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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS
GERADAS PELA EMBRAPA

1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

1.1. Nome/Título

ZARC – Zoneamento Agrícola de Risco Climático

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU
Indique em qual objetivo  estratégico da Embrapa (PDE/PDU) se enquadra a
tecnologia avaliada:

Objetivo Estratégico PDE/PDU

X
Desenvolver conhecimentos e tecnologias para o adequado manejo e 
aproveitamento sustentável dos biomas brasileiros.
Desenvolver conhecimentos e tecnologias e viabilizar soluções para 
ampliar a resiliência e a plasticidade dos ecossistemas nativos e dos 
sistemas de produção agropecuários, bem como ampliar a capacidade de 
adaptação da agricultura  diante das mudanças climáticas.
Ampliar a base de conhecimentos e a geração de ativos que acelerem o 
desenvolvimento e a incorporação aos sistemas agroalimentares e 
agroindustriais de soluções avançadas baseadas em ciências e tecnologias 
emergentes.
Desenvolver, adaptar e disseminar conhecimentos e tecnologias em 
automação, agricultura de precisão e tecnologias da informação e da 
comunicação para  ampliar a sustentabilidade dos sistemas produtivos e 
agregar valor a produtos e processos da agropecuária. 
Promover e fortalecer PD&I para segurança biológica e defesa 
zoofitossanitária da agropecuária e produção florestal e aquícola brasileira.
Desenvolver sistemas de produção inovadores capazes de aumentar a 
produtividade agropecuária, florestal e aquícola, com sustentabilidade.
Promover o avanço do conhecimento e soluções tecnológicas com foco na 
ampliação das contribuições da pesquisa agropecuária para a integração 
entre alimento, nutrição e saúde.
Gerar ativos de inovação agrícola baseados no uso de biocomponentes, 
substâncias e rotas tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento 
de novas bioindústrias com foco em energia renovável, química verde e 
novos materiais.

X
Apoiar o aprimoramento e a formulação de estratégias e políticas públicas, 
a partir de análises e estudos alinhados às necessidades do mercado e do 
desenvolvimento rural.
Gerar conhecimentos e tecnologias e propor estratégias, localmente 
adaptadas, que contribuam para a inclusão produtiva da agricultura 
familiar.
Gerar conhecimentos e tecnologias que promovam inovações gerenciais 
para tratar com eficiência, eficácia e efetividade a crescente complexidade 
e multifuncionalidade da agricultura.
Desenvolver e disseminar produtos de informação e estratégias de 
comunicação que contribuam para a valorização da pesquisa agropecuária 
e para a ampliação do suporte da sociedade à agricultura brasileira. 



1.3. Descrição Sucinta

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático é uma ferramenta de apoio aos
instrumentos de política agrícola e gestão de riscos na agricultura. O estudo é
elaborado com o objetivo de minimizar a exposição dos recursos públicos a
riscos relacionados aos fenômenos climáticos, pois permite a identificação, em
cada  município,  da  melhor  época  de  plantio  das  culturas,  nas  diferentes
texturas de solo e ciclos de cultivares.

Políticas de seguro agrícola do governo federal, como o Proagro, o Proagro
Mais e a subvenção do prêmio ao seguro agrícola (PSR), estão diretamente
ligadas ao ZARC, conforme explicação sucinta de cada um desses programas
apresentada a seguir.

Fonte:  Guia de Seguros Rurais e Proagro, Mapa (2017).

Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)
Oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo

reduzido, por meio de auxílio financeiro do governo federal, ou seja, o governo
paga parte dos custos da aquisição do seguro contratado pelo produtor, junto a
companhias do setor credenciadas pelo Mapa.

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)
Tomadores de crédito de custeio a juros subsidiados, no valor máximo de

R$ 300 mil, devem pagar uma taxa a título de seguro (Proagro), por volta de 2
a 4% do solicitado como crédito. Dessa forma, em caso de frustração de safra
por  um dos  motivos  cobertos  em contrato,  o  produtor  consegue acionar  o
seguro que cobre sua dívida.

Programa  de  Garantia  da  Atividade  Agropecuária  da  Agricultura
Familiar (Proagro Mais)

Voltado  a  agricultores  familiares,  apresenta  uma  cobertura  mais
abrangente,  uma vez que em situações de perda de safra amparadas pelo
acordado em contrato, desobriga o pagamento do crédito de custeio e parte do
crédito de investimento. Além disso também estabelece um valor a título de
garantia de renda, visando proteger a subsistência do agricultor familiar.

É o único dos três programas que não precisa seguir as diretrizes do ZARC,
pois existe uma exceção no caso da indicação do plantio por profissional da
Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) oficial.

Dessa forma o ZARC constitui-se como um importante balizador do uso de
recursos previstos na Política Agrícola, na medida em que subsidia as decisões
de alguns programas de seguro rural, que tem por objetivo minimizar os riscos
de ambos os lados da operação, quais sejam, os agentes financiadores e os
tomadores de crédito.

Apresenta  também  efeitos  diretos  sobre  a  produtividade  e  geração  de
renda,  com  consequente  favorecimento  da  competitividade  da  agricultura



brasileira. Além disso, por ter seu uso restrito às áreas prioritárias para uso
agrícola, evita conflitos com a conservação de recursos naturais, tornando-se
um instrumento essencial para o componente de sustentabilidade econômica.

1.4. Ano de Lançamento: 1996

1.5. Ano de Início de adoção: 1996

1.6. Abrangência

A implementação do ZARC se faz por meio da publicação de “Portarias” da
Secretaria de Política  Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura,  Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Nelas são indicadas as datas de plantio por: município,
cultura,  textura  de  solo  e  ciclo  de cultivar.   No ano safra  2016/2017 estas
portarias abrangiam um total de 47 culturas, disposta por 25 estados do país. A
figura abaixo apresenta as culturas consideradas em cada estado.

Tabela 1.6.1 - Relação das culturas, por estado da federação, publicadas via
portarias do ZARC, no ano safra 2016/2017.

Fonte: Compilado do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-
agropecuario/portarias).

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-agropecuario/portarias
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-agropecuario/portarias


1.7. Beneficiários

A  atividade  agrícola  é  altamente  demandante  de  capital,  envolvendo
operações  onerosas  em  sua  execução.  Como  exemplo,  a tabela  abaixo
apresenta o custo de produção de algumas culturas.

Tabela 1.7.1 - Custos médios (R$) de produção, em diferentes regiões, para
10 culturas no Brasil.

Observando os valores presentes na linha “Média”, nota-se que os custos
inerentes à produção das cultura relacionadas oscilam entre 3 e 32 mil reais
por hectare (culturas  perenes tem um custo de implantação muito maior que
as culturas anuais, o que gera grande impacto no custo total), demonstrando o
grande aporte  de  capital  necessário  para  se  conduzir  uma atividade dessa
natureza. Diante  da  elevada  necessidade  de  capital  para  a  condução  da
atividade  agrícola,  na  maioria  das  vezes,  o  produtor  procura  por  linhas  de
crédito que lhe permitam desenvolver suas atividades. No  Brasil  são  vários
agentes  ofertantes  desses  créditos  (bancos,  cooperativas,  etc.),  sendo  o
governo federal o principal deles. Seu trabalho dá-se em duas “frentes”: crédito
para custeio e crédito para investimento. Para se ter uma ideia dos volumes
financeiros envolvidos nestas práticas, no Plano Safra 2016/2017, o governo
federal disponibilizou R$ 183,8 bilhões, sendo R$ 149,5 bilhões para custeio  e
R$ 38,2 bilhões para investimento.

