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Análise dos Recursos do Programa ABC – Safras 2017/18 e 2018/19

Este relatório faz parte de uma série de publicações anuais do Observa-
tório do Plano ABC, que tem o objetivo de monitorar o Programa ABC, 
principal linha de crédito para o financiamento da agricultura de baixa 
emissão de carbono no Brasil. O relatório apresenta dados referentes 
aos anos-safra 2017/18 (de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018) 
e 2018/19 (de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019). Os dados 
utilizados nas análises são provenientes do Banco Central, com o qual 
o Observatório ABC estabeleceu uma parceria de compartilhamento da 

base do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), que 
agrega as operações de crédito rural no Brasil. 

Vale ressaltar que as informações do Sicor não são estáticas: as instituições 
financeiras possuem autonomia para alterar ou excluir operações de crédito 
em prazo determinado, conforme descrito no Manual de Crédito Rural (MCR). 
Com isso, a soma dos dados mensalmente reportados pelo Banco Central 
é ligeiramente distinta do valor total informado, acumulado no período. 
Os dados deste relatório são produto das somas mensais, que possibilitam 
análises mais detalhadas.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Os principais destaques do desempenho do Programa ABC nas últimas safras encontram-se na 
tabela abaixo:

SAFRA 2016/17 SAFRA 2017/18 SAFRA 2018/19

Montante disponibilizado R$ 2,9 bilhões R$ 2,13 bilhões R$ 2 bilhões

Montante contratado R$ 1,81 bilhão (63% 
do total ofertado)

R$ 1,55 bilhão (73% 
do total ofertado)

R$ 1,63 bilhão (81% 
do total ofertado)

Número de contratos 
aprovados 4.559 4.333 3.123

Valor médio dos 
contratos R$ 398 mil R$ 357 mil R$ 520 mil

Desembolso por 
agente repassador

Banco do Brasil – R$ 
814,77 milhões (44,9%)

BNDES – R$ 816,19 
milhões (45%)

Banco da Amazônia 
(BASA) – R$ 183,99 
milhões (10,1%)

Banco do Brasil – R$ 
999,33 milhões (65%)

BNDES – R$ 431,96 
milhões (28%)

Banco da Amazônia 
(BASA) – R$ 115,10 
milhões (7%)

Banco do Brasil – R$ 
1,12 bilhão (69%)

BNDES – R$ 405,86 
milhões (25%)

Banco da Amazônia 
(BASA) – R$ 101,06 
milhões (6%)

Desembolso por região

Sudeste – 22,7%

Norte – 19,5%

Nordeste – 12,3%

Centro-Oeste – 31,3%

Sul – 14,1%

Sudeste – 31,7%

Norte – 24,6%

Nordeste – 17,6%

Centro-Oeste – 14,5%

Sul – 11,6%

Sudeste – 33%

Norte – 21,5%

Nordeste – 17,6%

Centro-Oeste – 16,5%

Sul – 11,4%

Desembolso por 
estado (#3)

Goiás – R$ 288 milhões

Minas Gerais – 
R$ 224 milhões 

Tocantins – 
R$ 176 milhões

Minas Gerais – 
R$ 288 milhões

São Paulo – 
R$ 224 milhões

Tocantins – 
R$ 176 milhões

Minas Gerais – 
R$ 302 milhões

São Paulo – 
R$ 198 milhões

Bahia – R$ 155 milhões

Desembolso por 
finalidade (#2)

Recuperação de 
pastagens – R$ 1,1 
bilhão (61%)

Plantio direto – 
R$ 423 milhões (23%)

Recuperação de 
pastagens – R$ 746 
milhões (48%)

Plantio direto – 
R$ 608 milhões (39%)

Recuperação de 
pastagens – R$ 625 
milhões (38%)

Plantio direto – 
R$ 747 milhões (46%)
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Análise dos Recursos do Programa ABC – Safras 2017/18 e 2018/19

INTRODUÇÃO

Em atividade desde 2013, o Observatório ABC é uma iniciativa voltada a engajar a sociedade no 
debate sobre a agricultura de baixo carbono. Coordenado pelo Centro de Estudos em Agronegócio 
da Fundação Getulio Vargas (FGV Agro) e desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da FGV (FGVces), o Observatório ABC monitora as ações do Plano e do Programa 
ABC, desenvolvendo estudos técnicos que subsidiam e facilitam o diálogo com stakeholders. O 
Plano ABC é um dos nove planos setoriais para que o Brasil atenda o compromisso de mitigação 
de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), prevendo o desenvolvimento do setor agropecu-
ário baseado na baixa emissão de carbono. Por sua vez, o Programa ABC, objeto de análise deste 
relatório, é a principal linha de crédito associada ao Plano ABC, financiando práticas que envolvem 
produção sustentável e baixa emissão de GEE.

O primeiro capítulo deste relatório apresenta um histórico do Programa ABC, as condições de 
financiamento e as regras desde a sua concepção até a safra 2019/20, o papel do programa frente 
ao atingimento da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) e a Plataforma ABC. O segundo 
capítulo apresenta a atualização do desempenho (contratação) do Programa ABC referente aos 
anos-safra 2017/18 (de 1º julho de 2017 a 30 de junho de 2018) e 2018/19 (de 1º de julho de 2018 
a 30 de junho de 2019). Por fim, são apresentadas as considerações finais.

HISTÓRICO, OBJETIVOS E MODELO OPERATIVO DO PROGRAMA ABC 

O Programa ABC surgiu no âmbito das discussões internacionais sobre mudanças climáticas e dos 
esforços do país em reduzir as suas emissões de GEE.

Durante a COP15, realizada em Copenhague em 2009, o Brasil assumiu o compromisso voluntário 
de reduzir suas emissões de GEE entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020. 
Para alcançar a meta estipulada, a Lei nº 12.187/2009 instituiu a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima (PNMC), que estabeleceu o desenvolvimento de planos setoriais de mitigação e adaptação à 
mudança do clima para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono. Um dos planos 
setoriais estabelecidos foi o Plano ABC – Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, cujo 
objetivo é promover a redução das emissões de GEE na agricultura e possibilitar a adaptação do 
setor agropecuário às mudanças climáticas. O Plano ABC possui os seguintes objetivos específicos:

 n Recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;

 n Ampliar a adoção de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) em 4 milhões de 
hectares;

 n Expandir a adoção do sistema de plantio direto (SPD) em 8 milhões de hectares; 

 n Expandir a adoção da fixação biológica de nitrogênio (FBN) em 5,5 milhões de hectares de áreas 
de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados;

 n Expandir o plantio de florestas em 3 milhões de hectares;

 n Ampliar o uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de metros cúbicos de dejetos animais.
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Para o alcance desses objetivos, o Plano ABC estimou serem necessários recursos da ordem de 
R$ 197 bilhões entre 2011 e 2020, financiados com fontes orçamentárias e por meio de linhas de 
crédito. Desse total, projetou-se que R$ 157 bilhões seriam recursos disponibilizados via crédito 
rural e que a União teria despesa adicional de R$ 33 bilhões em forma de equalização de taxas pelo 
Tesouro Nacional.

