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A  Aviação  Agrícola  Brasileira  tem  mostrado  crescimento  contínuo  com   taxas
consistentes que, nos últimos  anos, flutuaram em torno de 6 a 7% ao ano. Um crescimento
razoável  se  comparado  aos  demais  setores  da  economia  e  ao  PIB  brasileiro.  Como
consequência  a  participação  deste  método  de  aplicação  de  insumos  agrícolas  também
cresceu, estimando-se que, no período de 10 anos, tenha passado de pouco mais de 10%
para  cerca  de  20%,  sendo  hoje   os  restantes  80%  aplicados  por  equipamentos
convencionais, terrestres.

O desafio, agora, é manter o setor em  crescimento e, mais,  aumentar a participação
para atingir,  por exemplo,  40% do mercado de aplicação de insumos daqui a  10 anos,
dobrando portanto aquela participação. Desafio esse enorme, frente às dificuldades por que
começa a enfrentar  este segmento da economia.

As  dificuldades  maiores,  frise-se,  não são as  econômicas,  apesar  de  fatores  tais
como  preço  do  combustível,  elevados  impostos,  preço  de  aeronaves  e  das  peças  de
reposição  bem  como  os  custos  de   manutenção  serem  dificuldades  que  diminuem  a
competitividade, porém sem ser propriamente limitantes ao crescimento.

As  maiores  dificuldades  estão  hoje  no  campo  “político-administrativo”  com  o
consequente  aumento  da  regulamentação  e  das  limitações  legais.  Enquanto  seus
competidores,  os  equipamentos  terrestres,  operam  em  um  ambiente  de  total
desregulamentação, a aplicação aérea é alvo de uma enxurrada de Leis e Regulamentos
que limitam e, em alguns casos, até mesmo impedem o seu uso. Tal falta de isonomia tem
várias  causas  e  uma  delas  é  a  visão  negativa  que  boa  parte  da  sociedade  –  e
consequentemente parte dos Políticos – tem da aplicação aérea. Embora aplicando cerca
de  20%  dos  defensivos  agrícolas  e  o  fazendo  com  regulamentação,  responsabilidade
técnica, fiscalização, utilizando pessoal especializado e, ainda, aplicando também produtos
outros tais como sementes e fertilizantes, este método é frequentemente associado, devido
à má informação, à “aplicação indiscriminada de agrotóxicos”. Quando  parte da sociedade
e até setores da mídia se associam a campanhas contra os agrotóxicos, fazem também
vinculação negativa com o avião agrícola, eleito como “ícone” dos problemas eventualmente
causados  por  agrotóxicos,  sejam eles  –  problemas  -  reais  ou  imaginários.  Imagens  de
aviões agrícolas são muitas vezes usadas para ilustrar matérias sobre impactos ambientais
de agrotóxicos, completamente fora do contexto.

O “mito” anti-agrotóxicos e, por associação, contra a  aviação agrícola, nasce nos
meios ambientalistas, é amplificado pelos formadores de opinião, chega à opinião pública e,
inclusive às Escolas, desde o ensino fundamental ao superior, inclusive  universidades e
cursos especializados na área rural. Formam-se, portanto, ao longo dos anos, cidadãos e
profissionais que, ou não têm qualquer informação sobre a realidade da aviação agrícola,ou,
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mais frequentemente têm dela uma visão negativa, distorcida, encarando-a como apenas
uma atividade “poluidora”.

Agregue-se  a  isso  os  fatores  políticos  :  entidades,  setores,  pessoas  comuns  ou
agentes políticos que são contrários aos “agrotóxicos” e a tudo que lhes é associado, por
razões  ideológicas,  por  entenderem  que  estes  fazem  parte  do  “modelo  equivocado  do
agronegócio”,  que  são  “instrumentos  do  latifúndio”  e  que  a  solução  para  a  agricultura
brasileira está na agricultura “orgânica” etc...

Para enfrentar este tipo  de desafio  é necessário um planejamento estratégico de
atividades  de  longo  prazo  que  vise  atingir  desde  o  operador  da  aviação  agrícola,
aperfeiçoando seu trabalho de forma a dar-lhe mais qualidade, segurança e evitar acidentes
ambientais que possam contribuir para a deterioração da imagem do setor, até campanhas
de esclarecimento da população, comunidades escolares e políticos, para que passem a
conhecer a realidade e os valores positivos da atividade.