Visando a garantia do pagamento desses empréstimos, o governo federal
exige contrapartidas dos tomadores desses créditos, destacando-se para efeito
desse  estudo,  a  obrigatoriedade  de  contratação  de  seguro  por  parte  do
produtor. Dessa forma, mesmo diante de uma frustração de safra, o produtor é
capaz de honrar seus compromissos, uma vez que será indenizado, de acordo
com o que reza a sua apólice de seguro.

Um  número  expressivo  de  produtores  beneficia-se  desses  programas
governamentais,  conforme  demonstram  as  fontes  oficiais  de  informação.
Segundo  números  do  “Relatório  Circunstanciado  2014/2017”,  redigido  pelo
Banco Central do Brasil (Bacen), no ano safa de 2016/2017 foram enquadrados
372.792 empreendimentos nos programas Proagro e Proagro Mais. Da mesma
forma o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), relata em
seu “Atlas  do Seguro  Rural  (indicadores.agricultura.gov.br/atlasdoseguro)  um
total de 45.210 produtores atendidos pelo PSR no ano de 2017.



2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

Baseado  em  dados  climáticos  históricos,  o  ZARC  indica  as  “janelas  de
plantio”  em  que  há  menor  risco  de  frustração  de  safra,  motivadas  por
condições  ambientais  adversas,  ou  seja,  orienta  ao  produtor  (tomador  de
crédito)  e  ao  agente  financiador,  as  épocas  mais  adequadas  (e  menos
vulneráveis)  para  se  plantar,  gerando  maior  segurança  de  parte  a  parte
(financiante e financiado).

Proagro, Proagro Mais, e subvenção ao prêmio de seguro rural (PSR), são os
programas de seguro agrícola do governo federal, que se utilizam da consulta
ao ZARC como requisito obrigatório à tomada de crédito, ou seja, só se libera o
dinheiro,  caso  a  época  de  plantio  informada  pelo  ZARC  tenha  uma
probabilidade maior que 80% de sucesso na condução da lavoura.

Além dos próprios tomadores de crédito, que com esses recursos financiam
algumas atividades de custeio, existe um importante reflexo indireto sobre as
economias  regionais,  dado o  incremento  de moeda circulante  no comércio.
Cooperativas agrícolas, concessionárias de veículos e máquinas, entre outros
estabelecimentos,  beneficiam-se  desse  virtuoso  efeito  em  cascata  (os
funcionários  da  cooperativa  gastam  no  restaurante,  que  compra  do
mercado...).

Outro aspecto a ser considerado, são os impactos desses recursos sobre a
produtividade potencial das lavouras, uma vez que esse aporte financeiro gera
condições  para  a  compra  de  sementes  de  genética  assegurada,  de
maquinários  e  implementos  que  darão  uma  melhor  condição  produtiva  à
cultura, etc.

3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS

Com mais de 20 anos em operação, o ZARC constitui-se num importante
pilar de orientação ao crédito e seguro agrícolas nos dias atuais. No entanto,
em tempo anterior a 1996, outros critérios eram considerados para concessão
de crédito e seguro agrícolas. Ocorre que com a falta de uma referência técnica
para apoio a tomada de decisão – papel atual do ZARC –, a margem de erro era
grande,  o  que  ocasionava  um  volume  significativo  de  perdas  agrícolas  e
consequentemente o acionamento do seguro em patamares muito elevados.

Em artigo intitulado “Seguro rural e zoneamento agrícola no Brasil: novos
rumos”,  Rossetti (1998) cita alguns fatos que motivaram a criação do ZARC,
por meio do “Projeto de Redução de Riscos Climáticos”.

Segundo Rossetti (1998), as taxas de sinistralidade agrícola no Brasil, até a
implementação do Projeto de Redução de Riscos Climáticos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, eram muito altas.

No Estado de São Paulo, por exemplo, onde a tecnologia agrícola sempre foi
bem  desenvolvida,  foram  observadas  as  seguintes  taxas  de  lavouras
sinistradas na safra 92/93 (Rossetti, 1998):



No Estado da Bahia, onde as condições climáticas são mais diversificadas,
as taxas de sinistralidade naquela safra foram bem mais elevadas (Rossetti,
1998):

No Nordeste,  como um todo,  a situação se agravou,  chegando a níveis
inacreditáveis, tais como (Rossetti, 1998):

Finalizando Rossetti (1998), comenta que com tais níveis de perdas, a
atividade  agrícola  básica  tendia  a  tornar-se  até  mesmo  inviável,
impossibilitando,  inclusive,  que  os  produtores  rurais  pudessem  continuar
arcando com os altos custos da seguridade agrícola.

Os  dados  citados  dão  uma  ideia  da  dificuldade  de  se  ofertar  qualquer
volume de crédito e seguro agrícola, na ausência de uma ferramenta técnica,
baseada em modelos científicos, que auxiliem os tomadores de decisão.

Esse estudo centra esforços nessa questão, ou seja, apenas conseguiremos
avaliar os impactos econômicos do ZARC, na medida em que calcularmos as
perdas que teríamos, caso essa metodologia nunca tivesse sido adotada.

Como consequência  de  sua  não  utilização,  dois  fatores  principais  serão
abordados:
 o aumento de indenizações por  perdas  –  como as  que ocorreram no
passado e foram relatadas no texto de Rossetti  (1998) –,  uma vez que não
haveria indicação técnica para as “janelas de plantio” mais adequadas, o que
aumentaria a chance de frustração parcial, ou total, de safras.
 A diminuição de produtividade e por consequência da produção agrícola,
visto  que  muitas  áreas  de  menor  aptidão  seriam  utilizadas  e  trariam  um
resultado abaixo do esperado.

É importante salientar  que os  cálculos  que serão apresentados não são
exaustivos,  tratando-se  apenas  de  uma  parte  do  retorno  que  o  ZARC
proporciona à sociedade, a partir de dados reais, informados em relatórios do
Mapa e do Bacen.

Outros  ganhos,  como por  exemplo  o  aumento  de  capital  circulante  em
determinado município que esteja enquadrado no zoneamento, a manutenção
em  patamares  aceitáveis  dos  valores  das  alíquotas  do  seguro  rural  e  até
mesmo a continuidade do sistema de seguridade rural no país, são benefícios
perceptíveis na adoção do ZARC. No entanto, esse estudo adota a lógica de se
considerar apenas números tangíveis e argumentos com maior facilidade de
explicação, mesmo que isso diminua a demonstração dos efeitos positivos do
zoneamento.



3.1- Aumento das indenizações motivadas por perdas agrícolas

Nesse tópico serão considerados apenas os programas Proagro e Proagro
Mais,  a  partir  da  análise  dos  “Relatórios  Circunstanciados”,  emitidos
periodicamente pelo Banco Central que é o administrador destes programas.

Proagro e Proagro Mais são duas modalidades de seguros multi riscos, de
contratação obrigatória por pequenos e médios produtores, que se proponham
a pegar crédito de custeio a juros subsidiados pelo governo federal (o limite
desses créditos é de R$ 300.000 por produtor). Em caso de frustração de safra,
é o governo quem arca com o pagamento das indenizações,  sendo que no
Proagro Mais além da indenização, existem casos nos quais o governo mantém
uma renda mínima por um determinado período ao produtor atingido.