Foi nesse contexto que surgiu o Programa ABC, principal linha de crédito voltada ao financiamento 
do Plano ABC e hoje incluída nos Planos Agrícolas e Pecuários (PAP) como linha de investimento. O 
modelo de operação do Programa ABC estabelece como agentes desembolsadores dos recursos o 
Banco do Brasil (BB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), este último 
por meio de bancos credenciados em sistema de operações indiretas. Além disso, os gestores dos 
fundos constitucionais, principalmente o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), passaram a reportar operações 
via Programa ABC, enquadrando projetos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) aos objetivos do Programa ABC.

As atividades que podem ser enquadradas no Programa ABC e receber financiamento são:

 n ABC Recuperação: financia a implantação de sistemas que recuperam a capacidade produtiva 
das pastagens degradadas com o incremento na produção de biomassa vegetal das espécies 
forrageiras e seu manejo racional;

 n ABC Plantio Direto: financia o sistema de produção baseado na manutenção dos resíduos ve-
getais sobre a superfície do solo, na eliminação das operações de preparo do solo e na adoção 
de rotação das culturas;

 n ABC Integração: financia o sistema de produção que integra atividades agrícolas, pecuárias e 
florestais realizadas na mesma área em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado;

 n ABC Fixação: financia o uso de microrganismos capazes de transformar o nitrogênio atmosférico 
em forma nitrogenada prontamente assimilável pelas plantas e por outros organismos, reduzindo 
o uso de fertilizantes;

 n ABC Florestas: financia a produção de florestas plantadas para fins econômicos, principalmente 
com espécies de eucalipto e pínus;

 n ABC Ambiental: financia projetos de adequação ambiental e recomposição de Áreas de Preser-
vação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL);

 n ABC Dejetos: financia a implantação de projetos de tratamento de efluentes e dejetos animais, 
o que contribui para a redução de metano na atmosfera. 

A Tabela 1 apresenta as condições de financiamento do Programa ABC por anos-safra, desde sua 
concepção até o ano-safra vigente.
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TABELA 1 – CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ABC POR ANO-SAFRA

ANO-SAFRA TAXA DE JUROS LIMITE DE CRÉDITO PRAZO MÁXIMO CARÊNCIA

2010/11 5,5% a.a. R$ 1 milhão 12 anos 3 anos

2011/12 5,5% a.a. R$ 1 milhão Até 15 anos Até 8 anos

2012/13 5,0% a.a. R$ 1 milhão Até 15 anos Até 6 anos

2013/14 5,0% a.a. R$ 1 milhão, ou R$ 3 milhões para 
plantio comercial de florestas Até 15 anos Até 6 anos

2014/15
5,0% a.a. ou 

4,5% a.a. para 
médio produtor

R$ 2 milhões, ou R$ 3 milhões para 
plantio comercial de florestas Até 15 anos Até 8 anos

2015/16
8,0% a.a. ou 

7,5% a.a. para 
médio produtor

R$ 2 milhões. Para plantio comercial 
de florestas, R$ 3 milhões (até 15 
módulos fiscais); e R$ 5 milhões 

(acima de 15 módulos fiscais)

Até 15 anos De 3 a 8 anos

2016/17
8,5% a.a. ou 

8,0% a.a. para 
médio produtor

R$ 2,2 milhões. Para plantio 
comercial de florestas, R$ 
3 milhões (até 15 módulos 

fiscais); e R$ 5 milhões (acima 
de 15 módulos fiscais)

Até 15 anos De 3 a 8 anos

2017/18 7,5% a.a.

R$ 2,2 milhões. Para plantio 
comercial de florestas, R$ 
3 milhões (até 15 módulos 

fiscais); e R$ 5 milhões (acima 
de 15 módulos fiscais)

Até 12 anos De 3 a 8 anos

2018/19 6,0% e 5,25%1 R$ 5 milhões Até 12 anos Até 8 anos

2019/20 5,25%2 e 
7,0% a.a.

R$ 5 milhões Até 12 anos Até 8 anos

Fonte: Elaboração própria com base em dados dos PAP 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 
2017/18, 2018/19 e 2019/20

Vale ressaltar que os objetivos do Plano e do Programa ABC estão alinhados ao Acordo de Paris e 
à Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira, por meio dos quais o país se compro-
meteu a reduzir suas emissões de GEE em 37% até 2025 e em 43% até 2030 (em relação aos níveis 
de 2005). O Brasil também se comprometeu a adotar medidas específicas em alguns setores, muitas 
delas conectadas aos objetivos do Programa ABC: 

 n Fortalecer o cumprimento do Código Florestal em âmbito federal, estadual e municipal (medida 
relacionada ao ABC Ambiental); 

1 A taxa de 5,25% ao ano corresponde à adequação ambiental (Recuperação de Áreas de Reserva Legal e de Preservação 
Permanente).
2 Idem.
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 n Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos (medida 
relacionada ao ABC Ambiental e ao ABC Florestas); 

 n Ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas por meio de sistemas 
de georeferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com vistas a 
desestimular práticas ilegais e insustentáveis (medida relacionada ao ABC Ambiental);

 n Fortalecer o Plano ABC como a principal estratégia para o desenvolvimento sustentável na 
agricultura, inclusive por meio da restauração adicional de 15 milhões de hectares de pastagens 
degradadas até 2030 (medida relacionada ao ABC Recuperação) e pelo incremento de 5 milhões 
de hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas (iLPF) até 2030 (medida rela-
cionada ao ABC Integração).

O cumprimento da NDC brasileira independe de apoio financeiro internacional (metas não condi-
cionadas). Portanto, ela deverá ser financiada em âmbito nacional, com fontes públicas e privadas, 
sendo o Programa ABC uma importante fonte de financiamento público.

PLATAFORMA ABC

Em 2018 foi criada a Plataforma ABC, com o objetivo de articular ações multiinstitucionais de moni-
toramento da redução das emissões de GEE dos setores da agropecuária brasileira, principalmente 
as derivadas das ações previstas e em execução pelo Plano ABC.3 A plataforma está instalada na 
Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna (SP).

