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1. Introdução

A agropecuária envolve as atividades humanas destinadas ao cultivo da terra 

(agricultura) e à criação e produção de animais (pecuária). Abrange não só a produ-

ção de alimentos não processados, destinados ao consumo humano e de animais, mas 

também a de matérias-primas industriais, como as voltadas à fabricação de alimentos 

industrializados, energia, celulose, têxteis e borracha.

Em razão de sua importância como principal atividade econômica desenvolvida em 

extensas áreas no interior dos países, bem como para a segurança alimentar e de supri-

mentos em caso de con�itos externos, é protegida e subsidiada na maior parte do mundo.

No Brasil, além de atender à demanda doméstica, esse setor da economia 

 destaca-se também nas exportações do agronegócio, respondendo por parte relevan-

te do total exportado.

Este trabalho busca traçar um panorama da agropecuária e de suas perspectivas 

para 2030.

2. Organização e padrão de concorrência

A agropecuária destaca-se por ser um dos setores mais dinâmicos da economia 

brasileira. Além de atender à demanda doméstica por alimentos e matérias-primas 

industriais, o setor é um dos grandes responsáveis por equilibrar as contas externas 

do país: em 2016, o agronegócio (incluindo os produtos agropecuários processados, 

como carnes, produtos �orestais e têxteis) exportou quase US$ 85 bilhões, gerando 

um superávit comercial de mais de US$ 71 bilhões (BRASIL, 2017a). A Tabela 1 contém 

os principais produtos em que o Brasil se destaca na agricultura mundial. 

Tabela 1: Relevância da produção e exportação brasileira de alguns produtos 
agrícolas, 2016

Produtos Produção Exportação

Grãos 5° 2°

Café em grão 1° 1°

Soja em grão 2° 1°

Fumo em folha 2° 1°

Milho em grão 3° 2°

Fonte: USDA (2017).

Quanto à importância na economia brasileira, o valor bruto da produção agro-

pecuária, que considera as 21 lavouras agrícolas e as cinco atividades pecuárias mais 

importantes, atingiu, em 2016, um faturamento estimado de mais de R$ 530 bilhões. 

As principais delas são mostradas no Grá"co 1.
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Grá�co 1: Participação das lavouras e das atividades pecuárias no valor bruto da 
produção agropecuária brasileira – 2016
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Fonte: Brasil (2017b).

A agropecuária compreende tanto pequenos produtores individuais como 

 cooperativas de produtores e �rmas intensivas em escala, que competem por custos 

e vendem produtos padronizados (commodities). Em geral, o local de atuação delas 

depende de quais commodities negociam e as regiões mais propícias para produzi-las: 

quanto ao Brasil, no caso de café e laranja, atuam, principalmente, na região Sudeste; 

no caso de grãos, há, em geral, maior participação das regiões Sul e Centro-Oeste; em 

leite, carnes e ovos de consumo, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entretanto, 

no caso especí�co das hortaliças, por sua alta perecibilidade, os produtores tendem a 

se localizar próximos aos centros consumidores.

Esse setor tem um grande impacto social, pois, além de seu impacto no custo de 

vida (in%ação), a maioria das pequenas cidades brasileiras depende economicamente 

das atividades agropecuárias em seu entorno. Além de gerar impostos e absorver par-

te relevante da mão de obra local, a agropecuária as dinamiza por meio da aquisição, 

pelas propriedades rurais, de insumos e serviços naquelas localidades.

O setor, dadas suas características, apresenta um grau muito baixo de concentra-

ção, ainda mais levando em consideração que as maiores empresas são cooperativas 

de produtores rurais (VALOR ECONÔMICO, 2016).

