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I. Objetivo do trabalho
O presente trabalho tem por objetivo avaliar as causas do relativamente baixo uso do
crédito na modalidade da agricultura de baixo carbono nas áreas escolhidas como
prioritárias. Uma vez identificada as causas para o relativo insucesso nos volumes de crédito
no Programa ABC, o projeto proporia mudanças no desenho dos contratos no intuito de
elevar a captação por parte dos agricultores. Caberia, também, avaliar o desenho escolhido
para determinação das áreas prioritárias a fim de, eventualmente, redesenhar os critérios de
seleção das áreas.
A percepção dos gestores do Observatório ABC e de analistas e pesquisadores acerca do
assunto sugere que há uma área degradada relativamente grande e que, portanto, existe
espaço (leia-se, demanda) para investimentos robustos no intuito de ampliar a adoção de
tecnologias de baixo uso de carbono de tal sorte a atingir as metas propostas para o
Programa ABC, especialmente para as áreas prioritárias. Como as captações se mostraram
relativamente reduzidas torna-se relevante entender quais os problemas que restringem a
tomada de recursos por parte dos produtores rurais. Haveria algum viés de seleção na
escolha das áreas prioritárias que limita o avanço do programa ABC nessas áreas? Seria um
problema de desenho do contrato de crédito na modalidade ABC? Há algum arranjo
institucional que poderia favorecer a coordenação das políticas voltadas a ampliação do
programa ABC nas áreas prioritárias? Eis as perguntas centrais endereçadas no presente
estudo.
Após estudar o assunto, conversar com um leque de pessoas envolvidas no setor e avaliar as
regiões com potencial de recuperação, o diagnóstico central a ser aqui desenvolvido é que
não há restrição de oferta, mas sim de demanda por parte dos produtores com relação ao
crédito ABC. Parece-nos que o risco embutido na recuperação de áreas degradas não
assegura demanda relevante pelo crédito rural. Ademais, muitas áreas selecionadas como
prioritárias apresentam risco econômico elevado, o que exige algum tipo de apoio quase
permanente para que o programa tenha sucesso. Em outras palavras, o critério de seleção de
áreas prioritárias deve levar em consideração parâmetros econômicos, além dos técnicos,
para que o programa amplie sua capacidade de sucesso.
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O trabalho será desenvolvido em cinco módulos, além da introdução. A seção 2 versará sobre
o critério de determinação das áreas prioritárias para recuperação pelo Programa ABC. A
seção 3 desenvolve a questão do risco na agricultura enfatizando a relevância dos critérios
econômicos para tomada de decisão de políticas públicas; a seção 4 elabora alguns
elementos levantados pela pesquisa que limitaram a tomada de recursos nas últimas safras;
a seção 5 elabora propostas de um desenho institucional e de políticas que podem ajudar na
ampliação da tomada de recursos pelos produtores para recuperação de áreas prioritárias; e
a última seção resume os resultados apresentados pela pesquisa.

II. A determinação das áreas prioritárias para recuperação.
A perfeita definição conceitual bem como dos critérios adotados para determinação das
áreas prioritárias no Programa ABC não está clara no texto original apresentado pelo
Governo Federal. Na verdade, o relatório do programa em momento algum detalha a lógica
por trás do foco prioritário de recuperação de áreas degradadas do ponto de vista da
geografia agropecuária brasileira. Assim é que para entender qual o critério adotado pelos
técnicos que elaboraram o programa o presente trabalhou realizou entrevistas com a
liderança técnica do Plano ABC. Através das entrevistas ficou claro que, em que pese o fato
que estudos regionalizados adotassem diferentes indicadores agronômicos e econômicos, de
fato, não se definiu por escrito o critério adotado. Entretanto, tornou-se evidente que o
principal elemento para priorização eram as áreas de pastagens degradadas. Para tanto, os
técnicos selecionaram alguns indicadores de produtividade da pecuária e a partir deles
selecionaram as áreas prioritárias. O indicador de lotação (cabeças por hectare ou unidade
animal por hectare) constituiu o elemento mais relevante para a seleção pelos técnicos do
Plano ABC.
Nesse sentido, tornou-se central ao presente estudo encontrar as áreas de pastagens com
lotações baixas. Os estudos previamente desenvolvidos pelo Observatório ABC1 com base
nos trabalhos georreferenciados feitos pela EMBRAPA selecionaram regiões que seriam
prioritárias para estimular o uso do crédito no intuito de recuperar as áreas degradadas com
1 Vide, em especial, Observatório ABC: Agricultura de baixa emissão de carbono: a evolução de um novo
paradigma. In: www.observatórioabc.com.br.
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agricultura de baixa emissão de carbono. A maneira encontrada para o cálculo das áreas
degradadas (e, portanto, prioritárias) foi a lotação das pastagens, que coincide com o critério
adotado pelos formuladores do Plano ABC. Tomando por base indicadores do número de
cabeças por hectare de pastagem em todos os municípios brasileiros foi possível estabelecer
uma nota de corte que selecione as regiões com lotação menor do que 0,7 cabeças por
hectare. A figura 1 apresenta os municípios com lotação inferior a 0,7 cabeças por hectare. É
possível notar que há uma concentração relevante dessas áreas em municípios da região
nordeste, embora seja possível encontrar áreas degradadas em diversas regiões do país que
convivem com áreas com produtividade bem mais elevadas.
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Figura 1. Lotação das pastagens por Municípios (valores menores que 0,7 cab/ha) 2

