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APRESENTAÇÃO

A vigésima edição do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior reúne cinco artigos que analisam 
aspectos relacionados à produção agropecuária no país e suas perspectivas.

A agropecuária brasileira conta com alguns dos segmentos de maior eficiência e de maior volume de 
produção no plano global. Na safra 2010/2011, o valor da produção no Brasil superou R$ 260 bilhões, apesar da 
queda apresentada na safra 2011/2012. Por um lado, considerando-se os segmentos colocados a jusante da cadeia 
produtiva agropecuária, o valor produzido no Brasil atingiu R$ 917 bilhões em 2011,1 o equivalente a cerca de 
22% do produto interno bruto. Somando-se os produtores familiares e empresariais, a agropecuária é também 
o setor que mais gera postos de trabalho no país, totalizando cerca de 15 milhões, aí incluídos os empregos e as 
ocupações dos próprios agricultores. Por outro lado, conforme abordado em edições anteriores deste boletim, a 
agropecuária apresenta disparidades produtivas e desafios para os formuladores de políticas públicas, tais como 
o aumento do custo relativo de insumos, os distintos níveis de produtividade e as dificuldades de inserção dos 
produtos no mercado internacional. Nesta edição do Radar, discutem-se alguns destes desafios.

No primeiro trabalho, de autoria de Gesmar Rosa dos Santos, discute-se a produção de agrotóxicos no 
Brasil, com destaque para o atendimento às necessidades da agricultura em termos de oferta de produtos, do 
comportamento de preços e de entraves à concorrência no setor. O autor descreve o sistema nacional de registros 
e aponta os produtos que lideram a demanda por agrotóxicos no país.

No segundo trabalho, Alfredo Kingo Oyama Homma analisa oportunidades para a agricultura na Amazônia 
brasileira, com foco no desenvolvimento da produção por meio do aproveitamento de áreas já desmatadas e de 
novos aportes tecnológicos. O autor descreve, ainda, alternativas de produtos regionais para a geração de postos 
de trabalho e renda na Amazônia.

O terceiro artigo, de autoria de Rogério E. Freitas, analisa as exportações agropecuárias brasileiras e a 
importância dos diversos produtos comercializados entre 1989 e 2011. É interessante observar que, em geral, 
os produtos que lideram a pauta de exportações coincidem com importantes demandantes de agrotóxicos 
apontados no primeiro trabalho desta edição do boletim.

No quarto trabalho, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho retoma o tema da heterogeneidade estrutural 
na agricultura brasileira, enfocando o conceito de brecha produtiva e comparando indicadores do Brasil e dos 
Estados Unidos. O autor utiliza a trajetória da produtividade total dos fatores (PTF) e o índice de desigualdade 
produtiva (IDP) para apontar similaridades e diferenças entre as trajetórias da produção agrícola nos dois países, 
bem como a necessidade de estímulo à competitividade, às exportações e ao seguro agrícola.

O último trabalho desta edição, de autoria de Alexandre Gervásio de Sousa, apresenta uma metodologia 
para análise dos determinantes da cooperação em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o caso das indústrias 
de alimentos e bebidas. O texto descreve o perfil das firmas exportadoras inovativas e a importância de fatores 
organizacionais e produtivos na propensão a acordos de cooperação.

Ao divulgar pesquisas em andamento no Ipea – especialmente na Coordenação de Agricultura da Diretoria de 
Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) –, esta edição do boletim propõe-se contribuir 
para formulação de políticas públicas voltadas a um setor que tem crescentemente contribuído para o desenvolvimento 
econômico e social do país.

1. Segundo dados divulgados em 2012, conforme Cepea – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. PIB do agronegócio: dados de 1994 a 2011. Piracicaba: Cepea, jan. 2012. 
Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/pib>. 





CaraCterístiCas, sistema de registros de Produtos e ConCorrênCia no merCado 
de agrotóxiCos no Brasil*

Gesmar Rosa dos Santos**

1 INTRODUÇÃO

A agropecuária brasileira, além de seus resultados diretos, responde pelo dinamismo de setores que ofertam bens de 
consumo intermediário, a exemplo dos insumos industriais (fertilizantes e agroquímicos), máquinas e equipamentos 
agrícolas. O país se especializou em cultivos nos quais o consumo de insumos agroquímicos tem grande importância, 
como soja, cana-de-açúcar, milho, arroz, citros, café, algodão, hortaliças e outras frutas. Em 2011, o Brasil passou a ser 
destaque global pelo posto de maior mercado consumidor de um destes insumos, os agrotóxicos,1 cujo valor das vendas 
alcança cerca de US$ 8,5 bilhões/ano, segundo estimativas de entidades governamentais e do setor produtivo industrial.

Por outro lado, apesar do porte e do vigor da agricultura nacional, a produção de agroquímicos está mais 
dependente das importações tanto de ingredientes ativos (IA) quanto de produtos formulados (PF), fato que 
se acentua desde o final dos anos 1990 (Hermida, 2011; Pelaez, 2012). A produção de moléculas base dos 
produtos técnicos (PT), parte que exige mais pesquisa e desenvolvimento (P&D) da cadeia produtiva, perdeu 
sua expressividade no Brasil desde o final da década de 1980. Por sua vez, o mercado de produtos equivalentes 
(PTE), aqueles autorizados após o fim do prazo de exclusividade conferido pelas patentes, tem aumentado 
consideravelmente, o que sugere a possibilidade de aumento da concorrência e de redução de preços. 

Interessa compreender tanto a dinâmica produtiva quanto as barreiras à entrada de novas empresas e de 
novos produtos nesse mercado, entre outros fatores que afetam a competitividade das empresas brasileiras. 
Algumas das dificuldades à concorrência, bastante evidenciadas por todos os agentes envolvidos são: a demora 
na obtenção de registros para a produção de agrotóxicos; a concentração do mercado em poucos grupos 
multinacionais; e o modelo do sistema de registros.

Nesse contexto, este artigo objetiva caracterizar o setor de produção de agrotóxicos no Brasil e identificar 
barreiras à dinâmica produtiva. Duas questões orientam o trabalho: quais as características e o perfil da produção de 
agrotóxicos no Brasil? Quais as principais dificuldades que afetam a competitividade da indústria local de agrotóxicos?

Sempre que se aborda o tema agrotóxico, três aspectos são particularmente sensíveis: i) as preocupações com a 
saúde dos trabalhadores agrícolas; ii) a sanidade e a qualidade dos alimentos; e iii) aspectos regulatórios e o papel do 
Estado na dinâmica produtiva. Este artigo limita-se ao terceiro dos temas listados, destacando o sistema nacional de 
registro de agrotóxicos, que é composto pelos órgãos: Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

O texto conta com quatro seções. Na seção 2, faz-se a caracterização do setor do mercado, 
destacando o porte das indústrias, o volume das vendas, as considerações sobre preços e a concorrência.  
Na seção 3, aborda-se o atendimento da agricultura e os produtos ofertados. Na seção 4, discute-se o sistema de 
registros e as dificuldades enfrentadas. Na última parte, são feitas considerações adicionais e apontamentos para 
estudos mais abrangentes. 

O estudo parte da exploração e análise de informações e dados da Anvisa, Mapa, Ibama, Instituto de 
Economia Agrícola do Estado de São Paulo (IEA), do setor produtivo e da Pesquisa Industrial Anual (PIA, 

* O autor agradece a João Carlos Carvalho, Rogério E. Freitas e Luiz Ricardo M. Cavalcante pelos comentários e sugestões.
** Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
1. O termo “agrotóxicos” é estabelecido na Lei no 7.802/1989 e em normas posteriores. Tecnicamente e no debate acadêmico, também são utilizados os 
termos agroquímicos, agrodefensivos, pesticidas e outros, com referência às substâncias químicas utilizadas no combate a organismos prejudiciais a culturas 
agrícolas. A ação parte de um ingrediente ativo (IA) que atua sobre a atividade biológica dos seres vivos sensíveis a ele. Os mesmos termos incluem outras 
substâncias produzidas pela indústria e mesmo inseticidas de base biológica.
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), classificação CNAE 2.0 com dados agregados até 
subclasses. Cabe registrar o caráter inicial do trabalho, reconhecendo-se, também, sua simplicidade metodológica.

2 CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL

Segundo Pelaez (2012), o Brasil respondia, em 2009, por 15% (US$ 7,2 bilhões em 48 bilhões) das vendas de 
agrotóxicos no planeta. Atualmente, este mercado já alcança US$ 8,5 bilhões, com expectativa de alcançar até 
US$ 15 bilhões. Neste montante incluem-se produtos destinados à madeira, a pastagens e silvicultura, bem como 
a lavouras temporárias (inclusive grãos e verduras) e permanentes (inclusive frutíferas e plantas ornamentais).  
Tal estimativa considera a perspectiva de continuidade das rotas tecnológicas atuais (intensivas em agroquímicos) 
e o aumento do mercado de commodities, cujo incremento de rendimento está associado a estas rotas.

No Brasil, 90% do volume de vendas de agrotóxicos referem-se a três classes de produtos, conforme sua 
finalidade: inseticidas, herbicidas e fungicidas. Em relação ao meio ambiente, segundo o Ibama (2010), 49% dos 
produtos comercializados no país têm classificação de risco ambiental classe III (“produto perigoso”), 38% classe 
II (“muito perigoso”), 12% classe IV (“pouco perigoso”) e 1% classe I (“altamente perigoso”). Todos são passíveis 
de registro e, segundo a legislação,2 somente podem ser vendidos com advertências e instruções de manejo, para 
os cultivos especificados e com receituário agronômico. 

