mas a
maioria esmagadora de recursos disponíveis para financiamento agropecuário não
traz salvaguarda ambiental alguma entre os critérios utilizados na análise do risco
de crédito.
É exatamente isso que tem de ser mudado nos próximos 30 anos. Internalizar a
conservação do capital natural nas decisões e nas escolhas é o próximo degrau a
ser escalado, logo após termos alcançado o degrau da internalização das externalidades negativas do atual caminho, escolhido com base nos atuais critérios de
decisões e escolhas. Em um cenário otimista, na RIO+50 avaliaremos o sucesso da
internalização de componentes ambientais nos procedimentos de avaliação de pedidos ou de projetos para a obtenção de crédito e de financiamentos agropecuários
pelas instituições financeiras brasileiras. Ficará claro, então, que a eliminação de
escolhas isoladas e fragmentadas em nível de microdecisões é etapa fundamental
para eliminar, em nível de macrodecisões de política pública, “medidas isoladas de
estímulo à agricultura e medidas isoladas de defesa do meio ambiente”. Também
nesse nível, o setor financeiro teria desempenhado papéis fundamentais nos trinta
anos entre 2012 e 2042.
Mudanças na atuação do setor financeiro são condições necessárias para, por
exemplo, incrementar a eficácia de políticas ambientais explícitas. Na agricultura, o
requisito legal de maior impacto são as áreas de exclusão, que incluem as “unidades
de conservação” (Lei no 9.985, de 2000), “reservas legais” e “áreas de preservação
permanente”, essas últimas definidas no Código Florestal Brasileiro (Lei no 12.651,
25 de maio de 2012). As dificuldades de se fazer respeitar as áreas de exclusão decorrem dos elevados custos de sua demarcação e dos custos ainda mais elevados
de fiscalização. No caso das reservas legais – áreas de exclusão dentro dos limites
do estabelecimento agrícola –, o custo que representam para os agricultores e a
fragilidade dos critérios técnicos para a definição das áreas induzem ao aumento da
resistência à determinação legal. Embora a exclusão de áreas de reconhecido valor
ambiental seja indispensável ao crescimento sustentável da agricultura, a aplicação
da lei é complexa e dispendiosa.
Novos esquemas de financiamento e crédito rural serão essenciais para que a promoção do desenvolvimento agrícola sustentável ou da economia agrícola verde
possa ser eficaz, uma vez que essa promoção envolverá a adequação das tecnologias agrícolas às restrições ambientais. O primeiro passo nessa direção seria o
melhor conhecimento de tais restrições. Os “zoneamentos ecológicos econômicos”, apesar de ineficazes como meios de controle burocrático, podem ser, todavia,
fontes de informações importantes para os produtores. O segundo passo seria a
identificação e a divulgação de atividades e tecnologias recomendadas para cada
ambiente natural. Partindo do pressuposto de que os agricultores têm interesse em
proteger seus próprios recursos naturais, informações sobre tecnologias e culturas
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recomendadas a cada região terão impacto salutar para o meio ambiente. Não se
pode esquecer, no entanto, que as decisões dos agricultores são influenciadas mais
pelos incentivos de mercado do que pela aptidão agronômica de uma região.
Os conflitos reais ou potenciais entre crescimento econômico e conservação do
capital natural só terão solução favorável no caso das tecnologias ambientalmente
benignas. Na medida em que o retorno econômico dessas tecnologias superar o
retorno de opções menos favoráveis à natureza, a sustentabilidade do crescimento
será assegurada, pois lucro privado e ganhos sociais caminharão na mesma direção.
Do contrário, incentivos econômicos ao estilo Pigou77 – impostos e subsídios – poderão ser contemplados. Tecnologia ambientalmente benigna não é uma dádiva,
ela exige recursos humanos, físicos e financeiros para o seu desenvolvimento. Difusão de tecnologia ambientalmente benigna depende, além de sua rentabilidade, de
estímulos humanos, físicos e financeiros para que ocorra a uma taxa acelerada do
que se dependesse apenas do livre funcionamento das forças de mercado.
Na RIO+50 destacaremos, então, uma nova dependência de caminho tecnológico,
um caminho criado pela inovação de técnicas agropecuárias altamente produtivas,
rentáveis e, em especial, ecologicamente corretas. Será destacado também o papel
crucial desempenhado pelo setor financeiro na determinação do ritmo de inovação
e difusão dessas novas tecnologias. A aproximação dos setores de pesquisa e difusão tecnológica, financeiros e de produção agropecuária brasileiros será apontada
como exemplo a ser seguido por outros países que ficaram retardados ao longo
dos trinta anos posteriores à RIO+20. Além disso, a combinação de setor financeiro
com tecnologia com produção agropecuária teria conseguido em 2042 aquilo que
parecia muito difícil em 2012: aumentar a produção de alimentos e de bioenergia
com redução significativa das externalidades negativas de um sistema agropecuário
fundamentado em ciências, com havia sido antecipado por Vernon Ruttan muitos
anos antes.
A integração entre setor financeiro, produção agropecuária e conservação do capital
natural no Brasil, crescente ao longo do período 2012 e 2042 também gerou outro
resultado muito enfatizado na RIO+50: a criação de diversos mercados de serviços
ambientais, com vários desses serviços tendo sido transformados em demandados ativos financeiros. A lógica de funcionamento do setor financeiro foi capaz de
estabelecer outra fonte de renda na agropecuária, além de produtos da lavoura e
da pecuária. Proprietários rurais passaram a ofertar serviços de visitação às suas
propriedades bem conservadas; serviços de conservação de nascente e cursos de
água para populações urbanas cada vez mais carentes de água em quantidade e
qualidade adequadas; serviços de manutenção de qualidade do ar, com plantios
e replantios de árvores, procurados em quantidade crescentes por demandantes
regionais, nacionais e até internacionais; e serviços de conservação de diversidade
biológica fontes cada vez mais intensas de pesquisas tecnológicas e científicas na
busca de novas soluções para seculares problemas da humanidade.
77

A proposta do economista inglês Arthur Cecil Pigou, que em 1920 sugeriu o estabelecimento de taxas e impostos para neutralizar os danos

dos custos externos (ou externalidades), entre eles os danos ambientais de variadas origens.
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Em 30 anos, entre 2012 e 2042, teremos conseguido, então, uma mudança fundamental: a proteção ao meio ambiente não será tratada mais como um apêndice;
ela continuará permeando todas as políticas, com preeminência em muitas delas.
Não será apenas uma restrição adicional a limitar a expansão da economia, mas
sim um dos instrumentos para acelerar a expansão dessa economia. Isso não teria
sido possível sem mudanças também na política de crédito e no comportamento
do setor financeiro. Reduziram-se as “linhas de crédito” para o “desenvolvimento
sustentável” agropecuário. Critérios de sustentabilidade seriam usados na definição dos usos a serem priorizados para os recursos disponíveis para financiamento
agropecuário. O risco ambiental passaria a ser parte integrante do risco de crédito.

Considerações Finais
A sociedade brasileira ainda é ambígua em relação ao crescimento econômico e
suas consequências sobre o capital natural. Ao mesmo tempo em que festeja a
expansão da soja e o crescimento da produção de cana, lamenta as queimadas
no Centro-Oeste e os impactos das estradas na Amazônia. Se por um lado o país
apresenta hoje uma agricultura de baixo carbono que é um exemplo internacional,
por outro as recentes mudanças do Código Florestal (ainda a ser modificado pelo
Congresso Brasileiro) são consideradas como contra os interesses ambientais nacionais. Segundo Scarano et al. (2012), se em algumas áreas o país adota medidas
altamente benéficas para o meio ambiente, por outro lado ainda coloca em prática
atitudes tidas como antiambientais pelos conservacionistas.
Apesar da significativa mudança na direção de uma maior preocupação com a
conservação do capital natural, o fato inquestionável é que proteção à natureza
ainda não ocupa a posição que necessitaria ter na escala de prioridades e no nível
de disposição a pagar da sociedade nacional. A menos que essa necessidade se
converta em demanda por serviços da natureza, a política ambiental continuará
repleta das ambiguidades assinaladas. Políticas de proteção ambiental resultam de
“demanda por meio ambiente”. Esta, como a demanda por qualquer outro bem, é
definida como disposição de pagar. Mais precisamente, indica o preço máximo que
o consumidor se dispõe a pagar para ter acesso a determinada quantidade do bem
ou serviço.
Na raiz do problema está o fato de que conservação do capital natural tem alta
elasticidade da renda da demanda. No entanto, a maioria da sociedade é pobre.
Enquanto a demanda por natureza permanecer pequena, quer dizer, enquanto a
sociedade não se dispuser a pagar o custo da preservação, a “política ambiental”
continuará resultando de “operações de guerrilha” de grupos ambientalistas ou
da pressão internacional. Esse é o pano de fundo contra o qual se deve discutir
a questão da coerência entre a política ambiental e a política agrícola. Esse é o
pano de fundo da análise que sugere que o próximo estágio é reduzir as “linhas de
crédito” para o “desenvolvimento sustentável” agropecuário e incorporar critérios
de sustentabilidade no financiamento agropecuário. O risco ambiental deve ser
parte integrante do risco de crédito.
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Reiteramos que, em um cenário otimista, na RIO+50, avaliaremos o sucesso da
internalização de componentes ambientais nos procedimentos de avaliação de
pedidos ou de projetos para a obtenção de crédito e financiamentos agropecuários
pelas instituições financeiras brasileiras. A eliminação de “medidas isoladas de estímulo à agricultura e medidas isoladas de defesa do meio ambiente” é etapa para
mudanças na atuação do setor financeiro, condições necessárias para, por exemplo,
incrementar a eficácia de políticas ambientais explícitas.
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Apêndice - Quadros
Quadro A.1. Agropecuária - Evolução dos Instrumentos de Política Pública
Legislação/
Política

Data

Objetivo

Publicação

Sítio de Consulta

6 de
dezembro
de 2010

Dá nova redação a dispositivos do Decreto no 7.137,
DOU, de
de 29 de março de 2010, que autoriza a prorrogação
7/12/2010
e concede desconto para liquidação de operações
de crédito rural contratadas com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, de
que trata o art. 56 da Lei no 11.775, de 17 de setembro
de 2008.