A Plataforma ABC conta com um comitê diretor, composto por representantes do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Co-
municação (MTIC), Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), 
Rede Clima, Observatório ABC, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Banco do Brasil (BB), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e integrantes 
da sociedade civil e do setor privado.4

A Plataforma ABC realizou diversas estimativas relativas à contribuição das tecnologias fomentadas 
pelo Plano ABC para a mitigação de emissões, sendo a mais recente a de 2018. Apresentados na 
COP24, os resultados da estimativa mostram que o setor agropecuário reduziu as emissões entre 
100 milhões e 154 milhões de toneladas de CO2 no período de 2010 a 2018. O cálculo considerou 
o sequestro de carbono auferido com a recuperação de 10,44 milhões de hectares de pastagens 
degradadas, 5,83 milhões de hectares de áreas agregadas a sistemas de integração lavoura-pecu-
ária-floresta (iLPF), 9,97 milhões de hectares de plantio direto e 9,97 milhões de hectares de áreas 
que adotaram a FBN, entre outras tecnologias de baixa emissão de carbono previstas no Plano 
ABC.5 Para aumentar a precisão das estimativas, seria necessário levantar informações relativas à 
latitute e à longitude dos financiamentos do Programa ABC, bem como ter acesso à análise do solo 
das propriedades financiadas.6

3 Embrapa, 2019a.
4 Embrapa, 2018.
5 Embrapa, 2019b.
6 Conforme entrevista realizada com a Embrapa Meio Ambiente. 
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Em parceria com o FGV Agro, a Plataforma ABC também avançou no desenvolvimento de um 
modelo de monitoramento, relato e verificação (MRV) para o acompanhamento físico-financeiro de 
contratos do Plano ABC. Lançado em 2019, o modelo é composto por três ferramentas: Protocolo 
GHG, aplicativo AgroTag e Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), estes últimos 
produtos da Embrapa. As ferramentas se mostraram úteis para a fiscalização dos contratos e para 
a verificação da aplicação dos recursos pelas instituições financeiras de forma ampla e sem custo 
adicional, uma vez que são disponibilizadas gratuitamente.

FECHAMENTO DA SAFRA 2017/18

O período de vigência da safra 2017/18 vai de 1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2018. As aná-
lises apresentadas neste estudo se referem a esse período e à sua comparação com safras passadas. 

O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) de 2017/187 destinou R$ 188,4 bilhões para o crédito rural, sendo 
R$ 150,25 bilhões para operações de custeio e comercialização com juros controlados e livres e 
R$ 38,15 bilhões para programas de investimentos. Em comparação com os valores disponibilizados 
na safra anterior (2016/17), houve um aumento de cerca de 2,5%, considerando que o montante 
disponibilizado na safra 2016/17 foi de R$ 183,8 bilhões – R$ 149,8 bilhões para custeio e comer-
cialização e R$ 34 bilhões para investimentos, conforme o Gráfico 1.

GRÁFICO 1 – MONTANTES DISPONIBILIZADOS PARA CRÉDITO RURAL PELOS PAP 2016/17, 2017/18 E 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados dos PAP 2016/17, 2017/18 e 2018/19

7 MAPA, 2017. 
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Do montante provisionado para linhas de investimento na safra 2017/18, o Programa ABC recebeu 
R$ 2,13 bilhões, uma redução de 27% em relação à safra 2016/17, quando foram disponibilizados 
R$ 2,9 bilhões. Para o período 2018/19, o governo federal anunciou uma nova redução do montante 
previsto para aplicação, que passou para R$ 2 bilhões.

O valor provisionado ao Programa ABC na safra 2017/18 representa 5,58% do total destinado às 
linhas voltadas a investimentos e 1,13% do total de crédito rural previsto no PAP 2017/18. A taxa de 
juros determinada para a safra 2017/18 foi de 7,5% ao ano, valor inferior ao da safra anterior, que 
foi de 8,5% ao ano, ou 8% no caso de médios produtores rurais. É possível que a combinação entre 
melhoria das condições de financiamento e redução da oferta de recursos tenha contribuído para 
o aumento da execução dos recursos disponibilizados ao Programa ABC em comparação à safra 
2016/17. Em 2017/18, o total contratado do Programa ABC pelos produtores rurais em relação ao 
montante disponibilizado foi de 73% (contra 63% em 2016/17), o que representou R$ 1,55 bilhão, 
ou 0,82% do crédito rural. Vale lembrar que o total contratado no Programa ABC nunca atingiu o 
montante disponibilizado pelo governo no PAP. 

GRÁFICO 2 – VALOR TOTAL CONTRATADO VERSUS VALOR TOTAL DISPONIBILIZADO 
DESDE A SAFRA 2010/11 ATÉ A SAFRA 2017/18 PARA O PROGRAMA ABC
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Desde sua concepção até a safra 2017/18, o Programa ABC desembolsou um total de R$ 17,19 
bilhões, para um total disponibilizado de R$ 25,58 bilhões no mesmo período (execução de 67,2%). 

O número de contratos aprovados durante a safra 2017/18 foi de 4.333, uma redução de 5% em 
relação à safra 2016/2017, que teve 4.559 operações contratadas (Gráfico 3). O valor médio contra-
tado por operação também diminuiu, de R$ 398.102 por contrato na safra anterior para R$ 356.888 
em 2017/2018. 
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GRÁFICO 3 – NÚMERO DE CONTRATOS PARA O PROGRAMA ABC DA SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

O montante total contratado para a safra de 2017/18 foi de R$ 1,55 bilhão: R$ 999,33 milhões 
desembolsados via BB (65%), R$ 431,96 milhões via BNDES (28%) e R$ 115,10 milhões por meio 
do BASA (7%), conforme o Gráfico 4. Como em praticamente todas as safras analisadas, o BB foi o 
principal agente repassador direto do Programa ABC.

GRÁFICO 4 – VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor
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O Gráfico 5 apresenta a participação das fontes de recursos no total contratado do Programa ABC. 
Verifica-se a maior participação da Poupança Rural do BB, que aumentou de 14% para 65%, enquanto 
a participação de recursos do BNDES retrocedeu de 80% para 30%. Essa mudança é explicada pelo 
fato de que, na safra 2016/17, o BB atuou como repassador de recursos do BNDES, isto é, utilizou 
a fonte de recursos do BNDES como fonte principal para o reembolso. A participação de recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) manteve-se relativamente estável, 
variando de 6% na safra 2016/17 para 5% na safra 2017/18. Não houve operações reportadas no 
Sicor oriundas do FCO especificamente para o Programa ABC na safra 2017/18. 

