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O que colocou o Brasil entre os maiores e mais 

competitivos exportadores do agronegócio?  

1960-1980 2000-2020 
• Forte intervenção 

• governamental 
- Compras e estoques  

governamentais. 

- Crédito rural 

subsidiado. 

- Controle de preços. 

- Política de Garantia de 

Preços Mínimos 

(PGPM) 
 

• Altas tarifas de 

importação. 
 

• Impostos de 

exportação 
 

• Brasil importador 

líquido 
(algodão, lácteos, trigo, 

etc.) 

• 3º exportador 

mundial 
> 200 destinos  
 

• Tecnologia de 

ponta 
Genética (soja, pastagens, 

zebu), integração lavoura-

pecuária, duas safras por 

ano, plantio direto, cadeias 

produtivas integradas 
 

• Economias de 

escala e escopo 
 

• Alta produtividade 

   PTF cresce 3,5% ao ano. 

 

• Agroenergia  
Alimentos + Combustíveis 

+ Energia 

INOVAÇÃO  
Investimento em P&D topical. 
 

DESREGULAMENTAÇÃO  
Redução significativa das 
intervenções governamentais. 
 

LIBERALIZAÇÃO  
Políticas voltadas para o mercado, 
competição contra o protecio-
nismo global (EUA, UE, Ásia) 
 

MIGRAÇÃO 
Agricultores qualificados se 
mudam para áreas de fronteira. 
SUL  MS, MT, GO  MATOPIBA 
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Fonte: USDA/ERS, International Agricultural Productivity data product 
Nota: A Produtividade Total dos Fatores (PTF) representa a eficiência agregada dos recursos 
de terra, trabalho e capital. Maior PTF, maior eficiência do resultado da produção. 

PTF  produtividade da Terra, Trabalho e Capital 

Brasil e China lideram 

crescimento da PTF 



Velhas e Novas 

Agendas do Agro 

Agenda VELHA  NOVA 

Drivers Food Security Food safety, (qualidade e sanidade), valor 

adicionado, novas demandas 

Relaciona-

mento 

Mercado Spot contratos, sustentabilidade (footprints de água e 

carbono), integração horizontal/vertical/internacional 

Mercados Tradicionais 

(wet) 

Refrigeração, varejo moderno, food service, QSR, 

marcas. Controle das cadeias de suprimento: 

rastreabilidade, certificações, padrões privados. 

Comércio Tarifas e quotas 

OMC 

Megablocos 

BNTs: sanitárias (SPS), técnicas (TBT), ambientais, 

laborais, burocráticas (aprovação de plantas). 

Acordos bilaterais, unilateralismo (guerra comercial) 

Foco 

Geográfico 

Países 

desenvolvidos 

Economias emergentes: Ásia, Europa do Leste, 

África, LAC 

Empresas 

Alimentares 

Exportações de 

commodities 

Consolidação 

Integração global das cadeias produtivas 

 
Elaboração: 
Marcos Jank. 



Cadeias Agroalimentares: 
diferentes vetores, diferentes velocidades 

 
Elaboração: 
Marcos Jank. 

Asia 
China 
Russia 

LAC 

• Agricultura intensiva 

em trabalho 

• Pequenos produtores  

e subsistência 

• Políticas de 

autossuficiência 

• Preocupações sociais: 

urbanização, inflação 

Food Security Food Safety 
Valor 

Adicionado 

Novas 

Demandas 

• Qualidade 

• Saúde e sanidade 

• Players globais 

• Coordenação das 

cadeias de valor 

• Consolidação 

• Ganhos de escala 

• Rastreabilidade 

• Variedade e Marcas 

• Diferenciação e 

gostos 

• Conveniência 

• Ready to cook/to eat 

• Rotulagem 

• Entrega rápida 

• Food Service 

• Infraestrutura 

• Individualização 

• Questões ambientais 

• Bem Estar Animal 

• Produto local, fresco  

• Livres de antibióticos 

e transgênicos 

• Orgânico, veggie, bio 

• Paisagem, uso da terra 

Produtividade 

Cadeias 

alimentares 

integradas 

Segmentação 

Customização 

África 

Índia 

Indonésia 

China 

Rússia 

Am. Latina 

Brasil 

Mexico 

Leste Europeu 

Europa 

EUA 

Japão 



AS GLORIAS DO 

PASSADO 

OS DESAFIOS DO 

PRESENTE 

A AGENDA FUTURA 

Pesquisa tradicional voltada 

para o domínio dos trópicos: 

 Começou no setor público: 

Universidades, institutos de 

pesquisa, EMBRAPA. 

 Evolução no setor privado 

(empresas nacionais e 

multinacionais, Fundação 

MT). 

Conquistas: 

 Melhoramento genético e 

biotecnologias. 

 Correção e fertilidade dos 

solos. 

 Controle de pragas e 

doenças. 

 Plantio direto, rotação, ILPF, 

segunda safra.  

 Zoneamentos climáticos. 

 Bioenergia. 

• Inclusão de temas sociais 

e trabalhistas. 

• Desafios ambientais: 

mudança do clima, 

agricultura de baixo 

carbono, Código Florestal. 

• Geotecnologias: monitora-

mento do uso da terra e 

gestão territorial. 

• Big Data e gestão de 

informações: fazenda 

conectada 

• Agricultura de precisão, 

drones, automação. 

• Controles sanitários: BSE, 

aftosa, gripe aviária, 

salmonella, etc. 

• Parcerias publico-privadas 

na pesquisa e inovação 

• Menor competitividade do 

processamento e distribuição 

(infraestrutura). 

• Saúde e nutrição. 

• Perdas e desperdício de 

alimentos. 

• Críticas ao uso de tecnologia 

na agricultura: transgênicos, 

defensivos, hormônios, 

antibióticos, promotores de 

crescimento. 

• Bem-estar animal 

• Critérios e certificações: 

padrões privados, 

rastreabilidade, Halal, etc. 

• Coordenação de sistemas 

agroindustriais (horizontal, 

vertical) 

• Criação de cadeias globais de 

suprimento e valor. 

Desafios de inovação e 

pesquisa no agro 
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