O setor agropecuário vende sua produção tanto para intermediários quanto para 

o consumidor �nal, e, entre os intermediários, encontram-se, além dos atacadistas, as 

processadoras agroindustriais, que produzem não só alimentos e bebidas, mas tam-

bém vestuário, papel, produtos madeireiros etc. Por questões históricas, as principais 

empresas processadoras mundiais têm origem principalmente nos Estados Unidos da 

América (EUA), na União Europeia (UE) e no Japão.
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Esse fato, combinado com a “preferência” que os países desenvolvidos dão para 

a industrialização de matérias-primas em seus territórios, e a estrutura tributária, que 

permite ao produto primário poder ser exportado praticamente sem impostos, refor-

çam a posição do Brasil como exportador de produtos primários.

Por se tratar de commodities, a principal barreira à entrada de novas empresas 

na produção é a necessidade crescente de escala produtiva, já que as margens são 

pequenas e os avanços tecnológicos têm exigido cada vez mais recursos "nanceiros 

dos produtores. Essa necessidade crescente de escala tem reduzido o número de 

produtores e tem incentivado a organização, sobretudo dos produtores familiares, 

em cooperativas.

O principal fator de competitividade das empresas agropecuárias brasileiras é o 

custo de produção mais baixo ante os concorrentes estrangeiros, graças ao clima fa-

vorável, à ampla disponibilidade de terras cultiváveis ainda não exploradas adequa-

damente e à existência de instituições de pesquisa agropecuária renomadas, como a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Já a principal fraqueza brasileira é a infraestrutura logística de"ciente, que im-

pede, em muitos casos, o aumento da produção. A falta de armazéns para estocar as 

crescentes safras agrícolas, bem como de rodovias, ferrovias e portos adequados para 

o escoamento dessas safras, encarece demasiadamente o custo dos fretes e inviabili-

zam economicamente a produção em determinadas regiões do país.

Para o setor agropecuário, as emissões de gases, a água, a atividade de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), a quali"cação da mão de obra e a governança corporativa 

são os fatores mais importantes para seu desempenho.

As emissões de gases de efeito estufa são uma das questões mais relevantes na 

pecuária bovina e suína. No caso dos bovinos, deve-se ao fato de serem os ruminantes 

grandes emissores de metano e óxido nitroso (ROSSO, 2015). Na medida em que o 

Brasil conta com o maior rebanho bovino comercial do mundo, o país acaba "cando 

em uma posição incômoda entre os maiores poluidores mundiais. No caso dos suínos, 

o problema são os dejetos, que também emitem metano. Para mitigar esse efeito, 

estão sendo aprimorados, com ajuda da Embrapa, os sistemas produtivos poupadores 

de uso da terra, como a integração lavoura-pecuária-'oresta (ILPF), e desenvolvidas 

alterações na nutrição animal, bem como, no caso dos suínos, o aproveitamento dos 

dejetos para produção de energia e de biofertilizantes.

Em relação à água, a agropecuária é a atividade que mais a consome no mundo, 

sendo extremamente dependente dela. Com a redução da disponibilidade de água 

doce no mundo, provocada pelo aquecimento global, há uma necessidade crescente 

de diminuir seu consumo, o que vem sendo perseguido por meio de sistemas produti-
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vos mais e�cientes, do melhoramento genético animal e vegetal e do aprimoramento 

de tecnologias de irrigação.

A P&D é fundamental para o setor, desenvolvida em instituições de ponta, como 

na Embrapa e em universidades e outros institutos de pesquisa, tanto para aumentar 

sua produtividade, por meio do melhoramento genético e do combate de pragas e 

doenças, quanto para o desenvolvimento de novas máquinas e equipamentos mais 

e�cazes na resolução dos diversos problemas enfrentados pela agropecuária.

Em termos gerais, entre todas as outras, a tecnologia mais relevante para agrope-

cuária é a biotecnologia, usada não só no melhoramento genético vegetal e animal, 

mas também no desenvolvimento de produtos veterinários, defensivos agrícolas e fer-

tilizantes organominerais.