Fonte : EMBRAPA

2 Por metodologia do software de geoprocessamento os municípios selecionados são coloridos em sua
totalidade geográfica, o que não representa a realidade. No caso da Amazônia, por exemplo, os municípios são
grandes e o mapa faz parecer que todo município está recoberto por pastagens, o que claramente não é
verdadeiro, posto que a maior parte é floresta nativa. Mapas mais detalhados baseados em imagens de satélite
podem ser encontrados no sítio da LAPIG, citado na referência 2 acima.
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O critério de lotação seria melhor estimado se o número de cabeças fosse convertido em
unidades animais, ou seja, transformar as diferentes categorias do rebanho (bezerros,
novilhas, matrizes, garrotes e bois) em peso equivalente a 450 quilos, posto que há diferença
significativa no peso de cada uma dessas categorias e todas elas podem ser contadas em
cabeças. Estudos conduzidos pela Laboratório de Processamento de Imagens e
Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás (UFG)3 fizeram essas
estimativas e os resultados se assemelham bastante aos levantados pela EMBRAPA adotando
o critério apresentado na figura 1. Assim, tomando por base o critério de lotação das
pastagens, desenvolveu-se o conceito que essas áreas seriam prioritárias para recuperação
através dos programas de agricultura de baixo carbono. Com base nesse critério de
prioridade o total de área a ser priorizada montaria aproximadamente 52 milhões de
hectares de pastagens degradadas.
A pergunta relevante a ser perseguida é encontrar as razões econômicas para a baixa
demanda de crédito nessas regiões que são justamente as que mais necessitariam de
recursos para recuperação4. A percepção a ser melhor elaborada na próxima seção é que
muitas das regiões eleitas como prioritárias carecem de um ou mais elementos que somados
produzem risco econômico elevado.
Como é bem sabido, boa parte das áreas degradadas são aquelas de maior risco climático,
seja por problemas de alta variabilidade nas chuvas, solos arenosos, declivosos, etc. O risco
de fazer um investimento em agricultura nessas regiões é elevado. Ainda que as tecnologias
de integração e de plantio direto mitiguem os riscos da alta variância das chuvas, elas não os
eliminam. A percepção de risco por parte dos pecuaristas é ainda mais elevada posto que a
agricultura exige alta tecnologia de produção, alto uso de insumos modernos e, portanto, de
capital. O risco do endividamento é visto como elevado. A figura 2 apresenta as curvas de
precipitação em todo o país. É possível ver que muitas áreas do Maranhão, Piauí, Bahia,
Tocantins apresentam precipitação relativamente baixa.

3

In: www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/

4 O Observatório ABC levanta anualmente o uso dos recursos do Programa ABC para cada região do Brasil.
Ver em especial: Análise dos recursos do Programa ABC – Visão Regional. In: www.observatórioabc.com.br.
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Figura 2. Isoietas anuais médias (chuvas em mm por ano)

Fonte: Ministério de Minas e Energia

Ademais é importante ressaltar que o risco de veranicos (falta de chuva por períodos
superiores a 11 dias consecutivos) é elevado nessas regiões. Ou seja, além da precipitação
ser reduzida ela é muitas vezes mal distribuída. As figuras 3 e 4 apresentam respectivamente
a probabilidade de ocorrência de veranicos maiores do que 11 dias nos meses de outubro,
novembro, dezembro e janeiro nos estados do Maranhão e do Piauí. É possível notar que em
diversas regiões de ambos estados a probabilidade de faltar chuva durante o ciclo vegetativo
das lavouras é elevado. Poucas regiões apresentam probabilidade inferior a 20%, sendo boa
parte da área superior a 50%. Nas variedades de ciclo mais precoce de soja, por exemplo, 11
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dias de falta de chuva representa uma perda potencial relevante, especialmente se atingir a
fase de enchimento de grãos.

Figura 3. Probabilidade de ocorrência de veranicos no Maranhão nos meses de outubro,
novembro, dezembro e janeiro
outubro

dezembro

novembro

janeiro

8

Figura 4. Probabilidade de ocorrência de veranicos no Piauí nos meses de outubro,
novembro, dezembro e janeiro

outubro

dezembro

novembro

janeiro

É bom ter presente que muitos estudos técnicos realizados com competência nos últimos
anos apontam diversas áreas com elevado potencial de integração sob o ponto de vista
edafoclimático e agronômico. Entretanto muitas regiões carecem de boa logística o que
eleva sobremaneira o risco de margem na atividade agrícola posto que os insumos
apresentam preços elevados e o produto preço relativamente baixo.

A figura 5 apresenta as rotas logísticas existentes hoje nas regiões Norte e Nordeste do país.
É possível ver que diversas regiões eleitas como prioritárias não são cobertas pelas principais
rotas logísticas de exportação do país. Nesse sentido, o alto custo logístico eleva
significativamente o risco operacional da atividade agrícola. Há forte redução no preço
recebido pelos produtores e elevação no preço pago pelos insumos, o que reduz a margem
da atividade.
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Figura 5. Rotas Atuais de Exportação no Brasil
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Fonte: Ministério dos Transportes/Empresas
Elaboração MBAgro

Fonte: Ministério dos Transportes

É certo que diversos projetos logísticos estão sendo planejados para regiões que hoje
carecem de infraestrutura apropriada para escoamento da produção agropecuária. Esses
projetos permitirão com o tempo que as margens em diversas regiões com potencial
agrícola melhorem no tempo. A figura 6 apresenta alguns projetos logísticos que estão
sendo planejados para a próxima década. O desenvolvimento de um programa de
Inteligência Territorial integrando diversas áreas de governo permitiria conciliar as

10

políticas de transporte com as de produção agrícola. Um novo arranjo institucional traria
sinergias relevantes às políticas públicas e beneficiaria o Programa ABC.
Figura 6. Novas Rotas Ferroviárias Planejadas
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Fonte: Ministério dos Transportes
Elaboração MBAgro