A variável que melhor descreve o tamanho do setor é o valor das vendas, uma vez que a quantidade, em 
volume ou massa, não expressa a não uniformidade de misturas químicas.3 Em termos agregados, o grande 
aumento na produção de milho, soja e algodão tem puxado o consumo de insumos, seguindo-se cultivos 
como arroz e cana-de-açúcar. Dados da PIA/IBGE apresentam, para a CNAE 2.0, no período 2005-2009, um 
crescimento do setor em torno de 35%, sendo que o aumento do consumo de agrotóxicos ocorre mesmo com 
as oscilações de preços, sinalizando dependência da agricultura em relação ao insumo. 

A tabela 1 apresenta o perfil das empresas do setor no Brasil. Podem ser identificados três grandes agrupamentos 
de firmas. O primeiro grupo (seis primeiras empresas mais a Monsanto) lidera o setor em virtude de seu porte 
(70% do mercado mundial) e por deter o maior número de patentes e registros, conforme aponta Hermida 
(2011). Este grupo não tem apresentado alterações na última década, seguindo o padrão mundial. O segundo 
grupo, no caso do Brasil, conta com 16 ou 17 empresas de porte médio a médio-grande. Por fim, há um grupo de 
pequenas e microempresas que, juntamente com escritórios de registros, somam 109 pessoas jurídicas. 

TABELA 1
Porte, grau de diversificação e país de origem das empresas do setor de agrotóxicos

Empresa Vendas 2011 (milhões R$)1 País sede do capital

Syngenta 3.006,00 Suíça

Bayer 2.171,00 Alemanha

Basf 1.753,50 Alemanha

FMC 1.010,35 Estados Unidos

Du Pont 918,50 Estados Unidos

Dow 801,60 Estados Unidos

Iharabras 596,19 Japão/Brasil

Monsanto 534,40 Estados Unidos

Milênia 522,71 Israel

Nufarm 497,66 Austrália

Arysta 459,25 Inglaterra/Alemanha e fundos EU/OCDE

Cheminova 354,04 Dinamarca

2. A Lei no 7.802/1989, os Decretos no 4.074/2002 e no 5.981/2006 e normas complementares apresentam as obrigatoriedades dos agentes fiscalizadores 
e produtores.

3. Para se ter uma noção de quantitativos de IA utilizados, ver Silva e Costa (2011) e Peixoto (2009), podendo-se verificar que o consumo no Brasil está ainda 
muito inferior ao de países importantes como Estados Unidos, Japão, bem como aos do bloco europeu.

(Continua)
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(Continuação)

Empresa Vendas 2011 (milhões R$)1 País sede do capital

Nortox 328,99 Brasil

UPL/DVA 240,48 Índia

Grupo 10 médias2 706,41 Diversos

Grupo PM3 273,88 Brasil 

Total do setor 14.174,96 Todos

Fonte: Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos – Aenda (2012), Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários – AGROFIT (Brasil, [s.d.]) e relatórios públicos das empresas. 
Elaboração do autor.
Notas: 1  Conversão reais/dólar, 2011, igual a 1,67. Os dados da segunda coluna referem-se a vendas estimadas e de informações preliminares, não refletindo, necessa-

riamente, a exemplo da empresa Monsanto, os dados totais oficializados pelas empresas, que incluem outras receitas. 
2 Grupo 10 médias inclui as empresas na faixa média, com vendas anuais entre R$ 16,7 milhões e R$ 122 milhões. 
3  Grupo PM (pequenas e microempresas), com vendas anuais abaixo de R$ 16,7 milhões. As quatorze maiores empresas são grandes, sendo as seis primeiras 
mais a Monsanto o núcleo do setor. Os recortes são do autor.

Cabe observar que não há regularidade de produção em todo o último grupo (pequenas e microempresas), 
cujas empresas são definidas como periféricas ou na franja do setor quanto mais longe estiverem dos valores da 
produção das empresas do núcleo.

Silva e Costa (2011) apontam que, no caso do milho, do arroz, da soja e do algodão, o peso dos agrotóxicos 
situa-se entre 10% e 19% dos custos da atividade. Estes valores oscilam, naturalmente, conforme as técnicas 
utilizadas, condições do solo, ocorrência de pragas, fungos, oscilação dos demais custos, entre outros fatores. 
Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Cepea (2012) relativos ao peso de cada 
subsetor e insumos no agronegócio permitem estimar o impacto dos agrotóxicos nos custos da produção agrícola, 
chegando-se a 18% do custo de todos os insumos e a 8% dos custos totais da agricultura. 

Apesar da grande concentração no mercado, pode-se observar que os preços têm diminuído. Segundo 
levantamento da Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos – Aenda (2010)4 a partir de dados do IEA, a 
relação de troca (quantidade de dado produto necessária para pagar uma cesta de agrotóxicos) tem sido favorável 
para os agricultores nos últimos anos, motivada pelo aumento da oferta de produtos equivalentes. Conforme o 
gráfico 1, o índice de custo de alguns dos principais cultivos tem diminuído, mas com sobressaltos. 

GRÁFICO 1
Oscilação dos dispêndios com agrotóxicos – Relação de troca para cultivos selecionados
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Fonte: Aenda (2010). 
Obs.:  os preços são referentes a abril de cada ano. Os resultados indicam a quantidade de cada produto que era necessária para adquirir a cesta de agrotóxicos padrão 

em cada cultivo.

4. A estimativa Aenda/IEA aponta que, entre 2002 e 2010, o dispêndio dos agricultores para uma mesma cesta de agrotóxicos apresentou redução para 
feijão (saco de 60 kg), laranja (caixa de 40,8 kg), cana-de-açúcar (t), café (saco de 60 kg), algodão (sc 15 kg), milho (saco de 60 kg) e soja (saco de 60 kg).
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Há ganhos relativos em função de dois fatores principais: o câmbio valorizado, que reduz os custos com 
os ingredientes (IA) importados; e a entrada no mercado de produtos equivalentes (PTE), conhecidos como 
genéricos, puxando os preços para baixo, desde 2006/2007. Além disso, há as conhecidas isenções tributárias 
federais,5 e até estaduais,6 para alguns estados, conforme destaca Londres (2011). Segundo Pelaez (2012), a 
importação brasileira cresce, principalmente da China, via países do Mercosul, com destaque para a Argentina, 
indicando a necessidade de se analisarem as condições e implicações disto.

Observando-se os dados do IEA (2012), nota-se uma trajetória de preços descendentes, desde 2006.  
O gráfico 2 ilustra este fato para três produtos, um de cada um dos principais grupos de agrotóxicos comercializados. 
O perfil dos preços para a grande maioria dos produtos segue o apresentado neste gráfico, sendo exceção alguns 
ingredientes ativos na ausência de concorrência.

GRÁFICO 2
Variação dos preços recentes de agrotóxicos – Produtos selecionados
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Fonte: IEA (2012).
Elaboração do autor.

Outro fator que exerce influência na queda dos preços ao agricultor, a partir de 2006 em maior escala, tem 
sido o aumento ou a possibilidade de aumento da concorrência com os novos registros e o maior número de 
produtos equivalentes (PTE). 

3  A OFERTA DE AGROTÓXICOS E O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES  
DA AGRICULTURA 

A escolha, em larga escala, da cesta de agrotóxicos efetivamente necessários para os diversos cultivos pode ocorrer 
de duas maneiras. A primeira é a adesão a produtos ofertados no mercado, sempre oriundos de muita P&D e de 
toda uma padronização presentes desde a indústria até a logística da venda. Neste caso, o agricultor é aderente a um 
produto ofertado, dadas as suas vantagens de padrão, preço e eficácia. Nos cultivos em que ocorre a comercialização 
casada de sementes e agrotóxicos (a exemplo do glifosato-soja/milho/sorgo), há, ainda, a caracterização de 
domínio do lado industrial sobre o agrícola, dado que a base de geração do conhecimento novo (P&D e fases da 
experimentação) dos produtos situa-se fora do espaço da agricultura. Apesar disso, a escolha do agricultor pela cesta 
de defensivos é racional do ponto de vista da alocação de fatores de produção para obter maiores lucros.

5.  Por exemplo, o imposto sobre produtos industrializados (IPI) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

6. Como o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (ICMS).
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A segunda maneira de o produtor rural escolher a cesta pode ocorrer a partir de sua necessidade específica, tendo 
em vista suas condições de produção agrícola. Neste caso, a questão é saber dimensionar a necessidade de defensivos 
agrícolas na agricultura a fim de produzir a custos que mantenham a viabilidade da atividade. Nesta perspectiva há, 
porém, o problema, estrutural no sistema capitalista, de a agricultura não ser formadora, mas tomadora de preços. Esta 
segunda maneira não tem sido a alternativa da agricultura, que tem como empecilhos: i) o grau de dependência da 
remuneração imediata do seu produto agrícola ao acessar mercados quando não alcança padrão e/ou preço similares aos 
produzidos com a cesta de adesão; ii) a incidência de custos mais elevados no desenvolvimento da forma alternativa.7 

Dessa forma, no atual padrão de produção agrícola, os agricultores de todos os países aderem a cestas “padronizadas” 
de agrotóxicos. Esta opção tem maior aplicabilidade dadas as condições em que se desenvolveu a agricultura após a 
“Revolução Verde”, desde os anos 1960. O conjunto de cestas ofertadas resulta no volume de vendas destacado 
anteriormente, o qual se distribui nos segmentos inseticidas (33% das vendas de agrotóxicos), herbicidas (30%), 
fungicidas (32%) e demais produtos (5%), conforme a Anvisa (2012), Ibama (2010) e indústrias (Aenda, 2012). 

