
	  

	  

	  

Pesquisa	  3	  –	  GV	  AGRO	  -‐	  FGV/EESP	  
1ª	  e	  2ª	  fase	  	  –	  Concluídas	  –	  	  3ª	  Fase,	  em	  andamento	  
	  
Observatório	  do	  Plano	  de	  Agricultura	  de	  Baixa	  Emissão	  de	  Carbono	  (GV-‐AGRO)	  
Classificação:	  Política	  Pública	  (PP)	  
Coordenação:	  	  Angelo	  Costa	  Gurgel	  
Instituição	  Financiadora:	  Climate	  and	  Land	  Use	  Alliance	  (Auxílio	  financeiro)	  
Período:	  2012	  –	  atual	  
	  
Resumo:	  O	  Observatório	  ABC	  é	  uma	  iniciativa	  voltada	  a	  engajar	  a	  sociedade	  no	  debate	  sobre	  a	  agricultura	  de	  
baixo	  carbono.	  Coordenado	  pelo	  Centro	  de	  Estudo	  de	  Agronegócios	  da	  Fundação	  Getulio	  Vargas	  (GVAgro)	  e	  
desenvolvido	  em	  parceria	  com	  o	  Centro	  de	  Estudos	  em	  Sustentabilidade	  da	  FGV	  (GVces),	  tem	  como	  foco	  a	  
implementação	  do	  Plano	  Agricultura	  de	  Baixo	  Carbono	  (ABC),	  o	  qual	  é	  composto	  por	  um	  conjunto	  de	  ações	  
voltadas	   a	   reduzir	   as	   emissões	   de	   gases	   de	   efeito	   estufa	   (GEE)	   na	   produção	   agropecuária,	   com	   metas	  
estabelecidas	  até	  2020	  e	  parte	  da	  Política	  Nacional	  de	  Mudanças	  Climáticas	  e	  dos	  compromissos	  assumidos	  
pelo	  Brasil	  na	  15ª	  Conferência	  das	  Partes	  (COP-‐15),	  da	  Convenção	  do	  Clima.	  
	  

Impacto:	  O	  Observatório	  ABC	  é	  uma	  iniciativa	  voltada	  à	  produção	  de	  estudos,	  informações,	  eventos,	  debates	  
e	  discussões	  sobre	  a	  Agricultura	  de	  Baixa	  Emissão	  de	  Carbono	  no	  Brasil,	  visando	  o	   fomento	  do	  Plano	  e	  do	  
Programa	  ABC	  no	  país.	  	  
Como	  principais	  impactos	  gerados,	  podemos	  falar	  que	  o	  Observatório	  ABC	  se	  tornou	  referência	  de	  consulta	  
sobre	  o	  tema	  para	  diversos	  stakeholders:	  como	  Ministério	  Público;	  Ministério	  da	  Agricultura	  e	  Meio	  Ambiente;	  
BNDES;	   Secretarias	   Estaduais	   de	  Agricultura;	   Embrapa;	  ONGs,	   Instituições	   privadas	   e	   de	   representação	  de	  
classe	  do	  setor.	  
A	  criação	  de	  um	  sistema	  de	  informações	  dos	  desembolsos	  do	  Programa	  ABC,	  resultado	  de	  uma	  parceria	  entre	  
o	  Banco	  Central	  e	  o	  BNDES,	  sistematiza	  e	  disponibiliza	  dados	  atualizados	  mensalmente	  sobre	  o	  crédito	  tomado	  
pelo	  agropecuarista	  para	  desenvolvimento	  das	  tecnologias	  de	  baixa	  emissão	  de	  carbono;	  
Este	  sistema	  permite	  a	  transparência	  e	  acesso	  a	  dados	  antes	  não	  sistematizados	  e	  disponíveis	  a	  nível	  público.	  
Ele	  permitiu	  também	  identificar	  inconsistências	  entre	  diferentes	  fontes	  de	  informação	  (disponível	  no	  site	  do	  
Observatório).	  
A	  criação	  de	  um	  sistema	  de	  informação	  de	  acompanhamento	  da	  elaboração	  e	  execução	  dos	  Planos	  Estaduais	  
do	  ABC	  (Comitês	  Gestores	  Estaduais	  do	  Plano	  ABC)	  
Desenvolvimento	   de	   cartilha	   de	   sugestões	   para	   elaboração	   do	   plano	   estadual	   com	   boas	   práticas	   de	  
governança,	  foi	  uma	  contribuição	  ao	  Ministério	  da	  Agricultura,	  que	  não	  tinha	  um	  produto	  semelhante.	  
Os	   diversos	   estudos	   elaborados	   serviram	   de	   base	   para	   agentes	   do	   governo,	   principalmente	  Ministério	   da	  
Agricultura	  e	  Ministerio	  do	  Meio	  Ambiente	  (MMA)	  na	  tomada	  de	  decisão	  sobre	  o	  tema.	  
O	  Estudo	  intitulado	  “Invertendo	  o	  sinal	  de	  Carbono	  da	  agropecuária	  brasileira”,	  foi	  utilizado	  pelo	  MMA,	  na	  
construção	  da	  posição	  brasileira	  das	  INDCs,	  apresentada	  na	  Cop	  21,	  em	  dezembro	  de	  2015	  em	  Paris.	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