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2010/
Decreto/D7383.htm

A iniciativa quer aliar a produção de alimentos e
bioenergia com redução dos gases de efeito estufa.
As ações do programa ABC estão inseridas no Plano
Agrícola e Pecuário 2010/2011 e preveem aplicação
de R$ 2 bilhões em técnicas que garantem eficiência
no campo, com balanço positivo entre sequestro e
emissão de dióxido de carbono (CO2). Estão garantidos recursos a agricultores e cooperativas, com limite
de financiamento de R$ 1 milhão por beneficiário. O
crédito será financiado com taxa de juros de 5,5% ao
ano e prazo de reembolso de 12 anos.

http://www.bcb.gov.
br/pre/normativos/
res/2010/pdf/res_3896.
pdf

2010
Decreto
no 7383

Resolução 17 de
no 3.896
agosto de
do Banco 2010
Central
Regulamenta o
Programa
ABC –
Agricultura
de Baixo
Carbono

DOU, de
18/08/2010

Os recursos serão direcionados à adoção de práticas
agrícolas sustentáveis, como o plantio direto, que
dispensa o revolvimento do solo, a semeadura
direta na palha da cultura anterior. A técnica ou
sistema preserva os nutrientes do solo, aumentando a
produtividade da lavoura. Com o ABC, o Ministério da
Agricultura pretende ampliar, em dez anos, a área atual
ocupada com técnica em oito milhões de hectares,
passando de 25 milhões para 33 milhões de hectares.
Esse acréscimo vai permitir, nesse período, a redução
da emissão de 16 a 20 milhões de toneladas de CO2
equivalentes.
Decreto
no 7.137

29 de
março de
2010

Autoriza a prorrogação e concede desconto para
DOU, de
liquidação de operações de crédito rural contratadas
30/03/2010
com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, de que trata o art. 56 da Lei no
11.775, de 17 de setembro de 2008.

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2010/
Decreto/D7137.htm

16 de
junho de
2009

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e
do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica.

DOU, de
17/06/2009

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/
lei/l11947.htm

17 de
setembro
de 2008

Institui medidas de estímulo à liquidação ou regulariza- DOU, de
ção de dívidas originárias de operações de crédito rural 18/09/2008
e de crédito fundiário.

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2008/
lei/l11775.htm

2009
Lei no
11.947

2008
Lei no
11.775
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2007
Lei no
11.524

24 de
setembro
de 2007

Dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades
de aplicação em crédito rural oriundos da poupança
rural e dos depósitos à vista para financiamentos
destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais
ou suas cooperativas com fornecedores de insumos,
relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006.

DOU, de
25/09/2007

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2007/
lei/L11524.htm

Lei no
24 de julho
11.326
de 2006
(Política
Nacional
da
Agricultura
Familiar)

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais.

DOU, de
25/07/2006

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/
lei/l11326.htm

Lei no
11.322

13 de julho
de 2006
(Conversão
da MP 285
de 2006)

Dispõe sobre a renegociação de dívidas oriundas de
operações de crédito rural contratadas na área de
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
- ADENE

DOU, de
14/07/2006

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/
Lei/L11322.htm

24 de
março de
2005

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art.
225 da Constituição Federal, estabelece normas de
segurança e mecanismos de fiscalização de atividades
que envolvam organismos geneticamente modificados
– OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a
Política Nacional de Biossegurança – PNB.

DOU, de
28/03/2005

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2005/
lei/l11105.htm

30 de
dezembro
de 2004

Dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário
DOU, de
– CDA, o Warrant Agropecuário – WA, o Certificado de 31/12/2004
Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, a Letra
de Crédito do Agronegócio – LCA e o Certificado de
Recebíveis do Agronegócio – CRA, dá nova redação
a dispositivos das Leis nos 9.973, de 29 de maio de
2000, que dispõe sobre o sistema de armazenagem
dos produtos agropecuários, 8.427, de 27 de maio de
1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2004/
lei/L11076.htm

Lei no
10.831

23 de
dezembro
de 2012

Dispõe sobre a agricultura orgânica.

DOU, de
24/12/2003

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/
leis/2003/l10.831.htm

Lei no
10.823

19 de
dezembro
de 2003

Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do
Seguro Rural.

DOU, de
22/12/2003

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/
leis/2003/L10.823.htm

2006

2005
Lei 11.105

2004
Lei no
11.076

2003
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Lei no
10.711

5 de
agosto de
2003

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e
Mudas.

DOU, de
06/08/2003

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/
leis/2003/L10.711.htm

Lei no
10.700

9 de julho
de 2003
(Conversão
da MP 117
de 2003)

Altera as Leis nos 10.420, de 10 de abril de 2002, e
10.674, de 16 de maio de 2003.

DOU, de
10/07/2003

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/
leis/2003/L10.700.htm

Lei no
10.696

2 de julho
de 2003
(Conversão
da MP 114
de 2003)

Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de
dívidas oriundas de operações de crédito rural.

DOU, de
03/07/2003

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/
leis/2003/L10.696.htm

10 de abril
de 2002
(Conversão
da MP 11
de 2001)

Cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício
DOU, de
Garantia-Safra, destinado a agricultores familiares
11/04/2002
vitimados pelo fenômeno da estiagem, nas regiões que
especifica.

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/
leis/2002/L10420.htm

Lei no
10.177

12 de
janeiro de
2001
(Conversão
da MP
2.133-29
de 2001)

Dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei no
7.827, de 27 de setembro de 1989.

DOU, de
15/01/2001

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
LEIS_2001/L10177.htm

Lei no
10.186

12 de
fevereiro
de 2001
(Conversão
da MP
2.124-18
de 2001)

Dispõe sobre a realização de contratos de financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF, e de projetos de estruturação
dos assentados e colonos nos programas oficiais
de assentamento, colonização e reforma agrária,
aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, bem como dos beneficiários
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra, com risco para o Tesouro Nacional ou para os
Fundos Constitucionais das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

DOU, de
14/02/2001

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
LEIS_2001/L10186.htm

Lei no
10.200

14 de
fevereiro
de 2001
(Conversão
da MP
2.117 de
2000)

Acresce e altera dispositivos da Lei no 8.929, de 22 de
agosto de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural.

DOU, de
16/02/2001

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
LEIS_2001/L10200.htm

Lei no
9.848

26 de
outubro de
1999

Altera dispositivos da Lei no 9.138, de 29 de novembro
de 1995 sobre o crédito rural; sobre a concessão de
subvenção econômica nas operações de crédito rural.

DOU, de
27/10/1999

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9848.htm

Lei no
9.866

9 de
novembro
de 1999

Dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias
de crédito rural, de que trata a Lei no 9.138, de 29 de
novembro de 1995, e de dívidas para com o Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé.

DOU, de
10/11/1999

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9866.htm

2002
Lei no
10.420

2001

1999
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1996
Lei Complementar
no 87

13 de
setembro
de 1996

Dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito
Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação. (LEI
KANDIR)

DOU, de
16/09/1996

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
LCP/Lcp87.htm

Lei no
9393

19 de
dezembro
de 1996

Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada
por Títulos da Dívida Agrária.

DOU, de
20/12/1996

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9393.htm

29 de
novembro
de 1995

Dispõe sobre o crédito rural. Renegociação de dívida.

DOU, de
30/11/1995

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9138.htm

22 de
agosto de
1994

Institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras
providências.

DOU, de
23/08/1994

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L8929.htm

27 de maio
de 1992

Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica
nas operações de crédito rural.

DOU, de
28/05/1992

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L8427.htm

1995
Lei no
9.138
1994
Lei no
8.929
1992
Lei no
8.427
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Quadro A.2. Agropecuária - Evolução dos Instrumentos de Política Pública - Cadeias Produtivas Relevantes 1992 a 2012
Soja
Lei no 10.688, 13 de junho de 2003 (Conversão
da MP 113 de 2003)

Estabelece normas para a comercialização da produção de soja da safra de
2003.

Lei no 10.814, 15 dezembro de 2003

Estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja
geneticamente modificada da safra de 2004.

Lei no 11.092, 12 de janeiro de 2005

Estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja
geneticamente modificada da safra de 2005, altera a Lei no 10.814, de 15
de dezembro de 2003.

Decreto no 5.891, 11 de setembro de 2006

Dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à substituição, por sementes
produzidas em conformidade com os ditames da Lei no 10.711, de 5 de
agosto de 2003, de grãos de soja geneticamente modificada tolerante a
glifosato reservados para uso próprio pelos produtores rurais do estado do
Rio Grande do Sul.

Cana-de-açúcar
Decreto no 2.607, 28 de maio de 1998

Dispõe sobre a adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina.

Decreto no 2.661, 8 de julho de 1998

Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (código florestal), mediante o estabelecimento de normas
de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e
florestais.

Lei no 10.336, 19 de dezembro de 2001

Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre
a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide), e dá outras providências

Lei no 10.453, 13 de maio de 2002

Dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool combustível e
subsídios ao preço do gás liquefeito de petróleo - GLP, e dá outras providências.

Decreto no 6.961, 17 de setembro de 2009

Aprova o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e determina ao
Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as operações de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento.

Decreto de 24 de novembro de 2010

Cria a Comissão Nacional de Diálogo e Avaliação do Compromisso Nacional
para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, e dá outras
providências.

Carne Bovina
DLG no 30, 15 de dezembro de 1994

Aprova a ata final da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (lista iii) e no
setor de serviços e o texto do acordo plurilateral sobre carne bovina.

Decreto no 1.355, 30 de dezembro de 1994

Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

Decreto no 1.751, 19 de dezembro de 1995

Regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos administrativos
relativos à aplicação de medidas compensatórias.

Lei no 12.097, 24 de novembro de 2009

Dispõe sobre o conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia
produtiva das carnes de bovinos e de búfalos.

Decreto no 7.623, 22 de novembro de 2011

Regulamenta a Lei nº 12.097, de 24 de novembro de 2009, que dispõe
sobre a aplicação da rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de
bovinos e de búfalos.
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Exploração Florestal
Decreto no 1.298, 27 de outubro de 1994

Aprova o Regulamento das Florestas Nacionais.

Decreto no 1.079, 20 de novembro de 1995

Declara preservação permanente às florestas e demais formas de vegetação autóctone situadas no imóvel que menciona.

Decreto no 2.119, 13 de janeiro de 1997

Dispõe sobre o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do
Brasil e sobre a sua Comissão de Coordenação, e dá outras providências.

Lei no 9.605, 12 de fevereiro de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Decreto no 3.420, 20 de abril de 2000

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas – PNF.

Lei no 9.985, 18 de julho de 2000

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Medida Provisória no 2.186-16, 23 de agosto de
2001

Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os
arts. 1o, 8o, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção
sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético,
a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição
de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para
sua conservação e utilização,

Medida Provisória no 2.166-67, 24 de agosto de
2001

Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera
o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

Decreto no 4.326, 8 de agosto de 2002

Institui, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Programa Áreas
Protegidas da Amazônia - ARPA, e dá outras providências.

Decreto no 4.340, 22 de agosto de 2002

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC, e dá outras providências.