É o que passamos a descrever, propondo alguns pontos que julgamos importantes

Programas de capacitação gerencial para administradores

Antes de mais nada, é fundamental fazer o que se chama popularmente de “lição de

casa”.  Ou  seja,  aperfeiçoar  o  setor  agregando  aos  administradores  melhores
conhecimentos de técnicas gerenciais, lembrando que, hoje, a maioria dos administradores
de empresas aeroagrícolas não são administradores profissionais e, muitas vezes, sequer
tiveram  a  oportunidade  de  aperfeiçoar  seus  dons  administrativos  eventualmente  inatos,
através de programas de aperfeiçoamento. Assim, cursos de capacitação GERENCIAL são
necessários  para  propiciar  novos  conhecimentos  aos  administradores  das  empresas  de
aviação agrícola (e aos operadores privados da aviação agrícola – agricultores proprietários
de aeronaves agrícolas). Em tais cursos, de curta duração, poderiam ser enfocadas técnicas
simples de administração mas que nem sempre estão ao alcance dos administradores, tais
como, por exemplo: profissionalização dos contratos de serviço; relação entre o  prestador
de  serviços  e  seus  clientes;  custos  e  formação  de  preços;  marketing  e  pós  venda;
orçamento; fluxo de caixa, programas de qualidade, gerenciamento de recursos humanos,
gerenciamento de riscos, entre outros. 

 Qualificação da tecnologia de aplicação aérea

Da mesma forma como acima é importante atualizar e aperfeiçoar o pessoal técnico
(Pilotos,  Executores,  Coordenadores)  das  empresas  e  operadores  privados,  através  de
programas  de  Atualização  Técnica,  complementados  por  um  programa  de  avaliação
independente  da  qualidade  dos  equipamentos  e  dos  serviços  prestados,  através  por
exemplo, de “clínicas de calibração” e fornecimento de “selo de qualidade”. Iniciativas nesse
sentido já se fazem presentes, tal como por exemplo o “CAS” - Certificação Aeroagrícola,
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um programa de adesão voluntária conduzido em cooperação técnica da ANDEF com o
SINDAG  –  Sindicato  Nacional  das  Empresas  de  Aviação  Agrícola  e  que  já  certificou
recentemente os primeiros operadores aeroagrícolas.

Figura 1 – Cursos de capacitação gerencial e reciclagem técnica são uma necessidade

Associativismo

Importante  estimular  que  os  operadores  aeroagrícolas  e  seus  colaboradores  se
associem  a  suas  respectivas  entidades  de  classe  de  forma  a  aumentar-lhes  a  força  e
representatividade.

“Vender Aviação Agrícola”

Vender aviões agrícolas é hoje de certa forma uma consequência de uma ação maior
e anterior, que é “vender a aviação agrícola”  ou seja convencer os produtores quanto às
vantagens de usar a aplicação aérea;  convencer os formadores de opinião  e, por extensão,
a opinião pública, quanto a eficácia e segurança da aplicação aérea.

Para tanto,  os fabricantes  de aeronaves poderiam  ser  chamados a contribuir  no
planejamento e execução de   uma programação sistemática  de palestras técnicas tendo
como público-alvo principalmente produtores  rurais , seja através de programas específicos
seja integrando-se a programas de instituições, tais como SENAR, APROSOJA, FAMATO,
FUNDAÇÃO MATO GROSSO ou ainda integrando-as com eventos tais como AgriShow,
ExpoDireto  e  similares.  Nestas  palestras  entre  outros  assuntos  podem  ser   abordados
temas tais como Qualidades da aplicação aérea;  Comparativos aérea /  terrestre;  Custo-
benefício; Como avaliar a qualidade e segurança de uma aplicação aérea; como aperfeiçoar
aplicação aérea em sua propriedade, etc..
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Campanhas dirigidas aos meios de divulgação / opinião pública

De grande importância a realização de  campanhas maciças, de longo prazo, através
da mídia impressa, falada e televisiva, visando difundir para a opinião pública a realidade da
aplicação aérea em especial no que se refere à sua estrutura, qualidade das aplicações e
segurança. A campanha também objetiva  desmistificar o antagonismo equivocado entre a
aplicação  aérea  e  o  meio  ambiente.  A  campanha  poderia  ser  complementada  pela
distribuição de adesivos, folhetos,  cartazes e outras peças publicitárias. Iniciativas nesse
sentido  também já  ocorreram,  com bons resultados pontuais.  Citamos  como exemplo  o
projeto  “ASES”  de  divulgação  da  atividade,  planejado  e  custeado  pela  comunidade  de
Pilotos Agrícolas no Facebook em conjunto com o Sindag, projeto este realizado em 2013.
Porém a tais iniciativas  tem faltado a necessária continuidade, sem a qual perdem-se seus
benefícios a médio e longo prazos.