O melhoramento genético busca aumentar a e�ciência produtiva de animais e 

vegetais, pela seleção e disseminação das características de interesse econômico nes-

ses organismos. Entre as características selecionadas mais comuns, estão a maior pro-

dutividade sob determinadas condições edafoclimáticas (incluindo estresse hídrico) 

e a maior resistência a pragas e doenças. A transgenia, melhoramento genético não 

convencional que permite a transmissão dos genes desejados entre espécies diferen-

tes, desenvolveu-se muito nos últimos anos, gerando grande impacto nas pesquisas 

agropecuárias atualmente. Porém, o crescimento da resistência apresentada por parte 

de alguns consumidores a esses produtos tem levado empresas relevantes na comer-

cialização de grãos a entrar em mercados de produtos não transgênicos.

Outra questão cada vez mais importante é a do per�l da mão de obra. Seu enca-

recimento, aliado à urbanização crescente no Brasil (e no mundo), impõe necessidade 

cada vez maior de automatizar o campo, o que requer uma mão de obra cada vez 

mais quali�cada.

Esse aumento crescente da complexidade da atividade no campo, aliado ao au-

mento do porte das empresas e das cooperativas rurais, bem como às baixas margens 

do setor, impõe a necessidade de elas aprimorarem sua governança corporativa. Esse 

tem sido um dos grandes desa�os enfrentados por essas �rmas atualmente.

Em relação a seus investimentos, a agropecuária brasileira utiliza-se bastante das 

linhas de �nanciamento disponibilizadas pelos programas governamentais, além dos 

adiantamentos fornecidos por seus clientes (tradings, processadoras agroindustriais).

Quanto ao conteúdo nacional desses investimentos, o componente mais impor-

tante do investimento no setor é a aquisição de terras e a abertura e preparo de áreas 

para exploração econômica. Além da terra, os principais investimentos diretos são em 

infraestrutura nas propriedades (estradas internas, pontes, armazéns, galpões etc.) e 

maquinário. A maior parte desses itens tem conteúdo nacional.
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3. Perspectivas

A produção agropecuária continuará a se expandir, graças aos avanços tecnoló-

gicos, nos maiores produtores mundiais (EUA, China, UE), mas com um ritmo superior 

em alguns países emergentes (Brasil, Argentina, países da África subsaariana), que 

tendem a se tornar cada vez mais importantes no cenário internacional. Essa diferença 

no ritmo de expansão deve-se, sobretudo, à existência, nesses últimos, de pastagens e 

terras agrícolas com baixa produtividade.

O padrão de concorrência nacional e internacional continuará sendo o mesmo 

de hoje, determinado pelo preço, pois são commodities. A tendência é a redução do 

número de produtores tanto aqui como no exterior, por causa da economia gerada 

pela maior escala.

A principal força de competitividade do Brasil no setor está ligada aos já mencio-

nados recursos naturais disponíveis e à tecnologia empregada nas propriedades rurais. 

Não deverão ocorrer, até 2030, mudanças signi"cativas nesse cenário.

Os principais desa"os para aumentar a competitividade internacional da agrope-

cuária brasileira, atualmente, estão ligados à infraestrutura logística e à sustentabili-

dade, ou seja, à otimização do uso dos recursos naturais, com mais tecnologia e menor 

impacto ambiental. Esse tema tem sido muito debatido no exterior e pode ser fonte 

de futuras barreiras não tarifárias aos produtos do Brasil.

A remoção desses gargalos e a abertura dos mercados internacionais que ainda 

restringem a importação de alguns produtos agropecuários brasileiros, como no caso 

das carnes bovina e suína, serão os principais fatores indutores de novos investimentos 

nos próximos anos.

O setor, consideradas as perspectivas de aumento da demanda interna e externa, 

deve continuar investindo tanto em aumento da capacidade produtiva e de armaze-

nagem quanto no ganho de produtividade.