Fonte: Ministério dos Transportes

Os problemas enfrentados nas últimas três safras na Bahia, Piauí e até no Maranhão e
Tocantins atestam que a combinação de risco climático com má logística pode gerar
problemas de endividamento relativamente complicados. Vale notar que essas regiões há
cinco anos eram consideradas de alto potencial e muitos enxergaram risco moderado, o que
não se mostrou verdadeiro em diversas áreas nas últimas quatro safras.
É bom ter presente também que há, na prática, poucas possibilidades de culturas para se
utilizar nos processos de integração entre lavoura e pecuária. Embora as possibilidades
11

agronômicas de integração sejam inúmeras, em verdade, somente a soja se mostra aderente
ao sistema de produção sob a ótica econômica especialmente em regiões de logística mais
limitada. Muitas das áreas degradadas não permitem duas safras o que restringe o potencial
de ganho da agricultura.
Há duas outras importantes limitações por vezes esquecidas que tornam complexas as
possibilidades de intensificação tecnológica nas regiões degradadas. Em muitas regiões não
há calcário para recuperação dos solos. Por se tratar de um insumo essencial na recuperação
da fertilidade dos solos e por ser um produto de baixo valor agregado, o custo logístico afeta
significativamente a viabilidade econômica de utilização do calcário. A figura 7 apresenta o
mapa das minas de calcário no Brasil em diversos estágios de concessão. É forçoso
reconhecer que muitas das regiões de recuperação carecem de oferta consistente de
calcário.
Figura 7. Minas de Calcário (em diversas estágios de concessão)

Fonte: DNPM Elaboração MBAgro
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Outro elemento essencial para a produção pecuária é a presença de frigoríficos. A figura 8
apresenta a estrutura de frigoríficos existente no país que apresentam vigilância pelo
Sistema de Inspeção Federal (SIF). Mais uma vez pode-se notar que as principais regiões com
pastagens degradadas não possuem hoje estrutura de abate, o que acaba por limitar a
integração dessas regiões ao mercado internacional. Ademais, os preços recebidos pelos
pecuaristas dessas regiões são inferiores ao do restante do país, o que novamente contribui
para reduzir as margens operacionais da atividade e desestimular a tomada de risco na
direção de elevação tecnológica e de intensificação no uso de capital.
Figura 8. Distribuição do Rebanho Bovinos e Frigoríficos no Brasil

Legenda
frigorificos
Cabeças
9 - 58.000
58.001 - 183.657
183.658 - 399.900
399.901 - 803.976
803.977 - 2.213.310

Fonte: IBGE
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Nos modelos desenvolvidos para a Agricultura de Baixo Carbono o plantio de madeira
aparece como uma possibilidade interessante de integração tanto à pecuária, quanto à
agricultura. Diferentes sistemas vêm sendo testados em diversas regiões. Entretanto, ao se
utilizar a floresta como alternativa de manejo é sempre bom lembrar que a demanda por
madeira tem uma geografia muito restrita aos compradores do produto final, ou seja,
celulose ou ferro gusa. Madeira para serraria permite maior diversidade geográfica, mas tem
demanda limitada.
A geografia da produção de celulose apresenta clara concentração. Dados da Associação
Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) indicam que 80% da madeira para celulose é
oriunda de um raio inferior a 100 quilômetros da planta industrial. Em outras palavras,
diferentemente do que faz crer o senso comum, a logística de suprimento da fábrica de
celulose requer que a madeira não viaje muito. O mesmo pode ser dito acerca do
suprimento de madeira para as plantas de ferro-gusa. As figuras 9 e 10 apresentam,
respectivamente, as áreas de produção de celulose e de ferro gusa. É possível notar que a
concentração geográfica limita as regiões com potencial de demanda assegurada pela
madeira em atividades de larga escala e eficiência.
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Figura 9. Localização das empresas de Celulose e Papel

Fonte: BRACELPA; Elaboração: MB Agro
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Figura 10. Localização produtoras de ferro gusa

Fonte: SINDIFER Elaboração MBAgro
A principal conclusão a ser tirada do exposto nessa seção é que a seleção de áreas
prioritárias tem que levar em consideração a conta econômica dos produtores. É preciso
desenvolver um sistema de avaliação que incorpore os resultados econômicos nos modelos
de intensificação.
A figura 11 abaixo apresenta um exemplo do tipo de abordagem que o presente estudo
propõe. Ao se conciliar as informações de lotação das pastagens (em cabeças por hectare),
precipitação (regiões inferiores a 900 mm) e estrutura logística (rodoviária, ferroviária e
hidroviária) é possível ver com clareza que muitas áreas de potencial recuperação de
pastagens que se encontram na região do Nordeste carecem de precipitação e de logística.
Fica difícil imaginar que sem esses dois atributos faça sentido esperar grandes movimentos
de investimentos e intensificação da atividade pecuária e agrícola. Por outro lado, é possível
que que regiões dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul poderiam ser
escolhidas como prioritárias para o Plano ABC por apresentarem precipitação superior.
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É certo que as afirmações feitas acima devem ser tomadas como parciais, posto que o
exercício apresentado na figura 9 não comtempla a declividade dessas mesmas áreas. Não há
como intensificar eficientemente nas escalas atuais propriedades que se encontrem em áreas
declivosas. Vê-se, portanto, que o estabelecimento de áreas prioritárias requer um amplo
leque de informações que necessita ser trabalhado de maneira dinâmica e regionalizada.