Decreto no 4.722, 5 de junho de 2003

Estabelece critérios para exploração da espécie Swieteniamacrophylla King
(mogno).

Decreto no 4.864, 24 de outubro de 2003

Acresce e revoga dispositivos do Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000,
que dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas - PNF.

Decreto no 5.577, 8 de novembro de 2005

Institui, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Programa Nacional
de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado - Programa Cerrado
Sustentável.

Decreto no 5.794, 5 de junho de 2006

Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000,
que dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas - PNF.

Decreto no 5.795, 5 de junho de 2006

Dispõe sobre a composição e o funcionamento da Comissão de Gestão de
Florestas Públicas, e dá outras providências.

Lei no 11.284, 2 de março de 2006

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável;
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal
Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal –
FNDF.
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Decreto no 5.975, 30 de novembro de 2006

Regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, o art. 4o, inciso III, da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, o art. 2o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, altera
e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de
1999, e 3.420, de 20 de abril de 2000

Lei no 11.428, 22 de dezembro de 2006

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, e dá outras providências.

Decreto no 6.063, 20 março de 2007

Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos da Lei no 11.284, de 2 de
março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a
produção sustentável.

Lei no 12.187,29 de dezembro de 2009

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras
providências.

Decreto no 7.167, 5 de maio de 2010

Regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.

Decreto no 7.390, de 9 de dezembro de 2010

Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de
2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e
dá outras providências

Código Florestal - Novas mudanças do código
florestal – em tramitação

Código é original do ano de 1965
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Quadro A.3. Capital Natural - Evolução dos Instrumentos de Política Pública 1992 a 2012
Legislação/
Política

Data

Objetivo

Publicação

Sítio de Consulta

02 de
agosto de
2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

DOU, de
03/08/2010

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2010/
lei/l12305.htm

Lei No
11428

22 de
dezembro
de 2006

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

DOU, de
26/12/2006

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/
lei/l11428.htm

Lei No
11284

02 de
março de
2006

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a pro- DOU, de
dução sustentável; institui, na estrutura do Ministério
03/03/2006
do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB;
cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal
- FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de
2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de
1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973.

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/
lei/l11284.htm

Lei No
9985
Sistema
Nacional
de
Unidades
de Conservação.

18 de julho
de 2000

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.

DOU, de
19/07/2000

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9985.htm

Lei No
9984
Agência
Nacional
de Águas

17 de julho
de 2000

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas
- ANA, entidade federal de implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dá outras providências.

DOU, de
18/07/2000

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9984.htm

Lei No
9966

28 de abril
de 2000

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
da poluição causada por lançamento de óleo e outras
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob
jurisdição nacional e dá outras providências.

DOU, de
29/04/2000

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9966.htm

Lei No
10165
Taxa de
Controle
e Fiscalização
Ambiental

27 de
dezembro
de 2000

Altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e
dá outras providências.

DOU, de
28/12/2001

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L10165.htm

Lei de Educação Ambiental - Dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências.

DOU, de
28/04/1999

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/
L9795.htm

2010
Lei No
12305

2006

2000

1999
Lei No
27 de abril
9795
de 1999
Política Nacional de
Educação
Ambiental
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1998
Lei No
12 de
9605 Lei
fevereiro
dos Crimes de 1998
Ambientais

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

DOU, de
13/02/1998

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9605.htm

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1o da Lei no 8.001,
de 13 de março de 1990, que modificou a Lei no
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

DOU, de
09/01/1997

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/
L9433.htm

1997
Lei No
08 de
9433
janeiro de
Política Na- 1997
cional de
Recursos
Hídricos
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Quadro A.4. Incentivos Positivos na Política de Uso e Conservação do Capital Natural
GRUPO 1
1 Programa Produtores 2 Fundo Constitucional
de Água (ANA)
de Financiamento para
a Região Norte (FNO)
(Banco da Amazônia)

3 Fundo Constitucional de Financiamento para a Região
Centro-Oeste (FCO)
(Banco do Brasil)

4 Fundo Constitucional de Financiamento para a
Região Nordeste
(FNE) (Banco do
Nordeste)

Características

É um programa de adesão
voluntária de produtores
rurais que se proponham a
adotar práticas e manejos
conservacionistas em
suas terras com vistas à
conservação de solo e
água. Como os benefícios
advindos dessas práticas
ultrapassam as fronteiras
das propriedades rurais e
chegam aos demais usuários da bacia, o programa
prevê a remuneração dos
produtores participantes.
Esse programa prevê o
apoio técnico e financeiro
para execução de ações
como: construção de terraços e bacias de infiltração,
readequação de estradas
vicinais, recuperação e
proteção de nascentes,
reflorestamento das áreas
de proteção permanente e
reserva legal e saneamento
ambiental, entre outros.

Fundos constitucionais
foram criados em 1989 com
o objetivo de promover o
desenvolvimento regional. O
FNO Amazônia Sustentável
foi criado em 2006. O FNO
Biodiversidade também foi
criado em 2006.

Fundos constitucionais
foram criados em 1989
com o objetivo de
promover o desenvolvimento regional. O FCO
oferece financiamentos
exclusivamente para o
setor privado.

Fundos constitucionais foram criados
em 1989 com o objetivo de promover
o desenvolvimento
regional. FNE oferece financiamentos
com prioridade
a municípios de
menor população
e menor renda da
região semiárida,
com o objetivo
de promover o
desenvolvimento
regional.

Objetivos
Declarados

O Programa Produtor
de Água tem como foco
a redução da erosão e
do assoreamento de
mananciais no meio rural.
O objetivo é propiciar a
melhoria da qualidade da
água e o aumento das
vazões médias dos rios
em bacias hidrográficas
de importância estratégica
para o País.

Os recursos do FNO são
destinados a três programas
de financiamento: o Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar
(Pronaf), o Programa de
Financiamento do Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia (FNO Amazônia
Sustentável) e o Programa
de Financiamento para
Manutenção e Recuperação
da Biodiversidade Amazônica
(FNO Biodiversidade). O FNO
Amazônia Sustentável tem o
objetivo de consolidar as diversas linhas de financiamento
antes operadas pelo Banco da
Amazônia com recursos do
FNO não ligados ao Pronaf.
O FNO Biodiversidade é
dirigido a produtores rurais
e populações tradicionais
não contempladas no Pronaf.
Possui tratamento diferenciado para a recuperação
de reserva legal, com taxa
efetiva de apenas 4% ao ano,
independentemente do porte
do cliente.

O foco do FCO está
dirigido para atividades
de pequenos e
microprodutores rurais e
microempresas urbanas.
As alocações são destinadas, na maioria dos
casos, a dois programas:
a) o FCO Empresarial,
que apoia atividades
como comércio e
serviços; e b) o FCO
Rural, que financia
atividades relacionadas à
agricultura.

O foco do FNE está
dirigido para atividades de pequenos
e microprodutores
rurais e microprodutores urbanos.
Entre os programas
de financiamento do
FNE estão: a)
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Estrutura
Básica

Pagamentos fundamentados em custos de referência preestabelecidos.
Pagamentos serão feitos
após a implantação do
projeto proposto (produto).
Metas de cumprimento
verificadas e certificadas
por equipes técnicas
sendo pré-requisito
para o pagamento do
incentivo. A remuneração
aos produtores rurais será
sempre proporcional ao
serviço ambiental prestado
e dependerá de prévia
inspeção na propriedade.
Além disso, todos os projetos com a marca “Produtor
de Água” possuem um
sistema de monitoramento
dos resultados, que visa a
quantificar os benefícios
obtidos com sua implantação.

O FNO Amazônia Sustentável
apoia empreendimentos com
componentes socioambientais. Os setores contemplados
são: agricultura, pecuária,
silvicultura, aquicultura,
captura e transformação
de pescado, agroindústria,
turismo, indústria, infraestrutura econômica não
governamental, comércio e
prestação de serviços.

Entre os programas
do FCO Rural está o
Programa de Conservação da Natureza –
Pronatureza – destinado
a projetos de agricultura
ecológica e conservação
ambiental. O único
programa do FCO que
estabelece critérios
ambientais é o Pronatureza. Os demais limitam
seus procedimentos
ambientais à verificação
de licenças ambientais
específicas às atividades
financiadas.

Público-Alvo

Todo e qualquer produtor
rural em bacias hidrográficas consideradas prioritárias para a conservação da
quantidade e da qualidade
de água.

Os projetos beneficiados pelo
FNO são segmentados por
setor de atuação, pelo valor
da proposta e pelo porte do
projeto. Com base nessas
subdivisões, o Banco define
se os critérios socioambientais
serão aplicados por meio
de uma avaliação mais
detalhada.

Apesar do foco
estabelecido em
projetos de menor
porte, parte considerável dos recursos do FCO
é destinada a grandes
projetos.

Estrutura
Institucional

A Agência Nacional de
Águas (ANA) em parceria
com instituições públicas
(estaduais e municipais),
privadas e não governamentais naquelas bacias
hidrográficas.

A determinação de diretrizes
e critérios de gestão dos
Fundos Constitucionais
está a cargo do Ministério
de Integração Nacional. O
FNO é gerido pelo Banco
da Amazônia e segue as
diretrizes nos planos federais
para o desenvolvimento da
Amazônia, tais como (a) o
Plano Amazônia Sustentável
(PAS) e (b) a Política Nacional
de Desenvolvimento regional
(PNDR).

A determinação de
diretrizes e critérios
de gestão dos Fundos
Constitucionais está a
cargo do Ministério de
Integração Nacional.
O FCO é gerido pelo
Banco do Brasil.
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A determinação de
diretrizes e critérios
de gestão dos
Fundos Constitucionais está a cargo
do Ministério de
Integração Nacional.
O FCO é gerido pelo
Banco do Nordeste
do Brasil.
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Fontes de
Recursos

Os custos do Programa
são compartilhados com a
União, Estados, Prefeituras,
Empresa de saneamento
e energia, Organizações
Não Governamentais. As
seguintes fontes podem
ser exploradas: • Orçamento da União, Estados e
Municípios
• Fundos Estaduais de
Recursos Hídricos e Meio
Ambiente;
• Fundo Nacional de Meio
Ambiente;
• Bancos, Organismos
Internacionais (ONGs, GEF,
BIRD etc.);
• Empresas de saneamento, de geração de energia
elétrica e usuários;
• Recursos da cobrança
pelo uso da água;
• TAC, Compensação
financeira por parte de
usuários beneficiados;
• Mecanismo de Desenvolvimento Limpo/Quioto.