Como fonte fidedigna de informação,  a partir  de 1991,  o Banco Central
emite  periodicamente  os  “Relatórios  Circunstanciados”,  onde  demonstra  os
resultados do Proagro e a partir de 2006 do Proagro Mais. Destes relatórios
foram  extraídas  as  informações  dos  pagamentos  anuais  de  indenizações
relativos a esses programas.

No  “Relatório  Circunstanciado:  1996-1998”,  foram  gerados  dados  do
desempenho  exclusivo  do  ZARC  nos  programas  Proagro  e  Pronaf  .  Duas
variáveis foram de fundamental importância nessa análise:
 o número de contratos totais envolvendo o ZARC;
 o  número  de  contatos  envolvendo  o  ZARC,  nos  quais  incidiram
pagamentos de indenizações.

Por meio da relação entre essas duas variáveis, calculou-se a taxa (%) de
“insucesso” do programa, conforme demonstra a tabela __:

Tabela 3.1.1 - Taxa do “insucesso” (%) do Proagro, com e sem a utilização do
ZARC, no período de 1996 a 1998.

Condição

Número de contratos de adesão ao
Proagro Taxa de

“insucesso”
(%)

Com
pagamento de
indenizações

Total

Utilizando do
ZARC

1.992 73.005 2,73%

Sem utilização do
ZARC

38.165 356.268 10,71%

No caso do Proagro,  a  taxa de “insucesso”  foi  muito  menor  quando os
produtores aderiram ao programa utilizando-se do ZARC, do que o contrário.
Em  outras  palavras,  o  governo  desembolsou  muito  mais  recursos  com
indenizações quando “emprestou o dinheiro” sem considerar o ZARC, o que
gerou prejuízo de parte a parte, seja pelo maior volume de recursos aportados
pelo governo, seja pela diminuição da oferta de produtos agrícolas por parte
dos produtores.

Para efeito dos cálculos é importante notar que a utilização do ZARC no
Proagro trouxe resultados 3,92 vezes melhores (10,71% / 2,73%), em relação



às situações em que ele não foi considerado. À época isso ainda era possível,
conforme citado por Rossetti (1998).
 Assim é que, com base em Decisões do Conselho Monetário Nacional,  o
Banco  Central  do  Brasil,  atendendo  recomendações  técnicas  do  Projeto,
devidamente  aprovadas  pelo  Grupo  de  Coordenação  de  Política  Agrícola,
baixou  em  1996  e  1997  resoluções  instituindo  alíquotas  diferenciadas  de
adesão  ao  PROAGRO  aos  produtores  rurais  que  aderissem ao  Zoneamento
Agrícola (Rossetti, 1998).

Estes  cálculos  também  foram  feitos  para  acompanhamento  do  Pronaf,
como mostra a tabela a seguir.

Tabela 3.1.2 - Taxa do “insucesso” (%) do Pronaf, com e sem a utilização do
ZARC, no período de 1996 a 1998.

Condição

Número de contratos de adesão ao
Proagro Taxa de

“insucesso”
(%)

Com
pagamento de
indenizações

Total

Utilizando do
ZARC

834 29.469 2,83%

Sem utilização do
ZARC

12.523 127.726 9,80%

Da  mesma  forma  que  ocorrido  no  Proagro,  também  no  Pronaf  os
empréstimos que seguiram as orientações do ZARC tiveram um êxito muito
maior, dessa vez da ordem de 3,46 vezes (9,80% / 2,83%).

A tabela a seguir, traz os resultados consolidados, somando-se a totalidade
dos contratos de Proagro e Pronaf,  com e sem a utilização do ZARC,  como
mecanismo orientador.

Tabela 3.1.3 -  Taxa do “insucesso” (%) do Proagro e Pronaf,  com e sem a
utilização do ZARC, no período de 1996 a 1998.

Condição

Número de contratos de adesão ao
Proagro Taxa de

“insucesso”
(%)

Com
pagamento de
indenizações

Total

Utilizando do
ZARC

2.826 102.474 2,76%

Sem utilização do
ZARC

50.688 483.994 10,47%

No  resultado  consolidado,  os  contratos  fechados  levando-se  em
consideração  a  metodologia  do  ZARC  tiveram  um  êxito  3,80  vezes  maior
(10,47%  /  2,76%),  em  relação  àqueles  que  não  consideraram  o  ZARC.
Simplificando  o  raciocínio,  o  cenário  seria  3,80  vezes  pior,  caso  estas



operações de seguro não fossem orientadas pela metodologia do ZARC, uma
vez que atualmente ela é obrigatório em todas as operações de Proagro.

A  tabela  a  seguir,  com  dados  de  todas  as  edições  dos  Relatórios
Circunstanciados  do  Bacen,  demonstra  os  desembolsos  anuais  do  governo
federal,  para  o  pagamento  de  indenizações  no  Proagro  e  Proagro  Mais,  no
período de 1996 a 2017.

Tabela 3.1.4 - Pagamentos de indenizações pelo governo federal, relativos aos
programas Proagro e Proagro Mais, no período de 1996 a 2017.

Considerando que a obrigatoriedade do ZARC para adesão ao Proagro
iniciou-se em 1997,  por meio da Resolução 2.422 do mesmo ano (Relatório
Circunstanciado  Bacen,  1999-2010),  estima-se  que  os  valores  empregados
anualmente para o pagamento de indenizações seriam 3,80 vezes maiores,
caso essa condição não fosse imposta pelo governo. Outra  condição,  essa
imposta  pela  metodologia  utilizada  nesse  estudo,  é  a  necessidade  de  se
estimar a participação da Embrapa nesses valores. Para efeito desse cálculo,
considera-se  que  a  empresa  tenha  grande  participação  na  definição  dos
modelos agronômicos adotados, no entanto esta participação é muito pequena
na execução dos programas em questão. Dessa forma, como participação da
Embrapa, será atribuído o índice de 40% sobre os valores estimados.

A tabela abaixo apresenta os valores estimados de perdas financeiras, com
e sem a participação da Embrapa, oriundas do pagamento de indenizações,
caso o ZARC não houvesse sido considerado no período de 1997 a 2017.



Tabela 3.1.5 – Valores estimados da participação da Embrapa, em razão da
necessidade de pagamentos de indenizações de 1996 a 2017, caso o ZARC não
fosse utilizado como condição obrigatória na adesão ao Proagro.

No resultado acumulado a estimativa é de que a Embrapa seja responsável
por  aproximadamente  R$  13,6  bilhões  de  economia  aos  cofres  do  governo
federal,  dado  a  maior  segurança  ao  investimento  proporcionada  por  essa
metodologia. No ano de 2017, período base para esse estudo, a economia foi
próxima R$ 1,5 bilhões. É importante salientar que o Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) não foi abordado nesse tópico, uma vez que
trata-se de subvenção direta do governo à aquisição de seguro pelo produtor,
junto  a  seguradoras  privadas,  ou  seja,  na  hipótese  de  aumento  de
indenizações, os pagamentos recairão sobre o setor privado e a análise em
questão aborda primordialmente o potencial de perdas do setor público. 

Existe um notório ganho na ação do ZARC sobre o PSR, uma vez que sem
ele dificilmente as empresas privadas ofertariam seguros agrícolas no país. Um
ZARC  “bem  ajustado”  gera  confiança  a  estes  agentes  em  ofertar  os  seus
produtos. No entanto é difícil estimar esse impacto, dada a complexidade das
variáveis contidas num estudo dessa natureza. 

