
CAPÍTULO 3

PERSPECTIVA HISTÓRICA DA AGRICULTURA BRASILEIRA 

Apesar de sua dimensão continental e sua história econômica baseada em explorações 
primárias, o Brasil era um país importador líquido de alimentos até os anos 1980.  
No entanto, ao longo dos últimos cinquenta anos, o uso intensivo de ciência e 
tecnologia resultou em ganhos acentuados de produtividade. Mesmo que os avanços 
tecnológicos tenham desempenhado um papel importante na produção, a revolução 
verde não pode ser entendida apenas como um processo de transferência de tecnologia. 
A inovação induzida apoiada nas transformações locais e nas mudanças institucionais 
foi essencial para o Brasil se tornar um dos maiores exportadores de alimentos  
do mundo. Contudo, o sucesso recente da agricultura brasileira não foi suficiente 
para desenvolver todas as regiões e diminuir as desigualdades produtivas.

Este capítulo mostra a coevolução do crescimento da agricultura brasileira com 
a heterogeneidade estrutural e dualidades. Além disso, apesar do elevado aumento 
na produção, alguns desafios ainda persistem. Na primeira seção, os principais 
fatos que transformaram a agricultura brasileira serão apresentados, especificando 
três períodos de tempo distintos. O primeiro período é anterior à década de 1970,  
o segundo é considerado um momento de transição e o terceiro observa-se a partir 
dos anos 1990 até o presente. Cada um desses períodos dá uma dimensão da 
evolução da agricultura. Na segunda seção, o impacto da tecnologia na economia 
de recursos escassos e na redução dos preços dos alimentos será analisado. A terceira 
seção abrangerá as desigualdades regionais e produtivas, bem como a falta de  
capacidade de absorção de tecnologias no Nordeste e no Norte. Os processos  
de difusão tecnológica e de aprendizagem são problemáticos nessas regiões se  
comparados ao resto do país. A fim de projetar melhores políticas públicas,  
é importante reconhecer e estudar essas diferenças regionais.

MUDANÇA REPENTINA E CRESCIMENTO AGRÍCOLA NO BRASIL1

A agricultura brasileira é um bom estudo de caso para compreender que a revolução 
verde não funcionaria de forma separada das transformações locais. O Brasil foi um 

1. Este capítulo foi adaptado do texto apresentado por Vieira Filho (2014b), que fez parte de uma extensa coletânea 
de estudos sobre a agricultura brasileira com a participação de diversos pesquisadores das mais variadas instituições 
de pesquisa do Brasil. A obra intitulada “O mundo rural no Brasil do século 21: a formação de um novo padrão 
agrário e agrícola” foi organizada por Antônio Márcio Buainain, Eliseu Alves, José Maria da Silveira e Zander Navarro 
(Buainain et al., 2014).
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dos poucos países em desenvolvimento que incorporou o conhecimento externo, 
oriundo de centros internacionais de pesquisa, para adaptação às condições tropicais. 
De importador líquido de alimentos para autossuficiente nos mercados interno 
e externo, mudanças institucionais foram essenciais para promover processos de 
P&D voltados à compreensão da agricultura tropical. Tecnologias criadas pelos 
países desenvolvidos não poderiam ser facilmente adaptadas ao ambiente brasileiro.  
Nos últimos cinquenta anos, a produção agrícola mudou enormemente. Durante os  
anos 1960, havia menos diversidade produtiva (agrícola e pecuária), bem como 
elevado risco de desabastecimento interno. Desde os anos 1990, a produção mundial 
apresentou uma dinâmica estável, mas a agricultura brasileira experimentou uma 
enorme expansão em seus indicadores econômicos.

O modelo brasileiro de crescimento agrícola segue um tipo de trajetória 
tecnológica expandida, como indicado no capítulo 2. De acordo com Vieira 
Filho (2009; 2012), essa trajetória é uma combinação de insumos tecnológicos,  
de clusters de inovação em diferentes setores econômicos e também da capacidade de 
absorção dos agricultores em reconhecer, assimilar e utilizar os novos conhecimentos.  
A mudança institucional nesse modelo funciona como um catalisador no 
processo de inovação, aumentando a capacidade de absorção dos agricultores.  
Como observado por Esposti (2002), a pesquisa pública na agricultura pode 
influenciar a capacidade de adotar uma nova tecnologia, ou, em outras palavras,  
pode aumentar a capacidade de absorção das unidades de exploração agrícola. Cohen e  
Levinthal (1989) sugerem que o processo de P&D não só gera novas informações, 
como também aumenta a capacidade da firma para explorar a informação existente.

Em contexto semelhante, Evenson e Kislev (1973) apontaram que a transferência 
internacional de tecnologia agrícola depende, em parte, dos próprios esforços de 
investigação dos destinatários (ou receptores do conhecimento). Quando a lacuna 
entre o conhecimento teórico e aplicado se reduz, o aumento da produtividade se 
associa mais à seleção local, à adaptação técnica e às melhorias marginais na tecno-
logia do que aos avanços resultantes do desenvolvimento da pesquisa internacional. 
Estimativas econômicas indicam que a pesquisa contribui substancialmente com os 
ganhos de produtividade. A disseminação do conhecimento mostrou-se mais rápida 
em países que possuíam ambientes institucionais que fossem capazes de estimular a 
pesquisa colaborativa em comparação aos países que não os detinham.

Não é fácil descrever a evolução do desenvolvimento agrícola brasileiro, 
mas a organização de alguns fatos históricos importantes ajuda na construção de 
uma imagem completa. Além disso, as inovações institucionais induzidas foram 
estabelecidas como um processo temporal. Em relação à trajetória tecnológica, 
a moderna agricultura é capaz de usar as inovações químicas para aumentar a  
produtividade da terra e, ao mesmo tempo, intensificar o uso de inovações 
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mecânicas, que possam melhorar a produtividade do trabalho. A biotecnolo-
gia, como as variedades geneticamente modificadas, governa as trajetórias das 
inovações químicas e mecânicas. A engenharia genética funciona em ambientes 
multidisciplinares e pode alterar trajetórias tecnológicas em um espaço mais amplo.

A mudança técnica, na maioria dos casos na agricultura, é introduzida pelo 
setor fornecedor. Entretanto, a adoção de uma nova técnica e a difusão de uma 
nova tecnologia variam de acordo com processo de aprendizagem dos usuários.  
A correspondência entre os dois setores (provedor e receptor da tecnologia)  
cria descontinuidades tecnológicas. Quanto maior o ganho de produtividade no 
setor receptor, maior a chance de melhorar as oportunidades tecnológicas no setor 
fornecedor. Chiaromonte e Dosi (1992) apresentaram uma situação análoga de 
um modelo de dois setores, que descreve perfeitamente a cadeia produtiva agrícola 
como uma relação entre setores primários e de manufatura industrial.

A indústria a montante apresenta trajetórias tecnológicas bem-definidas e 
os seus produtos podem ser insumos (ou inovações radicais) no setor agrícola.  
Por um lado, o segmento fornecedor oferece um pacote tecnológico que traz novos 
conhecimentos e esperança de melhores rendimentos. Por outro lado, a capacidade 
das unidades de exploração agrícola em combinar diferentes insumos tecnológicos 
contribui para o aumento da produtividade agrícola. O learning by doing fornece 
um feedback sobre o retorno tecnológico às indústrias fornecedoras. A inovação no 
setor agrícola é um processo dependente do tempo de interações entre diferentes 
prismas industriais. A análise de filière é útil para descrever a inovação nesse setor.