O conjunto desses produtos atende, conforme os dados dos registros de ingredientes ativos, a 121 cultivos, 
sendo que os cultivos que possuem dez ou mais produtos estão indicados no gráfico 3, que também refere-se aos 
produtos atendidos e o número de produtos agroquímicos destinados, por tipo de cultivo. Entre as 121 culturas 
com registro específico, 27 são cultivos ornamentais, madeira, pastagens, fumo ou outros não alimentícios, 
indicando que há disponibilidade de defensivos para quase todo tipo de cultivo. Há, porém, 46 cultivos com 
apenas um ou dois defensivos ofertados com registro específico para eles.

GRÁFICO 3 
Número de registros de produtos agroquímicos – Cultivos selecionados1
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Fonte: AGROFIT (Brasil, [s.d.]) e Aenda (2012).
Nota: 1 Cultivos com mais de dez registros.

Nota-se, no gráfico 3, que a maior oferta de agrotóxicos situa-se nas commodities, seguindo a baixa 
diversificação relativa de sementes/mudas comerciais, que é uma característica desse setor, embora bancos 
de sementes e informações, patentes e registros oficiais de empresas como a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecúaria (Embrapa) sejam altamente ricos em quantidade e qualidade. Até dezembro de 2011, havia 1.455 
registros concedidos no país, grande parte sem produção industrial dos agrotóxicos autorizados, conforme se 
detalha adiante. Deste total, 513 contam com apenas um fabricante, devido, principalmente, ao período de 
proteção de patentes; 158 produtos são ofertados por duas empresas, e 784, por três ou mais fabricantes. 

7. Essa segunda opção tem ocorrido apenas em pequena escala, apesar da evolução de técnicas de cultivo, defensivos e equipamentos alternativos, que já 
alcançam bom nível de confiabilidade. São exemplos: a agricultura orgânica e a agrossilvicultura desenvolvidas por produtores e instituições como a Embrapa. 
Não há dúvida também de que esta alternativa implica maior acúmulo de conhecimento técnico do agricultor e maior interação entre pesquisa e extensão 
rural, ou seja, de instituições privadas e públicas, além de estratégias de comercialização.
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Do total de usos de agrotóxicos possíveis a partir dos registros concedidos (soma do total de registros por IA 
versus cultivos abrangidos), 76% são concentrados em vinte cultivos, inclusive pastagens. A continuar esta tendência, 
há de se reconhecer que a expectativa de sobrevivência de empresas seguidoras (desenvolvedoras de produtos cujos 
IA tiveram “quebra” da patente) passa por adentrar o mercado destas vinte culturas, as quais respondem por 91% 
do valor da produção agrícola e pela maior demanda por agrotóxicos. Assim, a oferta de agroquímicos às demais 
culturas é feita conforme a medida de oportunidade (relação de custos/taxa de ocupação de fatores de produção das 
indústrias) ou estratégia para o alcance de maior participação no mercado dos vinte cultivos.

De toda forma, a obtenção do registro de produtos agroquímicos, tema abordado brevemente na seção, é 
uma exigência necessária e insubstituível para qualquer empresa atuar no mercado, inclusive tendo em vista o 
desenvolvimento de produtos alternativos.

4 O SISTEMA DE REGISTROS DE AGROTÓXICOS NO BRASIL

A figura 1 ilustra, de forma bastante simplificada, os passos percorridos para se obter o registro de um produto 
agroquímico junto aos órgãos competentes, até a emissão do registro pelo Ministério da Agricultura. O percurso 
é idêntico para os produtos PT, PTE, clone e registros especiais, resguardadas as exigências técnicas inerentes a 
cada um. Naturalmente, o PT exige maior número de rotinas técnicas para o registro, tanto pelas determinações 
legais quanto pela novidade que representa em termos de efeitos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, além 
da prova de eficácia, exigindo, por isso, os maiores cuidados.8 Da mesma forma, é de se esperar que os prazos 
sejam diferentes em cada um dos três órgãos envolvidos.

FIGURA 1
Processo de registro de produtos agroquímicos – Exemplo para a Anvisa

Processo 
(empresa A) 

Mapa

Ibama

Anvisa

Entrada Pareceres Decisão

Fila, 03/2012
1.040 pedidos

(Anvisa)

Posse do registro
(empresa A)

Produção 
empresa A, B, ou C)

Decisões de 2009
até março 2012:
558 processos

Prazos distintos por:
órgão (estrutura, exigências)
tipo de produto a registrar

qualidade do processo

Registros em uso (produção):
1.455  (121 culturas)

Correções

Alterações
Indeferido

Deferido

Fonte: Dados das pesquisa. 
Elaboração do autor.

Conforme indicado na figura 1, em março de 2012, havia 1.040 pedidos de registro, sendo a capacidade 
estimada de 150 processos por ano (considerando-se o caso da Anvisa, agência onde o processo tem maior 
complexidade). Por um lado, para uma empresa pequena ou média, que depende de novos registros para sua 
sobrevivência no mercado, a fila é, sem dúvida, um impeditivo sem igual. Por outro lado, a grande porcentagem 

8. A produção em escala comercial de um agrotóxico envolve: i) obtenção do ingrediente ativo; ii) síntese do IA com formação de um composto PT (este tem 
necessidade de registro, conforme Lei no 10.603/2002); e iii) adição de outros elementos químicos (surfactantes, emulsificantes, dispersantes, água, óleo) ao PT 
para obtenção do produto formulado (PF). O produto formulado é o que se utiliza nos cultivos, podendo apresentar nomes e marcas distintas quando estiver 
expirado o prazo de patente e quando autorizada a produção de equivalentes (PTE) ou clones. Os prazos de proteção de patentes são distintos nos diversos 
países, sendo de dez anos no Brasil.
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de não uso destes registros aponta a necessidade de medidas de desestímulo a que os registros sejam um objetivo 
em si, tendo, de alguma forma, valor no mercado. 

Dessa forma, a redução a contento da fila de registros, no curto prazo, parece tarefa improvável quando se 
observa a situação atual. Conforme exemplificado na tabela 2, que toma a Anvisa como exemplo, embora haja 
aumento considerável no número de registros nos anos recentes, observa-se que serão necessários vários anos 
(média atual de 39 meses, somando fila e análise técnica) para concluir os pedidos já recebidos, além das muitas 
novas solicitações.

TABELA 2
Prazos de procedimentos para concessão de registros – Exemplo Anvisa

Item de controle Meses

Processos concluídos em 2009-ago./2011 109

Média de tempo na fila por processo 26

Prazo na fila no período 2009-ago./2011 (mínimo e máximo) 0 a 62

Desvio padrão para prazo da fila no período 10,6

Prazo da análise técnica (mínimo e máximo) 0 a 49

Prazo médio da análise técnica 13

Desvio padrão para prazo da análise técnica 9,7

Prazo para respostas às exigências (mínimo e máximo) 0 - 14

Média de meses para respostas às exigências Menos de 2

Fonte: Anvisa, Ibama e Brasil (2011).

Em que pese o mérito, as técnicas e os procedimentos das análises por parte de cada agência não serem 
objeto deste trabalho, cabe ressaltar que há clara divergência de interpretação entre o papel que elas entendem 
que lhes cabe e o papel que as empresas querem que elas façam, conforme se observa em Hermida (2011) e nos 
manifestações dos produtores (Aenda, 2010; Abifina, 2010) e das agências (Ibama, 2010; Anvisa, 2012). Pelaez, 
Terra e Silva (2010) expressaram tais divergências da seguinte forma:

De um lado, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Associação Nacional dos Defensivos Genéricos (Aenda) 
alegam que o marco regulatório vigente favorece as grandes empresas transnacionais, cuja capacidade de investimento em 
P&D permite atender com mais facilidade as exigências dos órgãos de registro e fiscalização, o que contribui a uma maior 
concentração do mercado. De outro lado, os órgãos reguladores, particularmente a Agência de Vigilância Sanitária e o 
Ibama, consideram as exigências legais como condição fundamental para minimizar os riscos e perigos ao meio ambiente e 
à saúde do consumidor e dos trabalhadores rurais (op. cit., 29).

Os empresários (Aenda, 2010; Abifina, 2011) entendem que a indústria acaba sendo responsabilizada pelo 
uso incorreto dos produtos agroquímicos e, por isso, defendem que a fiscalização do uso é a medida mais eficaz. 
Por seu turno, as agências, seguindo a interpretação da legislação sobre o papel que lhes é atribuído, entendem 
que a responsabilidade compartilhada agricultura-indústria é caminho sem volta, uma evolução. Ambos os lados 
citam o sistema de recolhimento das embalagens como um sucesso, exemplo a se seguir, devido ao envolvimento 
de toda a cadeia produtiva. 

A alternativa para os impasses tende a ser a de aumentá-los, inicialmente, pelo que se observou das proposições 
dos agentes, vindo a seguir uma acomodação, em virtude de questões como: divergências quanto a medidas de 
redução do tamanho da fila de registros; divergências quanto a centralizar as ações de registro em uma única agência; 
polarização entre opiniões de que os agrotóxicos são o bem ou o mal em qualquer hipótese; diversidade de interesses em 
choque com critérios A ou B para facilitar “furar a fila”, seja pela ameaça de desabastecimento, seja pela concorrência, 
seja por novidades paradigmáticas; entre outras. Do lado das agências, dadas as obrigações estabelecidas em lei, certas 
mudanças são possíveis apenas com a modificação da legislação. É fato que não há espaço para flexibilizações que 
deixem de observar as dimensões de eficácia agronômica, saúde humana e cuidados ambientais.