GRÁFICO 5: PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS NO TOTAL CONTRATADO 
PARA O PROGRAMA ABC NAS SAFRAS 2016/17 E 2017/18 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

BRADESCO E SANTANDER SÃO OS PRINCIPAIS AGENTES REPASSADORES COM 
FONTE DE RECURSOS DO BNDES

O BNDES desembolsa recursos do Programa ABC por meio de operações indiretas, ou seja, trabalha 
com os demais bancos credenciados (públicos e privados). Na safra 2017/18, o principal agente 
repassador de recursos do BNDES foi o Banco Bradesco, com R$ 166,96 milhões contratados, seguido 
pelo Santander, com R$ 113,01 milhões. O Sicredi também se destacou como agente repassador, 
com R$ 48,31 milhões (Gráfico 6).
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GRÁFICO 6 – VALORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA ABC VIA 
BNDES POR AGENTE REPASSADOR NA SAFRA 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABC

Sob a perspectiva regional, a região Sudeste foi a que mais captou recursos do Programa ABC, 
com 31,7% do total contratado. Em seguida vem a região Norte, que tem ganhado participação na 
contratação do Programa ABC (de 8,4% em 2011/12 para 9,6% em 2014/15 e 24,6% em 2017/18), 
resultado de um processo de divulgação e capacitação das técnicas previstas no programa entre 
produtores rurais da região. Por outro lado, observa-se a significativa redução da participação da 
região Centro-Oeste, de 31,3% (região que mais captou recursos na safra 2016/17) para 14,5% na 
safra 2017/18. Talvez essa diminuição possa ser explicada pelo fato de os produtores do Centro-Oeste 
já terem atingido sua capacidade de endividamento via Programa ABC. A região Sul foi a que menos 
captou, com 11,6% do total contratado (Gráfico 7).
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GRÁFICO 7 – PARTICIPAÇÃO NO VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA 
ABC POR REGIÃO DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Embora tenha havido redução da participação do Sudeste em relação ao total contratado, essa 
região ainda é a que mais capta recursos do Programa ABC, possivelmente devido à presença de 
rede de assistência técnica mais ramificada e atuante, o que gera maior interesse e demanda pelos 
recursos (Gráfico 8). 

GRÁFICO 8 – VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC 
DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Com relação à distribuição estadual do recurso contratado na safra 2017/18, Minas Gerais foi o 
estado que mais contratou recursos do Programa ABC, no valor de R$ 228,5 milhões, seguido por 
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São Paulo, com R$ 222 milhões. Em terceiro lugar está o estado de Tocantins, com captação de 
R$ 193 milhões (Gráfico 9).

GRÁFICO 9: VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC POR ESTADO PARA A SAFRA 2017/18

R$
 m

ilh
õe

s

228 222

193

147

119

95 95
77 74 66 63

43 37 31
21 15 10 4 2 1 1 1 0

0

50

100

150

200

250

MG SP TO BA GO RS PA MA MT RO PR PI ES MS SC RR AC AL RJ AM AP PE SE PB CE DF RN

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

A Figura 1 e a Figura 2 apresentam a distribuição espacial dos recursos contratados via Programa 
ABC por município para a safra 2017/18 e para o acumulado do período de 2011/12 até 2017/18, 
respectivamente. 
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FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABC PARA A SAFRA 2017/18

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor
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FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABC PARA O TOTAL 
ACUMULADO CONTRATADO DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2017/18

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Observa-se que a contratação de recursos do Programa ABC concentrou-se nas regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e Matopiba (que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) no 
que diz respeito ao total acumulado desde a safra 2011/12. Na safra 2017/18 verifica-se significativa 
participação do Matopiba no total desembolsado, com destaque para Tocantins (em terceiro lugar) 
e concentração de recursos em alguns municípios da região oeste da Bahia. Os estados de Minas 
Gerais (em primeiro lugar) e São Paulo (em segundo lugar) apresentaram tomada de recursos mais 
pulverizada, com exceção das regiões oeste e noroeste de Minas Gerais, em que houve concentração 
de recursos em alguns municípios. Trabalho anterior do Observatório ABC8 aponta que áreas con-
sideradas prioritárias pelas lideranças técnicas do Plano ABC para financiamento (região Nordeste, 
em razão de sua baixa lotação de pastagens) não são grandes demandantes do Programa ABC. A 
baixa demanda da região é resultado de uma combinação de fatores, entre eles: baixa precipitação 
(o que aumenta o risco para atividades agrícolas, dificultando a integração lavoura-pecuária), pobre 
estrutura logística e distância dos frigoríficos (o que dificulta o escoamento da produção), ausência 
de cálcario na região (o que dificulta o tratamento do solo). Além desses elementos, especificamente 

8 Observatório ABC, 2017b.
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o acesso ao crédito do Programa ABC depende, entre outros fatores, de: (i) acesso a capacitação e 
assistência técnica por parte do produtor nas tecnologias preconizadas pelo Plano ABC; (ii) documentos 
que comprovem a regularização fundiária; (iii) acesso a agências bancárias com conhecimento dos 
requerimentos do Programa ABC. A combinação desses elementos fez com que ao longo do período 
entre 2011/12 e 2017/18 a concentração de desembolsos do Programa ABC não estivesse na região 
Nordeste, onde o ganho ambiental das tecnologias preconizadas pelo Plano ABC seria substancial. 

A Tabela 2 mostra o ranking dos dez municípios brasileiros que mais desembolsaram recursos do 
Programa ABC. 

TABELA 2 – RANKING DOS DEZ MUNICÍPIOS QUE MAIS DESEMBOLSARAM 
RECURSOS DO PROGRAMA ABC NA SAFRA 2017/18

ESTADO MUNICÍPIO  VALOR CONTRATADO (R$) 

MG JOÃO PINHEIRO  25.927.910,43 

PA PARAGOMINAS  20.884.603,08 

TO CASEARA  20.160.469,62 

BA SÃO DESIDÉRIO  19.018.768,14 

PI BAIXA GRANDE DO RIBEIRO  17.827.476,41 

BA FORMOSA DO RIO PRETO  16.827.910,52 

GO NOVA CRIXÁS  16.500.000,00 

SP LENÇÓIS PAULISTA  14.800.686,00 

RS URUGUAIANA  13.491.596,96 

MG FRUTAL  11.954.112,17 

Fonte: Sicor

O município que mais contratou recursos do Programa ABC foi João Pinheiro, em Minas Gerais, com 
cerca de R$ 26 milhões. Em segundo lugar encontra-se Paragominas, no Pará, com R$ 21 milhões, 
seguido por Caseara, em Tocantins, com R$ 20 milhões contratados. Nenhum desses municípios se 
encontrava no ranking dos dez municípios brasileiros que mais desembolsaram recursos do Programa 
ABC na safra 2016/17.