Os recursos são provenientes
da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre
produtos industrializados.
Segundo a Constituição de
1988, 3% do total dessa
arrecadação é direcionado
aos fundos, sendo 0,6% para
o FNO (0,6% para o FCO
e 1,8% para o FNE – ver a
seguir)

Os recursos são
provenientes da
arrecadação dos
impostos sobre a renda
e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados.
Segundo a Constituição
de 1988, 3% do total
dessa arrecadação é
direcionado aos fundos,
sendo 0,6% para o FCO
(0,6% para o FNO e
1,8% para o FNE – ver a
seguir)

Os recursos são
provenientes da
arrecadação dos
impostos sobre a
renda e proventos
de qualquer
natureza e sobre
produtos industrializados. Segundo
a Constituição de
1988, 3% do total
dessa arrecadação
é direcionado aos
fundos, sendo 1,8%
para o FNE.

IE à Luz da
Economia
Ambiental

O PPA/ANA envolve
diversos tipos de
incentivos positivos,
entre eles o pagamento
pelo serviço ambiental
prestado pelo produtor
voluntário. Apesar de ser
uma possibilidade, não
se pode afirmar que o
valor pago seja um tipo de
subsídio ambiental, pois
as informações disponíveis
são pouco detalhadas.

Há claras evidências de que as
taxas de juros praticadas são
significativamente inferiores
às praticadas nos mercados
de crédito. Isso significa um
subsídio ambiental via crédito.

Há claras evidências de
que as taxas de juros
praticadas são significativamente inferiores às
praticadas nos mercados
de crédito. Isso significa
um subsídio ambiental
via crédito.

Há claras evidências
de que as taxas de
juros praticadas
são significativamente inferiores
às praticadas nos
mercados de crédito.
Isso significa um
subsídio ambiental
via crédito.

Avaliações
Realizadas

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.

PNUMA, FGV e Embaixada
Britânica de Brasília (2010).
Financiamentos Públicos e
Mudanças do Clima.

PNUMA, FGV e Embaixada Britânica de Brasília
(2010). Financiamentos
Públicos e Mudanças do
Clima.

PNUMA, FGV e
Embaixada Britânica
de Brasília (2010).
Financiamentos
Públicos e Mudanças
do Clima.
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GRUPO 2
5 Plano de Investimento do Brasil Programa
de Investimento
Florestal (PIF) (SAIN-MF e MMA)

6 Plano de Ação para
Prevenção e Controle
do Desmatamento na
Amazônia Legal- PPCDAm (MMA)

7 Programa ABC –
Agricultura de Baixo
Carbono (MAPA)
http://www.agricultura.gov.br/abc/#

8 Plano Nacional
de Promoção das
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (MDA,
MMA e MDS)

Características

Componente do Fundo
Nacional sobre Mudança
do Clima, criado com a
finalidade de assegurar
recursos para apoio a
programas, projetos ou
estudos e financiamento
de empreendimentos
que visem à mitigação
da mudança do clima e à
adaptação aos seus efeitos.
Cerca de 60% dos recursos
do Fundo são provenientes
da receita da exploração
e comercialização de petróleo. O orçamento inicial
previsto para o Fundo é
de R$ 226 milhões. Desse
total, R$ 200 milhões serão
disponíveis para empréstimos e financiamentos,
concedidos pelo BNDES
para a área produtiva. Os
outros R$ 26 milhões serão
administrados e investidos
pelo MMA, sendo que
poderão ser repassados
para estados e municípios
por meio de convênios e
termos de cooperação.

Plano de Ação (tático-operacional) do Governo
Federal que reúne ações
para a contenção do desmatamento na Amazônia
Legal e a viabilização de
alternativas de proteção e
uso sustentável da floresta.
Está em execução desde
2004.

O Programa Agricultura
de Baixo Carbono,
criado em 2010 pelo
governo federal, dá
incentivos e recursos
para que os produtores
rurais adotem técnicas
agrícolas sustentáveis. A
ideia é que a produção
agrícola e pecuária
garanta mais renda ao
produtor, mais alimentos
para a população e
aumente a proteção ao
meio ambiente.

Plano de ação para
o fortalecimento das
cadeias de produtos
da sociobiodiversidade.
Essa iniciativa se inseriu
na estratégia do governo federal de articular
as políticas de governo
voltadas à promoção
do desenvolvimento
sustentável, geração de
renda e justiça social.

Objetivos
Declarados

O Programa de
Investimento do Brasil
buscará a promoção do
uso sustentável das terras
e a melhoria da gestão
florestal no Bioma Cerrado,
segundo maior bioma
do País e da América do
Sul, contribuindo para a
redução da pressão sobre
as florestas remanescentes,
diminuição das emissões
de GEE e aumento do
sequestro de CO2.

Seu objetivo é a organização e a intensificação da
prevenção e do combate
ao desmatamento ilegal.

Dá incentivos e recursos
para que os produtores
rurais adotem técnicas
agrícolas sustentáveis.
Mitigar e reduzir a
emissão dos gases
de efeito estufa – gás
carbônico (CO2), gás
metano (CH4) e óxido
nitroso. A ideia é que
a produção agrícola e
pecuária garanta mais
renda ao produtor,
mais alimentos para a
população e aumente
a proteção ao meio
ambiente.

O Plano propõe linhas
de ação, fontes de recursos e um sistema de
gestão compartilhada e
descentralizado, visando ao fortalecimento
das cadeias produtivas
e a consolidação de
mercados sustentáveis
para os produtos e
serviços da sociobiodiversidade oriundos
de territórios ocupados
por povos indígenas,
quilombolas, comunidades tradicionais e
agricultores familiares.
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Estrutura
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Público-Alvo

O plano está estruturado
em três eixos, quais sejam:
• Eixo 1: Ordenamento
fundiário e territorial;
• Eixo 2: Monitoramento e
controle ambiental; e
• Eixo 3: Fomento às
atividades produtivas
sustentáveis.

O Plano de Investimento
do Brasil aplica uma
estratégia que explora
principalmente as seguintes
áreas de investimento do
FIP: áreas fora do setor
florestal necessárias para
reduzir a pressão sobre
as florestas; e capacidade
institucional, informações
sobre manejo florestal e
outras relacionadas. De
uma forma complementar,
o Plano também apoia
a terceira área por meio
de medidas de mitigação
relacionadas às florestas
como plantações florestais,
e restauração de Reservas
Legais (RLs) e de Áreas de
Preservação Permanente
(APPs) exigidas pela lei em
cada propriedade rural
privada.
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Produtores rurais e
cooperativas poderão
contar com limite de
financiamento de R$
1 milhão e taxas de
juros de 5,5% ao ano. O
prazo para pagamento
é de 5 a 15 anos.

O Plano Nacional
de Promoção das
Cadeias de Produtos
da Sociobiodiversidade
está organizado em
seis eixos de ação, cada
qual constituído por
um conjunto de linhas
de ação:
1. Promoção e apoio
à produção e ao
extrativismo sustentável
2. Estruturação e
fortalecimento dos
processos industriais
3. Estruturação e fortalecimento de mercados
para os produtos da
sociobiodiversidade
4. Fortalecimento da
organização social e
produtiva
5. Ações complementares para
fortalecimento das
cadeias de produtos da
sociobiodiversidade
6. Ações complementares para a valoração
dos serviços da
sociobiodiversidade

Produtores rurais e
cooperativas poderão
contar com limite de
financiamento de R$ 1
milhão e taxas de juros
de 5,5% ao ano. O
prazo para pagamento
é de 5 a 15 anos.

Fortalecer a organização social e produtiva
dos povos indígenas,
quilombolas, comunidades tradicionais e
agricultores familiares.
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Estrutura
Institucional

O Plano de Investimento
do Brasil articula ações
do Ministério do Meio
Ambiente, Ministério da
Ciência, Tecnologia e
Inovação e do Ministério
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento para o
bioma Cerrado construindo
sinergias que potencializam
os impactos de um conjunto de políticas setoriais
voltadas à redução do
desmatamento mediante
(1) geração e disponibilização de informações
ambientais na escala do
bioma e
(2) aprimoramento da
gestão ambiental em áreas
já antropizadas.

Fontes de
Recursos

O orçamento inicial
previsto para o Fundo é
de R$ 226 milhões. Desse
total, R$ 200 milhões serão
disponíveis para empréstimos e financiamentos,
concedidos pelo BNDES
para a área produtiva. Os
outros R$ 26 milhões serão
administrados e investidos
pelo MMA.

IE à Luz da
Economia
Ambiental

Mais uma vez parece ser
um subsídio por meio de
crédito ofertado a taxas de
juros subsidiadas.

Foi lançado em 2004
o Plano de Ação para
Prevenção e Controle
do Desmatamento na
Amazônia Legal (Decreto
s./n. de 03/07/2003).
Sua implementação está
sob responsabilidade de
treze ministérios, sendo
coordenada pela Casa Civil
da Presidência da República e tendo na secretaria
executiva o Departamento
de Políticas para o Combate ao Desmatamento
do Ministério do Meio
Ambiente (DPCD/MMA).

Criado em 2010 pelo
governo federal.

A estrutura de gestão
proposta estabelece
responsabilidades
para o conjunto de
parceiros no âmbito
nacional, regional e
local. A estrutura de
gestão adotada pela
Coordenação do Plano
Nacional foi organizada
a partir do exercício de
articulação interministerial proposto pelos
Ministérios envolvidos
(MDA, MMA e MDS).
Dessa forma, a
coordenação mantém
a flexibilidade para
articular e envolver em
cada ação proposta
outros ministérios e
órgãos governamentais
estaduais quando
necessário. A Secretaria
Executiva está sob a
responsabilidade da
Secretaria de Agricultura Familiar do MDA.
Comitê Gestor: MDA,
MMA, MDS, CONAB.

O programa ABC prevê, Orçamento de diversos
para a safra 2011/2012, ministérios envolvidos.
R$ 3,150 bilhões para
incentivar processos
tecnológicos que
neutralizem ou minimizem os efeitos dos
gases de efeito estufa
no campo. Os recursos
para investimentos estão
contemplados no Plano
Agrícola e Pecuário
2011/2012.
O PPCDAm apresenta
uma combinação de
diversos componentes de
comando e controle com
alguns poucos incentivos
positivos. Na área de
apoio financeiro mediante
créditos, são apoiados
projetos sustentáveis,
com a implementação de
critérios de aprovação.
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Mais uma vez parece ser
um subsídio por meio
de crédito ofertado a
taxas de juros subsidiadas.

Um plano é o
primeiro estágio de
detalhamento de uma
política. Apesar de mais
específico, um plano
ainda apresenta um
grau de generalidade
que não permite uma
identificação de um
incentivo positivo
específico. Essa é
exatamente a situação
desse Plano Nacional
de Promoção das
Cadeias de Produtos
da Sociobiodiversidade.
É necessário um
aprofundamento de
cada uma de suas
linhas de ação para
que pudéssemos
enquadrá-las nas
categorias econômicas
clássicas.