3.2- Perdas financeiras, a partir da redução da produção.

A principal  contribuição  técnica do ZARC,  é  a definição das “janelas  de
plantio” para diversas culturas em todo o país. Como resultado desse estudo,
tomadores e concessores de crédito tem acesso a informações sobre as datas e



os locais mais favoráveis à determinadas culturas, entendendo-se que nessas
indicações existe um risco atrelado de 20% de erro,  ou seja, nesse modelo
admite-se  que  a  cada  10  safras,  no  máximo  duas  poderão  ter  resultado
diferente daquele proposto pelo ZARC. Assim sendo, a possibilidade de erro
(risco) é conhecida e por isso ela é incorporada aos cálculos dos diferentes
agentes seguradores. Trabalha-se com risco, mas calculado.

Da mesma forma,  o  correto  período  de plantio  das  culturas  envolvidas,
aliado  a  necessidade  de  uso  de  tecnologia  pelos  produtores,  condicionam
safras de melhores resultados. Como paralelo, tem-se uma hipótese na qual as
mesmas concessões de crédito são realizadas, mas sem a adoção de métodos
que otimizem as práticas agrícolas.

É  certo  que  nessas  condições  a  produção  será  afetada,  pois  sem  um
“balizador” técnico (para identificar as melhores datas de plantio e tecnologias
associadas) e legal (a responsabilização de quem recomenda o plantio fora das
“janelas”  indicadas),  muitas  recomendações  errôneas  podem acontecer,  de
forma propositada, ou não.

Corroborando  com  essas  suposições,  o  artigo  de  Rossetti  (1998),
mencionado no início desse tópico, demonstra tabelas nas quais as taxas de
indenizações pagas na safra 1992/1993 variam de 16% para milho e soja em
São  Paulo,  a  87% para  mamona  e  81% para  algodão  herbáceo  na  região
nordeste. Na Bahia, arroz, feijão, milho e soja, apresentam taxas de 34%, 34%,
37% e 29%, respectivamente.

Numa estimativa conservadora, espera-se que o ZARC gere condições de
melhorar, em no mínimo, 20% a produção em geral, uma vez que sua adoção
propicia uma melhora no referencial de plantio e de tecnologia atrelada, em
detrimento  dos  plantios  fora  de  época,  aliados  a  falta  de  tecnologias
apropriadas a seu cultivo e extremamente sujeitos a perdas e frustrações de
safras. Ou seja, o ganho é duplicado, pois como o recurso é único, investindo-
se  em áreas  “com ZARC”,  automaticamente  desinveste-se  em áreas  “sem
ZARC”.

Para efeito de cálculo, será considerado um potencial de perdas de 20%
sobre os valores atrelados à produção das culturas mais representativas no
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). São elas: soja, milho,
trigo, arroz, uva e maçã.

A estimativa foi  feita com base nas informações de área cultivada (ha),
produtividade (t/ha) e cotação (R$/t). A partir dessas informações, aferiu-se a
produção total e seu respectivo valor financeiro, ao qual foi incidida a taxa de
20% de perdas, obtendo-se o potencial de perdas pela não adoção do ZARC.

Os  subtópicos  a  seguir  apresentam  as  tabelas  geradas  para  execução
desses cálculos, considerando os dois programas oficiais do governo – Proagro
e PSR – que exigem o enquadramento do produtor ao ZARC.

3.2.1- Cálculos para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR)

Os  cálculos  demonstrados  nas  próximas  tabelas,  são  baseados  nas
seguintes fontes de informação:
 área  (ha)  e  produtividade  (t/ha):  extraídas  do  Atlas  do  Seguro  Rural
(http://indicadores.agricultura.gov.br/atlasdoseguro);
 cotação média (R$/t): extraídas do site do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada , ligado à Esalq/USP (www.cepea.esalq.usp.br/br).

http://indicadores.agricultura.gov.br/atlasdoseguro


As culturas  foram selecionadas  com base  em sua  relevância  no  dia  da
consulta ao sistema (25/01/2018),   uma vez que nessa data representavam
aproximadamente 85% do valor total segurado.

Tabela  3.2.1.1 – Potencial  de  prejuízo  à  cultura  da  soja,  a  partir  da
consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para a cultura da soja, a estimativa é de que aproximadamente R$ 14,5
bilhões foram economizados no período de 2006 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo, o valor é de aproximadamente R$ 2 bilhões.



Tabela  3.2.1.2 – Potencial  de  prejuízo  à  cultura  do  trigo,  a  partir  da
consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para a cultura do trigo, a estimativa é de que aproximadamente R$ 1 bilhão
foram  economizados  no  período  de  2007  a  2017.  Para  o  ano  de  2017,
referência desse estudo, o valor é de aproximadamente R$ 107 milhões.



Tabela 3.2.1.3 – Potencial de prejuízo à cultura do milho de 2ª safra, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para  a  cultura  do  milho  de  2ª  safra,  a  estimativa  é  de  que
aproximadamente R$ 1,5 bilhões foram economizados no período de 2006 a
2017.  Para  o  ano  de  2017,  referência  desse  estudo,  o  valor  é  de
aproximadamente R$ 240 milhões.



Tabela 3.2.1.4 – Potencial de prejuízo à cultura do milho de 1ª safra, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para  a  cultura  do  milho  de  1ª  safra,  a  estimativa  é  de  que
aproximadamente  R$  3  bilhões  foram economizados  no período  de 2006  a
2017.  Para  o  ano  de  2017,  referência  desse  estudo,  o  valor  é  de
aproximadamente R$ 50 milhões.



Tabela  3.2.1.5 – Potencial  de  prejuízo  à  cultura  do  arroz,  a  partir  da
consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para a cultura da arroz, a estimativa é de que aproximadamente R$ 1,7
bilhões foram economizados no período de 2006 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo, o valor é de aproximadamente R$ 197 milhões.



Tabela  3.2.1.6 – Potencial  de  prejuízo  à  cultura  da  uva,  a  partir  da
consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para a cultura da uva, a estimativa é de que aproximadamente R$ 10,9
bilhões foram economizados no período de 2006 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo, o valor é de aproximadamente R$ 1,3 bilhões.



Tabela  3.2.1.7 – Potencial  de  prejuízo  à  cultura  da  maçã,  a  partir  da
consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

Para a cultura da maçã a estimativa é de que aproximadamente R$ 3,9
bilhões foram economizados no período de 2006 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 506 milhões.

Tabela 3.2.1.8 – Potencial de prejuízo acumulado das culturas de soja, trigo,
milho (1ª e 2ª safras), arroz, uva e maçã a partir da consideração de perdas de
20% pela  não  adoção  do  ZARC,  no  Programa  de  Subvenção ao  Prêmio  do
Seguro Rural.



Considerando-se todas as culturas levantadas no estudo (soja, trigo, milho
1ª  safra,  milho  2ª  safra,  arroz,  uva  e  maçã),  a  partir  das  informações  do
Programa  de  Subvenção  ao  Prêmio  do  Seguro  Rural  (PSR),  estima-se  que
aproximadamente R$ 36,7 bilhões foram economizados no período de 2006 a
2017. Para o ano de 2017, referência do estudo, o valor é de aproximadamente
R$ 4,5 bilhões.