Figura 11. Exercício de consolidação dos dados de precipitação (em mm), rotas logísticas,
precipitação inferior a 900 mm para determinação das áreas prioritárias do Plano ABC
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Ao se pensar no setor florestal seria interessante agregar ao exercício expresso na figura 11 a
localização das plantas de celulose e ferro gusa no intuito de determinar o potencial de
demanda de madeira dessas localizações. A figura 12 acrescenta essas informações ao
estudo, além de alocar as minas de calcário conhecidas no país (não necessariamente em
operação, o que exigiria um estudo mais aprofundado para determinar quais plantas estão
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em funcionando hoje). É possível notar que há regiões em Minas Gerais e até em São Paulo
com potencial de serem eleitas como prioritárias.
Figura 12. Exercício de consolidação dos dados de precipitação (em mm), rotas logísticas,
precipitação inferior a 900 mm, localização das plantas de celulose, de ferro-gusa, e de
calcário para determinação das áreas prioritárias do Plano ABC
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Os exercícios propostos acima reforçam a importância de ampliar o conjunto de variáveis
para determinação das áreas prioritárias para o Programa ABC.
Ademais, seria interessante avançar em um arranjo institucional que combinasse em uma
única instituição a Inteligência Territorial Nacional. Esse arcabouço de inteligência deveria
combinar as estratégias de expansão da infraestrutura logística com o programa de
recuperação de áreas degradadas através da agricultura de baixo carbono. Essa inteligência
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contemplaria modelos de avaliação de projetos de investimento que incorporassem
dinamicamente as transformações da conta econômica dos produtores5.

III. A questão do risco na agricultura: a relevância dos critérios econômicos para tomada de
decisão de políticas públicas.
O sucesso da agropecuária brasileira não aconteceu sem custos consideráveis e com grandes
instabilidades decorrentes de fatores inerentes a produção agrícola, mas também pelas
transformações da macroeconomia no país e no exterior. É certo que o risco climático é
inerente a agricultura. Reduções na quantidade de chuva provocam queda na produção
agrícola. Geadas, granizo e vendavais, são elementos altamente nocivos às culturas e
variações de temperatura e luminosidade acarretam perdas de produtividade. É sabido que
a infestação de pragas e ervas daninhas fazem parte do dia a dia de qualquer agricultor no
mundo. Ataque de bactérias, fungos e vírus afetam tanto a produção vegetal como a animal.
Todos esses elementos conferem a agropecuária um risco considerável.
No setor pecuário são vários os exemplos de problemas sanitários capazes de gerar graves
prejuízos econômicos em casos de ocorrência, ou por outro lado, promover diferencial
competitivo no caso de sua não ocorrência. Exemplo clássico é a ocorrência da “Doença da
Vaca Louca” nos EUA que derrubou em mais de 80% as exportações de carne bovina,
gerando prejuízos de bilhões de dólares para aquele país. Este episódio gerou oportunidade
ímpar para que o Brasil passasse a ocupar este espaço e conquistar o status de maior
exportador de carne bovina do mundo.
Os riscos agrícolas não se restringem ao meio físico e biológico. Os mercados agrícolas estão
sujeitos a significativas variações de preços. Por se tratar de um produto básico, essencial à
vida, a demanda dos alimentos varia muito pouco, ou seja, é bastante inelástica às variações
dos preços dos produtos agrícolas. Por outro lado, a oferta destes produtos demora a

5

Estudos recentes da GVAgro da Fundação Getúlio Vargas modelam do ponto de vista econômico diferentes
sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Vide Possamai, R. Análise de viabilidade econômica da
implantação do sistema integração lavoura-pecuária (ILP) no bioma cerrado Dissertação de Mestrado, EESP,
FGV, março 2017. Outro conjunto interessante de análise é o Otimizagro, desenvolvido pelas equipes de
Sensoriamento Remoto e do departamento de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (vide
http://csr.ufmg.br/pecuaria/pdf/futuro.pdf como exemplo de trabalho com variáveis técnicas e econômicas).
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responder a estímulos de preço, pois são produtos que tem ciclo de produção longo. Dessa
maneira, no curto prazo, o ajuste de oferta e demanda nos mercados agrícolas sempre se
dará pelos preços e não pelo ajuste da quantidade produzida, tal como ocorre na indústria. A
consequência desse fato é que normalmente a volatilidade dos preços agrícolas é maior que
a dos demais mercados.
A volatilidade nos preços dos alimentos aumentou nos últimos anos. A forte expansão na
demanda dos países emergentes somada ao desenvolvimento do mercado de
biocombustíveis, em especial o etanol de milho nos EUA, gerou um impulso na procura por
produtos agrícolas que a oferta não foi capaz de responder a contento. Dessa maneira, os
estoques agrícolas diminuíram na última década. Com isso, os riscos decorrentes da quebra
de safra por questões climáticas se tornaram mais relevantes. Demanda aquecida, baixos
estoques e variância climática tornam os mercados extremamente nervosos.
A variância de preços foi ainda intensificada por um fenômeno macroeconômico que marcou
os últimos anos. A alta liquidez existente nos mercados internacionais decorrentes da
expansão monetária tanto nos EUA quanto na Europa trouxe investidores dos mercados
financeiros para os mercados agrícolas. Diversos fundos de investimento passaram a investir
nos mercados de commodities agrícolas. Essa transformação estrutural acabou por
aumentar a volatilidade destes mercados.
É sempre bom ter presente que muitos dos produtos agrícolas são precificados em relação
aos mercados internacionais. Como consequência desse fato, há um risco na precificação em
Reais decorrente das oscilações na taxa de câmbio. Dado que o agricultor brasileiro obtém
sua receita em Reais, variações no câmbio trazem risco adicional à atividade. Ainda que
parte do custo de produção seja também dolarizada, é sempre válido lembrar que existe na
agricultura uma distância temporal entre os gastos e a receita. É nesse sentido que
oscilações na taxa de câmbio podem produzir ganhos ou perdas consideráveis na atividade
agrícola, constituindo assim um elemento de risco não desprezível.
A combinação de todos esses riscos (de produção, mercado e financeiro) faz da agricultura
brasileira um setor sujeito a grandes oscilações de renda.
No caso brasileiro é possível notar que as diferentes modalidades de risco tornam o país
especialmente suscetível a variações na renda dos produtores. Na Região Sul, nordeste e
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parcela do Mato Grosso do Sul e São Paulo, o risco de produtividade de lavouras anuais é
elevado. No caso do Mato Grosso e de boa parte do Centro-Oeste, esses riscos são mais
modestos. Entretanto em decorrência dos altos custos logísticos do país, as margens de
rentabilidade normais são bem menores nestas regiões, por conta do relativo alto preço dos
insumos e do menor preço dos produtos. Nesse sentido oscilações dos preços afetam muito
mais o Centro-Oeste que o Sul do país.
Como a renda agrícola é produto da produtividade e do preço de venda, portanto, seja pelo
risco de perdas na produção, seja por variações nos preços recebidos, o risco associado à
perda de renda é bastante elevado em todo o país.
É nesse sentido que qualquer programa que pretenda avançar na recuperação de áreas
degradadas tem que ser estruturado sobre critérios econômicos, além obviamente dos
técnicos.