Quanto às questões temporais e à interação multissetorial do processo de 
inovação, a figura 3.1 ilustra os eventos históricos que transformaram a agricultura 
brasileira ao longo do último meio século. Seguindo a especificação de três períodos, 
procura-se analisar o crescimento da produção de alimentos no Brasil em corte 
transversal por eventos históricos. O primeiro período inclui a década de 1960, o 
segundo representa as duas décadas seguintes e o terceiro período se dá a partir de 
1990 até agora. De 1961 a 2012, o índice de produção de alimentos aumentou 
mais de oito vezes, enquanto, durante o mesmo período, o tamanho da população 
brasileira cresceu em torno de 2,5 vezes. Em 1961, a população brasileira estava em 
cerca de 75 milhões de pessoas. Mais recentemente, com o último censo demográfico,  
a população foi estimada em pouco mais de 200 milhões de habitantes.  
Isso significa que o Brasil aumentou a sua produção agrícola per capita. Esse desempenho,  
consequentemente, ajudou a melhorar a segurança alimentar doméstica e a impul-
sionar o comércio exterior nas últimas décadas.



66 Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade

FIGURA 3.1
Linha do tempo dos principais fatos que transformaram a agricultura brasileira e que 
aumentaram a produção de alimentos ao longo do último meio século
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DÉCADA DE 1960 – UM PROBLEMA A SOLUCIONAR

Durante os anos 1960, a produção de soja atingiu a importância relativa da produção 
de trigo no Sul do Brasil. Em paralelo, as produções de carne de porco e de aves 
ampliaram a demanda por farelo de soja, importante fonte de proteína vegetal na 
alimentação animal. Entre 1964 e 1965, a população urbana brasileira ultrapassou 
a quantidade de pessoas que viviam em áreas rurais. Essa mudança demográfi ca 
empurrou para cima a demanda por alimentos, que expandiu o consumo de grãos. 
No fi nal desse período, o Brasil experimentou um forte crescimento econômico, 
que foi chamado de milagre econômico.2 Mesmo assim, o Brasil ainda era importador 
líquido de alimentos. Houve um cenário pessimista na produção de alimentos tanto 
do lado da oferta (baixa produtividade e escassez de alimentos) quanto do lado da 
demanda (crescimento rápido), o que chamou a atenção das autoridades públicas, 
tornando-se uma vigília socioeconômica para o próximo par de décadas.

Em uma ampla comparação entre três momentos (1961, 1990 e 2011), 
o comércio exterior medido por produtos agrícolas em quantidades ilustra o 
desempenho econômico no passado e no presente. No início, quando a produção 
não era negativa (em mil toneladas), o superávit comercial observado era bem 
reduzido. Em 2011, o excedente agrícola tornou-se mais elevado do que nos 
anos anteriores, principalmente nas produções de cereais, de grãos e de carnes 
(ver fi gura 3.2). Essa transformação esteve relacionada a vários fatores correlatos 
que representaram uma forte mudança institucional no tempo.

FIGURA 3.2
Balança comercial brasileira por produtos selecionados ao longo do tempo
(Mil toneladas)

Fonte: Faostat (2015).

2. Considerada a “idade de ouro” do desenvolvimento econômico brasileiro, de 1968 a 1973, a economia observou um 
crescimento impressionante de cerca de dois dígitos, com baixa taxa de infl ação. Contudo, houve aumento da concentração 
de riqueza. Este fato foi explicado por Antônio Delfi m Netto, o ministro da Economia à época, que, para aumentar o PIB 
per capita e reduzir as desigualdades, a economia deveria crescer primeiro para em seguida redistribuir renda. O capítulo 5 
aprofundará a relação do setor agrícola e o resto da economia, debatendo a relação econômica e política ao longo do tempo. 
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DA EXTENSÃO AO PROJETO DE TRANSFORMAR A PESQUISA AGROPECUÁRIA 
BRASILEIRA – De 1955 a 1973, Eliseu Roberto de Andrade Alves, engenheiro 
agrônomo formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) no ano de 
1954, contribuiu para consolidar o serviço de extensão rural, atuando na 
antiga ACAR de Minas Gerais, modelo a ser seguido pelo resto do país até 
então. Na segunda metade da década de 1960, foi estudar economia na 
Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, quando orientado pelo Professor 
George Edward Schuh, que tinha forte influência da escola de modernização 
agrícola, cujos expoentes estavam associados aos trabalhos de Theodore  
W. Schultz e de Arthur Lewis, ambos laureados com o Nobel de economia no ano 
de 1979. Particularmente na agricultura, a contribuição de Schultz estava voltada 
à análise do papel do investimento em capital humano para o desenvolvimento 
econômico, enquanto Lewis desenvolveu modelos econômicos que explicavam 
as causas da pobreza nos países em desenvolvimento, bem como os fatores que 
determinavam o ritmo insatisfatório de crescimento. É evidente que a base para 
o projeto de reestruturar a pesquisa agrícola nacional se pavimentou nessa época 
com a influência direta desses autores.

Fonte: Embrapa, registro histórico.

No início, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) 
havia se consolidado e serviu como o embrião de serviços de extensão rural no Brasil. 
As Associações Estaduais de Crédito e Assistência Rural (ACAR) faziam parte de 
um sistema descentralizado, que foi responsável pelo fornecimento do crédito por 
meio de alguns tipos de assistência técnica, pelo muito restrito e não generalizado, 
como mostrado por Peixoto (2009). Em 1965, no intuito de planejar o futuro,  
o governo federal criou o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e começou 
uma série de políticas para mudar o prognóstico dramático de instabilidade no 
abastecimento alimentar nacional. A primeira iniciativa foi a expansão do crédito, 
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que persistiu até a segunda crise do petróleo no final dos anos 1970. Depois de um 
longo declínio na oferta de crédito durante os anos 80,3 o financiamento elevou-se 
novamente, atingindo o pico em meados dos anos 1990, mas em um contexto 
diferente quando comparado ao início. Este segundo momento de expansão do 
crédito foi orientado para o mercado com políticas públicas de formação de capital 
e serviços prestados de extensão rural pelo setor privado.

DE 1970 ATÉ FINAL DA DÉCADA DE 1980 – AGRICULTURA COMO UM SETOR 
BASEADO NO CONHECIMENTO E NA CIÊNCIA

Na década de 1970, os agentes políticos estavam cientes do problema de produção 
e decidiram investir em serviços de pesquisa e extensão rural. A Embrapa foi 
criada em 1973. A missão da Embrapa foi a de fornecer soluções para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação na agricultura, a fim de evitar iminente crise de desa-
bastecimento alimentar. Um ano mais tarde, gerida pelo Ministério da Agricultura, 
a ABCAR tornou-se a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Embrater). Assim, a ATER, em cada estado, firmou-se como a Empresa Estadual 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). A Embrater foi responsável pela 
criação de estratégias nacionais (de cima para baixo, bem como universais) e para o 
financiamento de desenhos de políticas no nível estadual. O objetivo principal foi 
o de oferecer serviços essenciais de extensão rural aos produtores mais necessitados.