3.2.2-  Cálculos  para  o  Programa  de  Garantia  da  Atividade
Agropecuária (Proagro)

Os  cálculos  demonstrados  nas  próximas  tabelas,  são  baseados  nas
seguintes fontes de informação:
 área (ha) de 2013 a 2016: extraídas do Relatório Circunstanciado 2014 –
2017 (Banco Central do Brasil).
 área (ha) 2017: média dos das áreas contratadas em 2015 e 2016, uma
vez que os dados de 2017 não estavam disponíveis, por ocasião da redação
desse estudo;
 produtividade (t/ha): considerados os mesmos índices de produtividade
média  do  PSR,  uma  vez  que  não  foi  possível  acesso  a  esses  dados  pelo
Proagro;
 cotação média (R$/t): extraídas do site do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada , ligado à Esalq/USP (www.cepea.esalq.usp.br/br).

Foram selecionadas as mesmas culturas do subtópico anterior  (PSR),  no
entanto a série histórica  relativa às áreas contratadas, que são a base do
cálculo,  estão disponíveis apenas para o período de 2013/2016.

Tabela 3.2.2.1 – Potencial de prejuízo acumulado da cultura de soja, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Para a cultura  da soja,  a estimativa é de que aproximadamente R$ 5,9
bilhões foram economizados no período de 2013 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 1,6 bilhões.



Tabela 3.2.2.2 – Potencial de prejuízo acumulado da cultura de trigo, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Para a cultura do trigo,  a estimativa é de que aproximadamente R$ 1,1
bilhões foram economizados no período de 2013 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 320 milhões.

Tabela 3.2.2.3 – Potencial de prejuízo acumulado da cultura de milho, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Para a cultura do milho, a estimativa é de que aproximadamente R$ 5,2
bilhões foram economizados no período de 2013 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 1,1 bilhões.



Tabela 3.2.2.4 – Potencial de prejuízo acumulado da cultura de arroz, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Para a cultura do arroz, a estimativa é de que aproximadamente R$ 475
milhões foram economizados no período de 2013 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 124 milhões.

Tabela 3.2.2.5 – Potencial de prejuízo acumulado da cultura de uva, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Para  a  cultura  da uva,  a  estimativa é de que aproximadamente R$ 1,3
bilhões foram economizados no período de 2013 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 287 milhões.



Tabela 3.2.2.6 – Potencial de prejuízo acumulado da cultura de maçã, a partir
da consideração de perdas de 20% pela não adoção do ZARC, no Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

Para a cultura da maçã, a estimativa é de que aproximadamente R$ 417
milhões foram economizados no período de 2013 a 2017. Para o ano de 2017,
referência desse estudo o valor é de aproximadamente R$ 129 milhões.

Tabela 3.2.2.7 – Potencial de prejuízo acumulado das culturas de soja, trigo,
milho (1ª e 2ª safras), arroz, uva e maçã a partir da consideração de perdas de
20%  pela  não  adoção  do  ZARC,  no  Programa  de  Garantia  da  Atividade
Agropecuária (Proagro).

Considerando-se todas as culturas levantadas no estudo (soja,  trigo,
milho 1ª safra, milho 2ª safra, arroz, uva e maçã), em relação ao Programa de
Garantia  da  Atividade  Agropecuária  (Proagro),  a  estimativa  é  de  que
aproximadamente R$ 14,5 bilhões foram economizados no período de 2013 a
2017. Para o ano de 2017, referência do estudo, o valor é de aproximadamente
R$ 3,5 bilhões.

3.2.3. – Estimativa do valor atrelado às perdas agrícolas evitadas pelo
ZARC

Nos subtópicos anteriores, foram quantificadas as economias geradas pela
utilização do ZARC, com base na redução de perdas do Proagro e PSR, a partir
da definição de “janelas de plantio” e adoção de tecnologias adequadas pelo
ZARC.

Nessa estimativa, Proagro e PSR tiveram uma economia no ano de 2017 de
aproximadamente  R$  4,5  bilhões  e  R$  3,5  bilhões,  respectivamente.  No
entanto, como a finalidade desse estudo é avaliar os impactos gerados pela



Embrapa, faz-se necessário nesses resultados separar a “quota” da Embrapa e
dos demais envolvidos. Para tanto, sobre todos os resultados incidiu-se uma
taxa de 40%, relativa à participação da Embrapa, dada a sua importância em
questões  de  cunho  técnico,  tendo  menor  importância  nas  questões
operacionais dos programas citados.

Tabela 3.2.3.1 – Estimativa de perdas agrícolas evitadas pelo ZARC, para as
culturas de soja, trigo, milho (1ª e 2ª safras), arroz, uva e maçã, no Proagro e
PSR.

Considerando todas as culturas levantadas no estudo (soja, trigo, milho 1ª
safra,  milho  2ª  safra,  arroz,  uva  e  maçã)  a  estimativa  é  de  que
aproximadamente R$ 20,5 bilhões foram economizados no período de 2006 a
2017, ainda que o Proagro tenha sido calculado a partir de 2013. Para o ano de
2017, referência do estudo, o valor é de aproximadamente R$ 3,2 bilhões.

3.3. – Estimativa das economias geradas pela Embrapa, por meio do
ZARC, a partir dos resultados dos Programa de Subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural (PSR) e Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (Proagro).

Os retornos financeiros estimados pela utilização do ZARC, baseiam-se em
duas premissas principais:
 diminuição dos valores gastos com indenizações pelo Proagro;
 diminuição  de  perdas  agrícolas  e,  consequentemente,  financeiras
tanto no Proagro, quanto no PSR.



Nos tópicos anteriores (3.1 e 3.2) foram calculados os valores de cada uma
dessas  premissas,  sendo que,  como resultado da  Embrapa,  foi  considerado
uma  parcela  de  apenas  40%  das  estimativas  totais.  Esses  resultados  são
apresentados na tabela a seguir.

Tabela 3.3.1 – Estimativa de economia com o pagamento de indenizações e
perdas agrícolas, evitadas pelo ZARC, para as culturas de soja, trigo, milho (1ª
e 2ª safras), arroz, uva e maçã, no Proagro e PSR.

Os  resultados  agregados  demonstrados  na  tabela,  demonstram  os
significativos impactos financeiros do Zoneamento Agrícola de Risco Climático
(ZARC), tanto no Programa do Seguro Rural (Proagro), quanto no Programa de
Subvenção  ao  Prêmio  do  Seguro  Rural  (Proagro).  Apenas  no  ano  de  2017,
estima-se uma economia de mais de R$ 4,7 bilhões, seja, em menor proporção,
pela  diminuição  de gastos  com indenizações,  ou,  em maior  proporção  pela
diminuição de perdas agrícolas. Apesar  dos  valores  apresentados  serem
apenas  uma  estimativa,  esta  é  bem  conservadora,  pois  não  leva  em
consideração retornos enormes que o ZARC pode trazer à economia e que não
foram calculados nesse estudo. Como exemplo,  pode-se citar o fato de que



muitas seguradoras e bancos privados utilizam-se dessas informações (que são
públicas) para executar suas operações de crédito ao produtor, o que também
carrega  em  si  um  forte  impacto  do  ZARC,  porém  não  calculado,  dada  a
natureza eminentemente privada dessas ações.

Impactos sobre economias locais, sobre o mercado de seguros agrícolas,
entre  outros,  exigem uma maior  complexidade de cálculo,  o  que não seria
apropriado para um relatório dessa natureza. No entanto é importante levantar
esses fatos, pois pela grandeza dos mesmos, pode-se ter uma ideia do quão
subestimados foram os valores apresentados nesse estudo. Ainda assim o valor
total acumulado das economias atreladas ao ZARC supera os R$ 34 bilhões,
numa série histórica de 21 anos.