O papel da política pública na mitigação de riscos agrícolas: o seguro rural
As políticas agrícolas foram criadas, no mundo e no Brasil, exatamente para tentar minimizar
os impactos sociais da perda de rentabilidade da atividade agrícola. Políticas de preço
mínimo, controle de estoques, crédito ao custeio, investimento e comercialização existem
em todas as grandes e pequenas agriculturas do mundo. Entretanto, o principal instrumento
de mitigação de risco na agricultura é o seguro rural.
Embora o seguro agrícola seja fundamental para assegurar estabilidade de renda aos
produtores, existem poucos sistemas de seguro em larga escala no mundo. Ocorre que a
natureza dos riscos e da atividade agrícola torna altamente improvável que o seguro rural
surja espontaneamente. A ocorrência de perda simultânea em várias propriedades quando
da quebra de safra em alguma região (eventos correlatos) é a realidade desse tipo de
seguro, mas não do mercado de seguro em geral, sendo, portanto uma falha de mercado6. O
seguro agrícola e as falhas de mercado na agricultura justificam a intervenção pública. Na
verdade, o seguro agrícola é um bom exemplo de falha de mercado e por essa razão que nos
6 Uma falha de mercado ocorre quando os mecanismos de mercado, não regulados pelo Estado e deixados
livremente ao seu próprio funcionamento, originam resultados econômicos não eficientes ou indesejáveis ao
ponto de vista social.
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sistemas de seguro de larga escala existentes no mundo, o setor público tem papel vital na
existência de um programa consistente de longo prazo.
Quais são os elementos que dificultam a criação de um sistema totalmente privado de
seguro rural? Em primeiro lugar, é fundamental perceber que o cálculo exato da
probabilidade de frustração de safra é bastante complexo. Esse cálculo depende não só de
atributos físicos, mas também de habilidades humanas, como por exemplo, a produtividade
depende da quantidade de chuva, da variância dessa chuva, da insolação, da incidência de
pragas, da época de plantio, da tecnologia embutida na semente, nos insumos e nas
máquinas. A capacidade gerencial e de detecção de problemas influenciam sobremaneira o
resultado final. O tipo de solo e o relevo afetam a produção. Vê-se, portanto, que a
probabilidade exata de frustração de safra é uma combinação de diversos elementos que
são específicos a cada realidade, o que torna o cálculo do valor do prêmio a ser cobrado uma
tarefa complexa, principalmente pela dificuldade de acesso a dados confiáveis.
Em segundo lugar, fica evidente no acima exposto, que o custo de monitoramento da
evolução da safra é bastante elevado, mesmo considerando as novas tecnologias de imagem
de satélite e monitoramento remoto. Além disso, pelas próprias características da
sazonalidade da produção agrícola, existe uma concentração dos eventos muito grande, o
que leva a dificuldades no dimensionamento da estrutura da empresa de seguros que muitas
vezes tem que trabalhar com ociosidade elevada durante parte do ano.
Em terceiro lugar, em caso de sinistro nem sempre é fácil separar o que é consequência dos
choques da natureza (seca, geada, chuva de granizo, novas doenças e pragas, etc.) daquilo
que é fruto da má fé (risco moral) ou imperícia do produtor. É difícil na agricultura separar
perfeitamente a ação do homem daquela da natureza. Nessas condições é fácil ver que
situações de litigio entre a seguradora e o produtor podem facilmente acontecer. Todos
esses elementos contribuem para tornar os custos de precificação e acompanhamento do
seguro sejam de fato elevados.
Mas há um quarto elemento complicador no caso de seguros agrícolas que o distingue da
maior parte de seguros como de vida, saúde, automóvel, dentre outros. Em todas essas
outras modalidades de seguro os eventos são independentes entre os segurados. No caso da
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agricultura existe o fenômeno de catástrofe. Em geral o sinistro em uma propriedade
encontra-se associado a diversas outras na mesma região dado que os fenômenos climáticos
tendem a afetar regiões relativamente grandes. O risco de catástrofe faz com que o
tamanho e a dispersão da carteira necessária para equilibrar custos e receitas das empresas
seguradoras seja muito grande. É preciso uma carteira enorme para dar conta de uma
quebra tal como a que ocorreu na safra 2011/12 no Rio Grande do Sul e Oeste do Paraná.
Note-se que o risco de catástrofe acaba sendo um importante inibidor da criação de uma
carteira ampla de seguro. Existe um tamanho e dispersão mínimos iniciais necessários para
conseguir sobreviver a eventos de catástrofe. Como não é possível imaginar que no ano 0
uma seguradora seja capaz de assegurar um número muito grande de produtores para
compensar o risco de catástrofe, não há o surgimento espontâneo do mercado de seguro
privado. Fica evidente que a falha de mercado precisa ser corrigida pelo Estado. Todos os
países que possuem seguro agrícola em larga escala têm no Estado ator fundamental na
construção do modelo. Os exemplos dos EUA e da Índia são emblemáticos nessa direção.
Vale ressaltar que além deles, países como México, Espanha, Chile, Peru, Portugal, Equador,
Colômbia, Uruguai, Áustria, Canadá, Paquistão, dentre outros a participação do Estado é
fundamental no desenvolvimento do mercado de seguro agrícola.
O resultado desse conjunto de dificuldades inerentes ao mercado de seguro agrícola torna
evidente a importância da presença do Estado como apoiador e indutor do desenvolvimento
do mercado. Para construir um sistema amplo e robusto é preciso consistência no tempo da
política pública de suporte ao setor. É fundamental manter o programa de subvenção ao
prêmio no decorrer de um longo período de tempo. Apenas desta maneira será possível
ampliar a carteira de seguro no país na medida em que progressivamente um número maior
de produtores vai aderindo ao mercado de seguro rural. O crescimento da carteira permite
que o risco percebido pela seguradora vá diminuindo no tempo e, dessa forma, reduzindo os
custos e reforçando a expansão do mercado. Qualquer instabilidade da política pública com
relação ao volume de recursos destinados a subvenção ao prêmio de seguro aborta o
crescimento do mercado.
As áreas prioritárias de recuperação por serem regiões de maior risco deveriam ser
apoiadas por um programa de seguro subvencionado pelo Estado. A redução do risco
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percebido pelo produtor para adoção de tecnologias que elevem a produtividade das
pastagens degradadas através da garantia de renda mínima promovida pelo seguro rural
seria essencial para o sucesso do Programa ABC nas áreas prioritárias.
IV. As restrições de demanda pelo crédito ABC