Apesar das dificuldades, Pelaez, Terra e Silva (2010) assinalam que 46% do valor das vendas, em 
2008, referiam-se a produtos com patentes vigentes, e 54%, a produtos com patentes vencidas. Estimativas 
dos mesmos autores apontam que a parcela de vendas no mercado oscilou, tanto para o grupo das duas 
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empresas líderes (de 27,45% para 31,5%, desde a década de 1980 até a década de 2000) quanto para os 
grupos de quatro e oito maiores – nestes casos, variando, respectivamente, de 41,27% para 52,73% e de 
62,13% para 77,18%, no período mencionado (Pelaez, Terra e Silva, 2010, p. 29). Do total produzido 
no país, 84%, em massa, se referiam a produtos com patentes vencidas, o que indica o potencial deste 
segmento. Conforme Hermida (2011),

o mercado de produtos com patente vigente tem sua dinâmica definida pelas inovações tecnológicas e pelas estratégias de 
diferenciação associadas principalmente à marca e à qualidade, difundidas pelas empresas de maior porte. Estas inovações 
estão ligadas, principalmente, ao desenvolvimento de novas moléculas com maior eficácia agronômica e menor toxicidade, 
capazes de reduzir o impacto sobre o meio ambiente e à saúde humana e superar a rápida obsolescência  do ciclo de vida 
dos agrotóxicos. Já no mercado de produtos equivalentes a competição se dá principalmente via preços, com a possibilidade 
de entrada de novos concorrentes No entanto, as estratégias de marketing adotadas pelas empresas de maior porte, bem 
como os acordos de cooperação comercial entre as empresas podem reduzir o efeito da concorrência exclusiva de preços 
(op. cit, p. 31).

De fato, as distintas formas de investimentos em P&D e de caracterização do mercado – no que se refere 
a intensivo em capital e conhecimento, de um lado, e seguidor/desenvolvedor, de outro – pautado em volume 
e concorrência, é um aspecto que replica a dinâmica industrial e a legislação que a suporta. O que há de se 
observar é o potencial de inovação tecnológica que as empresas seguidoras apresentam. Pelaez, Terra e Silva 
(2010) apontam que o mercado mundial fecha-se em torno de um núcleo intensivo em capital (e em tecnologia 
e conhecimento), permitindo poucos ingressos, mesmo havendo entrada de pequenas empresas que logo criam 
vínculos para, em seguida, serem incorporadas por grandes empresas.

Dois casos de sucesso de grupos empresarias no setor podem ser destacados por serem emblemáticos e 
distintos. O primeiro se refere à Arysta, uma já grande empresa no cenário mundial, criada em 2001 a partir de 
fusões e participação de fundos de capitais diversos. A empresa tem seu crescimento ancorado na intensidade 
de capital que viabiliza a incorporação de empresas e na expansão da marca a novos mercados. A Arysta é 
a única empresa não centenária com crescimento explosivo e com potencial de adentrar o núcleo do setor.  
O segundo exemplo é a Sumitomo, que segue o caminho da pesquisa e inovação e o alcance de grande número 
de patentes (sexto posto mundial no setor, desde 2009) como base de seu crescimento. A partir desta estratégia, 
a Sumitomo tem promovido vínculos com as empresas do núcleo, além de manter marcas próprias que lhe 
possibilitam crescimento regular. 

Caso se considere estratégico para o país o setor de agrotóxicos, há de se considerar a possibilidade 
de ações que considerem os tipos citados de estratégias. Mesmo sem a hipótese de disputar a liderança, 
deve-se observar que a existência de empresas na periferia ou na franja do setor é triplamente importante, 
pois tais empresas: i) podem estimular a concorrência; ii) guardam potencial de serem seguidoras ou 
mesmo inovadoras de ponta em novas fronteiras tecnológicas; e iii) mesmo com pequena parcela do 
mercado nacional, conseguem competir, encontrar nichos e manter potenciais para novas atividades, 
pesquisas e produtos. 

Todas essas questões retomam o tema registro, embora ele não seja o único fator de sobrevivência das 
empresas. Dados do Ibama (2010) permitem inferir que há interesses comerciais no registro de agrotóxicos, 
afetando, de forma bastante significativa, a morosidade da fila de registros. O órgão relata que, de 2.054 
declarações de 59 empresas sobre marcas registradas de agrotóxicos, em 2009, 42% informaram que 
comercializaram produtos com os registros que detinham e outros 42% não comercializaram, enquanto 1% 
apenas exportava e 15% não concluíram as declarações. Dado que há custos diversos com os procedimentos 
para o registro, há de se considerar que a sua posse tenha valor (estratégico ou comercial) para, pelo menos, 
algumas das empresas que assim atuam. 

A continuidade de estudos sobre a concorrência no setor poderá apontar caminhos para melhor conciliar a 
demanda por registros com a necessidade e a capacidade das agências governamentais em concedê-los. A tabela 
3 resume dados adicionais sobre os usos dos registros evidenciando, para o caso dos IAs considerados, a grande 
quantidade de marcas registradas sem produção em 2009.
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TABELA 3
Quantidade de marcas registradas sem produção comercial (2009)

Segmento
Número de marcas com 

comercialização
Número de marcas sem 

comercialização
Número de ingredientes ativos (IA) 

considerados

Herbicidas 158 170 13

Inseticidas 65 101 12

Fungicidas 114 90 10

Fonte: Ibama (2010).

De posse de dados como os destacados na tabela 3 e de informações sobre as demais condições de concorrência 
entre as empresas no mercado, Pelaez (2012) argumenta que outros fatores são tão ou mais importantes que o 
registro na promoção da concorrência. Hermida e Pelaez (2011) destacam que o poder econômico das empresas 
do núcleo líder é o principal determinante de domínio do mercado –  segundo dados que as próprias grandes 
empresas fornecem, elas chegam a gastar mais de US$ 200 milhões até alcançar uma molécula com viabilidade 
de produção comercial. Para Hermida e Pelaez (2011), as principais barreiras à entrada de novos produtos e 
mesmo de empresas no mercado de agrotóxicos são:

• elevados investimentos em P&D para novas moléculas (IA); 

• alto custo com rede de distribuição;

• custo com propaganda marketing;

• custos de assintência técnica; e

• grande poder de financiamento ao produtor rural por parte das empresas líderes.

Pelos itens listados, observa-se que, de certa forma, a própria dinâmica do mercado estabelece barreiras.  
Um exemplo a mais, nesse sentido, é o prazo de dez anos de garantia às informações sigilosas por patentes 
concedidas (Lei no 10.603/2002), considerado longo por empresas produtoras de PTE como a Aenda e ANDIF. 
Por sua vez, a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), entidade que representa dezesseis grandes 
empresas, incluindo as líderes, defende a proteção de patentes como forma de remunerar os investimentos e 
esforços em P&D. Ambos os agentes econômicos, segundo Hermida (2011), desenvolvem importante papel de 
defesa de seus interesses por meio da tentativa de influenciar o poder público.

5 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Este texto procurou evidenciar as principais características do setor de agrotóxicos no Brasil, considerando-se 
a dinâmica produtiva e o sistema de registros dos produtos. Verificou-se que a concentração da produção do 
insumo ocorre na fatia do mercado representado pelas maiores indústrias de agrotóxicos (dez empresas detinham 
83% do mercado em 2011). Além disso, há uma relação direta entre os principais cultivos da agricultura, a 
concentração de registros e o aumento do consumo de agrotóxicos. Mesmo com a concentração do mercado, o 
advento de maior número de produtos equivalentes, a partir de 2006, e a valorização do câmbio facilitaram as 
importações e a queda nos preços dos agrotóxicos para o agricultor. 

Verificou-se uma série de dificuldades de sobrevivência de pequenas e médias empresas nacionais, decorrentes 
da dinâmica do mercado (intensidade de capital, estratégias das empresas líderes, custo de P&D e outros) e também 
das dificuldades com o sistema de registros. Não se vislumbram alternativas aplicáveis no curto prazo, a não ser a 
continuidade do diálogo entre as partes envolvidas. O baixo número de servidores envolvidos com os processos, 
dadas as regras atuais, e os mais de 1 mil pedidos de registro parecem ser, do lado do poder público, o principal 
entrave à concorrência. 

Medidas para o desenvolvimento do setor de agrotóxicos no Brasil devem considerar, conjuntamente:  
i) o fomento à P&D; ii) o desenvolvimento de novos produtos com qualidade agronômica e ambiental; 
iii) o incentivo de alternativas a pacotes tecnológicos que prejudiquem a concorrência; e iv) o estímulo a 
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atividades inovadoras tanto para a redução do preço final quanto para a P&D, mesmo em empresas na 
periferia e na franja do setor. Estas empresas, ao mesmo tempo em que necessitam entrar no mercado de 
ingredientes ativos destinados ao grupo de vinte cultivos de maior valor da produção, podem, por outro 
lado, ser vulneráveis pela baixa diversificação.

Trabalhos futuros poderão verificar a relação entre a utilização de outros insumos e o desenvolvimento dos 
setores de agrotóxicos, a exemplo de fertilizantes e sementes melhoradas, bem como sua relação com técnicas 
de cultivo. O aprofundamento dos estudos e a comparação com outros países poderão indicar alternativas para 
estancar a desnacionalização das indústrias do setor. 

Dados o tamanho do mercado interno e as vantagens comparativas do setor agropecuário brasileiro em 
relação a outros países, parece incoerente a perda de oportunidades de crescimento da participação de empresas 
locais no mercado de insumos. Por seu turno, é fato que as medidas de incentivo à concorrência não podem deixar 
de atender exigências técnicas dos produtos, independentemente do formato de sistema de registro adotado. 
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amazônia: desenvolvimento agríCola Com a Criação de merCados

Alfredo Kingo Oyama Homma*

1 INTRODUÇÃO

A agropecuária na Amazônia, nas últimas quatro décadas, tem sido bastante criticada como a grande causadora 
dos desmatamentos e queimadas. A partir da década de 1960, quando se iniciou a abertura dos grandes eixos 
rodoviários, a civilização das várzeas foi suplantada pela civilização da terra firme, com a ocupação nas margens 
das estradas. Milhares de famílias se deslocaram em direção à Amazônia, movidas por sonhos e esperanças 
decorrentes da pobreza, da falta de terras e de alternativas econômicas nos seus locais de origem, para trabalharem 
na agricultura, em obras de infraestrutura, entre outros fatores. 