ANÁLISE POR FINALIDADE DE INVESTIMENTOS

O Programa ABC destinou 48% dos recursos contratados na safra 2017/18 para a recuperação de 
pastagens (ABC Recuperação), com R$ 746 milhões contratados, uma redução de 32% em comparação 
com a safra 2016/17 (com R$ 1,1 bilhão contratados). As atividades de plantio direto contaram com 
R$ 608 milhões contratados, o correspondente a 39% do total, um aumento de 43% em relação à 
safra anterior (com R$ 424 milhões contratados). Houve redução da contratação de recursos para 
as atividades de florestas plantadas e de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF): 
respectivamente, de R$ 113 milhões em 2016/17 para R$ 73 milhões em 2017/18 (florestas); e de 
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R$ 119 milhões para R$ 97 milhões na safra 2017/18 (integração). As demais finalidades de investi-
mento tiveram baixa participação no Programa ABC (Gráfico 10).

GRÁFICO 10 – VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC POR 
FINALIDADE DE INVESTIMENTOS E REGIÃO PARA A SAFRA 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

GRÁFICO 11 – VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC POR FINALIDADE 
DE INVESTIMENTO E REGIÃO PARA AS SAFRAS 2016/17 E 2017/18
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor 
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O ABC Fixação foi a linha menos acessada, com R$ 385 mil, seguida pela linha Orgânicos, com 
R$ 593 mil. Vale lembrar que, embora faça parte das atividades financiadas pelo Programa ABC, a 
produção de orgânicos não está contemplada no Plano ABC, pois seu potencial de mitigação de 
GEE ainda não foi comprovado cientificamente.

FECHAMENTO DA SAFRA 2018/19

O período de vigência da safra 2018/19 vai de 1º de julho de 2018 até 30 de junho de 2019. Os dados 
apresentados neste relatório são referentes a esse período e à sua comparação com safras passadas. 

O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) de 2018/199 destinou R$ 191,1 bilhões para serem tomados pelos 
produtores rurais em forma de crédito rural, sendo R$ 151,1 bilhões para operações de custeio e 
comercialização com juros controlados e livres e R$ 40 bilhões para programas de investimentos. 
Em comparação com o disponibilizado na safra anterior (2017/18), houve um aumento de cerca de 
1,4%, sendo que o montante disponibilizado na safra 2017/18 foi de R$ 188,4 bilhões – R$ 150,25 
bilhões para custeio e comercialização e R$ 38,15 bilhões para investimentos, conforme o Gráfico 12.

GRÁFICO 12 – MONTANTES DISPONIBILIZADOS PARA CRÉDITO RURAL PELOS PAP 2017/18, 2018/19 E 2019/20
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Fonte: Elaboração própria com base em dados dos PAP 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20

Do montante provisionado para linhas de investimento na safra 2018/19, foi prevista a aplicação 
de R$ 2 bilhões para o Programa ABC, uma redução de 6,1% em relação à safra 2017/18, quando 
foram disponibilizados R$ 2,13 bilhões. Para a safra 2019/20, o governo federal anunciou aumento 
do montante do Programa ABC, disponibilizando um total de R$ 2,1 bilhões (aumento de 4,8% em 
relação à safra 2018/19).

9 MAPA, 2018. 
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O valor provisionado ao Programa ABC na safra 2018/19 representa 5% do total destinado às linhas 
voltadas a investimentos e 1% do total de crédito rural previsto no PAP 2018/19. A taxa de juros 
determinada para a safra 2018/19 foi de 6% ao ano e 5,5% para adequação ambiental (recuperação 
de APP e RL), valores inferiores ao da safra anterior, que foi de 7,5% ao ano. Sugere-se que a com-
binação entre a melhoria das condições de financiamento e a redução da oferta de recursos tenha 
contribuído para o aumento da execução dos recursos disponibilizados ao Programa ABC em com-
paração à safra 2017/18. Em 2018/19, o total contratado do Programa ABC pelos produtores rurais 
em relação ao montante disponibilizado foi de 81% (contra 73% em 2017/18), o que representou 
R$ 1,63 bilhão, ou 0,9% do crédito rural.

GRÁFICO 13 – VALOR TOTAL CONTRATADO VERSUS VALOR TOTAL DISPONIBILIZADO 
DESDE A SAFRA 2010/11 ATÉ A SAFRA 2018/19 PARA O PROGRAMA ABC
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Desde a safra 2010/11 até a safra 2018/19, o Programa ABC desembolsou um total de R$ 18,82 
bilhões, para um total disponibilizado de R$ 27,58 bilhões no mesmo período (execução de 68%). 
Vale ressaltar que a previsão de aplicação no Plano ABC via crédito rural até 2020 é de R$ 157 bilhões. 
Portanto, o valor contratado dificilmente atingirá o montante inicial previsto, restando apenas mais 
um ano para a finalização do Plano ABC, com orçamento de R$ 2,1 bilhões para a safra 2019/20.

O número de contratos aprovados durante a safra 2018/19 foi de 3.123, uma queda de 28% em 
relação à safra anterior, que teve 4.333 operações contratadas (Gráfico 14). Por outro lado, o valor 
médio contratado por operação aumentou de R$ 356.888 por contrato em 2017/2018 para R$ 
520.541 em 2018/19. 
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GRÁFICO 14 – NÚMERO DE CONTRATOS PARA O PROGRAMA ABC DA SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

O montante total contratado para a safra 2018/19 foi de R$ 1,63 bilhão, sendo R$ 1,12 bilhão 
desembolsado via BB (69%), R$ 405,86 milhões via BNDES (25%) e R$ 101,06 milhões por meio do 
BASA (6%), conforme o Gráfico 15. Como em praticamente todas as safras analisadas, o BB foi o 
principal agente repassador direto do Programa ABC.

GRÁFICO 15 – VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2018/19
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O Gráfico 16 apresenta a participação das fontes de recursos no total contratado do Programa 
ABC. Nota-se o avanço da fonte de recursos da Poupança Rural do BB, que aumentou de 65% para 
69%, enquanto a participação de recursos do BNDES diminuiu de 30% para 26%. A participação de 
recursos do FNO manteve-se em 5%. Na safra 2018/19, não houve operações reportadas no Sicor 
oriundas do FCO especificamente para o Programa ABC. 