Enquanto a Embrapa se apresentou como o núcleo de inovação e mudança 
técnica, a Embrater foi o lubrificante no processo de difusão entre o conhecimento 
aplicado gerado pela Embrapa e as unidades de produção agrícola. Note-se que, até 
esse momento, a Embrapa não era a única instituição promotora do conhecimento 
e do desenvolvimento tecnológico no Brasil,4 mas sua criação foi muito importante 
para centralizar a estratégia nacional da pesquisa agrícola. Mesmo assim, a pesquisa 
aplicada necessitava de certa descentralização e, em 1975, um ramo da Embrapa 
especializada na cultura da soja foi criado no estado do Paraná. O sucesso da 
Embrapa não teria sido alcançado se as explorações agrícolas em todo o país não 
tivessem absorvido o novo conhecimento para aumentar a produtividade e reduzir 
os custos de produção.

3. Esse período é chamado de “década perdida”, já que o crescimento econômico foi fraco com níveis elevados de inflação.
4. Como mencionado por Vieira Filho e Vieira (2013), várias instituições foram importantes na consolidação do conhecimento 
agropecuário anterior à criação da Embrapa: tais como Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em 1887; Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em 1901; Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL), em 1908; Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), em 1926; Instituto Biológico (IB), em 1927; Instituto Agronômico de Minas Gerais, em 1930;  
criação da primeira empresa de sementes no Brasil (Agroceres), em 1938; criação do Serviço Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (SNPA), em 1940; Instituto de Economia Agrícola (IEA), em 1942; Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), em 1951; surgimento da pós-graduação em Economia Agrícola da UFV, em 1961; criação 
da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em 1962, e o início do curso de pós-graduação da Esalq no 
mesmo ano; Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em 1963; e, finalmente, a criação da Associação Brasileira dos 
Produtores de Sementes (Abrasem), em 1971.
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Durante esse período, enfrentou-se o primeiro choque do petróleo, que 
elevou significativamente os preços e os custos produtivos. O preço relativo do 
petróleo e do álcool5 alterou-se, mudando o custo de oportunidade de investimento 
na produção de biocombustível, que ficou mais atraente. Apesar do aumento 
dos custos, a economia brasileira continuou a crescer, devido ao crédito barato 
ofertado pelo mercado internacional. O crescimento econômico não era tão 
intenso como tinha sido no passado, mas ainda se mostrava positivo. Em 1975, 
o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi criado. Buscava-se substituir a 
gasolina (combustível fóssil) por álcool, reduzindo a dependência do petróleo 
e o déficit comercial. Esse foi um caso de inovação induzida impulsionada por 
mudanças institucionais. O modelo de desenvolvimento estabelecido na década 
de 1970 na agricultura brasileira baseou-se em quatro variáveis fundamentais:  
i) farto crédito rural; ii) elevado investimento em pesquisa agrícola; iii) serviços 
de extensão rural generalizados; e iv) terra barata e disponível.

A base desse modelo sofreu uma interrupção na segunda rodada de elevação dos 
preços do petróleo, em 1979. As importações brasileiras de petróleo representaram 
mais da metade do consumo nacional. No mundo, a consequência foi o aumento da  
taxa de juros americana e o fim do crédito internacional a baixo custo, o que 
desestabilizou a economia brasileira para a próxima década, particularmente em 
relação ao crédito rural e aos serviços de extensão agrícola, contribuindo para uma 
deterioração dos níveis inflacionários.6

De 1979 a 1993, a indústria automobilística brasileira produziu mais de  
5 milhões de veículos movidos a álcool. A produção atingiu o pico em 1986, quando 
quase 70% das vendas totais foram de carros com motor a álcool. Entretanto, 
com a abertura econômica e a redução da presença do Estado na economia na 
década de 1990, o estímulo à produção caiu com a queda dos subsídios. Em 1995,  
as vendas haviam caído para números abaixo de 50 mil unidades, o que representava 
menos de 1% do total da frota vendida. A indústria sucroalcooleira seguiu a mesma 
trajetória de queda econômica. Da mesma forma, a produção de álcool diminuiu 
significativamente no final da década de 1990.

5. Álcool e etanol serão entendidos neste estudo como termos similares para designar o mesmo produto. Vale lembrar que,  
mais tarde, na década de 1990 em diante, com o advento da sustentabilidade, a nomenclatura do álcool combustível 
viria a mudar para “etanol”, denominação feita nas economias desenvolvidas. A nova nomenclatura fazia parte de uma 
estratégia de internacionalização do produto com características ambientalmente corretas.
6. A segunda metade da década de 1980 e o início da década de 1990 foram marcados pela inflação crônica. Diversos 
planos econômicos sucederam-se a fim de controlar os preços internos, mas nenhum deles conseguiu estabilizar os 
preços até a criação do Plano Real, em 1994. Esses planos foram o Cruzado 1 (fevereiro de 1986), Cruzado 2 (novembro 
de 1986), Bresser (1987), Verão (1989), Collor 1 (1990) e Collor 2 (1991). Com base em uma mistura de mecanismos 
heterodoxos e ortodoxos, a maioria deles usou instrumentos básicos, como controles de preços e salários, mudança 
de moeda (em alguns casos foram apenas cortes de zeros no lado direito) e aumento da taxa de juros quando a 
estabilização monetária falhava. 
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Por volta de 1980, o desenvolvimento do conhecimento agrícola e sua 
utilização eficaz por produtores locais foram responsáveis por espalhar ganhos 
de produtividade em toda a economia. A pesquisa detinha-se em três campos 
centrais: i) melhoria dos solos tropicais degradados; ii) melhoramento de plantas 
e engenharia genética; e iii) sistemas de manejo integrado.

No primeiro campo, a técnica de correção do solo ácido do Cerrado7 
ampliou a área agricultável. No segundo campo, o melhoramento genético 
no cultivo de soja adaptou a semente ao clima tropical, bem como encurtou  
o ciclo de vida da planta tradicional, permitindo duas colheitas ao ano. A fixação 
biológica de bactérias aumentou a produção com a redução do uso de fertilizantes, 
contribuindo para elevar a produtividade por hectare. O melhoramento genético 
das pastagens8 favoreceu o alto rendimento da produção pecuária. Finalmente, 
no terceiro campo, variedades de sementes de alto rendimento resistentes às 
doenças foram desenvolvidas, reduzindo as perdas produtivas e os gastos com 
inseticidas. Consequentemente, o preço da terra caiu, o que ampliou a difusão 
da mecanização. Por isso, foi possível expandir a fronteira agrícola em direção 
ao Centro-Oeste no Cerrado e sustentar a produção brasileira de agricultura e 
pecuária em níveis internacionais de produtividade.

Como mostrado na figura 3.3, para melhor visualizar todas as transformações 
no espaço, observa-se a expansão da fronteira ao longo de vários períodos, mas com 
concentração no Cerrado, que cobre uma área de 204 milhões de hectares, quase 24% 
da superfície do Brasil (um tamanho de 34% superior ao Cinturão do Milho nos 
Estados Unidos, equivalente a cerca de 73% do território argentino ou mesmo 3,7 vezes 
a superfície da França). A produção agrícola espalhou-se do Sul para o Centro-Oeste e,  
mais recentemente, para o Nordeste. Antes de 1980, o solo era impróprio para a 
maioria das culturas e incompatível com a produção em grande escala. Na década  
de 1970, os estados pioneiros foram Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e  
São Paulo. Na década seguinte, a produção cresceu para o Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Minas Gerais e, por fim, para o Mato Grosso. Posteriormente, durante os anos 1990  
e 2000, houve um impulso na fronteira agrícola em direção às regiões Norte e Nordeste, 
que ainda se apresentam em desenvolvimento.