A tecnologia atual permite desenvolver uma agricultura mais sustentável, aliando o fornecimento de matéria-
prima e a geração de renda com a conservação e com a preservação da Amazônia, sem destruição de novas áreas. 
O primeiro desafio, nesse sentido, refere-se à forma de se manter a primeira natureza (representada pela floresta 
original) intacta. O segundo desafio é transformar a segunda natureza (representada pelas áreas desmatadas) em 
uma terceira natureza com atividades produtivas mais adequadas. O terceiro é recuperar ecossistemas que não 
deveriam ter sido destruídos (Homma, 2010; 2011).

O desafio do desenvolvimento da Amazônia não reside somente em estancar a sangria do desmatamento 
crônico, mas também em transformar a curva decrescente da cobertura florestal e encontrar formas viáveis de 
recomposição das áreas irregularmente desmatadas, a exemplo das Áreas de Reserva Legal (ARL) e das Áreas 
de Preservação Permanente (APP). Mais de 74 milhões ha, ou 17% da Amazônia, já foram desmatados, o que 
equivale à metade do estado do Amazonas. Ainda assim, a contribuição da Amazônia Legal no produto interno 
bruto (PIB) nacional é inferior a 8%, sendo que a economia regional pouco se dinamiza a partir destas mudanças 
nos usos do solo. Nesta região, vivem 24,8 milhões de habitantes, representando 12,9% da população brasileira, a 
maior parte vivendo em poucas cidades e em realidade de serviços públicos e renda muito abaixo da média do país. 

Ao se abordar a questão da sustentabilidade, parte do debate acadêmico, organizações não governamentais (ONGs), 
empresários, instituições internacionais e de países desenvolvidos enfatizam a importância dos green products (couro vegetal, 
camisinha de látex de borracha extrativa etc.), da venda de créditos de carbono, dos produtos orgânicos, dos produtos 
certificados, dos pagamentos por serviços ambientais, entre outras medidas (Carrasco, 2007; Fiuza, 2008). Algumas destas 
concepções estão ganhando relevância nas discussões internacionais, sobretudo o Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation (REDD), o qual prevê pagamento para não desflorestar, envolvendo a mercantilização de carbono. 
Porém, há limitações da economia extrativa, que é base de muitas destas propostas ou tentativas de democratização dos 
green products, supondo-se que isto elevaria a qualidade dos produtos, o aumento da oferta de serviços ambientais e a 
queda nos preços a longo prazo (Costa, 2010). Neste raciocínio, a mudança de paradigma ocorreria a partir de valores 
pessoais somados a incentivos e a mecanismos externos à atividade produtiva local ou regional. 

No entanto, este texto objetiva defender que o desenvolvimento da produção agropecuária tem um grande 
potencial na região e que é necessário conciliar a produção com a sustentabilidade, sendo apenas secundários 
os mecanismos de incentivo. São listadas algumas categorias de produtos que têm potencial de mercado, que 
podem ser importantes para promover o desenvolvimento da Amazônia e, ao mesmo tempo, retirar incentivos 
aos desmatamentos e às queimadas. Algumas das alternativas apresentadas nas seções seguintes não têm volume 
e valor de produção em níveis comparáveis aos cultivos líderes da agricultura brasileira. Porém, são alternativas 
importantes para o aumento da renda de um grande número de agricultores e podem ser a base de agroindústrias 
necessárias ao desenvolvimento local e regional.

* Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA. E-mails: <homma@cpatu.embrapa.br> ou <homma@oi.com.br>.
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2  POLÍTICA DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES E O AGROEXTRATIVISMO  
NA AMAZÔNIA

Vários produtos da Amazônia (cacau, borracha, guaraná) e produtos exóticos com potencialidade de cultivo na 
região, como o dendê e a juta, são adquiridos, em grande escala, tanto de outras áreas do país quanto do exterior. 
Devido ao tamanho da área já desmatada e à disponibilidade de tecnologias e mão de obra, tal situação reflete a 
falta de políticas para a produção. 

Por sua vez, é um equívoco a falta de integração da política ambiental com uma política produtiva para a 
agricultura na Amazônia. Isto decorre da ausência de ações que procurem incorporar áreas alteradas na mesma 
velocidade da redução do desmatamento. Porém, a Amazônia tem sido prejudicada pela perda de competitividade 
em produtos da sua biodiversidade, como ocorreu com a cinchona, o cacau, a borracha, o guaraná, a pupunha, 
entre outros, que foram levados para diferentes partes do país e do mundo. Outras culturas exóticas, que tiveram 
seu desenvolvimento inicial no estado do Pará, como o cafeeiro, perderam a competitividade, mas ganharam 
importância nos programas de colonização encetados a partir da década de 1970, nas margens da rodovia 
Transamazônica (Pará) e em Rondônia.

De fato, o movimento inverso, ou seja, de cultivos exógenos à região, também ocorre. São exemplos a 
expansão da pecuária, da soja e do algodão (Mato Grosso), do dendezeiro (Pará) e do coqueiro (maior plantio 
do país). Contudo, o estado do Pará lidera a exportação de boi vivo e madeira de floresta nativa, enquanto a 
Amazônia Legal tem quase um quinto das exportações brasileiras de pescado, tudo com baixa agregação de valor. 

Em outros setores da agricultura na Amazônia, observa-se que é relativamente pequena a sua contribuição, 
no contexto Brasil, principalmente se tendo em conta o que as áreas já desmatadas possibilitam. A título de 
exemplo, destaca-se uma parte da Amazônia Legal, a região Norte. A sua participação no valor bruto da produção 
do país tem o seguinte perfil, conforme o Censo Agropecuário de 2006 e estimativas da extração vegetal e 
silvicultura (IBGE, 2011): i) o extrativismo vegetal responde por 40% do total do país, contra 60% até meados 
dos anos 1990; ii) produtos da lavoura permanente passaram de 6% para 8%, entre 1990 e 2010; iii) produtos 
da lavoura temporária estabilizaram-se em 4%, desde 1990; e iv) produtos da silvicultura tiveram queda de 8% 
para 2% no período. Já a agricultura da parte da Amazônia Legal fora da região Norte (Mato Grosso e Tocantins, 
essencialmente) tem outra dinâmica e não é abordada neste artigo. 

A pecuária bovina é a parte da agropecuária que apresentou o maior aumento no volume da produção regional. 
Continuando o exemplo da região Norte, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011) 
mostram que o efetivo de animais saiu de apenas 2% da participação nacional, no início dos anos 1970, e alcançou 
20%, em 2010, embora com baixa produtividade de carne e de leite.

A baixa produtividade e também o baixo volume de produção agrícola da Amazônia colocam em confronto 
as duas perspectivas de instrumentos de apoio à geração de renda na região, ou seja, via mecanismos extrativistas/
conservacionistas ou via desenvolvimento produtivo. Alguns exemplos permitem compreender esta situação, 
conforme se observa a seguir.

A partir de 1951, o Brasil iniciou a importação de borracha vegetal, mercado que, atualmente, depende 
da importação de 70% do consumo nacional. Em 1990, a produção de borracha obtida de plantios superou a 
borracha extrativa. No triênio 2008-2010, a participação da borracha extrativa representava apenas 1,64% do 
total da produção de borracha natural do país. A produção de borracha vegetal, a despeito de diversos planos de 
incentivo, foi um fracasso e mecanismo de corrupção (Homma, 2012), apesar de o governo ter estabelecido o 
preço mínimo da borracha extrativa superior ao da borracha obtida de plantios.

Em 2010, o Brasil bateu o recorde de importação de borracha natural, atingindo a marca de US$ 790,4 milhões 
(260,8 mil t) contra US$ 283 milhões (161,3 mil t) no ano anterior; aumento de 179,3%. Para não ter de importar, 
seriam necessários 300 mil/ha de seringueiras em idade de corte, o que poderia gerar emprego e renda para 150 mil 
famílias de pequenos produtores. A Índia, a China e o Vietnã conseguiram aumentar a produção de borracha vegetal 
em um curto período, enquanto o Brasil produz pouco mais de 200 mil t, destacando-se os estados de São Paulo, Bahia 
e Mato Grosso, cuja produção ocorre por cultivos e não por extrativismo.
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A efetivação de um Plano Nacional da Borracha é mais que urgente, considerando o risco do aparecimento 
do mal-das-folhas (Microcyclus ulei) no Sudeste Asiático, por razões acidentais ou bioterroristas, do esgotamento 
das reservas petrolíferas e por ser um produto estratégico da indústria mundial (Davis, 1997). A proposta de 
criação da Embrapa Seringueira, sugerida em fevereiro de 2012, com sede em São Paulo, em uma modalidade 
de parceria público-privada, pode ser importante apoio tecnológico para a expansão desta cultura.