Atuação junto a escolas de Agronomia, Engenharia Agrícola e Agropecuárias de nível

médio.

Atualmente os egressos de tais cursos superiores e profissionalizantes não recebem
informações  suficientes,  e  às  vezes mesmo  qualquer  informação  sobre  a  tecnologia  de
aplicação aérea, ficando tais prodissionais, após graduados, sem condições de prescrever
uma aplicação aérea, ou, pior, saem do curso com uma visão distorcida desta tecnologia o
que os faz NÃO recomendar o uso da aviação agrícola.

Duas ações são necessárias para corrigir esta distorção: a primeira é atuar junto ao
Ministério de Educação e junto às Universidades e Escolas Técnicas para que seja incluído
no currículo dos cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e Técnico em Agropecuária um
programa mínimo (por exemplo de 70-100 horas-aula) que aborde o conteúdo da tecnologia
de  aplicação  aérea.  Este  conteúdo  poderia  ser  incluído  na  disciplina  de  Mecanização,
Fitossanidade ou outra disciplina, a critério de cada unidade educacional.. A segunda ação,
de mais curto prazo, enquanto não concretizado o objetivo da primeira, seria a realização de
mini-cursos avulsos sobre tecnologia de aplicação aérea a serem  realizados em convênio
com as unidades de ensino, de forma extra-curricular, dirigidos, por exemplo, aos alunos do
último  semestre  de  cada  curso.  Já  temos  bons  exemplos  de  universidades  e  escolas
técnicas que realizam tais eventos, embora ainda timidamente e de forma não sistemática.

Fabricantes de defensivos

Nem todos os técnicos das empresas fabricantes e distribuidoras de agroquímicos
detém conhecimentos suficientes sobre a tecnologia de aplicação aérea, o que ocasiona
inclusive, alguns conflitos de recomendação técnica ou até o descarte  da prescrição da
aplicação aérea por falta de conhecimento. Um programa de atualização técnica para os
fabricantes e revendedores de defensivos agrícolas seria de grande utilidade como mostram
algumas iniciativas isoladas já registradas. 
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Interação na esfera Política

Sem dúvida muito desconhecimento e alguma resistência encontram-se também na
classe política principalmente entre os legisladores que, muitas vezes se veem na situação
de decidir, votando, um Projeto de Lei que afeta a Aviação Agrícola sem terem informações
suficientes  para  tal.  Um programa  de  permanente  informação  aos  legisladores  sobre  a
situação do setor, mais um programa de periódicas reuniões (audiências públicas, reuniões
de Comissões Permanentes) seria de grande utilidade.

Há também que obter maior aproximação com o Poder Legislativo, de forma  que o
setor seja chamado a se pronunciar sempre que, em alguma das Casas do Legislativo,
sejam discutidos  assuntos  ou  tramitem projetos  de lei  que de alguma forma  venham a
afetar, positiva ou negativamente, o setor.

Para melhor atingir tais objetivos na esfera parlamentar,  é importante que o setor
disponha  de  eficiente  assessoria   atuante  junto  aos  poderes  Legislativo  e  Executivo,
federais.  Iniciativas recentes  nesse campo têm demonstrado a importância  de manter  e
ampliar tal tipo de atuação.
.

 Pesquisas em aplicação aérea
   
        Uma deficiência crônica do setor é a falta de pesquisa e experimentação sistemáticas
conduzidas  com metodologia científica, por entidades oficiais, públicas ou privadas. São
ainda  poucos, embora valiosos, os trabalhos do gênero. É estratégico, portanto, engajar os
órgãos de pesquisa na investigação e experimentação em tecnologia de aplicação aérea,
tanto básica como aplicada.