3.4. – Fonte de dados

Relatórios  Circunstanciados  do  Proagro  (Bacen),  Atlas  do  Seguro  Rural
(Mapa) e entrevistas presenciais com profissionais ligados ao ZARC.

4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS

4.1.- Avaliação dos Impactos

Para avaliação dos impactos sociais foi utilizada a metodologia Ambitec-
Social,  conforme  preconizado  pela  Embrapa,  de  modo  a  uniformizar-se  os
critérios de avaliação de todas as tecnologias da empresa.

Por meio de entrevistas presenciais e formulário padrão, foi solicitado aos
entrevistados que analisassem duas condições principais. São elas:
1ª) a aplicabilidade (representada pela letra “S”), ou não (representada pela
letra  “N”),  da  variável  à  tecnologia.  Caso  houvesse  aplicação,  os  motivos
deveriam ser detalhados e atribuídas notas conforme a escala apresentada na
2ª condição;
2ª)  Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1):
redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou
alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de
mais de 75%.

As notas atribuídas às variáveis aplicáveis foram ponderadas pelo sistema
Ambitec, dentro de uma escala compreendida entre os valores +15 (máximo
dos efeitos positivos) e -15 (máximo dos efeitos negativos), com o intuito de
dimensionar os impactos sociais gerados pelo ZARC. 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social ( X ) sim (  ) não. 

Tabela 4.1.1 - Impactos sociais – aspecto emprego
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Capacitação S 3,0
Oportunidade de emprego local qualificado S 0,75
Oferta de emprego e condição do trabalhador N
Qualidade do emprego N



Capacitação e Oportunidade de emprego local qualificado
A operacionalização do ZARC como referenciador do seguro/crédito rural,

abre  espaço  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  de  diversos  profissionais.
Desde  pesquisadores,  que  necessitam  dominar  uma  gama  específica  de
conhecimentos técnico-científicos, passando pelos empregados de instituições
financeiras,  que  devem ter  conhecimento  suficiente  para  analisar  e  tomar
decisões a partir  das informações apresentadas.  Além disso etapas como o
acompanhamento e a  fiscalização,  trazem oportunidades  para técnicos  que
desempenham papel vital nessas operações.

Tabela 4.1.2 - Impactos sociais – aspecto renda
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Geração de Renda do estabelecimento S 6,9
Diversidade de fonte de renda S 1,0
Valor da propriedade N

Geração de renda
O fato do ZARC ser requisito obrigatório para a contratação de algumas

linhas  de  crédito,  condiciona  um aumento  do  capital  circulante  dentro  das
propriedades, e consequentemente, dos municípios atendidos por esta política.

Diversidade de fonte de renda
O dinheiro  originário  das  concessões  de  créditos  as  quais  o  ZARC está

atrelado, constitui-se numa importante fonte de capital de giro aos produtores.

Tabela 4.1.3 - Impactos sociais – aspecto saúde
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Médi
a

Gera
l

Saúde ambiental e pessoal N
Segurança e saúde ocupacional N
Segurança alimentar S 6,0

Segurança Alimentar
A  orientação  dos  locais  e  épocas  mais  aptas  aos  plantios  de  diversas

culturas,  aumenta  a  probabilidade  de  êxito  na  condução  dessas  culturas,
elevando a oferta de alimentos e a previsibilidade das safras.

Tabela 4.1.4 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Dedicação e perfil do responsável N
Condição de comercialização N
Reciclagem de resíduos N
Relacionamento institucional S 7,9

Relacionamento Institucional
Para  as  questões  de  relacionamento  institucional,  o  Ambitec  Social

apresenta  variáveis  como a utilização  de assistência  técnica,  de  assessoria



legal e de empregados especializados, que são totalmente correlacionáveis, e
por vezes obrigatórias, às ações de execução do ZARC.

4.2 - Análise dos Resultados
Média Geral

Impactos sociais 1,46

Foram identificados diversos fatores sociais impactados positivamente pelo
ZARC,  uma  vez  que  trata-se  de  um  dos  elementos  fundamentais  ao
planejamento e execução da política de crédito/seguro rural no país. Em razão
dessa  amplitude,  aspectos  de  diversas  naturezas,  tais  como o aumento de
capital circulante, a diminuição de informalidade, a previsibilidade de safra, e a
segurança  alimentar,  são  otimizados  em  diferentes  medidas  pelo  ZARC,
trazendo benefícios à sociedade.

Na escala de valores entre +15 e -15, adotada pelo método Ambitec Social,
o ZARC obteve um índice 1,46 no compilado das entrevistas realizadas. Isso
mostra que a tecnologia contribui de forma positiva no que tange as questões
sociais.

4.3. – Fonte de dados

Líderes da Embrapa no processo de execução do Zoneamento Agrícola de
Risco Climático.

Tabela 4.3.1 – Número de consultas realizadas por município
Municípios Estado Total

Campinas SP 4
Total 4

5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Da mesma forma que foram avaliados os impactos sociais, utilizou-se da
metodologia  Ambitec-Ambiental,  para  dimensionamento  dos  impactos
ambientais gerados pelo ZARC.

Por meio de entrevistas presenciais e formulário padrão, foi solicitado aos
entrevistados que analisassem duas condições principais. São elas:
1ª) a aplicabilidade (representada pela letra “S”), ou não (representada pela
letra  “N”),  da  variável  à  tecnologia.  Caso  houvesse  aplicação,  os  motivos
deveriam ser detalhados e atribuídas notas conforme a escala apresentada na
2ª condição;
2ª)  Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1):
redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou
alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de
mais de 75%.

As notas atribuídas às variáveis aplicáveis foram ponderadas pelo sistema
Ambitec, dentro de uma escala compreendida entre os valores +15 (máximo
dos efeitos positivos) e -15 (máximo dos efeitos negativos), com o intuito de
dimensionar os impactos ambientais gerados pelo ZARC. 



5.1.- Avaliação dos impactos ambientais

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( X ) sim (  ) não. 

5.1.1.- Alcance da Tecnologia
No ano safra 2016/2017 estas portarias abrangiam um total de 47 culturas,

disposta por 25 estados do país. Para maior detalhamento dessa informação,
consultar o tópico 1.6 do estudo.

5.1.2.- Eficiência Tecnológica

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais S 2,0
Uso de energia N
Uso de recursos naturais S 7,0

Uso de agroquímicos / insumos químicos ou materiais
Os  recursos  advindos  da  tomada  de  empréstimo  financeiro  junto  ao

governo (e que estão condicionados ao ZARC), estimulam a adoção de recursos
tecnológicos  básicos,  como  adubação  e  calagem,  para  a  melhoria  das
condições de produção.

Uso de recursos naturais
As  “janelas  de  plantio”  definidas  pelo  ZARC,  fundamentam-se  na

disponibilidade  de  água  para  a  planta,  otimizando tanto  a  utilização  desse
recurso, quanto do solo.

5.1.3.- Conservação Ambiental

Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Atmosfera N
Capacidade produtiva do solo S 5,0
Água N
Biodiversidade S 2,5

Capacidade produtiva do solo
A  maior  probabilidade  de  fechamento  das  culturas,  por  ocasião  da

ocorrência  dos  períodos  chuvosos  mais  volumosos,  preserva  a  capacidade
produtiva do solo, uma vez minimiza os efeitos deletérios de erosões, perdas
de matéria orgânica e de nutrientes.