O cacau é outro exemplo clássico de que as regras do mercado se opõem ao extrativismo. O ciclo do 
extrativismo e do plantio semidomesticado do cacaueiro foi a primeira atividade econômica na Amazônia 
que perdurou até a época da Independência do Brasil, quando foi suplantado pelos plantios da Bahia. 
O cacaueiro foi levado, em 1746, para o município de Canavieiras, Bahia. Da Bahia, o cacaueiro foi 
levado para a África e Ásia, transformando-se em principal atividade econômica em diversos países destes 
continentes. Com a entrada da vassoura-de-bruxa nos cacauais da Bahia, em 1989, a produção decresceu 
do máximo alcançado, em 1986, de 460 mil t de amêndoas secas, para o nível mais baixo, em 2003, com 
170 mil t. A partir de 2003, teve início a recuperação, com as técnicas de enxertia de copa, atingindo-se 
196 mil t em 2004 e 235.389 t em 2010.

A despeito da existência de 108 mil ha de cacaueiros plantados nos estados do Pará e Rondônia, esta cultura 
não tem recebido a devida atenção por parte de planejadores agrícolas. No triênio 2008-2010, quase 65 mil t de 
amêndoa de cacau foram importadas somando mais de US$ 159 milhões, equivalente a um terço da produção 
brasileira de cacau. Isso indica a necessidade de duplicar a área plantada na região Norte nos próximos cinco 
anos, gerando renda e emprego e ocupações, sobretudo para a agricultura familiar, promovendo a recuperação 
de áreas alteradas mesmo com crises cíclicas de preços.

O dendezeiro é um exemplo de cultivo de grande potencial como alimento e biocombustível.  
As oportunidades que se apresentam para a lavoura de biomassa, como substitutos para a gasolina e o óleo diesel, 
colocam a agricultura nacional como privilegiada no desenvolvimento de culturas agroenergéticas. Considerando 
as possibilidades do dendezeiro, é possível cultivar uma área equivalente à da Malásia, com mais de 5 milhões 
de ha, conforme estudos de zoneamento ecológico-econômico realizados (Ramalho Filho et al., 2010; Souza, 
2010). O dendezeiro supera a soja pelo fato de ser cultivo perene e com produtividade dez vezes superior de óleo. 
A atual produção brasileira de óleo de dendê é bastante reduzida, sendo inferior a de países como Colômbia e 
Equador, abastece apenas um terço do consumo aparente para fins nobres (margarina, sabonetes etc.), indicando 
a necessidade de triplicar a atual área de produção, estimada em 60 mil ha. A partir do lançamento do programa 
de plantio de dendezeiro em 2010, a atual área plantada alcançou 126 mil ha (março de 2012), no estado do 
Pará, com previsão de atingir 350 mil ha, nos próximos anos. O risco reside na substituição de áreas de agricultura 
familiar para o plantio desta cultura, expulsando as famílias para outros locais.

Juta e malva são outros exemplos. Em 2011, o Brasil importou mais de US$ 21 milhões de fibra bruta e 
sacaria de juta da Índia e de Bangladesh, totalizando 16 mil t. A lavoura de juta foi introduzida na Amazônia 
pelos imigrantes japoneses em Parintins, após aclimatação efetuada pelo colono japonês Ryota Oyama, em 1934, 
iniciando a produção comercial em 1937. Com a introdução da juta, ocorreu a valorização da malva, que era 
uma planta daninha que ocorria em grande intensidade no nordeste paraense, a qual passou a ocupar o lugar da 
juta nas áreas de várzeas, a partir de 1971, passando a dominar a produção. Para o país atingir a autossuficiência 
é necessária a produção de 25 mil a 30 mil t de fibra, envolvendo 10 mil a 15 mil produtores, sendo necessário 
duplicar a atual produção concentrada no estado do Amazonas (Homma et al., 2011). Há, também, um crescente 
interesse do uso da juta e da malva na substituição de embalagens plásticas.

O cultivo da pimenta-do-reino, uma especiaria exótica, é outro exemplo da combinação de tecnificação 
com afinidades dos agricultores. A produção expandiu-se, a partir da década de 1950, com os plantios dos 
imigrantes japoneses em Tomé-Açu-PA, levando o Brasil à autossuficiência, em 1956. Desde 1811, no Brasil, 
mas com baixa produtividade, a lavoura de pimenta-do-reino iniciou a fase da agricultura na Amazônia, com o 
uso de fertilizantes químicos e tratores. Antes havia apenas a agricultura de derruba e queima da floresta, mas 
hoje a técnica foi aperfeiçoada e pode contar, inclusive, com sistema de plantio integrado com a silvicultura e 
outros cultivos perenes. 
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O levantamento do Censo Agropecuário 2006 mostrou que os pequenos plantios de até 2 ha representam 
72% das propriedades, com 38% da área com pimenteiras, e respondem por 52% da produção. Os pequenos 
produtores têm maior capacidade de resistir aos baixos preços do mercado internacional de pimenta-do-
reino e dos altos custos dos insumos, decorrente do uso de mão de obra familiar, do reduzido emprego de 
fertilizantes e de equipamentos. A venda da pimenta-do-reino faz parte da estratégia de sobrevivência de mais 
de 10 mil famílias de pequenos produtores no estado do Pará, sendo um passo inicial para a implantação de 
sistemas agroflorestais.

Dessa forma, pode-se verificar que há espaço para o apoio a atividades produtivas que gerem renda a 
partir do manejo adequado da terra, seja com cultivos da própria região ou com exógenos. Entretanto,  
a continuidade do baixo nível de pesquisa, de baixa adoção de tecnologias e de baixo investimento produtivo 
tem-se mostrado ineficiente para gerar renda e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé. Assim, a Amazônia 
perde competitividade em produtos originários da região seja para outros estados ou mesmo para outros países.

3 FRUTAS E PLANTAS NATIVAS DA AMAZÔNIA

Um dos impactos mais visíveis da questão ambiental na Amazônia, desencadeado pós-assassinato de Chico Mendes 
(1944-1988), foi dar visibilidade a frutas amazônicas, como açaí, cupuaçu, bacuri, taperebá, tucumã, uxi, bacaba 
que antes tinham consumo local e restrito à época da safra de três a quatro meses. Com o crescimento do mercado 
nacional e internacional, foram aperfeiçoadas técnicas de beneficiamento e armazenamento, fazendo com que o 
consumo ocorra durante o ano. É fato que outras frutas cultivadas no país também tiveram grande crescimento, 
como abacaxi, laranja, banana, maracujá, acerola, mangostão, rambutã, entre as principais (Homma, 2012), 
resultado da mudança de hábitos da população que afetam, também, o consumo de produtos nativos.

As áreas de ocorrência de açaizeiros no estado do Pará, a partir da década de 1970, sofreram grandes derrubadas 
para extração do palmito, o que levou o governo Geisel (1974-1979) a assinar a Lei no 6.576/1978, proibindo a 
sua derrubada, ato que não obteve êxito. A valorização do fruto, a partir da década de 1990, teve efeito positivo 
sobre a conservação de açaizais. Os açaizeiros, cuja localização permitia o transporte de frutos por um dia para os 
locais de beneficiamento, deixaram de ser derrubados para a extração de palmito (Nogueira e Homma, 1998). 

Apesar da existência de 1 milhão ha onde se verifica a presença de açaizeiros nativos na foz do rio Amazonas, 
nos quais, mediante manejo, a densidade poderia ser aumentada, a sua transformação em floresta oligárquica 
esconde riscos ambientais, refletindo na flora e na fauna. Estima-se em 80 mil ha a área de ecossistemas das várzeas 
que foram transformados em bosques homogêneos de açaizeiros, em áreas sujeitas a inundações diárias. É necessário 
que os plantios de açaizeiros sejam dirigidos para as áreas desmatadas de terra firme e para áreas que não deveriam 
ter sido desmatadas. O plantio em áreas de terra firme seria passível de adubação e da colheita semimecanizada, 
bastante difícil para as áreas de várzeas. Isto evitaria o penoso trabalho dos trepadores de açaizeiros. 

O plantio irrigado em áreas de terra firme e o zoneamento climático poderão ampliar a obtenção de fruto 
de açaí para diferentes épocas do ano e reduzir os preços para os consumidores locais, que chegou a R$ 24,00 
por litro em 2008, provocando uma exclusão social de um produto alimentício das classes menos favorecidas. 
A estimativa é que seja possível expandir os plantios de açaizeiros em áreas de terra firme para mais de 50 mil ha 
com mercado assegurado. Em 2004, a Embrapa Amazônia Oriental (Belém) lançou a cultivar BRS Pará com 
ampla aceitação no setor produtivo, sobretudo nas áreas de terra firme.

Sobre a castanha-do-pará, atualmente, a Bolívia é o maior produtor mundial, contando com uma planta 
industrial da Tahuamanu, considerada a indústria de beneficiamento mais moderna do mundo. Uma parte da 
produção brasileira de castanha-do-pará pode estar sendo exportada ou desviada para a Bolívia. A capacidade 
da oferta extrativa do Brasil, Bolívia e Peru apresentam limitações, sendo a produção mundial constante há 
seis décadas. Há necessidade de se ampliar a oferta mediante plantios (Homma e Menezes, 2008). Os estoques 
de castanheiras no sudeste paraense foram substituídos por pastagens, projetos de assentamentos, extração 
madeireira, mineração, expansão urbana etc. No final da década de 1970, a Embrapa Amazônia Oriental 
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dominou a tecnologia de produção de mudas e de enxertia. Seria possível expandir para 100 mil ha, para 
recompor ARLs e APPs e com mercado assegurado, da mesma forma que o açaí. Toda a atual produção extrativa, 
espalhada em mais de 1 milhão de ha poderia ser obtida em apenas 20 mil ha cultivados.