7. É um bioma bastante semelhante às savanas africanas. Durante muito tempo, os agricultores brasileiros referiam-se 
a esta região como “campos cerrados” (ou terra fechada e inacessível), por causa da inadequada característica do solo 
(com alta acidez e teores de alumínio) para sustentar a produção agrícola. Como mencionado por Rezende (2002), 
os Estados Unidos e a Argentina ainda possuem as terras mais produtivas para as culturas de clima temperado (soja 
e milho, por exemplo). No entanto, como a terra é um recurso escasso nesses países e o potencial de crescimento é 
restrito, a expansão da fronteira agrícola em direção ao Cerrado o transformou em um dos terrenos marginais mais 
produtivos e atraentes em todo o mundo. De 1955 a 2014, o Cerrado incorporou mais de 40 milhões de hectares de um 
total inicial de apenas 200 mil hectares de terras aráveis. Após a criação da Embrapa, a expansão da fronteira agrícola 
ocorreu em duas ondas de crescimento, sendo a 1ª na década de 1980 na direção do Centro-Oeste e a 2ª na década 
de 1990 com o avanço no Cerrado nordestino.
8. Foi o cruzamento entre uma espécie africana mais produtiva, denominada Brachiaria, com uma variedade nativa, 
resultado em um tamanho três vezes maior do que a planta africana.
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FIGURA 3.3
Expansão da fronteira agrícola no Brasil ao longo do tempo
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FIGURA 3.4
Mecanização da agricultura brasileira no tempo
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Fonte: Vários censos agropecuários – IBGE (2015).

A mecanização na agricultura aumentou signifi cativamente, como mostrado 
pela redução da área de cultivo por trator (ver fi gura 3.4). Não apenas a introdução 
de mais tratores, como também o aumento da potência das máquinas. A mecanização 
não signifi ca necessariamente uma redução do número de trabalhadores rurais. 



74 Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade

O número médio de trabalhadores por exploração manteve-se estável durante o 
período analisado, com um ligeiro declínio nos censos agropecuários recentes.

DA DÉCADA DE 1990 ATÉ O PRESENTE – EVOLUÇÃO E RESILIÊNCIA

Para entender o desenvolvimento da agricultura brasileira como uma revolução, em 
vez de um processo que tão somente importou tecnologia de mercados externos, uma 
única comparação entre o desempenho do Brasil e do mundo pode mostrar como 
as trajetórias de rendimento comportaram-se ao longo do tempo (ver fi gura 3.5). 
Ao observar três anos distintos (1961, 1990 e 2012), os rendimentos de cereais, 
frutas, oleaginosas, vegetais e produções de carnes (bovina, suína e de frango) 
apresentaram dois movimentos. O primeiro refere-se ao crescimento no tempo. 
O segundo diz respeito ao melhor desempenho econômico da agricultura brasileira. 
Em 1961, o rendimento agrícola foi menor no Brasil, comparado ao resto do mundo. 
No fi nal, a situação se altera, verifi cando indicadores de desempenho mais elevados 
no mercado brasileiro. É essencial observar que o sistema brasileiro de pesquisa tem 
conseguido adaptar, criar e transferir tecnologias para as fi rmas agrícolas ao longo 
dos anos. Esse ambiente científi co e produtivo ajudou a transformar o Brasil em 
um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.

FIGURA 3.5
Rendimento agropecuário de produtos selecionados entre o Brasil e o mundo (1961, 
1990 e 2012)
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Fonte: Faostat (2015).

O abandono da estratégia de industrialização por substituição de importações 
e as reformas econômicas profundas no início dos anos 1990 levaram a uma 
forte mudança institucional, incluindo a liberalização do comércio e o controle 
de preços. Embora essas reformas tenham sido conturbadas no início da década, 
a estabilização macroeconômica foi alcançada em 1994. Com base na experiência 
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passada, foi possível identificar três componentes que influenciaram a dinâmica 
dos preços: a inflação inercial, o gasto público e o boom econômico sucedido a  
qualquer programa de estabilização. A fim de controlar esses componentes,  
a política monetária foi organizada em três etapas: a indexação anterior da moeda 
(Unidade Real de Valor – URV), o ajuste fiscal com o intuito de controlar os 
gastos e, finalmente, a criação de uma nova moeda pelo Plano Real. É claro que, 
indiretamente, as políticas de abertura comercial e de sobrevalorização da taxa de 
câmbio contribuíram para a estabilização monetária. A taxa de inflação caiu de 
aproximadamente 50% ao mês para 20% anualmente.

O Brasil assinou vários acordos comerciais na década de 1990 com a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e tornou-se membro do Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL), que foi criado em 1991 para promover o livre 
comércio entre as maiores economias latino-americanas (Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai).9 Como o Plano Real baseou-se em um câmbio relativamente 
fixo (definido em torno de uma banda cambial), houve uma valorização da moeda 
nacional, o que estimulou as importações. Os benefícios das reformas internas 
foram sentidos no setor agropecuário por meio da liberalização comercial, da 
queda do preço de insumos agrícolas (produtos químicos, fertilizantes, tratores 
e máquinas), resultando em uma rápida modernização setorial. O governo 
reduziu a intervenção no mercado, tais como licenças de exportação, restrições 
quantitativas às exportações agroalimentares, controle de estoque de alimentos 
e política de preços mínimos. O controle estatal dos setores de trigo, açúcar e 
etanol também foi abolido.

O uso intensivo de práticas de plantio direto aumentou a qualidade 
das sementes e programas de financiamento ao investimento foram criados.  
Em 1996, o governo instituiu o Pronaf e, posteriormente, em 2000, o Programa 
de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e 
Colheitadeiras (Moderfrota). Esses programas buscaram a renovação da frota de 
tratores e colheitadeiras na agricultura brasileira, o que elevou o crédito agrícola 
ao longo dos últimos vinte anos. Em 1995, criou-se uma emenda constitucional 
de Biossegurança, que foi aprovada e posta em Lei apenas em 2005. O marco 
regulatório brasileiro relacionado à propriedade intelectual alterou-se em 1995, 
com a assinatura do acordo Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs). Em 1997, ocorreu a promulgação 
da Lei de Proteção de Cultivar (LPC).

Depois das crises financeiras do México (1995), da Ásia (1997) e da Rússia 
(1998), o governo brasileiro aboliu o regime de câmbio fixo. Em 1999, a taxa de 
câmbio brasileira foi desvalorizada, aumentando a competitividade das exportações 

9. Posteriormente, em 2012, a Venezuela ascendeu-se como país membro do bloco econômico.
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no mercado internacional. Naquela época, a maioria dos economistas pensava 
que a inflação voltaria. Ao contrário, a estabilização econômica manteve-se.  
No início de 2000, o crescimento da economia global, impulsionado pelas economias 
emergentes, demandou maior consumo de alimentos. A balança comercial brasileira 
atingiu recordes históricos de superávits comerciais, principalmente relacionados 
à contribuição da agricultura. Em seguida, em 2005, o mundo experimentou um 
aumento nos preços das commodities agrícolas, o qual abriu um longo período 
de termos de troca favoráveis à economia doméstica. Não obstante, essa situação 
conduziu a uma taxa de câmbio novamente apreciada. Por um lado, a indústria de  
transformação perdeu competitividade. Por outro, por causa da alta inflação  
das commodities, a agricultura prosseguiu com o seu desempenho de comércio 
exterior positivo, que será analisado no capítulo 6 de forma mais detalhada.