GRÁFICO 16 – PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS NO TOTAL CONTRATADO 
PARA O PROGRAMA ABC NAS SAFRAS 2017/18 E 2018/19 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

SANTANDER E BRADESCO SÃO OS PRINCIPAIS AGENTES REPASSADORES COM 
FONTE DE RECURSOS DO BNDES

Na safra 2018/19, o principal agente repassador de recursos do BNDES foi o Santander, com  
R$ 90,24 milhões contratados, seguido pelo Bradesco, com R$ 77,8 milhões. O Itaú Unibanco também 
se destacou como agente repassador, com R$ 64,49 milhões (Gráfico 17).
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GRÁFICO 17 – VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC VIA 
BNDES POR AGENTE REPASSADOR NA SAFRA 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABC

Com relação à distribuição regional dos recursos contratados na safra 2018/19, assim como nas safras 
anteriores, a região Sudeste foi a que mais captou recursos do Programa ABC, com 33% do total 
contratado. Em seguida vem a região Norte, com 21,5% de participação na contratação do Programa 
ABC, um avanço considerável desde a safra 2011/12, quando teve participação de 8,4%. As regiões 
Nordeste e Centro-Oeste tiveram participação semelhante na safra 2018/19; respectivamente, de 
17,6% e 16,5%. A região Sul foi a que menos captou, com 11,4% do total contratado (Gráfico 18).
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GRÁFICO 18 – PARTICIPAÇÃO NO VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA 
ABC POR REGIÃO DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

GRÁFICO 19 – VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA 
ABC DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Sob a perspectiva estadual, Minas Gerais foi o estado que mais contratou recursos do Programa 
ABC, no valor de R$ 302 milhões, seguido por São Paulo, com R$ 198 milhões. Em terceiro lugar 
está o estado da Bahia, que, com captação de R$ 155 milhões, ultrapassou o estado de Tocantins, 
em terceiro lugar na safra 2017/18 (Gráfico 20).
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GRÁFICO 20 – VALOR CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC POR ESTADO PARA A SAFRA 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

As Figuras 3 e 4 apresentam a distribuição espacial dos recursos contratados do Programa ABC por 
município para a safra 2018/19 e para o acumulado do período de 2011/12 até 2018/19, respecti-
vamente. 
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FIGURA 3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABC PARA A SAFRA 2018/19

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor
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FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABC PARA O TOTAL 
ACUMULADO CONTRATADO DESDE A SAFRA 2011/12 ATÉ A SAFRA 2018/19

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BB, do BNDES e do Sicor

Para o total acumulado desde a safra 2011/12, observa-se concentração de recursos do Programa 
ABC nas regiões Centro-Oeste e do Matopiba, com destaque para Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul e leste do Pará. Nos estados das regiões 
Sul e Sudeste verifica-se maior pulverização de recursos, com exceção do oeste e noroeste de Minas 
Gerais e do oeste do Rio Grande do Sul. A distribuição de recursos na safra 2018/19 reflete o total 
acumulado das safras, com concentração em determinadas regiões do Centro-Oeste e do Matopiba. 
Já a região Nordeste foi baixa demandante de recursos do Programa ABC tanto no total acumulado 
como na safra 2018/19.
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A Tabela 3 mostra o ranking dos dez municípios brasileiros que mais desembolsaram recursos do 
Programa ABC. 

TABELA 3 – RANKING DOS DEZ MUNICÍPIOS QUE MAIS DESEMBOLSARAM 
RECURSOS DO PROGRAMA ABC NA SAFRA 2018/19

ESTADO MUNICÍPIO  VALOR CONTRATADO (R$) 

BA SÃO DESIDÉRIO  38.558.661,67 

RO VILHENA  37.999.609,78 

BA FORMOSA DO RIO PRETO  33.051.120,46 

PA PARAGOMINAS  31.345.966,57 

MG JOÃO PINHEIRO  28.736.618,27 

PI BAIXA GRANDE DO RIBEIRO  26.850.141,88 

MG PRESIDENTE OLEGÁRIO  23.673.218,89 

MG COROMANDEL  23.234.426,88 

GO NOVA CRIXÁS  17.000.000,00 

BA BARREIRAS  15.858.373,70 

Fonte: Sicor

O município que mais contratou recursos do Programa ABC foi São Desidério, na Bahia, com cerca 
de R$ 38,5 milhões. Em segundo lugar encontra-se Vilhena, em Roraima, com R$ 38 milhões, seguido 
por Formosa do Rio Preto, na Bahia, com R$ 33 milhões contratados. Dos dez municípios que mais 
desembolsaram recursos do Programa ABC na safra 2018/19, seis se encontravam no ranking dos 
dez municípios que mais desembolsaram recursos na safra anterior.

ANÁLISE POR FINALIDADE DE INVESTIMENTOS

Na safra 2018/19, o Programa ABC destinou 46% dos recursos contratados para o plantio direto, 
com R$ 747,5 milhões contratados, um aumento de 23% em comparação com a safra 2017/18 (com 
R$ 608,2 milhões contratados). A recuperação de pastagens, principal atividade financiada na safra 
anterior, recebeu 38% dos recursos contratados na safra 2018/19 (com R$ 625,5 milhões contrata-
dos, uma redução de 16% em relação à safra anterior). Em terceiro lugar, o Programa ABC destinou 
cerca de 8% dos recursos para atividades de florestas plantadas, um aumento de 68%, passando de  
R$ 73,4 milhões em 2017/18 para R$ 123,5 milhões em 2018/19.

Outras atividades também tiveram aumento de recursos contratados, com destaque para a fixação 
de nitrogênio (aumento de 990%, passando de R$ 385 mil para R$ 4,2 milhões) e orgânicos (cresci-
mento de 794%, passando de R$ 593 mil para R$ 5,3 milhões). Vale lembrar que não há evidência 
científica de que a agricultura orgânica possa sequestrar carbono ou reduzir emissões. Portanto, é 
importante avaliar se o aumento de recursos para finalidades de investimentos não comprovadas 



32

de redução de emissões pode comprometer o alcance do objetivo principal do Plano ABC, que é o 
de mitigação das mudanças climáticas na agricultura. (Gráfico 21 e Gráfico 22)

GRÁFICO 21 – VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC POR 
FINALIDADE DE INVESTIMENTOS E REGIÃO PARA A SAFRA 2018/19
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sicor

GRÁFICO 22 – VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ABC POR FINALIDADE 
DE INVESTIMENTOS E REGIÃO PARA AS SAFRAS 2017/18 E 2018/19
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DESAFIOS DO PLANO E DO PROGRAMA ABC

Diversos estudos produzidos pelo Observatório ABC identificaram barreiras e desafios a serem su-
perados para o avanço do Plano e do Programa ABC. Considerando o crescimento da importância 
da questão climática na agenda do agronegócio no Brasil e no exterior, entendemos que ambos 
têm uma grande contribuição a dar se os ajustes necessários forem realizados. Nesta seção procu-
ramos apresentar alguns dos desafios que permanecem como possíveis obstáculos para o avanço 
do Programa ABC na opinião da equipe do observatório. 