O cupuaçu é outro exemplo emblemático do potencial de plantas nativas da Amazônia. A oferta de cupuaçu 
nativo está em declínio na região de Marabá, decorrente da baixa densidade na floresta, destruição dos ecossistemas 
para o plantio de roças, pastagens, e da obtenção de frutos mediante cultivo em tempo relativamente curto, o 
que induziu a expansão dos plantios. O maior perigo do desmatamento das áreas de ocorrência de cupuaçuzeiros 
nativos é a destruição de material genético que pode ser importante para programas de melhoramento.  
A estimativa é que existam 20 mil ha plantados de cupuaçuzeiros na Amazônia e há necessidade do desenvolvimento 
de novas alternativas, como a implantação de indústria de bombons e cosméticos. As amêndoas de cupuaçu 
apresentam grandes possibilidades para a indústria de fármacos e cosméticos e, principalmente, para a produção 
de chocolate de cupuaçu (cupulate, patenteada pela Embrapa Amazônia Oriental, em 1990). Desde 2002, a 
Embrapa Amazônia Oriental tem lançado cultivares e, em 2012, inclusive, com maior tolerância à vassoura-de-
bruxa e, ao mesmo tempo, tendo alta produtividade.

O bacuri é outra fruta cujo consumo está em ascensão. O bacurizeiro é uma das poucas espécies arbóreas 
amazônicas de grande porte que apresenta estratégias de reprodução por sementes e por brotações oriundas 
de raízes. Nos locais de ocorrência natural, que se estende da Ilha de Marajó até a faixa costeira do Pará e do 
Maranhão, adentrando o Piauí, a densidade de bacurizeiros em início de regeneração alcança a expressiva marca 
de 40 mil indivíduos/ha. Este aspecto o torna uma importante alternativa para promover a recuperação de mais de 
50 mil ha de áreas degradadas, para recompor ARLs e APPs, mediante seu manejo ou efetuando plantios racionais.  
O manejo consiste em privilegiar as brotações mais vigorosas que nascem nos roçados abandonados e, colocando no 
espaçamento adequado, a primeira produção de frutos ocorre entre cinco e sete anos (Homma et al., 2010).

Com o crescimento do mercado de frutas amazônicas, que antes tinha consumo local e restrito ao período 
da safra, a polpa de bacuri tornou-se a mais cara, atingindo R$ 32,00/kg e sem condições de atender sequer o 
mercado local. Isto fez com que a pressão da demanda fosse sentida nas áreas de ocorrência, induzindo o manejo 
destes rebrotamentos e, também, o estabelecimento de plantios por agricultores nipo-paraenses. Portanto, há 
mercado potencial e capacidade produtiva. Considerando uma área mínima de 20 mil/ha, estima-se receita 
mínima de R$ 384 milhões anuais, para os próximos dez a quinze anos, sem falar das possibilidades de agregação 
de valor pela industrialização. O aproveitamento dos rebrotamentos de bacurizeiros e o desenvolvimento de 
plantios constituem solução local para resolver um problema ambiental, além da geração de renda. O palmito 
pupunha e a fruta uxi são outros potenciais cultivos a serem ampliados na região.

Embora não se possa esperar mudança na forma de se obter produtos da Amazônia, seja por extrativismo 
ou por cultivos, é fato que o potencial para o aumento da produção existe e é perfeitamente factível. Conforme 
destacado, o fator terra não é o limitante, muito menos os efeitos ao meio ambiente. O impacto no número de 
ocupações e no valor da produção será cada vez mais significativo com o aumento da capacidade de atender aos 
mercados local e externo. Deve-se observar, ainda, que a renda para agricultores e para extrativistas, advinda com 
o incremento produtivo, seria adicional às atividades que executam e por isso relevante para eles.

4 OUTRAS PLANTAS DA BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA

Discute-se muito sobre o potencial da biodiversidade regional, na crença da obtenção de extratos de plantas, animais 
ou microorganismos com os quais seria possível a cura de diversos males contemporâneos (Crosby, 1993; ABC, 
2008). Na outra vertente, enquadra-se a obtenção de corantes, inseticidas naturais e essências aromáticas, para 
substituir produtos sintéticos, entre outros. A partir da década de 1990, surgiram diversos cosméticos utilizando 
plantas da biodiversidade amazônica. A grande questão é se estes novos produtos serão tão populares como o 
Leite de Rosas, desenvolvido pelo seringalista amazonense Francisco Olympio de Oliveira, em 1929, e do Leite de 
Colônia, desenvolvido pelo médico, farmacêutico e advogado Arthur Studart, em 1960, no Rio de Janeiro. 
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A criação de novos mercados dos produtos da biodiversidade amazônica consiste em sair da abstração 
e aproveitar as plantas e os animais da biodiversidade do passado, do presente e investir em novas descobertas. 
Contudo, não seguem este caminho as megapropostas de mecanismos como parques tecnológicos em curso na 
Amazônia e a criação do Centro de Biotecnologia da Amazônia, em 2002, em Manaus.

A exportação de óleo essencial do pau-rosa, outra riqueza do Amazonas e Pará, chegou ao máximo 
de 444 t, em 1951. A média do triênio 2009-2011 foi pouco mais de 8 t e o custo do óleo essencial por 
volta de US$ 129/kg. Para produzir esta quantidade máxima, o cultivo deveria ter-se iniciado há cerca de 
vinte a trinta anos, permitindo o corte de 30 mil árvores/ano, o que geraria divisas da ordem de US$ 74 
milhões anuais. As experiências em Tomé-Açu, em cultivos consorciados com pimenta-do-reino, mostram 
as possibilidades do seu desenvolvimento utilizando áreas já desmatadas e para recuperação de áreas que 
não deveriam ter sido desmatadas nos estados do Pará e Amazonas. A sua verticalização na região constitui 
alternativa na formação de um polo floro-xilo-químico para a produção de óleos essenciais para perfumaria, 
cosméticos e fármacos na Amazônia. 

O timbó foi muito utilizado como inseticida natural antes do advento dos inseticidas sintéticos, 
desapareceu e está retornando à sua importância para a agricultura orgânica. Antes da Segunda Guerra 
Mundial os estados do Amazonas e Pará eram grandes exportadores de raiz de timbó, que era utilizada como 
inseticida. A descoberta da utilização do DDT, em 1939, para controle de insetos transmissores de doenças 
reduziu o mercado de inseticidas naturais. O lançamento do livro A primavera silenciosa, de Rachel Louise 
Carson (1907-1964), em 1962, tornou evidente os riscos do uso indiscriminado de inseticidas sintéticos na 
agricultura. Com isso, cresceu a importância de inseticidas orgânicos, aumentando o interesse por plantas 
inseticidas, como o timbó, o neen, o fumo, entre outros. Atualmente existe uma pequena importação de 
timbó do Peru, para uso na limpeza de criatórios de peixes. Por ser leguminosa, com capacidade de fixar 
o nitrogênio do ar em simbiose com bactérias nas raízes, vê-se um mercado potencial para a agricultura 
orgânica e para a recuperação de áreas degradadas. O timbó é exemplo de uma planta que foi amplamente 
cultivada no Sudeste Asiático, Japão, Porto Rico e Peru, com seleção de variedades, posteriormente perdidas, 
necessitando novo recomeço. 

Andiroba e copaíba são outros exemplos de possibilidade de cultivos. Já existem diversos plantios de 
andirobeira combinados com cultivos de cacaueiros, integrando sistemas agroflorestais nos municípios de 
Tomé-Açu e Acará. Como o período de colheita é coincidente, o aproveitamento tem sido efetuado em favor 
do cacau, que é mais lucrativo. Há necessidade de desenvolvimento de máquinas para a retirada das cascas 
após o cozimento que é bastante trabalhosa. O potencial extrativo é grande, necessitando-se da organização 
de comunidades, bem como do incentivo ao beneficiamento e à comercialização. As opções do plantio da 
andirobeira, para produção madeireira e de fruto como subproduto, nas áreas já desmatadas, constituem 
alternativas que precisam ser consideradas. 

A lista de outras oportunidades seria extensa e, pelas limitações de espaço, apenas se mencionam 
outras plantas como: urucum, copaíba, jaborandi, jambu, camú-camú, patauá, baunilha, priprioca, breu-
branco, patchuli, cubiu, buriti, taperebá, tucumã, bromélias e orquídeas, muitas delas com plantios 
comerciais e, inclusive, para exportação. É necessário que a passagem de processos de extrativismo 
para domesticação considere a inserção de agricultores familiares para se evitar o ocorrido em Barra do 
Corda, no Maranhão, em 2002, onde a instalação de uma grande empresa desagregou economicamente o 
segmento de extrativistas do jaborandi. 

Especialmente para esses produtos, não se pode esquecer que, por razões de crescimento de mercado, é 
necessário, em alguns casos, investir na padronização, devido à diversidade de espécies e suas características 
como cor, densidade e composição diferenciadas. Também é fato que a silvicultura, tanto para extração de 
madeira quanto de resinas, óleos e outros produtos, necessita investimentos de longo prazo e incentivos à 
comercialização, além do necessário desincentivo à produção por desmatamento. 
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5 PISCICULTURA, PECUÁRIA E AGRICULTURA: QUE CAMINHOS SEGUIR?

A partir da década de 1960, o Brasil iniciou uma grande expansão da avicultura, tendo o consumo interno da 
carne de frango suplantado, desde 2003, a da carne bovina. O país tornou-se o maior exportador de frangos e 
de carne bovina, destinando 30% e 20%, respectivamente, da produção nacional. O mesmo não ocorre com a 
pesca: 73% da produção nacional é de origem extrativa e 27% proveniente de criatórios. Em nível mundial, esta 
proporção é 50% entre extrativa e aquicultura. Deve-se ressaltar que a produção brasileira de pescado não atinge 
10% do que é produzido de carne bovina ou de frango, em um contexto em que o país é ainda importador de 
pescados. Para ser competitivo o caminho correto para pescados, da mesma forma que foi para aves, é o aumento 
de criação em lugar da superexploração pela pesca. A disponibilidade de água na Amazônia permite comparar 
a piscicultura com a pecuária de corte, desde que sejam viabilizados investimentos em criatórios de peixes 
amazônicos com vistas ao abastecimento interno e também à sua exportação.