PROGRAMA ÁGUA BRASIL

Avaliações
Realizadas

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.

Avaliação do Plano de ação Não foram identificadas
para Prevenção e controle avaliações realizadas por
do desmatamento na
fontes independentes.
Amazônia legal. PPCDAm
2007 - 2010. Avaliação do
PPCDAm no período 2007
- 2010, feita conjuntamente
por IPEA, GIZ e CEPAL
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Não foram identificadas avaliações
realizadas por fontes
independentes.
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Grupo 3
9 Fundo Nacional
de Desenvolvimento
Florestal – FNDF(MMA
– SFB) http://www.
florestal.gov.br/

10 Fundo Amazônia
(BNDES) http://www.
fundoamazonia.gov.br/
FundoAmazonia/fam/
site_pt/

11 Iniciativa BNDES
Mata Atlântica
(BNDES) http://
www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/
Areas_de_Atuacao/
Meio_Ambiente/
Mata_Atlantica/

12 BNDES Finem
(BNDES) http://
www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/
Institucional/
Apoio_Financeiro/
Produtos/FINEM/
linhas_finem.html

Características

O Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal
(FNDF) busca fomentar
o desenvolvimento de
atividades florestais
sustentáveis no Brasil e
promover a inovação
tecnológica no setor.

O Fundo Amazônia tem
por finalidade captar
doações para investimentos não reembolsáveis
em ações de prevenção,
monitoramento e combate
ao desmatamento, e de
promoção da conservação
e do uso sustentável
das florestas no Bioma
Amazônia, nos termos do
Decreto no 6.527, de 1o
de agosto de 2008.

A Iniciativa BNDES Mata
Atlântica disponibiliza
apoio financeiro, com
recursos não reembolsáveis, a projetos de
reflorestamento desse
bioma. Em 2009, o
BNDES recebeu projetos
para a primeira edição
da Iniciativa.

Financiamento a
empreendimentos
realizado diretamente
pelo BNDES ou por
meio das Instituições
Financeiras Credenciadas. O Produto BNDES
Finem divide-se em
Linhas de Financiamento, com objetivos
e condições financeiras
específicas, para
melhor atender as
demandas dos clientes
devido ao porte e à
atividade econômica.

Objetivos
Declarados

O Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal
é um fundo público de
natureza contábil e tem
por finalidade fomentar
o desenvolvimento de
atividades sustentáveis
no Brasil e promover a
inovação tecnológica no
setor.

O BNDES assumiu, em
2008, a gestão e administração do fundo, destinado
a financiamentos não
reembolsáveis de ações
que possam contribuir para
o combate ao desmatamento da floresta, além de
iniciativas que promovam
a conservação e o uso
sustentável da região.

Ação voluntária do
BNDES, por meio da
qual financia, com recursos não reembolsáveis,
projetos de restauração
florestal da Mata Atlântica em unidades de
conservação de posse e
domínio públicos e em
áreas de preservação
permanente ciliares.

Financiamento, de
valor superior a R$ 10
milhões, a projetos de
implantação, expansão
e modernização de
empreendimentos. A
atuação do BNDES, no
âmbito do Finem, para
apoio a investimentos
no meio ambiente é
realizada por meio das
seguintes linhas de
financiamento:
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Estrutura
Básica

A obtenção de crédito
para o desenvolvimento de
atividades florestais deve
ser antecedida por uma
criteriosa preparação, que
envolve o aprofundamento
técnico sobre a atividade
que se pretende desenvolver, os custos associados,
o melhor conhecimento
possível a respeito do
mercado em que se pretende atuar, as prováveis
remunerações esperadas
no presente e no futuro,
os riscos associados à
empreitada e os apoios
técnicos e financeiros com
que se pode contar.

O Fundo Amazônia pode
utilizar até 20% dos seus
recursos para apoiar
o desenvolvimento de
sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas
brasileiros e em outros
países tropicais. Além da
redução das emissões de
gases de efeito estufa, as
áreas temáticas propostas
para apoio pelo Fundo
Amazônia podem ser
coordenadas de forma a
contribuir para a obtenção
de resultados significativos
na implementação de seus
objetivos de prevenção,
monitoramento e combate
ao desmatamento e de
promoção da conservação
e do uso sustentável
das florestas no bioma
Amazônia.

O apoio financeiro
da Iniciativa BNDES
Mata Atlântica tem
como foco projetos de
restauração de matas
ciliares e unidades de
conservação no bioma
Mata Atlântica, com os
seguintes objetivos:• O
cumprimento da política
pública estabelecida
pela Lei no 11.428,
de 22.12.2006 – Lei da
Mata Atlântica, a qual
dispõe que o poder
público fomentará o
enriquecimento ecológico do bioma Mata
Atlântica, bem como
seu plantio e reflorestamento com espécies
nativas;• A ampliação,
pela divulgação, da
conscientização pública
a respeito da importância da conservação
e reflorestamento com
espécies nativas do bioma Mata Atlântica, em
particular nas Unidades
de Conservação da
Natureza e das matas
ciliares;• O sequestro de
gás carbônico, representando uma contribuição
para a mitigação do
efeito estufa;• A adoção
de políticas virtuosas
nas bacias hidrográficas;
e • A promoção de
iniciativas similares.

Apoio a Investimentos
em Meio AmbienteCondições especiais
para projetos ambientais que promovam
o desenvolvimento
sustentável do país;
Recuperação e
Conservação de
Ecossistemas e
Biodiversidade 1.
Recuperação de matas
ciliares e controle de
erosão.
2. Formação, recuperação, manutenção,
preservação, monitoramento e compensação de Áreas
de Reserva Legal e
Áreas de Preservação
Permanente.
3. Projetos de turismo
que contribuam para
o desenvolvimento
de Unidades de
Conservação de
Proteção Integral e
Reservas Particulares
do Patrimônio Natural
integrantes do Sistema
Nacional de Unidades
de Conservação da
Natureza.
4. Pesquisa de
substâncias da
natureza brasileira para
desenvolvimento de
fármacos, cosméticos e
especiarias.

Público-Alvo

Áreas prioritárias para
aplicação de recursos:
a) pesquisa e desenvolvimento tecnológico em
manejo florestal;
b) assistência técnica e
extensão florestal;
c) recuperação de áreas
degradadas com espécies
nativas;
d) aproveitamento econômico racional e sustentável
dos recursos florestais;
e) controle e monitoramento das atividades florestais
e desmatamentos;
f) capacitação em manejo
florestal e formação de
agentes multiplicadores em
atividades florestais;
g) educação ambiental; e
h) proteção ao meio
ambiente e conservação
dos recursos naturais.

O Fundo Amazônia apoia
projetos nas seguintes
áreas:
• Gestão de florestas
públicas e áreas protegidas;
• Controle, monitoramento
e fiscalização ambiental;
• Manejo florestal sustentável;
• Atividades econômicas
desenvolvidas a partir do
uso sustentável da floresta;
• Zoneamento ecológico e
econômico, ordenamento
territorial e regularização
fundiária;
• Conservação e uso
sustentável da biodiversidade; e
• Recuperação de áreas
desmatadas.

Pessoa jurídica de
direito público interno
ou pessoa jurídica de
direito privado sem
fins lucrativos. No caso
de entidade privada
sem fins lucrativos, esta
deverá ser uma entidade
dotada de capacidade
técnica, gerencial e
organizacional para o
projeto, sendo imprescindível experiência
comprovada na atividade de reflorestamento
com espécies nativas ou
preservação florestal.

Poderão solicitar apoio
financeiro, respeitando
as orientações das
linhas:
• Sociedades com
sede e administração
no País, de controle
nacional ou estrangeiro, cooperativas,
associações, fundações
e empresários
individuais inscritos
no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas
– CNPJ e no Registro
Público de Empresas
Mercantis;
• Pessoas jurídicas de
direito público; e
• Pessoas físicas residentes e domiciliadas
no País caracterizadas
como Produtor Rural,
para investimento no
setor agropecuário.
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Criado pela Lei 11.284
de 6 de março de 2006
e regulamentado pelo
Decreto No 7.167/2010.
A gestão do Fundo no
âmbito do Serviço Florestal
Brasileiro está a cargo da
Gerência Executiva de
Fomento Florestal, que
também se responsabiliza pela articulação de
parcerias, pelo estímulo e
a divulgação de oportunidades de acesso a recursos
para atividades florestais.

O Fundo Amazônia é gerido
pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que
também se incumbe da
captação de recursos, da
contratação e do monitoramento dos projetos e ações
apoiados. O Fundo Amazônia conta com um Comitê
Orientador - COFA, com
a atribuição de determinar
suas diretrizes e acompanhar
os resultados obtidos; e com
um Comitê Técnico - CTFA,
nomeado pelo Ministério
do Meio Ambiente, cujo
papel é atestar as emissões
oriundas de desmatamentos
na Amazônia. O Comitê
Técnico, conforme acima
mencionado, atesta os
cálculos apresentados
pelo Ministério do Meio
Ambiente quanto às reduções efetivas de Emissões
de Carbono Oriundas de
Desmatamento, apreciando
as metodologias de cálculo
da área de desmatamento
e a quantidade de carbono
por hectare utilizada no
cálculo das emissões. O
Comitê Técnico é composto
por seis especialistas de notório saber técnico-científico
designados pelo Ministério
do Meio Ambiente, após
consulta ao Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas,
para mandato de três anos,
prorrogável uma vez por
igual período.
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Fontes de
Recursos

As principais fontes
O fundo captará recursos
de recursos do FNDF
exclusivamente por meio
envolvem uma parcela das de doações.
arrecadações dos contratos
de Concessões Florestais
em florestas públicas da
União. Adicionalmente
o Fundo pode receber
doações realizadas por
entidades nacionais ou
internacionais, públicas ou
privadas.

IE à Luz da
Economia
Ambiental

Há claras evidências de que
as taxas de juros praticadas
são significativamente
inferiores às praticadas
nos mercados de crédito.
Isso significa um subsídio
ambiental via crédito.

Recursos a fundo perdido
(não reembolsáveis),
subsidiando projetos
sustentáveis.

Recursos a fundo perdido (não reembolsáveis),
subsidiando projetos
sustentáveis.

Avaliações
Realizadas

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.