O principal diagnóstico encontrado em nossas entrevistas é que o fato de não havido
crescimento adequado dos empréstimos para Agricultura de Baixo Carbono tem muito
mais que ver com elementos de demanda do que particularmente de oferta.
De fato, os dados de oferta de crédito atestam para o Programa ABC atestam que o total
disponibilizado não foi em nenhum momento totalmente tomado. A figura 13 abaixo
apresenta a evolução do montante de crédito disponibilizado e contratado em bilhões de
reais entre as safras de 10/11 e 15/16. As informações foram organizadas pelo Observatório
ABC com base nos dados do Banco do Brasil, BNDES e Sicor. Nota-se que o volume de
recursos ofertados aumentou até a safra 14/15, quando passou a cair. Entretanto, de um
volume contratado máximo equivalente a R$ 3,66 bilhões, houve queda expressiva na safra
15/16 para R$ 2 bilhões, sinalizando um arrefecimento da procura por crédito posto que
havia disponibilidade de R$ R$ 3 bilhões na mesma safra.
Figura 13 - Programa ABC: Total contratado x Total disponibilizado (em bilhões de R$)
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A figura 14 resume a distribuição dos recursos contratados por finalidade nos investimentos
da safra 15/16. Dos R$ 2 bilhões contratados praticamente a metade foi destinada para
recuperação de pastagens; outros R$ 600 milhões foram utilizados para o plantio direto.
Assim, percebe-se que parcela não desprezível foi voltada ao plantio direto, prática essa que
indica áreas que provavelmente já se encontra em plantio, posto que a agricultura brasileira
atualmente trabalha com plantio direto de maneira generalizada. Nesse sentido, outras
linhas de crédito poderiam ser consideradas de Baixo Carbono uma vez que estão
financiando a prática de plantio direto.

Figura 14 - Programa ABC: Total contratado por finalidade de investimentos na safra
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Fonte: Sicor.

As seções anteriores tornaram claro que o risco percebido pelos agentes econômicos tende
a ser elevado nas regiões de maior degradação das pastagens. Esses elementos por si só
sugerem moderação no que diz respeito às expectativas quanto a velocidade de avanço do
Programa ABC. Entretanto, é importante ter presente que as condições de contorno
mudaram bastante no que concerne o ambiente macroeconômico da produção agrícola.
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Essas mudanças seguramente afetaram a tomada de decisão quanto a empréstimos de
prazo mais longo nos quais se incluem as linhas de crédito ABC.
O ponto central de mudança foi a elevação da taxa de juro associada a queda da inflação no
período mais recente. Em resumo, o juro real subiu muito desde 2015. A figura 15 apresenta
a evolução da taxa de juro nominal cobrada no crédito rural de custeio nos últimos 11 anos.
Apresenta também a evolução da inflação no período. Descontada a inflação do juro
nominal é possível calcular a taxa de juro real efetiva existente nos contratos de crédito do
Sistema Nacional de Crédito Rural. É possível notar que na safra 2006/07 o juro real do
crédito se situava na faixa de 4,9%. A partir de então, a queda no juro associada a elevação
da inflação fez com que o juro real caísse significativamente. Na verdade, o período que vai
de 2012 a 2015 foi marcado por uma taxa de juro real negativa nos empréstimos rurais. Vale
observar que o juro aos investimentos em máquinas, armazenagem, instalações chegou a
atingir a ordem de 2,5% ano em termos nominais. Do ponto de vista real, a taxa de juro
cobrada no crédito de investimento era amplamente negativa.