Recentemente assistimos à boa notícia do início dos trabalhos de pesquisa neste
campo,  em  andamento  na  EMBRAPA,  à  luz  de  convênio  estabelecido  com  o  Sindag
Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Será um programa que respaldará
os trabalhos futuros da Aviação Agrícola e  lhes dará mais embasamento científico.

Além do apoio àquele Programa, deveria ser estimulado que  tal iniciativa servisse de
exemplo e viesse a ser  multiplicada, de preferência na forma de parcerias entre a iniciativa
privada  e as muitas Universidades e Fundações interessadas em pesquisa nessa área.

Outra vertente a explorar é a aproximação entre a Aviação Agrícola e os fabricantes
de  agroquímicos  com  vistas  à  realização  de  ensaios  conjuntos  cujo  objetivo  seria  a
otimização  das  recomendações  de  aplicação  aérea  dos  produtos  fabricados  por  aquela
Indústria, bem como gerar subsídios para a  etapa de registro dos produtos junto aos órgãos
competentes.
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Figura 2 – Pesquisas, ensaios e experimentos em tecnologia de aplicação aérea são fundamentais

Estudos detalhados de custo e custo / benefício

Os estudos comparativos de custos e de custo-benefício entre as diversas formas de
aplicação têm sido feitos, via de regra, com metodologias díspares e resultados também
nem sempre coerentes. É imperioso que se realizem estudos de custo e de custo-benefício
efetuados  com  metodologia  padronizada,  de  forma  a  dar-lhes  mais  credibilidade  e
uniformidade. Os resultados então sim passarão a servir de base para tomadas de decisão
dos  produtores  rurais  acerca  do equipamento  e  tecnologia  melhor  a  adotar  em  suas
propriedades e culturas, em cada situação particular. Estes estudos poderiam inclusive ser
feitos no âmbito dos Projetos de Pesquisa enunciados no item anterior.

Ações na esfera do Poder Executivo Federal

 
Na esfera politico-administrativa,  além do que já foi  abordado,  vemos  necessário

aprofundar a aproximação do setor com órgãos reguladores, em especial com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com o Ministério da Defesa / ANAC no sentido
de harmonizar procedimentos, racionalização das normas e funcionamento dos setores que,
naqueles órgãos, atuam diretamente na atividade de regulação da aviação agrícola..

No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento urge conseguir uma maior e
melhor  atuação  da  Divisão  de  Mecanização  e  Aviação  Agrícola,  na  Secretaria  de
Desenvolvimento  Agropecuário  e  Cooperativismo,  para  que  ela  possa  cumprir   função
estabelecida em lei que é a de apoiar e fomentar a Aviação Agrícola, bem como compilar e
publicar informações estatísticas sobre o setor- o que se constituiu em uma das lacunas
sentidas pela atividade. Ainda nesse Ministério, urge conseguir reativar a Comissão Especial
de Assuntos de  Aviação Agrícola, órgão colegiado estabelecido por Lei com a função de
assessorar os órgãos nela representados na tomada de decisões que envolvam a Aviação
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Agrícola. Também é importante que se resolva, no MAPA, o conflito de competências que
por  vezes  se  estabelece  entre  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Agropecuário  e
Cooperativismo e a Secretaria de Defesa Agropecuária, na edição de normas e fiscalização
da  atividade  aeroagrícola.  Finalmente,  também  relacionado  ao  tema  conflito  de
competências há que resolver  em definitivo o conflito que frequentemente se estabelece
entre  a Regulamentação de nível  federal  da Aviação Agrícola  e Regulamentos  de nível
inferior (estadual e municipal).

Outro ponto importante a avançar no âmbito político- administrativo é a obtenção de
uma regulamentação da aplicação terrestre de agroquímicos. Em contraste com a aplicação
aérea,  esta  regulamentada  ao  extremo,  aquela  é  totalmente  desregulamentada,
estabelecendo-se uma competição não isonômica, em prejuízo da aplicação aérea.

Conclusões :

Sem prejuízo de ações pontuais que busquem remover os entraves mais imediatos
ao desenvolvimento do setor  é importante que se estabeleça um Planejamento Estratégico
consistente e de longo prazo para nortear as presentes e futuras ações que alavanquem o
desenvolvimento da aviação agrícola brasileira, de forma a atingir-se a meta de dobrar a
área tratada por ela ao final dos  próximos dez anos.

Em 19 de setembro de 2014
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