Biodiversidade
Por ter seu uso restrito  às áreas prioritárias para uso agrícola,  evitando

conflitos  com  a  conservação  de  recursos  naturais,  o  ZARC  torna-se  um
instrumento essencial para o componente de sustentabilidade econômica, em
sinergia com as questões ambientais.



5.1.4.- Recuperação Ambiental

Tabela 5.1.4.1. - Recuperação Ambiental
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Recuperação Ambiental N

5.1.5.- Qualidade do Produto

Tabela 5.1.5.1. – Qualidade do Produto
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Qualidade do produto N

5.1.6.- Capital Social

Tabela 5.1.6.1. – Capital Social
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Capital Social N

5.1.7. – Bem-estar e saúde do animal

 Tabela 5.1.7.1. – Bem-estar e saúde do animal
Indicadores Se aplica

(Sim/Não)
Média
Geral

Bem-estar e saúde do animal N

5.2.- Índice de Impacto Ambiental
Média Geral

Impactos ambientais 2,06

Da  mesma  forma  que  os  impactos  sociais,  a  análise  dos  impactos
ambientais  mostrou  a  influência  do  ZARC  sobre  uma  diversa  gama  de
variáveis, por meio da utilização de tecnologia apropriada e racionalização do
uso de recursos naturais.

Na  escala  de  valores  entre  +15  e  -15,  adotada  pelo  método  Ambitec
Ambiental,  o  ZARC  obteve  um  índice  2,06  no  compilado  das  entrevistas
realizadas. Isso mostra que a tecnologia contribui  de forma positiva no que
tange as questões ambientais.

5.3. – Fonte de dados
Líderes da Embrapa no processo de execução do Zoneamento Agrícola de

Risco Climático.

Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município
Municípios Estado Total

Campinas SP 4
Total 4



6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E
POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Para essa avaliação foi utilizada outra metodologia, baseada na experiência
do GEOPI/Unicamp na análise dos impactos sobre conhecimento, a capacitação
e político-institucional, e nos indicadores por eles utilizados.

Como esse tipo de avaliação é baseado em opiniões,  para se manter a
coerência  com  os  AMBITECs  ambiental  e  social  utilizados  anteriormente,
adotou-se a mesma escala (de -3 a +3), no entanto sem a ponderação dessas
notas por suas variáveis.

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento

Tabela 6.1.1. - Impacto sobre o Conhecimento
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Médi
a

Nível de geração de novos conhecimentos S 2,00
Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados S 1,00
Nível de intercâmbio de conhecimento S 2,50
Diversidade dos conhecimentos aprendidos S 2,00
Patentes protegidas N
Artigos  técnico-científicos  publicados  em  periódicos
indexados

S 1,00

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia S 0,75
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de
mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações
que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento
de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%.

Nível de geração de novos conhecimentos
A definição do que seria o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ocorreu

há mais de 20 anos, época na qual houve maior concentração na geração de
novos conhecimentos. Ocorre que de lá para cá, são necessários ano a ano
ajustes nos modelos e métricas do ZARC, o que não deixa de cessar a geração
de conhecimento, no entanto numa taxa menor.

Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados
Por se tratar de ajustes anuais, sem uma modificação profunda daquilo que

constitui o ZARC, o grau de inovação das novas técnicas e métodos existe, no
entanto num patamar menos elevado.

Nível de intercâmbio de conhecimento
Por se configurar como balizador de uma política pública, sua natureza traz

consigo a necessidade de se cambiar informações entre as partes envolvidas. A
necessidade  de  se  publicar  um  elevado  número  de  portarias  anualmente,
informando as “janelas de plantio” adequadas, para todas as partes envolvidas
no processo, é um claro exemplo disso.



Sites  que disponibilizam essas  informações  e a  divulgação por  meio  de
matérias  jornalísticas  de  instituições  públicas  e  privadas,  reforçam  essa
convicção.

Diversidade dos conhecimentos aprendidos
A  execução  do  ZARC,  alinhada  às  políticas  de  seguro/crédito  rural,

envolvem profissionais  das mais diversas áreas do conhecimento.  Podem-se
citar, por exemplo, o trabalho de agrônomos na definição de critérios técnicos
para cada cultura analisada, ou dos profissionais de TI que criam ambientes
onde  se  é  possível  uma infinidade  de  cálculos  matemáticos,  ou  ainda  dos
economistas que analisam a viabilidade financeira das operações.

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados
Pelo  grande  envolvimento  de  instituições  de  pesquisa  na  criação  e

manutenção do ZARC, foram geradas, durante sua trajetória de mais de 20
anos, algumas publicações técnico-científicas.

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia
Também pelo envolvimento de instituições de pesquisa no processo, um

pequeno número de teses sobre o tema foram geradas.

6.2.- Impactos sobre Capacitação

Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Médi
a

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo S 3,00
Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias S 2,00
Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações S 0,25
Capacidade de socializar o conhecimento gerado S 3,00
Capacidade de trocar informações e dados codificados S 2,50
Capacitação da equipe técnica S 2,00
Capacitação de pessoas externas S 1,00
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de
mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações
que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento
de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%.

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo
O ZARC é o ponto inicial, e balizador de um processo, que abrange uma

grande cadeia de instituições e indivíduos, pautados por normas e regras bem
definidas,  permitindo uma maior   transparência  no relacionamento entre as
partes envolvidas.

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias
As parcerias entre instituições de pesquisa sempre estiveram presentes nas

definições de assuntos técnicos referentes ao  ZARC. Outros entes do governo,
como o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  financiam tais
estudos, exercendo uma função vital para a manutenção dessa política.



Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações
Com o envolvimento de diversas instituições e indivíduos no processo, tais

como a  Embrapa,  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  o
Banco do Brasil, o Banco Central, bancos privados, cooperativas, seguradoras e
produtores, é natural que haja o compartilhamento de estruturas para que se
consiga rodá-lo a contento.

Capacidade de socializar o conhecimento gerado
Apesar  de  sua  natureza  técnico-científica,  as  informações  derivadas  do

ZARC são divulgadas em linguagem muito simples e de fácil entendimento, às
partes  envolvidas  nas  negociações  de  seguro  rural.  Além de  simples,  essa
divulgação também é muito  ramificada,  por  meio  da utilização de diversos
meios de comunicação, estreitando o relacionamento entre emissor e receptor.

Capacidade de trocar informações e dados codificados
Dado o grande volume de dados necessários para a análise das “janelas de

plantio” de 47 culturas, para todos os municípios de 25 estados, em períodos
decendiais,  o  ano  todo,  faz-se  necessário  uma  robusta  estrutura  para
armazenamento e processamento desses dados.  Essa organização facilita  a
troca ágil de informação entre os entes da cadeia.

Capacitação da equipe técnica
Apesar da informação final gerada pelo ZARC ser bem simples, existe uma

complexa análise de dados em fases anteriores que exigem a dedicação de
profissionais capacitados em diversas áreas de atuação.

Capacitação de pessoas externas
Algumas atividades como o monitoramento e avaliação das culturas, por

exemplo,  requerem  conhecimentos  técnicos  específicos  de  profissionais
envolvidos no processo. Outras, como a interpretação dos dados do ZARC, já
são facilitadas pela forma como são disponibilizadas.  