Os biocombustíveis desempenharam um papel importante no agronegócio 
brasileiro e na indústria automobilística. Vários fatores contribuíram conjuntamente 
para a perda de atenção ao setor de etanol até o final de 1990. Os preços do petróleo 
estiveram em baixa no mercado global e, em seguida, o custo de derivados. Os preços 
do açúcar subiram em todo o mundo, levando os produtores nacionais a mudar para 
exportação de açúcar. Não houve incentivos públicos para a indústria automotiva 
nacional fabricar carros com motores movidos a etanol. Em contraste, em 2003,  
a tecnologia do motor flexível de combustível restaurou o mercado de biocombustíveis 
no Brasil. Mais tarde, em 2007, com a descoberta de petróleo offshore do Pré-sal, apesar 
de não se ter políticas claras de apoio à produção de etanol,10 o setor permaneceu 
estratégico. Como energia renovável, a biomassa de cana representou mais de 15% 
da oferta total de energia e foi a terceira maior fonte depois do petróleo e da energia 
hidrelétrica na matriz energética do país.

As técnicas de engenharia genética são essenciais na agricultura moderna e, 
ao mesmo tempo, demandam regulação em vários níveis. A difusão do plantio 
de organismos geneticamente modificados (OGM) tem crescido desde 1996 
nos Estados Unidos, na Argentina e no Canadá. No Brasil, a soja geneticamente 
modificada foi ilegalmente plantada pela primeira vez em 1997. A legalização do 
plantio de variedades geneticamente modificadas ocorreu posteriormente: a soja 
em 2003, o algodão em 2005 e o milho em 2008. A legalização do plantio OGM 
intensificou a disseminação da biotecnologia no Brasil. Em 2011, a Embrapa 
produziu a primeira variedade de feijão geneticamente modificado, alimento básico 
na alimentação da cultura brasileira. O plantio de OGM simplifica práticas de gestão 

10. As políticas existentes muitas vezes distorceram os sinais de mercado e causaram má alocação de recursos fora da 
indústria de biocombustíveis. Por exemplo, o governo brasileiro regulamentou o preço da gasolina em níveis baixos, 
distorcendo o preço relativo das fontes alternativas de energia. Isso desencorajou o investimento em inovação induzida 
na produção sucroalcooleira, ao mesmo tempo em que prejudicou o desempenho econômico da Petrobras, aumentando 
o prejuízo da estatal. Assim, o governo interferiu de forma inequívoca em dois importantes setores da economia:  
a indústria do petróleo e o segmento sucroenergético.
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e agrícolas, reduzindo o uso de herbicidas no controle de pragas e aumentando a 
renda do produtor.

O agronegócio contribuiu positivamente para o superávit comercial do Brasil, 
quando comparado aos demais setores da economia. De 1989 a 2013, enquanto 
a indústria de transformação apresentou um déficit comercial, o agronegócio 
proporcionou um excedente positivo em todo o período. A balança comercial 
total para o Brasil só não foi pior devido ao desempenho agrícola nesses anos.  
Ao longo dos últimos 15 anos, a 2a expansão da fronteira agrícola ocorreu na 
direção da região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). A adoção 
de práticas de agricultura de precisão melhorou a eficiência no uso dos recursos. 
O investimento em P&D foi crítico para esse processo. O sucesso da agricultura 
brasileira não pode ser visto como uma trajetória tecnológica única e isolada. 
Todos os esforços relacionados à transformação agrícola ajudaram a mudar a 
economia. Pode-se mencionar que a agricultura brasileira se transformou em um 
modelo eficiente de produção no mundo. Incorporou-se uma vasta área de terras 
degradadas do Cerrado em sistemas produtivos. Desde a década de 1960 para cá,  
a oferta de carne bovina e suína quadruplicou e a produção de frangos expandiu 
22 vezes. A exploração pecuária cresceu nove vezes e a produção de cereais saltou  
seis vezes. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores mundiais de café, soja, 
carne bovina e suco de laranja. Essas transformações levaram o país a sair da 
condição de importador de alimentos básicos para ser um dos maiores produtores 
e exportadores do segmento no mundo.11

11. Para uma visão ampla da agricultura brasileira, por diferentes perspectivas e abordagens de distintos autores, veja 
Gasques, Vieira Filho e Navarro (2010), Buainain et al. (2014) e Vieira Filho e Gasques (2016).
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ILUSTRAÇÕES FOTOGRÁFICAS
O contraste do passado com o presente, ainda que se vê o passado no presente12
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12. Para uma comparação ilustrativa e estatística entre os censos agropecuários de 1960 e 2006, veja Bolliger (2014). 
Essa modernização intensa é restrita, muito por causa da heterogeneidade estrutural da agricultura brasileira. Mesmo com 
toda modernização, é possível verificar no período mais recente regiões agrícolas no Brasil com padrão de desenvolvimento 
do passado, ou seja, o contraste tecnológico é elevado, mas há ainda uma longa avenida para crescimento.
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TECNOLOGIA, EFEITO POUPA-TERRA E DECLÍNIO DOS 
PREÇOS DOS ALIMENTOS

O agronegócio brasileiro, que inclui toda a cadeia de produção e distribuição de 
alimentos, foi responsável por 22% do PIB em 2015. A agricultura representou 
70% e a pecuária 30% restantes. Uma análise comparativa dos censos agropecuários 
(1960-2006) mostra que o número de fazendas cresceu acentuadamente até 1980. 
Além disso, o uso da terra expandiu-se em novas áreas agrícolas. Desde então,  
tem havido certa estabilidade no número de fazendas, situando-se em 5,1 milhões  
em 2006. A redução da área média por exploração observada desde o início do 
período reflete, entre outras coisas, o aumento da produtividade da terra, das plantas 
e dos animais, alcançada por meio de investimento em pesquisa, ciência e tecnologia.  
Em 2006, a agropecuária ocupava 321 milhões de hectares, com 160 milhões de 
hectares dedicados às pastagens (50%), 61 milhões de hectares às culturas em geral 
(19%), e 100 milhões de hectares às florestas (31%).

Ao longo do tempo, o percentual de áreas de cultivo aumentou, enquanto 
as áreas alocadas para pastagens foram estabilizadas com tendências de queda no 
futuro. O tamanho da área colhida dobrou de 1960 a 1980, de cerca de 29 milhões 
de hectares no início para 58 milhões de hectares em 1980. Depois de 1980,  
as terras agrícolas mantiveram-se estáveis em cerca de 60 milhões de hectares.  
O pasto para o gado aumentou 46% entre 1960 e 1985. No entanto, entre 1985  
e 2006, a pastagem diminuiu de 179 milhões para cerca de 160 milhões de hectares, 
uma redução de 11%.