1. BAIXO CONHECIMENTO DO PROGRAMA ABC PELOS PRODUTORES RURAIS E 
PELOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No estudo “Desafios e restrições dos produtores rurais na adoção de tecnologias de baixo carbono 
ABC”10, verificou-se que os produtores rurais de Alta Floresta (MT) possuem baixo conhecimento 
sobre o Programa ABC, sendo uma das razões a carência de mecanismos mais eficazes de comu-
nicação sobre o programa e seus benefícios. Também se mencionou que o nível de conhecimento 
dos profissionais de assistência técnica (projetistas) sobre o Programa ABC é variado, o que impacta 
diretamente as chances de seus clientes de buscarem essa opção de crédito rural.

Considerando que esse não é um desafio exclusivo da região de Alta Floresta, os autores do estudo11 e 
dos documentos “Agenda para os presidenciáveis: propostas para o Plano de Governo dos candidatos à 
presidência da República”12 e “Propostas para revisão do Plano ABC”13 apontaram para a necessidade de: 

 n Criação de canais e mecanismos de comunicação eficazes, orientados aos produtores rurais, 
que transmitam os objetivos, as características, as finalidades e os benefícios do Programa ABC; 

 n Manutenção e nivelamento do conhecimento técnico de assistentes técnicos; 

 n Envolvimento de instituições de representação dos produtores rurais, como sindicatos rurais e 
cooperativas agropecuárias, na capacitação e difusão das práticas do Plano ABC e do crédito 
rural via Programa ABC;

 n Desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino, prefeituras e entidades privadas vol-
tadas à capacitação técnica rural para atuarem no apoio ao processo de capacitação e difusão 
do Programa ABC;

 n Integração das instituições de ensino das ciências agrárias no processo de capacitação e implemen-
tação da agricultura de baixa emissão de carbono, incluindo essas tecnologias na grade curricular;

 n Estímulo a um processo de educação a distância sobre as tecnologias ABC para capacitar agri-
cultores e agentes interessados no tema;

 n Realização de congressos, seminários, simpósios e encontros, nacionais e regionais, sobre as 
tecnologias ABC.

10 Observatório ABC, 2017c.
11 Observatório ABC, 2017c.
12 Observatório ABC, 2014.
13 Observatório ABC, 2015a.
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2. BAIXA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ABC PELOS AGENTES FINANCEIROS

O estudo “Análise dos recursos do Programa ABC: foco na Amazônia Legal – Potencial de redução 
de GEE e estudo de caso sobre o Programa ABC em Paragominas”14 apontou ser baixa a divulgação 
do Programa ABC pelos agentes financeiros em Paragominas (Pará), ou seja, o Programa ABC é 
pouco ofertado.

No estudo de caso de Alta Floresta15, o Banco do Brasil afirmou que possui iniciativas internas para 
apoiar o desenvolvimento e a disseminação do Programa ABC, inclusive um trabalho de capacita-
ção interna das equipes das agências e dos técnicos agrônomos que realizam a avaliação técnica 
dos projetos destinados ao Programa ABC. Contudo, avaliou-se que as iniciativas apresentam uma 
abordagem generalista, que não considera especificidades locais, como tipo de bioma, cultura 
produtiva e canais de comunicação mais eficazes para os públicos-alvo.

Ao longo da vida do Observatório do ABC e de seus diversos estudos, fica claro que os agentes 
financeiros têm papel relevante na disseminação do Plano e do Programa ABC. Se há desconheci-
mento por parte das agências bancárias em locais prioritários para as tecnologias de baixo carbono, 
seu avanço é comprometido.

3. BAIXA ATUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

De acordo com o estudo de caso realizado em Paragominas (PA)16, existe uma grande lacuna de 
escritórios de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), especialmente na Amazônia Legal. Na 
região de Paragominas, verificou-se que a atuação da assistência técnica é quase exclusivamente 
privada e contratada por grandes e médios produtores, enquanto a atuação da ATER, pública, é 
muito baixa na região.

Projetos anteriores, como o Projeto Pecuária Verde, demonstram que a presença de assistência 
técnica gera maior produtividade, eficiência do sistema produtivo e benefícios sociais e ambientais. 
Para superar esse desafio, os autores do estudo de caso de Paragominas17 e do documento “Agenda 
para os presidenciáveis”18 sugerem atrelar, no financiamento do Programa ABC, a cobertura dos 
custos de assistência técnica, pelo menos no período de carência, de forma a garantir a implantação 
correta das técnicas do programa.

4. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS PROPRIEDADES

No estudo de caso realizado em Paragominas19, a questão fundiária foi apontada como o principal 
entrave para a captação de recursos, uma vez que o título da terra é tomado pelo banco como 
garantia de pagamento. Diante dessa situação, os produtores rurais utilizam recursos próprios ou 
recorrem às traders para financiar a produção agropecuária. 

14 Observatório ABC, 2015b.
15 Observatório ABC, 2017c.
16 Observatório ABC, 2015b.
17 Observatório ABC, 2015b.
18 Observatório ABC, 2014.
19 Observatório ABC , 2015b.
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Os autores do documento “Agenda para os presidenciáveis”20 ressaltam que existe a necessidade de 
aceleração de programas de regularização fundiária, especialmente no norte de Mato Grosso e no 
sudeste e sudoeste do Pará, onde a questão fundiária é um dos principais obstáculos ao crédito rural.

5. PERCEPÇÃO DE BUROCRACIA DO PROGRAMA ABC

No estudo de caso de Alta Floresta21, os produtores rurais entrevistados percebem o Programa 
ABC como um processo burocrático, que demanda grande volume de documentação e que requer 
o desenvolvimento de um projeto técnico complexo, geralmente com apoio de uma empresa de 
assistência técnica conhecedora do programa. Os produtores também destacaram que o processo 
de análise do Programa ABC é mais burocrático e longo que outras opções de crédito rural.