Figura 15. Evolução da taxa de juro nominal, real e da inflação no Sistema Nacional de
Crédito Rural (em %)
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A tabela 1 sintetiza as condições de financiamento do Programa ABC por ano safra considerando a
taxa de juro (% ao ano), o limite de crédito (em milhões de reais), o prazo máximo e a carência (em
anos) entre as safras de 2010/11 e 2016/17 conforme os trabalhos do Observatório ABC. Ao longo
das safras houve aumento relevante da taxa de juro especialmente nas duas últimas safras. Houve,
também, elevação do limite de crédito por tomador e, não obstante, o volume de crédito contratado
para o Programa ABC caiu, como pôde ser visto na figura 13.
Tabela 1 - Condições de financiamento do Programa ABC por ano-safra
Limite de crédito (em R$
Prazo máximo
Carência
mi)
2010/11
5% aa
1
Doze anos
Três anos
2011/12
5,5% aa
1
Até 15 anos
Até oito anos
2012/13
5% aa
1
Até 15 anos
Até seis anos
1 ou 3 (para plantio
2013/14
5% aa
Até 15 anos
Até seis anos
comercial de florestas)
2 ou 3 (para plantio
5% aa ou 4,5% aa para
Até 15 anos
Até seis anos
2014/15
médios produtores
comercial de florestas
2 para plantio comercial
de florestas; 3 (até 15
8% aa ou 7,5% aa para
2015/16
módulos fiscais; e 5
Até 15 anos De três a oito anos
médios produtores
(acima de 15 módulos
fiscais)
2016/17
8% aa ou 8,5% aa
Não menciona
Até 15 anos
Três anos
Fonte: PAP (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17).
Ano-safra

Taxa de juros

Na última safra nota-se que o juro real voltou a ser positivo, retornando para patamares
superiores a 5%. A sinalização para a safra 2017/18 é que o juro real se mantenha em
patamares superiores a 4%, posto que a sinalização da política pública é a manutenção da
taxa de juro ao crédito no patamar de 8,5% e a inflação deve convergir para níveis ao redor
de 4%. Ora, o cenário de juro real positivo por um longo período caso a contratação do
crédito seja feita hoje é um vetor de desestímulo a tomada de recursos especialmente nas
regiões de maior risco. A profunda mudança no cenário econômico indica que os produtores
estão mais cautelosos com o endividamento. A forte queda na venda de máquinas nos
últimos 3 anos atesta essa cautela. Na verdade, a área plantada nos últimos anos cresceu
muito pouco no país. Não é de se estranhar, portanto, que a tomada de empréstimos nos
Programas ABC tenha perdido vigor.
Outro elemento a ser considerado diz respeito ao quadro atual da pecuária. O cenário atual
é de queda no preço do boi. Após um forte ciclo de alta dos preços de todas as categorias da
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pecuária de corte (bezerro, boi magro e boi gordo), o ano de 2016 marcou uma guinada
relevante na tendência de preços. A redução no consumo interno decorrente da queda no
poder aquisitivo da população (seja pelo desemprego maior, seja pela perda do poder
aquisitivo por conta da alta inflação) fez com que os preços da pecuária mudassem de sinal.
A figura 16 abaixo mostra a evolução do preço do boi gordo nos últimos anos. A inversão de
tendência dos preços é clara. As barras mais claras indicam o preço futuro do boi gordo no
mês de março de 2017. A sinalização é de queda e manutenção de níveis de preços mais
baixos que no ano de 2016. Se descontada a inflação a queda seria ainda mais forte em
termos reais.
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Figura 16. Evolução do preço do boi gordo entre 2014 e 2017 (em R$/@)

Fonte: Cepea, BM&F, Elaboração: MB Agro
Ajustes futuros de: 17/03/2017
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É importante ter presente que inversões de tendência geram perdas consideráveis ao
sistema. Muitos pecuaristas estão estocados com reposição comprada em níveis de preços
elevados. A queda no preço do boi gordo traz perdas significativas. Pela primeira vez em
muitos anos observa-se o pecuarista endividado com os projetos de intensificação que fez
no bojo da alta dos preços da pecuária. Passou a ser comum ouvir de analistas de
reconhecida competência a percepção de que há momentos de venda acelerada de gado
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quando do vencimento das parcelas de crédito, situação raramente observada no passado.
Esses movimentos recentes induzem os pecuaristas a um conservadorismo maior quanto a
tomada de risco.
A conversão de áreas de pastagem em agricultura constitui desafio relevante para o
pecuarista. A demanda por tecnologia e capital humano é bem maior na agricultura do que
na pecuária extensiva. Nesse sentido, não há dúvida que é mais fácil ao agricultor incorporar
a pecuária em seu sistema de produção, do que o pecuarista de regiões tradicionais se
converter à agricultura. A percepção de risco do pecuarista é ainda mais alta do que a do
agricultor que decide avançar nas áreas de maior risco. Vale notar, entretanto, que o
agricultor por experiência própria conhece muito bem o risco agrícola. É compreensível,
portanto, que dependendo do ciclo de preços agrícolas e do custo do capital a decisão pela
tomada de risco mude consideravelmente. Assim é que o presente momento de elevação no
custo real do capital e de queda nos preços agrícolas restringe a decisão de investimentos o
que afeta todas as linhas de longo prazo de crédito, incluindo aqui as linhas do Programa
ABC.
A despeito do momento econômico mais desfavorável as entrevistas conduzidas no presente
estudo sugeriram, entretanto, que algumas modificações no desenho dos contratos
poderiam dar maior atratividade às modalidades de crédito do Programa ABC.