O desenvolvimento da agricultura brasileira está baseado no crescimento da 
produtividade (Gasques et al., 2012). De acordo com o cálculo de Alves, Souza 
e Rocha (2012) acerca da função de produção agrícola, um aumento de 100% 
na renda bruta pode ser explicado pela tecnologia (68%), pelo trabalho (23%) e  
pela terra (9%). Esse resultado indica a importância da tecnologia. No intuito 
de analisar a moderna agricultura, na transição da década de 1980 para 2006,  
ano relativo ao último censo agropecuário realizado no Brasil, buscou-se investigar, 
como também feito por Martha Júnior, Alves e Contini (2012), o avanço da 
tecnologia e a sua capacidade de poupar recursos escassos, no caso o fator terra. 
Procurou-se calcular o efeito poupa-terra na produção agrícola e pecuária no Brasil. 
No caso da produção agrícola, a produção pode ser descrita como , em que 

 é a produtividade parcial da terra, e  é a área colhida. Assim, a produtividade da 
terra pode ser calculada pela divisão da produção total por unidade de terra. No 
caso da produção pecuária, a produção pode ser definida da mesma forma ;  
porém,  representa as pastagens, sendo a produtividade expressa por ,  
em que  é a produção por animal ( ) ou peso-carcaça que informa a quantidade 
de massa de produto por cabeça de animal, e  é a taxa de lotação, que representa 
o número de animais por unidade de terra ( ). O número de cabeças abatidas 
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é denotado por . Combinando essas informações e rearranjando-as, tem-se a 
produção pecuária por área.

A expansão de  depende do crescimento de  e de . Na produção agrícola, 
de um lado, o crescimento da produtividade é provocado pela pesquisa agropecuária 
aplicada, pela aplicação de melhores fertilizantes, pela gestão do controle de pragas, 
pelas variedades de alto rendimento, bem como pelas inovações de processo. 
De outro, o crescimento da área colhida relaciona-se à localização do bioma,  
à disponibilidade de mecanização, ao preço relativo dos insumos e ao preço final  
do produto. Na pecuária, a melhoria da performance do animal está correlacionada 
à melhoria genética, à nutrição balanceada, à qualidade das pastagens e às inovações 
em gestão. O crescimento da taxa de lotação associa-se à fertilidade do solo e ao 
cruzamento genético de plantas forrageiras. Finalmente, o crescimento dos pastos 
reflete os custos de oportunidade, tais como o preço da carne, a competição com 
a produção de alimentos e os termos de trocas para insumos modernos.

A dimensão da mudança técnica, que é capaz de poupar recursos escassos no 
tempo, na produção agrícola ou mesmo na pecuária, não é uma tarefa trivial de ser 
mensurada. Porém, é possível fazer uma estimativa. A comparação temporal, em 
que as transformações são dadas por dois períodos, pode ser feita usando a produção 
(em mil toneladas), a quantidade utilizada de terras (em milhões de hectares) e 
a produtividade (em quilogramas por hectare). Quando a produção é dividida 
pela produtividade, determina-se a quantidade utilizada de terras. Um estudo 
simples é calcular a área empregada em uma situação na qual o avanço tecnológico 
permanece constante. Para calcular esse efeito sem progresso técnico, basta dividir 
a produção corrente pela produtividade passada (referente à técnica tradicional) e, 
em seguida, para descobrir o montante poupado, deve-se apenas deduzir a terra 
utilizada no período corrente. Assim, o efeito poupa-terra no presente é dado por 

, em que 1 e 0 significa o período final e o inicial.

De acordo com a tabela 3.1, entre 1960 e 2010, nas culturas de soja, milho, 
café, cana-de-açúcar, algodão, trigo e feijão, a produção acumulada em 2010  
(503 milhões de toneladas) dividida pela produtividade em 1960 (3 toneladas por 
hectare) era igual à quantidade de terra necessária para produzir usando o padrão 
tradicional de tecnologia (170 milhões de hectares). Subtraindo este valor assumido 
pela área colhida corrente (41 milhões de hectares), o efeito poupa-terra é estimado 
como cerca de 129 milhões de hectares ao longo desse período.

Por analogia, na criação pecuária, a estimativa de terra poupada depende 
da produtividade animal, que é derivada da taxa de lotação e do peso-carcaça. 
Uma vez calculada a produtividade animal, a mensuração do efeito poupa-terra é 
bastante semelhante ao caso da produção agrícola. Então, dividindo a produção 
em 2010 (9.020 mil toneladas) pela produtividade animal em 1960 (cerca de 
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11 kg por hectare), a quantidade de terra necessária foi de aproximadamente 
806 milhões de hectares. Removendo a partir deste resultado o tamanho do 
pasto em 2010 (160 milhões de hectares), o efeito de poupa-terra seria próximo 
de 646 milhões de hectares.

TABELA 3.1
Efeito poupa-terra relacionado à produção agrícola – soja, milho, cana-de-açúcar, 
algodão, café, trigo e feijão – e pecuária bovina (1960-2010)

Produção Variável
1960 2010

∆% EPT Total EPT
Tradicional Moderna

Agrícola

Área colhida
(milhões de hectares)

L 18,7 41,2 120

129,0

775,0 (91% 
do território 
nacional)

Produtividade (toneladas por hectare) A 3,0 12,2 313

Produção
(milhões de toneladas)

P 55,4 503,4 809

Pecuária

Animais abatidos (milhões de cabeças) An 7,1 41,2 477

645,9

Pastagens
(milhões de hectares)

L 122,3 160,0 31

Peso-carcaça (quilograma por animal) G 191,7 218,8 14

Taxa de lotação (animal por hectare) S 0,06 0,26 341

Produtividade (quilograma por 
hectare)

A 11,2 56,4 404

Produção
(mil toneladas)

P 1.369,1 9.020,0 559

Fonte: Censos agropecuários do IBGE (1960 e 2006) e Faostat (2015).

Martha Júnior, Alves e Contini (2012) mostraram que a área de pastagem 
foi crucial para acomodar a expansão de alimentos e intensificação de culturas 
de biocombustíveis e evitar uma maior perda de vegetação nativa. Os autores 
apontaram para uma percepção equivocada de que o caminho do crescimento da  
produção de carne brasileira havia sido baseado principalmente na expansão 
de pastagens extensivas. Esse estudo observou que, embora ocorresse no 
passado, o padrão de produção de bovinos mudou profundamente desde então.  
Os ganhos de produtividade explicaram 79% do crescimento da produção de 
carne bovina no Brasil.

O efeito total poupa-terra, incluindo a contribuição da produção agrícola 
e pecuária, foi de 775 milhões de hectares, dimensão que quase representa um 
país do tamanho do Brasil (851,5 milhões de hectares). Em outras palavras,  
o uso da tecnologia foi capaz de poupar em torno de 91% da superfície brasileira 
como recurso estratégico e de fornecer mais alimentos para os mercados nacionais  
e internacionais. Há ainda espaço para o crescimento da produção pecuária pelo 
confinamento de gado, bem como pelas práticas de intensificação produtiva de 
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integração lavoura, pecuária e floresta. A produção de carne no Brasil foi tradicio-
nalmente gerida pela pecuária extensiva, que apresenta baixo número de animais 
por unidade de terra. Um adicional de 70 milhões de hectares, atualmente dedicado  
às pastagens, poderia ser convertido em área agrícola, o que permitiria dobrar a área 
existente de produção de alimentos. Além disso, existem 90 milhões de hectares 
de terras agricultáveis ainda inexplorados. Ao contrário de outros países, cuja terra 
é um fator escasso, o Brasil tem potencial de aumentar a produção por meio da 
expansão de área, seja em cultivos agrícolas, seja na pecuária.