Para superar essa barreira, os autores do documento “Propostas para revisão do Plano ABC”22  e do 
estudo de Alta Floresta23 recomendam:

 n Reavaliar os procedimentos e exigências previstos no Manual de Crédito Rural do Banco Central 
para a liberação do crédito, tendo em vista a redução do tempo de avaliação dos projetos;

 n Estabelecer um roteiro padronizado com todos os requisitos para a elaboração da proposta de 
financiamento bancário para o Programa ABC, de forma a simplificar e agilizar a obtenção do 
crédito;

 n Atuar junto ao BNDES para a simplificação de normativos e para a busca de soluções de tec-
nologias que propiciem maior celeridade na aprovação das propostas de crédito no âmbito do 
Programa ABC;

 n Desenvolver mecanismos que permitam a elaboração do projeto de investimento em etapas 
parciais, ou em subprojetos, de forma a facilitar o acesso ao crédito pelo Programa ABC;

 n Estimular o intercâmbio periódico entre produtores rurais, projetistas e analistas bancários para 
a troca de informações, experiências e percepções, visando a melhoria do entendimento sobre 
o processo por parte de produtores e projetistas e a compreensão sobre as necessidades do 
produtor rural e os desafios dos projetistas por parte dos bancos.

6. COMPETITIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS DO PROGRAMA ABC

Quando criado, o Programa ABC apresentava como diferencial competitivo as baixas taxas de juros, 
de 5,5% ao ano. Entretanto, o aumento das taxas de juros ao longo das safras, e que hoje é de 7% ao 
ano, tem sido considerado alto em relação às taxas de juros de outras linhas de crédito, como as linhas 
disponíveis no FCO, tidas como menos burocráticas e complexas por parte dos produtores rurais.

20 Observatório ABC, 2014.
21 Observatório ABC, 2017c.
22 Observatório ABC, 2015a.
23 Observatório ABC, 2017c.
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De acordo com o documento “Agenda para os presidenciáveis”24, para que o Programa ABC seja 
competitivo, deve-se assegurar que o diferencial entre a taxa de juros e as demais linhas de crédito 
rural seja suficientemente atrativo para compensar as exigências adicionais do programa. Os autores 
também sugerem a criação do Pronaf-ABC, uma linha específica de fomento à agricultura de baixa 
emissão de carbono para o segmento de agricultura familiar, com condições mais atrativas.

7. MONITORAMENTO DO PLANO ABC

No estudo “Agricultura de baixa emissão de carbono: quem cumpre as decisões? Uma análise da 
governança do Plano ABC no âmbito do Observatório ABC”25, identifica-se que a responsabilidade 
pelas ações que levarão ao atingimento das metas do Plano ABC é dos agricultores e pecuaristas. 
Entretanto, não há clareza na governança do plano sobre quem é responsável por monitorar, acom-
panhar e cobrar o que de fato os agricultores e pecuaristas implementam na prática. 

Em 2019, a Plataforma ABC avançou, em parceria com o FGV Agro, no desenvolvimento de um 
modelo de monitoramento, relato e verificação (MRV) para o acompanhamento físico-financeiro de 
contratos do Plano ABC. Entretanto, não é claro se a metodologia será utilizada amplamente para 
monitorar contratos individuais.

24 Observatório ABC, 2014.
25 Observatório ABC, 2013.
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CONCLUSÃO

Desde o lançamento do Programa ABC, na safra 2010/11, tem sido um desafio fazer com que seus 
recursos cheguem aos produtores e sejam alocados prioritariamente em regiões cujos ganhos 
ambientais e econômicos sejam relevantes. 

O acumulado dos recursos contratados do Programa ABC até a safra 2018/19 soma R$ 18,9 
bilhões; uma execução de 12% frente ao valor previsto de desembolsos até 2020 (R$ 157 bilhões). 
Os mesmos desafios já discutidos em relatórios anteriores do Observatório ABC permanecem. 
A safra 2017/18 foi a que teve menor total contratado (R$ 1,55 bilhão) desde a safra 2011/12. É 
possível que essa baixa demanda pelo Programa ABC nessa safra tenha acontecido em função da 
percepção de baixa atratividade da taxa de juros do programa (7,5% ao ano) quando comparada 
com as expectativas do mercado para a taxa Selic e os índices de inflação, ambos em queda. Em 
julho de 2017 a meta da taxa Selic era 10,25% ao ano; em junho de 2018 era 6,50% ao ano26. 
Assim, é possível que os produtores tenham buscado crédito em outras fontes com taxas mais 
atrativas que as do Programa ABC, especialmente ao se considerar a complexidade requerida do 
produtor rural quando da candidatura a um crédito ABC. Outro aspecto a se destacar é a queda 
nas atividades de capacitação e assistência técnica, elementos centrais para aquecer a demanda 
pelas tecnologias do Plano ABC e pelo Programa ABC27. 

A entrada em operação da Plataforma ABC, operacionalizada pela Embrapa Meio Ambiente, foi um 
avanço importante na safra 2017/18. A medição do carbono no solo é um elemento fundamental 
para a implantação efetiva de um sistema de monitoramento, relato e verificação (MRV), essencial 
para que os produtores possam colocar seus produtos de baixo carbono em mercados domésticos 
e internacionais que valorizem esse atributo, atualmente ou no futuro. 

O Programa ABC foi concebido, em teoria, para vigorar entre 2011 e 2020. Embora o desempenho 
acumulado do programa tenha ficado aquém do previsto quando da sua concepção, importantes 
elementos que impulsionariam a adoção das tecnologias de baixo carbono no setor agropecuário 
brasileiro têm avançado apenas mais recentemente. Um exemplo é a Plataforma ABC, lançada em 
2018, que dará maior precisão na medição das reduções de emissões de GEE com a adoção das 
tecnologias do Plano ABC, possibilitando inclusive a abertura de novos mercados que valorizem 
esse atributo, até hoje pouco explorado estrategicamente pelo país. Nesse mesmo sentido, o ABC 
Ambiental pode contribuir para que produtores rurais façam sua adequação ambiental e recompo-
nham Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais, em linha com a efetiva implantação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e dos Programas de Regularização Ambiental (PRA), previstos no 
Novo Código Florestal. Avanços no ABC Ambiental também poderiam contribuir para a colocação 
de produtos agropecuários brasileiros em mercados que valorizem a contribuição dos serviços 
ecossistêmicos e a biodiversidade. 

26 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros. Acesso em 26 de out. de 2019.
27 Informação obtida por meio de entrevista com o Banco do Brasil. 
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