V. O desenho dos contratos de crédito ABC e de seleção das áreas prioritárias
Após entrevistas com agentes de crédito de três bancos relevantes no crédito rural,
tomadores de empréstimos, analistas e estudiosos de mercado a conclusão é que do ponto
de vista macro não há um erro de desenho no Programa ABC que limite estruturalmente sua
funcionalidade. O desenho dos contratos parece adequado. A principal crítica levantada se
refere a morosidade do processo de liberação. Esse assunto já foi muito bem elaborado nos
relatórios anteriores do Observatório ABC.
Entretanto, do ponto de vista de concorrência com outras modalidades de crédito há
relativa desvantagem nos programas ABC com relação a cobrança de comprovação no uso
dos insumos através de notas fiscais para todas as atividades propostas. Na verdade,
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teoricamente a comprovação de despesas é necessária para liberação dos recursos. Note-se
que há amarração entre o projeto apresentado e as despesas subsequentes. Em tese isso
não deveria ser um problema se o projeto não tiver que ser modificado no tempo. Os
diferentes sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta estão sendo testados na prática
e a realidade mostra que não há um único modelo vencedor. São inúmeras possibilidades e a
experiência prática mostra que é preciso se adaptar ao longo do tempo. É difícil imaginar
que a implantação de um projeto na prática por um período de oito anos não sofra nenhuma
alteração do projeto original.
Nesse contexto de comprovação dos investimentos realizados é preciso ter presente que o
padrão de controle do produtor típico associado a maneira habitual de ser flexível na
condução das operações (por exemplo, caso o cenário climático seja desfavorável o produtor
pode optar por mudar a rota do projeto), o engessamento do recurso ao projeto pode ser
limitador na demanda pela modalidade de crédito ABC.
Não há dúvida que do ponto de vista da política pública faz sentido exigir certa coerência e
comprovação de gastos. Entretanto, o engessamento ao projeto constitui um erro de
hipótese ao se imaginar que o modelo projetado seja perfeito e imutável. Vale lembrar que
as linhas do Programa ABC competem com outras que são mais flexíveis em suas exigências.
Na verdade, ao se considerar que boa parte das áreas plantadas no país hoje é feita sob
plantio direto, todas as linhas que financiam a safra de grãos são em tese para uma
agricultura de baixo carbono. Essas linhas não exigem detalhamento e comprovação tão
rigorosas quanto as especificadas pelo Programa ABC.
Após estudar o problema imaginamos que uma maneira de tornar o crédito mais atrativo
seria desenvolver um modelo no qual um seguro de renda ou de produtividade fosse
atrelado ao crédito no Programa ABC. Ou seja, seria muito interessante associar duas
políticas públicas prioritárias: as linhas de agricultura de baixo carbono com o programa de
seguro rural. Entendemos que dessa maneira a percepção de risco se reduziria e ampliaria a
tomada de recursos para investimento nos projetos ABC. Como os projetos de investimento
são de longa duração a consistência do programa de seguro rural é vital para garantir que o
produtor siga na atividade com uma percepção de risco adequada. Evidentemente é preciso
ter um bom cálculo econômico dos riscos envolvidos na produção, de sorte a calcular o risco
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do projeto e o custo do seguro. Cabe, então, determinar o nível de subvenção ao prêmio do
seguro. É bom ter presente que em áreas degradadas e de maior risco climático os prêmios
cobrados seriam proibitivos no desenho atual do seguro rural no Brasil. Nesse sentido seria
importante que o governo subvencionasse parte do prêmio no sentido de viabilizar o custo
do seguro na operação. Vale notar que o cálculo de risco deveria ser dinâmico posto que o
avanço do projeto na propriedade, bem como a melhoria das condições externas a mesma
(por exemplo, avanço logístico em áreas prioritárias), alteram a conta econômica e os riscos
da atividade.
Em resumo, o alinhamento coordenado das duas políticas poderia ser muito benéfico ao
programa ABC, especialmente nas áreas tidas como prioritárias.

VI. Conclusões e recomendações
São três as principais conclusões principais do presente trabalho:
I.

Não há no país um arranjo institucional tal que coordene as ações e as políticas
públicas quanto a Inteligência Territorial. Assim, não há um acompanhamento da
implantação do Programa ABC nas áreas prioritárias.

II.

É preciso remodelar o conceito de áreas prioritárias incorporando critérios
econômicos. A escolha de área prioritária baseada na lotação das pastagens não leva
em consideração os riscos percebidos pelos produtores nas referidas áreas.
Instabilidade de clima, deficiência logística, falta de insumos essenciais, inexistência
de estrutura de abate e recepção de grãos são limitações de difícil superação. Dessa
maneira, a escolha de áreas prioritárias deve seguir um modelo de tomada de
decisão que incorpore dinamicamente as variáveis econômicas. A prioridade deveria
ser dada às regiões que apresentassem um mínimo de viabilidade econômica. Na
medida em que o macroambiente se transforma (por exemplo, caso a logística de
uma determinada região avançar as áreas no entorno da nova malha logística
deveriam ser priorizadas para recuperação no programa ABC) a conta econômica
muda e essa área passa a ser então prioritária.
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Parece-nos, portanto, que a escolha de áreas prioritárias deve incorporar o critério
econômico como vetor relevante para escolher o caminho de avanço do Programa
nas áreas prioritárias. O monitoramento da rentabilidade do produtor é a chave para
o sucesso. Reforça-se aqui a relevância da primeira conclusão. Seria interessante
existir uma entidade que congregasse a inteligência territorial associando os estudos
logísticos ao avanço do Programa ABC, por exemplo.
III.

Do ponto de vista dos contratos do programa ABC a inovação proposta seria
incorporar um contrato de seguro rural ao crédito ABC. O seguro daria maior
segurança de renda ao produtor reduzindo o risco percebido da transformação
tecnológica da propriedade. A subvenção de parte do prêmio pelo governo reduziria
o custo da operação, o que poderia ser combinado a um juro menor dado que o risco
de não pagamento se reduz. A combinação das duas políticas traria sinergias
relevantes e permitiria o avanço dos Programas ABC nas áreas prioritárias.

Ao se redesenhar a escolha das áreas prioritárias, bem como o modelo de contrato
do Programa ABC incorporando o seguro rural, criam-se as condições de avanço da
agricultura de baixo carbono nas regiões degradadas. Seria muito interessante que
uma instituição federal pudesse congregar a Inteligência Territorial para delinear e
coordenar as ações conjuntas das políticas públicas.
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