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P rodutor José Pereira
ass ina contrato para
liberação de c rédito do
BNDES.
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O Programa Boas Práticas Agropecuárias (BPA), desenvolvido pela Embrapa e por
instituições parceiras, é um dos requisitos que facilitam o acesso dos produtores
rurais ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária
(Inovagro), linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). As duas primeiras propriedades rurais do Brasil beneficiadas com os
recursos financeiros do Inovagro são do Mato Grosso do Sul.

As fazendas fazem parte da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de
Novilho Precoce (Novilho Precoce MS) e possuem o atestado de adequação de Boas
Práticas Agropecuárias da Embrapa. A assinatura do contrato para o repasse dos

recursos foi realizada no último dia 14, na sede da Novilho Precoce MS, em Campo Grande.

O Inovagro é voltado a produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e cooperativas rurais de produção. Com
taxas de juros atrativas, o limite de financiamento é de até R$ 1 milhão por cliente, para empreendimento
individual, e R$ 3 milhões para empreendimento coletivo. O prazo para pagamento é de até dez anos, com
carência de até três anos.

De acordo com o gerente do Departamento de Suporte a Programas Agropecuários da Área de Infraestrutura
Social do BNDES, Tiago Peroba, desde o surgimento do Inovagro, no ano agrícola 2013/2014, estava previsto o
financiamento de itens em conformidade com os Sistemas de Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil, Bem-
Estar Animal e, principalmente, o Boas Práticas Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e Leite.

“Assim, com a melhor compreensão dos itens de BPA passíveis de financiamento, foi possível viabilizar uma
difusão ainda maior do programa e, consequentemente, apoio às boas práticas agropecuárias que promovem o
desenvolvimento dessas atividades, ao mesmo tempo que zela pela saúde e o bem-estar humano e animal",
destaca Peroba.

Um dos proprietários da Fazenda Cachoeirão, Nedson Pereira, considera a iniciativa do BNDES como um avanço,
ao disponibilizar a linha de crédito a pequenos e médios produtores rurais. Ele conta que a expansão de um
projeto de integração lavoura-pecuária, iniciado há alguns anos, será o beneficiado pelo Inovagro na propriedade.
“O BPA funciona como um manual de instruções sobre como realizar as atividades dentro da fazenda e, ao
mesmo tempo, é a justificativa para o BNDES investir esse recurso, porque estamos fazendo uma produção de
forma sustentável e responsável”, diz.

O gestor do Boas Práticas Agropecuárias – Bovino de Corte, pesquisador da Embrapa Gado de Corte (Campo
Grande, MS), Ezequiel do Valle, vê como grande vantagem dessa iniciativa do BNDES poder mostrar que o BPA
serve como ferramenta para os produtores adequarem suas propriedades para terem acesso ao crédito oferecido
pelo banco. “Mato Grosso do Sul é o primeiro a receber esse recurso, o que serve de modelo para todo o Brasil”,
destaca.

Ele acrescenta que, por meio do BPA, é possível obter uma visão do sistema de produção por completo e dos
pontos que mais precisam de melhorias. Segundo o pesquisador, a gestão da propriedade rural é um dos itens
com necessidade de avanços, além de algumas adequações na parte de produção, visando ao aumento da
produtividade e da qualidade do produto final. “Para cumprir esses objetivos, o Senar Mato Grosso do Sul tem
sido um grande parceiro da Novilho Precoce MS e da Embrapa, colaborando com a realização de mais de 40
cursos de capacitação dos funcionários dessas fazendas, até o fim deste ano”, informa.

 

O BPA
Em 2015, o BPA – Bovinos de Corte completa dez anos. O projeto começou em 2005, no âmbito do
Macroprograma 4, com o treinamento de técnicos agropecuários (agrônomos, zootecnistas e veterinários) no
Senar/MS, para serem os multiplicadores do programa em Mato Grosso do Sul.

Ezequiel do Valle lembra que, desde 2007, o Programa tornou-se nacional, e chegou às principais regiões de
pecuária de corte do Brasil, tendo como polos de disseminação as Unidades da Embrapa localizadas nessas
regiões. Atualmente, são mais de 200 propriedades rurais no Brasil que participam do BPA nas regiões Norte,
Centro-Oeste e Sul.

“Em 2011, o Programa recebeu o reconhecimento oficial dos ministérios da Agricultura, Pecuária e



Abastecimento; Trabalho e Emprego e Meio Ambiente, por meio da Portaria Interministerial nº 36, que instituiu o
Programa Nacional de Fomento às Boas Práticas Agropecuárias, estendendo a proposta às cadeias de frangos,
suínos e gado de leite”, conclui Ezequiel. 
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