Quando a economia experimenta um boom econômico, há um aumento no 
produto, no emprego e na renda. Esse é um bom ambiente para elevar os inves-
timentos e criar inovações que possam reduzir o custo de produção, expandir os 
lucros e transformar a fronteira de produção. O único fator que explica a redução 
acentuada dos preços dos alimentos é a tecnologia. O custo de produção não cai 
sem adoção de novas tecnologias. Assim, a inovação significa crescimento da oferta 
de alimentos e queda nos preços para os consumidores. Há dois efeitos: um sobre a 
resposta dos produtores na continuação das estratégias de P&D e outro acerca do 
impacto indireto sobre a renda dos consumidores. O primeiro efeito desloca a curva 
de oferta para cima e o segundo aumenta a demanda por alimentos. O papel da  
agricultura também deve ser considerado com base na perspectiva da redução  
da pobreza. As pessoas pobres são mais influenciadas por um declínio nos preços dos  
alimentos do que as pessoas mais ricas. Se o deslocamento da curva de oferta for 
maior do que o crescimento da demanda, os preços caem e os consumidores mais 
pobres são beneficiados.

Ao longo do período estudado, todas as mudanças tecnológicas vão além do 
crescimento da produção e produtividade agrícola. O maior benefício referente a 
ganhos de produtividade está associado à distribuição de renda, reduzindo o peso 
dos alimentos na cesta de consumo das famílias. A queda nos preços dos alimentos 
a partir de 1974 a 2012 (ver figura 3.6) foi muito importante para controlar a 
inflação e para reduzir a pobreza no Brasil. Desde 1974, os preços dos alimentos 
caíram mais da metade até 1990 e quase 75% em 2012. Embora a estabilidade 
alcançada pelo Plano Real pós 1994 tenha contribuído para o aumento da renda 
das famílias, o declínio nos preços dos alimentos desde os anos 1970 subsidiou as 
pessoas mais pobres, mesmo na década de 1980, quando o Brasil enfrentou uma 
inflação crítica. Mesmo após o boom nos preços das commodities em meados da 
década de 2000, o impacto sobre os preços domésticos foi inferior ao de outras 
economias, isto é, o crescimento da produção agrícola contribuiu para garantir a 
segurança alimentar em uma situação internacional desfavorável.

Alves, Souza e Brandão (2010) estudaram uma série temporal de preços 
dos alimentos de 1970 a 2009 e encontraram uma curva usando uma análise 
econométrica que explicava três períodos diferentes: i) 1970-1978; ii) 1978-2005;  
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e iii) 2005-2009. No primeiro e último períodos, a tendência da inflação 
foi positiva, com 5,16 e 2,66 de taxa de crescimento anual, respectivamente.  
No segundo período, a economia brasileira experimentou um longo período de 
declínio acentuado nos preços dos alimentos, que significou uma taxa negativa 
de 2,69 de crescimento anual ou queda de cerca de 74% no período total, um 
valor semelhante ao mostrado no gráfico. Mesmo assim, por todo o período de 
1970 a 2009, uma perspectiva de deflação foi observada, representando cerca  
de 23% de redução.

FIGURA 3.6
Deflação dos preços dos alimentos ao longo do tempo
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Fonte: Baseado em Barros (2013).

CONCENTRAÇÃO PRODUTIVA, FALTA DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E 
DESAFIOS ESTRUTURAIS

A maior parte do crescimento da produção é atribuída ao crescimento da tecnologia, 
mostrando que é possível produzir mais com menos recursos. Porém, a maioria 
dos produtores tem baixa capacidade de absorção de conhecimento e, portanto,  
não se beneficiaram dos ganhos de eficiência da tecnologia. Além disso, esses agentes 
continuam com acesso limitado às novas tecnologias.13 A produção agrícola está 
sujeita às vulnerabilidades em níveis macro e microeconômicas. Entre as vulnerabi-
lidades macroeconômicas, como visto   por Alves e Rocha (2010), destaca-se a alta 
concentração da produção (ver tabela 3.2). Os 10% mais ricos dos estabelecimen-
tos agropecuários (média e alta renda) são responsáveis   por 85% do valor bruto  
da produção. Em contraste, 90% dos estabelecimentos mais pobres (que englobam 

13. A capacidade de absorção do conhecimento é a habilidade dos agentes em reconhecer, assimilar e aplicar o novo 
conhecimento na geração de inovações no processo de produção. Para uma aplicação ao caso agrícola, consulte Vieira 
Filho e Silveira (2011).



89Perspectiva Histórica da Agricultura Brasileira 

a pobreza extrema e a baixa renda) foram responsáveis   por apenas 15% da produção. 
Apenas no grupo de extrema pobreza, 63% dos estabelecimentos contribuíram com 
menos de 4% do produto. As variações entre as regiões e os cultivos indicam uma 
forte heterogeneidade estrutural na agricultura brasileira. Essa heterogeneidade 
torna a adoção tecnológica mais difícil. Portanto, para o desenvolvimento agrícola 
no Brasil, é preciso para o futuro próximo incorporar o crescimento com inclusão 
produtiva. O capítulo 7 avaliará a heterogeneidade estrutural que existe na agricultura 
familiar, em termos de desigualdade de renda e padrões tecnológicos.

TABELA 3.2
Estratificação de renda dos estabelecimentos por produção (2006)

Grupos
Salário-mínimo 

mensal equivalente 
Número de estabelecimentos

(mil)
%

Valor bruto da produção 
anual (bilhões)

%

Pobreza extrema  (0 a 2] 3.242 69,6 6,5 3,9

Baixa renda (2 a 10] 960 20,9 18,5 11,1

Média renda (10 a 200] 416 9,0 59,9 35,9

Alta renda >200 23 0,5 81,7 49,0

Total – Brasil 4.641 100,0 166,7 100,0

Fonte: Censo agropecuário – IBGE (2006).
Obs.: Salário-mínimo equivalente = valor bruto da produção mensal/salário-mínimo mensal.

Considerando essa segregação, as unidades produtivas podem ser subdivididas  
em quatro estratos de renda (pobreza extrema, baixa, média e alta renda).  
Na parte superior da população, representada pelos grupos de média e alta renda, 
as unidades agrícolas são muito eficientes. No limite inferior, os estabelecimentos 
agrícolas carecem de conteúdo tecnológico.

Em primeiro lugar, no grupo inferior, a pobreza extrema inclui cerca de  
3,2 milhões de estabelecimentos, que ficam à margem da produção agrícola, bem 
como não se encaixam em qualquer setor de atividade econômica. Esse grupo neces-
sita de estruturas básicas de organização produtiva (micro e macro). Na figura 3.7,  
a pobreza extrema está concentrada no Nordeste, com 61% dos estabelecimentos 
totais considerados nesse estado. Nas outras regiões, a pobreza não é uma característica 
predominante. O Centro-Oeste tem o menor percentual de pobreza extrema, cerca 
de 4%. Para reduzir a pobreza rural, as políticas públicas devem ser focadas em 
estratégias regionais. O problema do Nordeste deve ser estudado e compreendido.  
Com relação à análise demográfica, a taxa de urbanização mais alta é encontrada nas 
áreas mais desenvolvidas, como Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O Nordeste e Norte têm 
a menor taxa de urbanização (aproximadamente, 73% cada), embora o primeiro tenha 
a segunda maior população regional no Brasil (28%), logo atrás da região Sudeste. 
Assim, o Nordeste tem o maior percentual de extrema pobreza nas áreas rurais e,  
ao mesmo tempo, tem a menor taxa de urbanização. Isso significa que o Nordeste 
tem o maior potencial para enfrentar um êxodo rural.
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FIGURA 3.7
Análise demográfi ca do potencial de êxodo rural e percentual de estabelecimentos 
no grupo de extrema pobreza
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Fonte: Censo agropecuário – IBGE (2006).