Trabalhos	  Produzidos:	  	  
Publicação	  de	  oito	  estudos,	  em	  português	  e	  em	  inglês,	  intitulados:	  
	  	  -‐	  Agricultura	  de	  Baixa	  Emissão	  de	  Carbono:	  A	  Evolução	  de	  um	  Novo	  Paradigma;	  
	  	  -‐	  Agricultura	  de	  Baixa	  Emissão	  de	  Carbono:	  Quem	  Cumpre	  as	  Decisões	  –	  Uma	  Análise	  da	  Governança	  do	  Plano	  
ABC;	  
	  	  -‐	  Agricultura	  de	  Baixa	  Emissão	  de	  Carbono:	  Financiando	  a	  Transição;	  
	  	  -‐	  Análise	  dos	  Desembolsos	  do	  Programa	  ABC	  -‐	  Safra	  2013/2014;	  
	  	  -‐	  Análise	  dos	  Recursos	  do	  Programa	  ABC	  -‐	  Visão	  Regional;	  
	  	  -‐	  Análise	  dos	  Recursos	  do	  Programa	  ABC	  -‐	  Finalidades	  de	  investimentos;	  
	  	  -‐	  Análise	  dos	  recursos	  do	  Programa	  ABC	  -‐	  Foco	  na	  Amazônia	  Legal;	  
	  	  -‐	  Invertendo	  o	  Sinal	  de	  Carbono	  da	  Agropecuária	  Brasileira;	  
Criação	  de	  website:	  www.observatorioabc.com.br	  
Criação	  sistema	  de	  informação	  de	  acompanhamento	  da	  elaboração	  e	  execução	  dos	  Planos	  Estaduais	  do	  ABC	  
(Comitês	  Gestores	  Estaduais	  do	  Plano	  ABC)	  
Criação	  de	  sistema	  de	  informação	  dos	  desembolsos	  do	  Programa	  ABC	  (parte	  do	  crédito	  agrícola)	  
Documento	   com	   propostas	   de	   avanços	   no	   Plano	   e	   no	   Programa	   ABC	   dirigido	   aos	   Candidatos	   à	   Eleição	  
Presidencial;	  
Documento	  com	  propostas	  para	  a	  revisão	  oficial	  do	  Plano	  ABC	  dirigido	  ao	  governo;	  
Realização	  de	  8	  eventos	  em	  São	  Paulo,	  todos	  com	  transmissão	  pela	  internet;	  
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