Não foram identificadas Não foram identiavaliações realizadas por ficadas avaliações
fontes independentes.
realizadas por fontes
independentes.
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Recursos financeiros
emprestados de
acordo com condições
específicas do BNDES
para diferentes
atividades.
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Grupo 4
13 BNDES
Compensação
Florestal
(BNDES) http://

14 Pronaf Agroecologia

15 Pronaf Eco

16 Fundo de Direitos
Difusos (MJ)

A Linha de Crédito de Investimento
para Agroecologia está sujeita às
seguintes condições especiais: (Res.
3299 art. 3o I/VI; Res. 3375 art. 1o
XXXI)
a) beneficiários: agricultores familiares
enquadrados nos Grupos “C” ou “D”,
desde que apresentem proposta ou
projeto técnico para: (Res. 3299 art.
3o I; Res. 3375 art. 1o XXXI) (*)
I - sistemas agroecológicos de produção, conforme normas estabelecidas
pela Secretaria da Agricultura Familiar
do Ministério do Desenvolvimento
Agrário; (Res. 3375 art. 1o XXXI)
II - sistemas orgânicos de produção,
conforme normas estabelecidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; (Res. 3375 art. 1o
XXXI)
b) finalidades: financiamento dos
sistemas de produção agroecológica,
incluindo-se os custos relativos à
implantação e manutenção do
empreendimento; (Res. 3299 art. 3o
II)
c) limite por beneficiário, independentemente dos definidos para
outros investimentos ao amparo
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) para agricultores familiares
pertencentes aos Grupos: (Res. 3299
art. 3o III a/c)
I - “C”: até R$6.000,00 (seis mil reais);
(Res. 3299 art. 3o III a)
II - “D”: até R$18.000,00 (dezoito mil
reais); (Res. 3299 art. 3o III b)
III - coletivo ou grupal: de acordo
com o projeto técnico e o estudo
de viabilidade técnica, econômica
e financeira do empreendimento,
observado o limite individual por
beneficiário; (Res. 3299 art. 3o III c)
d) encargos financeiros: taxa efetiva
de juros de 3% a.a. (três por cento ao
ano); (Res. 3299 art. 3o IV)
e) prazo de reembolso: até 8 (oito)
anos, incluídos até 3 (três) anos de
carência quando a atividade assistida
requerer esse prazo e o projeto
técnico determinar; (Res. 3299 art.
3 V)
f) a mesma unidade familiar de
produção pode contratar até 2 (dois)
empréstimos consecutivos, sendo que
o segundo somente pode ser concedido após o pagamento de pelo
menos 1 (uma) parcela da primeira
operação e mediante apresentação
de laudo da assistência técnica que
ateste a situação de regularidade do
empreendimento financiado. (Res.
3299 art. 3o VI)

Apoio a agricultores
familiares, por meio
de investimento em
tecnologias de energia
renovável e sustentabilidade ambiental.

Seleciona, por meio
de edital, projetos das
áreas de meio ambiente,
proteção e defesa do
consumidor e promoção
e defesa da concorrência,
patrimônio cultural
brasileiro e outros direitos
difusos e coletivos.
Poderão receber recursos
do CFDD pessoas
jurídicas de direito público das esferas federal,
estadual, municipal e
do Distrito Federal e as
entidades civis sem fins
lucrativos. Os projetos
selecionados receberão
apoio financeiro de R$
100 mil a R$ 443,7 mil.
Direito difuso é aquele
que abrange número
indeterminado de pessoas unidas pelo mesmo
fato, diferentemente dos
direitos coletivos, que
pertencem a grupos ou
categorias de pessoas
determináveis.

www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/
Areas_de_Atuacao/
Meio_Ambiente/
BNDEScompensacaoflorestal.html

Características

Regularização, em
todo o território
nacional, do passivo de reserva legal
em propriedades
rurais destinadas
ao agronegócio
mediante os
institutos da compensação florestal
e da desoneração,
previstos no inciso
III e no § 6o do
art. 44 da Lei no
4.771/65 (Código
Florestal).
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Objetivos
Declarados

Apoio à regularização do passivo
de reserva legal
em propriedades
rurais destinadas
ao agronegócio e
a preservação e
a valorização das
florestas nativas e
dos ecossistemas
remanescentes.

Apoio a agricultores familiares, por
meio de investimento em sistemas
de produção agroecológicos ou
orgânicos.
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Implantar, utilizar e/ou
recuperar: a. tecnologias
de energia renovável,
como o uso da energia
solar, da biomassa,
eólica, miniusinas de
biocombustíveis e a substituição de tecnologia
de combustível fóssil por
renovável nos equipamentos e máquinas
agrícolas; b. tecnologias
ambientais, como
estação de tratamento
de água, de dejetos e
efluentes, compostagem
e reciclagem; c.
armazenamento hídrico,
como o uso de cisternas,
barragens, barragens
subterrâneas, caixas
d’água e outras estruturas de armazenamento
e distribuição, instalação,
ligação e utilização
de água; d. pequenos
aproveitamentos
hidroenergéticos; e.
silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato
de implantar ou manter
povoamentos florestais
geradores de diferentes
produtos, madeireiros
e não madeireiros; f.
adoção de práticas
conservacionistas e
de correção da acidez
e fertilidade do solo,
visando à sua recuperação e ao melhoramento
da capacidade produtiva.

O CFDD tem como
objetivo a reparação dos
danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos
de valor artístico, estético,
histórico, turístico,
paisagístico, por infração
à ordem econômica e a
outros interesses difusos
e coletivos.
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Estrutura Itens Financiáveis:
Básica
1. Aquisição de
imóvel rural com
cobertura nativa
excedente que
seja admitido pelo
órgão ambiental
competente como
adequado para
fins de compensação florestal em
relação às propriedades rurais com
passivo de reserva
legal, mediante
a instituição de
servidão florestal
permanente em
favor das últimas;
2. Aquisição
do direito de
servidão florestal
permanente a ser
instituído sobre
imóvel rural com
cobertura nativa
excedente que
seja admitido pelo
órgão ambiental
competente como
adequado para
fins de compensação florestal
em relação às
propriedades
rurais com passivo
de reserva legal;
e 3. Aquisição
de imóvel rural
localizado em
Unidade de
Conservação que
seja admitido pelo
órgão ambiental
competente como
adequado para
fins de desoneração, mediante
posterior doação
ao Poder Público,
nos termos do
art. 44, § 6o, do
Código Florestal.

Via BNDES:Pessoas Físicas enquadradas como agricultores familiares
no Pronaf, e desde que apresentem
proposta simplificada ou projeto
técnico para: 1. Sistemas agroecológicos de produção, conforme
normas estabelecidas pela Secretaria
da Agricultura Familiar do Ministério
do Desenvolvimento Agrário; 2.
Sistemas orgânicos de produção,
conforme normas estabelecidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
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O Conselho Federal
Gestor do Fundo de
Defesa de Direitos
Difusos é responsável por
administrar a aplicação
dos recursos financeiros
originados de multas
aplicadas pela Justiça
Federal, pelo Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cadê) e pela
Secretaria de Direito
Econômico do Ministério
da Justiça, condenações
judiciais, dentre outros,
decorrentes da violação
dos direitos difusos.
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Público-Alvo

Empresas, empresários individuais,
associações e
fundações, com
sede e administração no País,
dos setores do
agronegócio.

Agricultores familiares enquadrados
nos Grupos “C” ou “D”.
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Pessoas físicas
enquadradas como
agricultores familiares
do Pronaf, desde que
apresentem proposta
ou projeto técnico para
investimento em uma ou
mais finalidades.

Entidades públicas e civis
são apoiadas pelo CFDD
desde que tenham como
finalidade a promoção
de eventos educativos
ou científicos, na edição
de material informativo
que diga respeito à
natureza das infrações ou
danos causados às áreas
do meio ambiente, do
consumidor, dos bens e
direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico,
paisagístico, da defesa
da concorrência e de
outros interesses difusos
e coletivos. O modelo
da carta-consulta está
disponível no endereço
eletrônico www.mj.gov.
br/cfdd e a apresentação
será dividida em quatro
chamadas. A primeira
receberá projetos de promoção da recuperação,
conservação e preservação do meio ambiente
e melhoria da qualidade
de vida da população
brasileira. Em seguida,
proteção e defesa do
consumidor e promoção e
defesa da concorrência. A
terceira chamada refere-se
ao patrimônio cultural
brasileiro e, por fim, serão
selecionados projetos
relacionados a outros
direitos difusos e coletivos.
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Estrutura BNDES diretamen- Via BNDES:
Institute ou BNDES +
cional
Agente Financeiro Condições financeiras:
Taxa de juros
Valor Mínimo do
• 1% a.a. - para uma ou mais
Financiamento
operações que, somadas ao saldo
• Operação direta: devedor dos financiamentos “em ser”
R$ 10 milhões;
contratados no mesmo ano agrícola,
• Operação
não excedam R$ 10 mil por mutuário.
indireta não
• 2% a.a. - para uma ou mais
automática: R$ 1
operações que, somadas ao valor
milhão.
nominal dos financiamentos “em ser”
contratados no mesmo ano agrícola,
Taxa de Juros
superem R$ 10 mil e não excedam R$
• Operação direta: 130 mil.
Custo Financeiro
+ Remuneração
Prazo Total:
Básica do BNDES
Até 10 anos, incluídos até 3 anos de
+ Taxa de Risco de carência quando a atividade assistida
Crédito
requerer esse prazo e o projeto
• Operação
técnico determinar.
indireta não
Participação máxima do BNDES: até
automática: Custo 100%.
Financeiro + Remuneração Básica
Limite do financiamento:
do BNDES + Taxa
de Intermediação R$ 50 mil.
O limite por mutuário independe
Financeira +
daquele definido para outros
Remuneração da
financiamentos no âmbito do Pronaf.
Instituição Financeira Credenciada A mesma unidade familiar de
produção pode contratar até
dois financiamentos do Pronaf
Custo Financeiro
Agroecologia, sendo que o segundo
Taxa de Juros em
fica condicionado ao pagamento
Longo Prazo de pelo menos uma parcela da
TJLP
primeira operação e à apresentação
de laudo de assistência técnica que
Remuneração
ateste a situação de regularidade
Básica do BNDES
do empreendimento financiado e
De 1,8% a.a.
capacidade de pagamento.
Remuneração da
Instituição Financeira Credenciada:
Negociada entre
a instituição financeira credenciada
e o Beneficiário.