Sem uma mudança na Lei Kandir1 e maior abertura mundial para o comércio 

agroindustrial, o adensamento da cadeia produtiva tende a seguir similar ao atual, 

com o Brasil exportando proporcionalmente mais matérias-primas para posterior be-

ne"ciamento no exterior.

As empresas e cooperativas brasileiras terão como suas principais concorrentes, 

que podem até vir a se instalar no Brasil, associadas ou não a brasileiros, as de países 

com setores agropecuários fortes, mas estáveis, como EUA, UE e China.

1 A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, isenta de Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS) a exportação de bens primários e semielaborados (soja, café etc.) e onera 
os bens elaborados, desestimulando a agregação de valor nas cadeias produtivas (BRASIL, 1996).
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A tecnologia mais relevante para agropecuária continuará sendo a biotecnologia. 

Nesse sentido, vem ganhando força nos últimos anos a edição genômica, a qual permi-

te identi�car genes de interesse no DNA de qualquer espécie e modi�cá-lo de acordo 

com as necessidades da pesquisa, sem a inclusão de genes de outras espécies.

Outra tecnologia que deve impactar o setor é o uso mais intensivo da agricultura 

de precisão, incorporada em máquinas e equipamentos e acompanhada da conecti-

vidade à internet, permitindo o acompanhamento e a análise remota das operações 

no campo. Essa tecnologia, também chamada de agricultura digital, promete, assim 

como a biotecnologia, aumentar a produtividade agrícola e reduzir o uso de água e 

de fertilizantes.

A título de exempli�cação de uma tecnologia adotada na agricultura digital, 

 pode-se citar a utilização de drones, conectados a softwares, que sobrevoam as lavou-

ras e são capazes de detectar a presença de pragas, falhas no plantio e na irrigação.

Em relação a inovações disruptivas no setor, apesar de algumas inovações com 

esse potencial estarem sendo desenvolvidas, como a carne multiplicada em laborató-

rio, aparentemente, nenhuma delas deverá ocorrer até 2030.

Quanto ao papel do Brasil nessas tecnologias, o país tem condições de liderar no 

melhoramento genético de alguns animais e vegetais e de ser seguidor em outros. A 

Embrapa é uma referência no setor, sendo reconhecida internacionalmente pela qua-

lidade de suas pesquisas. Dos 65 eventos transgênicos registrados no Brasil em 2017, 

um deles pertence a uma empresa privada brasileira (eucalipto), e a Embrapa detinha 

um evento sozinha (do feijão) e dividia outro (de soja) com uma empresa estrangeira; 

todos os demais foram registrados por multinacionais (CTNBIO, 2017).

4. Conclusão

A agropecuária tem uma grande importância social e econômica no Brasil, tanto 

por seu impacto no custo de vida e na dinamização das pequenas cidades quanto por 

sua relevância na geração de impostos.

No panorama mundial, a agropecuária brasileira destaca-se por sua competitivi-

dade, obtida principalmente graças aos fatores naturais e à tecnologia empregada 

nas propriedades rurais, desenvolvida em instituições de pesquisa renomadas do país.

Entretanto, a continuidade da expansão da agropecuária irá depender, de forma 

crescente, não só da solução dos problemas de infraestrutura logística, mas também 

do investimento crescente em P&D, para redução de custos, controle de pragas/doen-

ças e aumento da e�ciência no uso dos recursos naturais, e da continuidade do pro-
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cesso de abertura de novos mercados para a produção nacional, por meio tanto de 

negociações bilaterais quanto do controle do status sanitário do país.

Apesar de ter alcançado uma posição de liderança no mundo, é provável que a 

necessidade crescente de aumento da escala mínima produtiva continue a reduzir o 

número de produtores agropecuários no Brasil, incentivando a formação de coopera-

tivas ou de grandes empresas rurais.

De modo geral, a agropecuária brasileira deve continuar a ser competitiva até 

2030, pois os principais fatores que determinam sua competitividade devem se manter 

no período.
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