6.3. - Impactos Político-institucional

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Médi
a

Mudanças organizacionais e no marco institucional S 3,00
Mudanças na orientação de políticas públicas S 3,00
Relações de cooperação público-privada S 3,00
Melhora da imagem da instituição S 3,00
Capacidade de captar recursos S 2,50
Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes S 3,00
Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade S 2,50
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de
mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações
que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento
de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%.



Mudanças organizacionais e no marco institucional
A adoção de critérios  técnicos  como condição fundamental  de acesso a

determinadas  linhas  de  crédito,  fez  com  que  parte  das  decisões  fossem
transferidas  das  instituições  financeiras  (que  não  possuíam  o  necessário
conhecimento sobre o assunto),  para as instituições de pesquisa de notório
saber técnico, o que trouxe maior segurança e transparência ao processo.

Mudanças na orientação de políticas públicas
O  ZARC  consolidou-se  como  um  importante  balizador  para  algumas

atividades de seguro/crédito rural, atreladas à Política Agrícola (Lei 8.171/1991)
nacional  e  que como visto nesse trabalho,  envolvem vultuosas quantias  de
recursos  públicos.  Sua  utilização  traz  maior  segurança  e  transparência  às
partes envolvidas no processo, sendo um importante pilar de sustentação das
ações de seguro rural, público e privado, no país.

Relações de cooperação público-privada
Seguradoras,  bancos,  cooperativas,  produtores,  são  todos  elos  de  uma

mesma cadeia, que envolvem desde a obrigatoriedade do ZARC, à concessão
de crédito rural. Todas essas relações são amparadas por instrumentos legais
que dão legitimidade ao processo.

Melhora da imagem da instituição
A Embrapa capitaliza sua imagem, na  medida em que essa ferramenta

configura-se  como  um  importante  pilar  de  sustentação  à  transparência  e
segurança de processos de seguro/crédito agrícola, que envolvem bilhões de
reais anualmente .
 
Capacidade de captar recursos

Dada  a  grande  quantia  de  dinheiro  empregada  nas  operações  de
seguro/crédito agrícola, qualquer melhoria no processo atual, por menor que
seja, tem a capacidade de trazer bons retornos econômicos, demonstrando o
potencial de atração de capital para melhorias do ZARC.

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes
Várias áreas do conhecimento estão presentes no processo, que apesar de

parecer  simples  e  eminentemente  agrícola,  configura-se  como  um
procedimento um tanto complexo e muito trabalhoso, com o envolvimento de
profissionais das ciências agrárias, da matemática, da TI, entre outros.

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade
Apesar  de  ser  uma  referência  importante  no  mercado,  o  ZARC  ainda

apresenta um grande potencial de melhorias, seja em questões técnicas, seja
na execução de ações gerenciais.

6.5. – Fonte de dados

Líderes da Embrapa no processo de execução do Zoneamento Agrícola de Risco
Climático.



7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS

Por se tratar de uma importante ferramenta de orientação à política de
seguro/crédito rural, os maiores efeitos do ZARC são encontrados em termos
econômicos, no entanto, como observado nas entrevistas, existem impactos
positivos sobre todas as outras dimensões analisadas. Nelas sobressaem-se os
impactos político-institucional e de capacitação, com índices médios de 2,86 e
1,96, respectivamente, considerando uma escala entre +3 e -3.

Os impactos nas dimensões ambiental e social obtiveram índices médios de
2,06 e 1,46, respectivamente, numa escala entre -15 e +15, demonstrando a
presença positiva de tais impactos, no entanto com menor intensidade.

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA

8.1 - Estimativa dos Custos

Pela longa trajetória do ZARC, iniciada em 1996, muitas foram as variações
nas formas de se  financiar esse estudo. No início, a Embrapa junto com outras
instituições, eram responsáveis pela definição dos métodos e pela indicação
das  “janelas  de  plantio”  ao  Ministério  da  Agricultura,  que  por  sua  vez,
publicava as portarias. No entanto a tentativa de se levantar qualquer valor
referente a custos da Embrapa em época distante, poderia trazer resultados
muito distorcidos.

De 2003 até 2014, esse serviço passou a ser contratado junto a empresas
do setor privado, e por consequência, a Embrapa diminui sua influência sobre o
ZARC, tendo um custo marginal para a empresa.

A partir de 2015, com a volta do ZARC à Embrapa, tem-se a formação de
equipes para a realização do ZARC e o início de uma série de ações voltadas à
execução desse estudo. Pela recenticidade dos fatos e pela organização das
equipes  de  trabalho,  as  informações  referentes  ao seu custeio  tornaram-se
mais confiáveis.

Dessa forma, dada a incerteza dos valores anteriores a 2003 e pela pouca
dedicação  da  Embrapa  entre  2003  e  2014,  as  informações  de  custeio
anteriores a 2014 serão desconsideradas.

Diversos cursos, workshops, eventos de validação e reuniões de articulação
foram realizados e para efeito de cálculo todas as atividades atreladas a esses
eventos foram contabilizadas como ações de transferência de tecnologia.

Por outro lado, de forma mais significativa, vários empregados da Embrapa
dedicaram parte de seu tempo à execução de ações do ZARC, principalmente
para a melhor “calibração” dos modelos agronômicos, o que incide sobre os
custos com pessoal.

A tabela a seguir traz os valores referentes aos custos dessa tecnologia.  

Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos



É importante salientar que os valores de custeio do ZARC tem uma ordem
de grandeza muito menor que os retornos proporcionados por ele, no entanto
são significativos para a empresa, principalmente pela utilização da força de
trabalho de sua equipe técnica na condução dos trabalhos. Estes custos com
pessoal respondem por mais de 83% dos custos totais.

8.3 – Análises de rentabilidade

As séries históricas de custos e benefícios levantadas no estudo ficaram
desproporcionais, uma vez que para custos o período considerado foi de 2015
a 2017 e para os benefícios 1997 a 2017. Como forma de equalização desse
problema,  os  cálculos  de rentabilidade foram realizados  considerando-se as
seguintes séries históricas:
 custos: 2015 a 2017
 benefícios: 2016 a 2017.

O fato da série de custos ter um ano a mais do que a de benefícios, explica-
se pelo fato de que para se atingir os benefícios em 2016, foram necessários
aportes de custeio em 2015 e assim sucessivamente.

A tabela a seguir apresenta os resultados agregados de custos e benefícios,
no período de 2015 a 2017, oriundos da participação da Embrapa na execução
do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.

Tabela  –  Análise  custo  benefício  da  utilização  do  ZARC  no  Programa  de
Garantia  da Atividade Agropecuária  (Proagro)  e  Programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Agrícola (PSR), no período de 2015 a 2017.

Na análise de benefícios e custos, utilizando-se da subtração de um pelo
outro, vê-se a enorme disparidade entre o que se economiza com o ZARC e o
que se gasta para mantê-lo e aperfeiçoá-lo. Para cada R$1,00 de custos, tem-
se mais R$ 1.000,00 de retorno,  demonstrando a viabilidade econômica do
ZARC como ferramenta de orientação a importantes mecanismos da Política
Agrícola nacional (Lei 8.171/1991).

Taxa Interna de Retorno
TIR

Relação
Benefício/Custo

B/C (6%)

Valor Presente Líquido
VPL (6%) (em R$ mil)

373.781,5% 1.581,63 R$ 16.507.259

As análises de TIR,  B/C (6%) e VPL (6%), corroboram com os resultados
apresentados  no  estudo,  pois  a  diferença  entre  benefícios  e  custos  é
extremamente grande.
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