Via BNDES:
Condições financeiras
Taxa de juros:
• 1% ao ano (a.a.) - para
uma ou mais operações
que, somadas ao saldo
devedor dos financiamentos “em ser”, não
excedam R$ 10 mil;
• 2% a.a. - para uma ou
mais operações que, somadas ao saldo devedor
dos financiamentos “em
ser”, superem R$ 10 mil e
não excedam a R$ 50 mil.
Sempre que o mutuário
contratar nova operação
de investimento que,
somada aos saldos
devedores dos financiamentos “em ser” nessa
finalidade, ultrapasse o
limite de enquadramento
da operação anterior, o
novo financiamento terá
os encargos previstos
na faixa de taxa de
juros correspondente
ao somatório do
saldo devedor dos
financiamentos “em ser”
com o valor da nova
proposta. Para operações
coletivas, a taxa de juros
será de 2% a.a. Nesse
caso, o valor individual
obtido pelo critério de
proporcionalidade de
participação fica limitado
a R$ 20 mil por agricultor,
independentemente dos
limites definidos para
outros financiamentos no
âmbito do Pronaf.
O valor por operação
coletiva é limitado a R$
10 milhões. Participação
máxima do BNDES Até
100%.
Prazo total
1. até 12 anos, para
projetos de miniusinas de
biocombustíveis com as
finalidades (a) e (e);
2. até 10 anos para as
finalidades (a) a (d); e
3. até 5 anos para a
finalidade (f).

Taxa de Intermediação Financeira:
De 0,5% a.a. Essa
taxa é isenta para
micro, pequenas e
médias empresas
(MPMEs).

Prazo de carência
1. até 8 anos para a
finalidade (e), quando
a atividade assistida
requerer esse prazo e o
projeto técnico comprovar sua necessidade;
2. até 5 anos para as
finalidades (a) a (d),
quando a atividade
assistida requerer esse
prazo e o projeto técnico
comprovar sua necessidade; e
3. até 2 anos para a
finalidade (f).

Taxa de Risco de
Crédito: Até 3,57%
a.a., conforme o
risco de crédito do
beneficiário.
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Criado em 24 de julho de
1985 pela Lei n. º 7.347 o
Conselho Federal Gestor
do Fundo de Defesa de
Direitos Difusos - CFDD,
é um fundo de natureza
contábil, vinculado ao
Ministério da Justiça, e
regulamentado pela Lei
no 9.008, de 21 de março
de 1995.
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Fontes
de
Recursos

Participação do
BNDES • Até 100%
nos Municípios
de baixa e média
rendas localizados
nas regiões Norte
ou Nordeste. • Até
90% nos demais
Municípios das
regiões Norte ou
Nordeste e para
os Municípios de
baixa e média
rendas localizados
nas demais
regiões. • Até
80% nos demais
Municípios. Prazo
Total: Até 15 anos,
determinado pela
capacidade de
pagamento da
Beneficiária ou dos
produtores rurais
com passivo de
reserva ambiental
a regularizar,
a critério do
BNDES. Prazo de
Carência: Até 12
meses, conforme
o ciclo de colheita
e fluxo de caixa da
Beneficiária ou dos
produtores rurais
com passivo de
reserva ambiental
a regularizar, a
critério do BNDES.
Periodicidade
de Pagamento:
Semestral ou
anual, de acordo
com o fluxo
de receitas da
Beneficiária ou dos
produtores rurais
com passivo de
reserva ambiental
a regularizar, a
critério do BNDES.

Contando inicialmente apenas com
um percentual dos recursos obrigatórios relativos aos depósitos à vista,
o programa passou paulatinamente
a utilizar, também, recursos oriundos
de outras fontes, quais sejam, Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT),
Poupança Rural, recursos próprios
de bancos cooperativos, recursos
ordinários do BNDES, Fundos
Constitucionais e Orçamento Geral
da União.

Contando inicialmente
apenas com um
percentual dos recursos
obrigatórios relativos
aos depósitos à vista,
o programa passou
paulatinamente a utilizar,
também, recursos oriundos de outras fontes,
quais sejam, Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT), Poupança Rural,
recursos próprios de
bancos cooperativos,
recursos ordinários do
BNDES, Fundos Constitucionais e Orçamento
Geral da União.

IE à Luz
da Economia
Ambiental

Crédito e
financiamento a
taxas praticadas
por um banco de
desenvolvimento.
Há indicações de
que esse incentivo
tem data limite
para ser encerrado
em 31 de maio de
2012.

As taxas de juros do programa são
inferiores às taxas de mercado – e,
em alguns casos, abaixo também
do custo de captação dos bancos –,
são necessárias fontes públicas, bem
como incentivos para que fontes
privadas sejam utilizadas no Pronaf.

As taxas de juros do
programa são inferiores
às taxas de mercado – e,
em alguns casos, abaixo
também do custo de
captação dos bancos –,
são necessárias fontes
públicas, bem como
incentivos para que
fontes privadas sejam
utilizadas no Pronaf.

Financiamento de
projetos selecionados via
edital público.

Avaliações
Realizadas

Não foram identificadas avaliações
realizadas por
fontes independentes.

DE CONTI, Bruno Martarello e
ROITMAN, Fábio Brener. “Pronaf:
uma análise da evolução das fontes
de recursos utilizadas no programa.”
Revista do BNDES Vol. 35, junho
2011, pp. 131-168 e as referências
nele citadas.

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.
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Grupo 5
17 Política de
Garantia de
Preços Mínimos
para Produtos da
Sociobiodiversidade PGPM-Bio

18 Programação de
Aquisição de Alimentos. PPA

19 Reserva
Particular de
Patrimônio
Natural RPPN

20 Programa de Estímulo
à Produção Agropecuária
Sustentável PRODUSA

Características

Modalidade de
Subvenção Direta que
prevê ao extrativista
o recebimento de um
bônus caso efetue a
venda de seu produto
por preço inferior ao
preço mínimo fixado
pelo Governo Federal.

Programa de Aquisição de
Alimentos e Sociobiodiversidade.

Possibilidade
de Redução ou
Isenção fiscal do
Imposto Territorial
Rural (ITR) para
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural - RPPNs.
A sociedade aceita
não receber o
pagamento do ITR,
o proprietário cria
a UC.

Programa destinado ao desenvolvimento de boas práticas
de produção, responsabilidade
social e de preservação ambiental estimulando a recuperação
de áreas degradadas, bem
como projetos de adequação
ambiental, regularização da
propriedade perante a legislação
ambiental, e a recuperação de
áreas degradadas.

Objetivos
Declarados

O objetivo maior é
manter o homem e a
mulher na floresta, de
tal maneira que ele
ou ela possa extrair
da flora produtos
que vão gerar renda,
incentivando a
manutenção e o
manuseio racional do
meio ambiente.

Articulação entre produção,
comercialização e consumo.
• Recursos: MDS e MDA
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• Disseminar o conceito de
agronegócio responsável
e sustentável, agregando
características de eficiência,
de boas práticas de produção,
responsabilidade social e de
preservação ambiental;
• Estimular ações de sustentabilidade ambiental no âmbito do
agronegócio;
• Estimular a recuperação
de áreas degradadas para o
aumento da produtividade
agropecuária;
• Apoiar ações de regularização
das propriedades rurais frente
à legislação ambiental (reserva
legal, áreas de preservação
permanente, tratamento de
dejetos e resíduos, entre outros);
• Assegurar condições para o
uso racional e sustentável das
áreas agrícolas e de pastagens,
reduzindo problemas ambientais;
• Intensificar o apoio à
implementação de sistemas
produtivos sustentáveis, como o
sistema orgânico de produção
agropecuária.
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Estrutura
Básica

A Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) elabora e
operacionaliza os
Preços Mínimos. O
acompanhamento e a
análise das operações
têm a participação
de uma instância de
decisão envolvendo
o MMA, MAPA, MF,
MDA, MPOG e a
CONAB.

PRINCIPAIS PRODUTOS
Açaí, Babaçu, Castanha
do Brasil, Caju, Cupuaçu,
Graviola, Mel, Pupunha,
Chicha, Careru;
QUANTIDADE 8 mil
toneladas;
FAMÍLIAS ENVOLVIDAS 9
mil;
DESAFIO Processo de
estruturação produtiva
Organização Social,
Regularização Fundiária,
Crédito, Ater, Gestão,
Assessoria Tecnológica e
Capacitação Gerencial.

Para reduzir ou
ficar isento do
pagamento de ITR
o proprietário deve:
em primeiro lugar
se cadastrar no
Cadastro Técnico
Federal CTF/
TCFA do IBAMA
conforme instrução
normativa IBAMA
no 96 de 30 de
agosto de 2006
(cadastro de isento
do pagamento de
taxa de controle
e Fiscalização
Ambiental do
IBAMA – TCFA);
depois declarar
no documento
de Informação e
Apuração DIAT/
ITR ( junto à Receita
Federal), as Áreas
de Preservação
Permanente (APP),
reserva Legal e
outras áreas de
floresta nativa; Declarar anualmente
o Ato Declaratório
Ambiental – ADA
( junto ao Cadastro
Técnico Federal –
CTF/TCFA).

Itens Financiáveis
SOLO/PASTO: Aquisição,
transporte, aplicação e incorporação de corretivos (calcário,
gesso agrícola e adubos para
correção); Gastos realizados com
adubação verde; Implantação
de práticas conservacionistas do
solo; Investimento definido em
projeto técnico específico como
necessários para a sistematização de várzeas já incorporadas
ao processo produtivo; Recuperação de pastagens (operações
de destoca; implantação e
recuperação de cercas nas áreas
que estão sendo recuperadas;
aquisição de energizadores
de cerca; aquisição e plantio
de sementes e de mudas
forrageiras; aquisição, construção
ou reformas de pequenos
bebedouros e de saleiros ou
cochos de sal).
OUTROS: Adequação ambiental
de propriedades rurais, notadamente a recomposição das áreas
de reserva Legal e de Preservação Permanente, inclusive
sistemas produtivos implementados sob o regime de manejo
florestal sustentável nas áreas de
Reserva Legal; Implantação de
sistemas orgânicos de produção
agropecuária, inclusive serviços
e insumos inerentes ao período
de conversão e à fase relativa
à certificação, como inscrição,
inspeção e manutenção, dentre
outros itens. Implantação de
florestas de dendezeiros em
áreas produtivas degradadas.
Condições Gerais:
Taxa de juros:
• 5,75% ao ano: quando se
tratar de projeto produtivo
destinado à recuperação de
Áreas Degradadas (aquelas que,
comprovadamente, apresentam
graves ou substanciais processos
erosivos ou de desertificação),
inclusive pastagens e florestas de
dendezeiro.
• 6,75% ao ano, demais casos.
Nível de participação:
Até 80% do valor do orçamento,
limitado a R$ 400 mil por
beneficiária, para projetos
destinados à recuperação de
áreas degradadas e R$ 300 mil
por beneficiária, para os demais
casos.
Prazo Total:
Até 60 meses, já incluída a
carência de até 12 meses.
Forma de pagamento:
Semestral ou Anual.
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Público-Alvo

Acesso à Subvenção:
Se for extrativista:
• Declaração de
Aptidão ao Pronaf DAP;

Públicos do Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar
(Pronaf);

Proprietários rurais.

Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF);

Compra da Agricultura
• 2a via da nota fiscal
de venda (nota avulsa) Familiar com Doação
Simultânea (CPR Doação);
ou de compra;
• Conta Corrente/
Ordem Bancária;

Formação de Estoque pela
Agricultura Familiar– CPR
Estoque.

• CPF regular.
Se for Cooperativa ou
Associação:
• Declaração de
Aptidão ao Pronaf DAP Jurídica
• 2a via da Nota
fiscal de venda ou de
compra
• Conta Corrente
em Banco Oficial em
nome da cooperativa;
• Certidões negativas
INSS e FGTS.
Estrutura
Institucional

Criada pela Lei no
11.775 de 2008.

Criado pela Lei No 10.696
de 02/07/2003 - Art. 19º.
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No artigo 21 da
Lei 9 985, de 18 de
julho de 2000.

Produtores Rurais (Pessoas
Físicas e Jurídicas) e Cooperativas
de Produtores Rurais.
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Fontes de
Recursos

• A dotação orçamentária para execução da
subvenção conta com
recursos da Política
de Garantia de Preços
Mínimos – PGPM; .

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Isenção do ITR –
Imposto Territorial
Rural

• A dotação orçamentária pertencente ao
Mapa;
• Os recursos financeiros serão provenientes
do Tesouro Nacional;
• Contudo, a sistemática de liberação de
valores ocorre dentro
de um orçamento
tutelado pelo
Grupo de Trabalho
Interministerial do
Extrativismo criado
pela Portaria Interministerial no 254, de 27
de agosto de 2008.
• Assim, o acompanhamento e a análise
das operações têm a
participação de uma
instância de decisão
envolvendo o MMA,
MAPA, MF, MDA,
MPOG e a CONAB.
IE à Luz da
Economia
Ambiental

Subsídio ambiental na Incentivo na forma de
forma de subvenção
garantia de compra da
(pagamento direto) ao produção.
extrativista ou à sua
cooperativa.

Subsídio ambiental
materializado em
termos de isenção
fiscal.

Avaliações
Realizadas

Não foram identificadas avaliações
realizadas por fontes
independentes.

Existem inúmeras
Não foram identificadas
dissertações e teses avaliações realizadas por fontes
acadêmicas sobre
independentes.
diferentes aspectos
relacionados à
RPPN, não necessariamente sobre a
isenção fiscal à ela
relacionada.

Não foram identificadas
avaliações realizadas por
fontes independentes.
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As taxas de juros do programa
são inferiores às taxas de
mercado. Evidencia-se, assim,
o subsídio ambiental mais uma
vez. Avaliações Realizadas
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Grupo 6
21 Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas PROPFLORA
Características

Financiar a implantação e manutenção destinadas ao uso comercial,
industrial e energético; recomposição e manutenção de áreas de preservação e reserva florestal legal.

Objetivos Declarados

Objetivo:
Gerais
• Implantação e manutenção de florestas destinadas ao uso industrial;
• Recomposição e manutenção de áreas de preservação e reserva florestal
legal;
• Implantação e manutenção de espécies florestais para produção de
madeira destinada à queima no processo de secagem de produtos
agrícolas;
• Implantação de projetos agroflorestais (agricultura consorciada com
floresta); e
• Implantação e manutenção de florestas de dendezeiro.
Econômicos
• Contribuir para a redução do déficit existente no plantio de árvores
utilizadas como matérias-primas pelas indústrias;
• Incrementar a diversificação das atividades produtivas no meio rural;
• Gerar emprego e renda de forma descentralizada; e
• Alavancar o desenvolvimento tecnológico e comercial do setor, assim
como a arrecadação tributária.
Dos pontos de vista social e ambiental, visa a fixar o homem no meio
rural e reduzir a sua migração para as cidades, por meio da viabilização
econômica de pequenas e médias propriedades, e contribuir para a
preservação das florestas nativas e ecossistemas remanescentes.

Estrutura Básica

As operações do PROPFLORA serão realizadas por meio das instituições
financeiras credenciadas.
Taxa de Juros:
6,75% a.a., incluído a remuneração da instituição financeira credenciada de
3% a.a..

Público-Alvo

Produtores rurais (pessoas físicas/jurídicas) e suas associações e cooperativas.

Estrutura Institucional

BNDES e instituições financeiras credenciadas.

Fontes de Recursos
IE à Luz da Economia Ambiental

Subsídio ambiental na forma de subvenção (pagamento direto) ao
extrativista ou à sua cooperativa.

Avaliações Realizadas

Não foram identificadas avaliações realizadas por fontes independentes.
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Quadro A.5. Modelo de Quadro Síntese das Ações Explicitamente Ambientais - Setor Bancário Brasileiro - Fundos
Constitucionais de Financiamento Regional
Fundo Constitucional de
Financiamento para a Região
Norte (FNO) (Banco da
Amazônia)

Fundo Constitucional de
Financiamento para a Região
Centro-Oeste (FCO) (Banco
do Brasil)

Fundo Constitucional de
Financiamento para a Região
Nordeste (FNE) (Banco do
Nordeste)

Características/ Fundos constitucionais foram
criados em 1989 com o objetivo
de promover o desenvolvimento
regional. O FNO Amazônia
Sustentável foi criado em 2006. O
FNO Biodiversidade também foi
criado em 2006.

Fundos constitucionais foram
criados em 1989 com o objetivo
de promover o desenvolvimento regional. O FCO oferece
financiamentos exclusivamente
para o setor privado.

Fundos constitucionais foram
criados em 1989 com o objetivo
de promover o desenvolvimento
regional. FNE oferece financiamentos com prioridade a
municípios de menor população e
menor renda da região semiárida,
com o objetivo de promover o
desenvolvimento regional.

Objetivos
Declarados

Os recursos do FNO são
destinados a três programas
de financiamento: o Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), o
Programa de Financiamento do
Desenvolvimento Sustentável
da Amazônia (FNO Amazônia
Sustentável) e o Programa de
Financiamento para Manutenção
e Recuperação da Biodiversidade
Amazônica (FNO Biodiversidade).
O FNO Amazônia Sustentável tem
o objetivo de consolidar as diversas
linhas de financiamento antes
operadas pelo Banco da Amazônia
com recursos do FNO não ligados
ao Pronaf. O FNO Biodiversidade
é dirigido a produtores rurais
e populações tradicionais não
contempladas no Pronaf. Possui
tratamento diferenciado para a
recuperação de reserva legal, com
taxa efetiva de apenas 4% ao ano,
independentemente do porte do
cliente.

O foco do FCO está dirigido para
atividades de pequenos e microprodutores rurais e microempresas urbanas. As alocações são
destinadas, na maioria dos casos,
a dois programas: a) o FCO
Empresarial, que apoia atividades
como comércio e serviços; e b) o
FCO Rural, que financia atividades
relacionadas à agricultura.

O foco do FNE está dirigido
para atividades de pequenos
e microprodutores rurais e
microprodutores urbanos. Entre
os programas de financiamento
do FNE estão:

Estrutura
Básica

O FNO Amazônia Sustentável
apoia empreendimentos com
componentes socioambientais.
Os setores contemplados são:
agricultura, pecuária, silvicultura,
aquicultura, captura e transformação de pescado, agroindústria,
turismo, indústria, infraestrutura
econômica não governamental,
comércio e prestação de serviços.

Entre os programas do FCO Rural
está o Programa de Conservação
da Natureza – Pronatureza –
destinado a projetos de agricultura ecológica e conservação
ambiental. O único programa
do FCO que estabelece critérios
ambientais é o Pronatureza. Os
demais limitam seus procedimentos ambientais à verificação de
licenças ambientais específicas às
atividades financiadas.

Público-Alvo

Os projetos beneficiados pelo FNO
são segmentados por setor de
atuação, pelo valor da proposta e
pelo porte do projeto. Com base
nessas subdivisões, o Banco define
se os critérios socioambientais
serão aplicados por meio de uma
avaliação mais detalhada.

Apesar do foco estabelecido em
projetos de menor porte, parte
considerável dos recursos do FCO
é destinada a grandes projetos.

a) FNE Verde – Programa de
Financiamento à Conservação e
Controle do Meio Ambiente;
b) FNE Pró-Recuperação Ambiental – Programa de Financiamento
à Regularização e Recuperação
de Áreas de Reserva Legal e
de Preservação Permanente
Degradadas.
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Estrutura
Institucional

A determinação de diretrizes e
critérios de gestão dos Fundos
Constitucionais está a cargo do
Ministério de Integração Nacional.
O FNO é gerido pelo Banco da
Amazônia e segue as diretrizes nos
planos federais para o desenvolvimento da Amazônia, tais como
(a) o Plano Amazônia Sustentável
(PAS) e (b) a Política Nacional de
Desenvolvimento regional (PNDR).

A determinação de diretrizes e
critérios de gestão dos Fundos
Constitucionais está a cargo do
Ministério de Integração Nacional.
O FCO é gerido pelo Banco do
Brasil.

A determinação de diretrizes e
critérios de gestão dos Fundos
Constitucionais está a cargo do
Ministério de Integração Nacional.
O FCO é gerido pelo Banco do
Nordeste do Brasil.

Fontes de
Recursos

Os recursos são provenientes
da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre
produtos industrializados. Segundo
a Constituição de 1988, 3% do total
dessa arrecadação é direcionado
aos fundos, sendo 0,6% para o
FNO (0,6% para o FCO e 1,8% para
o FNE – ver a seguir)

Os recursos são provenientes da
arrecadação dos impostos sobre
a renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos
industrializados. Segundo a
Constituição de 1988, 3% do total
dessa arrecadação é direcionado
aos fundos, sendo 0,6% para o
FCO (0,6% para o FNO e 1,8%
para o FNE – ver a seguir)

Os recursos são provenientes da
arrecadação dos impostos sobre
a renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos
industrializados. Segundo a
Constituição de 1988, 3% do total
dessa arrecadação é direcionado
aos fundos, sendo 1,8% para o
FNE.

IE à Luz da
Economia
Ambiental

Subsídio

Subsídio

Subsídio

Avaliações
Realizadas

PNUMA, FGV e Embaixada
Britânica de Brasília (2010).
Financiamentos Públicos e
Mudanças do Clima.

PNUMA, FGV e Embaixada
Britânica de Brasília (2010).
Financiamentos Públicos e
Mudanças do Clima.

PNUMA, FGV e Embaixada
Britânica de Brasília (2010).
Financiamentos Públicos e
Mudanças do Clima.
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Anexos
Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de
1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

Presidência da República

Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 7.830, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012
Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos
Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências.
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