Em segundo lugar, o grupo de baixa renda (960 mil estabelecimentos agrícolas) 
deverá ser assistido pelo governo com políticas de apoio e incentivo à produção em 
pequena escala, geralmente agricultura familiar. Essas unidades agrícolas têm baixa 
capacidade de assimilar conhecimento externo e conteúdo tecnológico restrito, 
com defi ciência na gestão e no nível microeconômico. O acesso ao crédito e à 
utilização de novas tecnologias deve ser melhorado. O governo necessita desenvolver 
a assistência técnica regionalizada e pesquisas agrícolas não tradicionais, ou aqueles 
estudos em que o mercado não teria interesse a despeito da importância para a 
sociedade e para a economia.

Finalmente, a riqueza agrícola está concentrada nos estratos de renda média 
e alta. Para esse grupo, a capacidade de absorção tecnológica torna-se uma questão 
secundária. Porém, as unidades agrícolas exigem orientações macroeconômicas 
estáveis e favoráveis ao crescimento das vendas. As políticas públicas precisam ser 
orientadas para questões que vão além do lado microeconômico, mas principalmente 
pelo foco macroeconômico, como o estímulo da competitividade, da exportação 
e da infraestrutura logística. Normalmente, as políticas horizontais melhoram a 
competitividade e ajudam a reduzir os custos de produção, o que auxilia em termos 
de aumento produtivo e apropriação de renda.
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Em nível microeconômico, embora a agricultura brasileira tenha experimentado 
um tremendo crescimento da PTF, a capacidade de absorção da tecnologia dos agentes 
ainda é bastante restrita. De acordo com o censo agropecuário de 2006, o baixo 
nível de escolaridade da maioria das unidades de exploração agrícola, associado à má 
gestão do conhecimento aplicado, limita a capacidade de absorver conhecimento 
externo, o que desestimula o crescimento da produtividade. Essa limitação pode 
ser examinada por dois indicadores: i) o nível educacional; e ii) o recebimento de 
orientação técnica.

Observando-se o nível de escolaridade no Brasil (fi gura 3.8), 90% dos pro-
prietários dos estabelecimentos não possuíam o ensino fundamental (analfabetos, 
não educados e ensino fundamental), com 27% de analfabetos e 12% de não 
educados. Esses produtores não sabem como buscar orientação técnica sobre o uso 
de novas tecnologias na produção, levando-os à subutilização ou ao uso inefi ciente 
dos insumos. Em uma comparação regional, o Nordeste tem o pior desempenho 
na educação, com 59% dos proprietários analfabetos e não educados, apenas 36% 
com ensino fundamental e 6% com ensino médio e superior. Esses números são 
impressionantes em comparação com outras regiões e mostram uma enorme lacuna 
entre regiões desenvolvidas e atrasadas.

FIGURA 3.8
Percentual de proprietários por níveis educacionais e por regiões
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De acordo com a fi gura 3.9, em termos de orientação técnica, apenas 22% 
dos dirigentes agrícolas receberam algum tipo de assistência técnica em 2006; 
a grande maioria (78%) não recebeu qualquer orientação técnica. As estatísticas 
regionais mostram, mais uma vez, que o Nordeste apresenta uma defasagem em termos 
de extensão rural em comparação com outras regiões. Na região Nordeste, 92% dos 
dirigentes agrícolas não receberam suporte técnico no processo de produção; enquanto 
apenas 3% receberam orientação técnica regular. O Sul tem observado melhores 
indicadores que outras regiões. É importante notar que a escala produtiva varia entre 
as regiões. Enquanto no Sul e no Nordeste há uma predominância de pequenas fazendas, 
no Centro-Oeste tem-se um domínio da produção de larga escala. A produção de 
pequena escala no Sul é atendida por melhores instituições e infraestrutura, mas essa 
situação não é a mesma no Nordeste. Os resultados mostram baixa incorporação de 
assistência técnica. Isso identifi ca a vulnerabilidade no processo de aprendizagem dos 
agentes e difi culdades na difusão de novos conhecimentos. O desafi o é incorporar 
os agricultores marginalizados na dinâmica produtiva.

FIGURA 3.9
Percentual de dirigentes agrícolas que receberam assistência técnica por regiões
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Em termos da origem da assistência técnica, as regiões Nordeste e Norte 
são dependentes de fontes públicas, sem diversifi cação. No Brasil, o investimento 
público em orientação técnica é quase 40%; no entanto, há um baixo desvio-padrão 
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nas outras fontes, tais como despesas próprias, cooperativas e outros. No Nordeste,  
as fontes de financiamento concentram-se no investimento público, tendo reduzido 
percentual nas demais fontes. A participação das cooperativas nessa região é de  
apenas 3%. O ambiente não relacionado ao investimento público é uma proxy para 
explicar a autossuficiência na infraestrutura para promover a difusão do conhecimento. 
As regiões desenvolvidas têm melhor desempenho que as regiões subdesenvolvidas.

Em comparação com o resto da economia, a baixa produtividade do trabalho 
implica, em parte, a natureza dualista da agricultura no Brasil, onde a produção de 
capital intensivo e de grande escala coexiste com uma vasta quantidade de unidades 
agrícolas pequenas e relativamente improdutivas (Vieira Filho, 2013). No entanto, 
a diferença de produtividade do trabalho na agricultura está se aproximando em 
alguns segmentos [ver Vieira Filho e Fornazier (2016)]. É fácil verificar que o 
setor dinâmico tem visto o rápido crescimento da produtividade do trabalho, 
principalmente a partir de uma perspectiva histórica.

Nas últimas décadas, o setor agrícola brasileiro tem sofrido muitas mudanças, 
o que levou a um processo de modernização intensiva, maior progresso tecnológico 
e alta produtividade. Não obstante, ainda existem produtores que combinam 
baixo conteúdo tecnológico com baixa produtividade. A agricultura não pode 
simplesmente ser dividida entre produtores modernos e atrasados. Há problemas 
estruturais que criam ineficiência na gestão dos recursos tecnológicos e na utilização 
de fatores produtivos, desorganizando o sistema nacional de inovação.

Há um forte padrão de concentração de renda bruta, por um lado, e um pesado 
fardo da pobreza extrema na agricultura, por outro. Nas regiões mais atrasadas 
(especificamente no Nordeste), a agricultura é mais desigual e responsável por 
uma grande parte da pobreza rural, embora também se observe o desenvolvimento 
dual (coexistência de setores modernos e atrasados   no mesmo espaço econômico). 
No Sul, houve um padrão mais homogêneo de produção, e os níveis de renda são 
acima da média. O Centro-Oeste e o Sul são considerados regiões mais dinâmicas 
para a produção agrícola. Produção de larga escala predomina no Centro-Oeste, 
enquanto a produção em pequena escala sobressai no Sul.

Do ponto de vista da formulação de políticas públicas, a diversidade interna 
da agricultura, portanto, exige ações específicas para promover a produção e realocar 
recursos para os diferentes segmentos e regiões. O planejamento e o desenvolvimento 
regional têm de ser alvejados. É preciso haver políticas para aumentar a capacidade 
de absorção de tecnologia, o que implica fazer progressos na extensão e na educação 
rural. Isso requer instrumentos estritamente integrados nas esferas federal, estadual 
e municipal que possam chegar a todas as localidades. Devem-se planejar políticas 
de inclusão produtiva e de capacitação técnica dos agentes.