Muitas pessoas são contra a atividade pecuária na Amazônia. Mas não se pode esquecer que as pastagens 
representam a maior forma de uso da terra na região. Cerca de 51 milhões ha, representando 70% da área 
desmatada, são de pastagens em diferentes estágios de degradação. Trata-se de uma pecuária (corte e leite) com 
grande heterogeneidade tecnológica, tanto do rebanho como das pastagens. Há criadores utilizando as técnicas 
mais modernas de criação bovina que contrastam com a grande maioria de pequenos produtores de leite com três 
litros leite por vaca ao dia. É regra usar a taxa de lotação (cabeças por hectare) como sinônimo de produtividade. 
Deve-se substituí-la multiplicando-se a taxa de lotação pelo desempenho animal (ganho de peso). Outro equívoco 
é sustentar que a pecuária é um setor de baixa tecnologia, que cresce prioritariamente à custa da expansão da área 
de pastagem (Martha Júnior, 2012).  Desenvolver uma nova pecuária na Amazônia passa pela sua intensificação e 
pela redução da atual área ocupada pela metade. Isto pode ocorrer com o aumento da produtividade com rebanho 
de maior qualidade, liberando área para outras atividades produtivas e de regeneração. A título de comparação, 
os Estados Unidos, tendo a metade do rebanho brasileiro, produz 50% a mais que a produção de carne do Brasil.

Quanto à agricultura tradicional, surge sempre a questão de como fica o mercado para os grãos na 
Amazônia Legal. O estado de Mato Grosso tornou-se o maior produtor de algodão do país, em 1998, de soja, 
em 2000, o segundo maior de milho, em 2007, sem mencionar a produção de arroz, de feijão e a pecuária. 
Um terço da produção brasileira de soja provém da Amazônia Legal. Isto enseja críticas internacionais com 
relação à Amazônia, mas não se pode negligenciar o papel da soja e de outros grãos como instrumento de 
desenvolvimento regional, aproveitando a infraestrutura existente ou aprimorando-a. Há, certamente, a 
necessidade de administrar a expansão da cultura de grãos nas áreas alteradas, mas, recompondo ARLs e APPs, 
deve-se promover a verticalização destes produtos na região e evitar a sua expansão na margem esquerda do rio 
Amazonas. A cultura de grãos tem um efeito positivo na redução de custo de insumos (calcário, fertilizantes e 
implementos agrícolas), reduzindo o custo de recuperação de áreas alteradas. 

O reflorestamento também deve ser observado com maior foco de oportunidade e não apenas custo. Segundo 
a National Academy of Sciences dos Estados Unidos, o mundo consome atualmente 67% de madeira proveniente 
de florestas nativas que tende a decrescer para 50% (2025) e 25% (2050). Dessa forma, algumas políticas recentes 
no país (Lei no 11.284/2006) podem estar na contramão da história, ao propor concessões florestais, quando vários 
países desenvolvidos e em desenvolvimento estão efetuando reflorestamento em grande escala (Kauppi et al., 2006). 
É possível decuplicar a atual área reflorestada e substituir o modelo de extração de florestas nativas, o que garante a 
oferta de madeira e celulose, e promove a verticalização do setor com o incremento da indústria moveleira.

Exceto pela experiência do Projeto Jari, iniciado em 1967, o reflorestamento é ínfimo na Amazônia (6% do 
total do país), comparada, por exemplo, com o plantio no Espírito Santo, que teve mais de 200 mil ha, em 2010, 
devido à integração com a indústria de papel e celulose, e outros usos. A expansão do paricá (árvore madeireira 
da Amazônia), em plantios comerciais, atingiu mais de 60 mil ha, tendo como foco irradiador o município 
de Dom Eliseu-PA, a partir do final da década de 1990, estimulado pela criação do Centro de Pesquisas do 
Paricá, em 2003 (Marques et al., 2006). Deve-se destacar, no mesmo sentido, o interesse pelo plantio do mogno 
africano no país, que já atinge 1 milhão de árvores, quase todas originadas de matrizes introduzidas pela Embrapa 
Amazônia Oriental na década de 1970. Hoje, há mais de 400 produtores no país.
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6 CONCLUSÃO

Comenta-se muito quanto à importância da biodiversidade amazônica como sendo o grande portador de 
futuro. Trata-se de um discurso abstrato, no qual são esquecidas as potencialidades da biodiversidade do 
passado, do presente e da necessidade de prospectar novas plantas. O aproveitamento de mercados locais, como 
o fornecimento de alimentos para a merenda escolar, a substituição de importações, bem como a mudança do 
enfoque extrativo para diversos produtos amazônicos (madeira, pesca, seringueira, castanha-do-pará etc.) têm 
sido negligenciados. Este artigo procurou apontar algumas oportunidades e caminhos para uma mudança de 
paradigma, sem deixar de reconhecer outros usos da terra amazônica.

A despeito da exaltação da magnitude da biodiversidade futurística, os grandes mercados e a sobrevivência da 
população regional ainda vão depender dos atuais produtos tradicionais, representados pela biodiversidade exótica, 
como o rebanho bovino e o bubalino, e pelos cultivos, como o cafeeiro, o dendezeiro, a soja, o milho, o algodão, 
a pimenta-do-reino, a bananeira, a juta, o coqueiro, a laranjeira, entre os principais. A biodiversidade nativa ainda 
não ocupou parte relevante do seu potencial, que pode aliar a preservação ambiental, a renda e a qualidade de 
vida para os agricultores da Amazônia. A experiência da introdução das lavouras de juta e pimenta-do-reino pela 
imigração japonesa na Amazônia, duas plantas exóticas do Sudeste Asiático, na década de 1930, foi rapidamente 
absorvida pelos agricultores brasileiros. Esta e outras experiências indicam que os pequenos produtores da Amazônia 
não são avessos a inovações, desde que preço e mercado sejam satisfatórios, mesmo em se tratando de cultivos de 
grande complexidade e, no caso citado, em uma época em que não existia serviço de extensão rural. Por sua vez, a 
valorização e o crescimento do mercado do açaí incentivou a conservação de açaizeiros, enquanto nem a legislação 
conseguiu tal efeito quando proibiu a sua derrubada para obtenção do palmito.

As experiências destacadas e a continuidade de estudos mais aprofundados sobre as potencialidades 
produtivas permitirão comparações e desenho de políticas para a Amazônia. A hipótese aqui defendida é que 
a criação de mercados concretos, em vez de mercados artificiais (créditos de carbono, REDD, pagamento por 
serviços ambientais etc.), pode reduzir os impactos ambientais na Amazônia com dignidade para sua população. 
A antítese é que o mercado pode induzir a destruição dos recursos naturais como ocorreu com a expansão da 
pecuária, soja, madeira, pesca, entre os principais. A despeito de as críticas estarem direcionadas para o lado 
da oferta (produtores), esta é induzida pela demanda por estes produtos. Dado que os consumidores têm sua 
responsabilidade na conservação e na preservação da Amazônia, da mesma forma que em outros biomas, a oferta 
de produtos de qualidade, produzidos com sustentabilidade, é um caminho para que isto se concretize. 

Para os pequenos produtores na Amazônia, as perspectivas estão direcionadas, principalmente, para atividades 
nas quais há o uso mais intenso da mão de obra, sem esquecer a inovação tecnológica. É também necessária a 
redução de preços dos insumos agrícolas, devido ao alto custo de recuperação das áreas alteradas. A região espera, 
ainda, alternativas de mecanização agrícola, melhor assistência técnica e incentivos a novos produtos e a novos 
mercados. A redução dos impactos ambientais e estes novos mercados da agricultura amazônica devem ocorrer 
com a utilização das áreas de pastagens degradadas e com parte das áreas com vegetação secundária. Somadas, 
elas representam, aproximadamente, 20 milhões ha. Parte das áreas de vegetação secundária, porém, devem ser 
poupadas, visando a sua reconversão em floresta no futuro. 
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exPortações agroPeCuárias: imPortânCia relativa e gruPos de Produtos*

Rogério E. Freitas**

1 INTRODUÇÃO

Estudos clássicos dedicados à economia agrícola no Brasil (Castro, 1969; Marcondes, 1995; Melo, 1999) já 
haviam discutido as funções centrais da agricultura no sistema econômico e, entre elas, a obtenção de divisas por 
meio de geração e, se possível, de ampliação de um excedente de alimentos, matérias-primas, e seus processados, 
utilizável para exportações a consumidores externos. 

No cenário mundial do século XXI, tanto a produção de alimentos e de fibras quanto a produção de energia 
são questões inescapáveis. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas – ONU (UN, 2011), em 2050 
a população mundial estará em torno de 11 bilhões de pessoas. Mormente, os aumentos de renda per capita e das 
taxas de urbanização nos países em desenvolvimento, sobretudo na Ásia e África, podem acelerar as demandas 
internacionais por alimentos, por seus processados e por fontes de energia ambientalmente preservativas vis-à-vis 
o emprego de combustíveis fósseis, fenômenos que podem já estar em curso. 

Segundo Vinholis (2012), do lado da demanda, o aumento da renda per capita média combinado com o 
crescimento da população resultou em um aumento da demanda por alimentos, particularmente nos países em 
desenvolvimento. A elevação de renda teria propiciado não apenas o aumento de consumo de produtos básicos,1 
mas também a diversificação de consumo, incluindo na dieta mais carnes, produtos lácteos e óleos vegetais 
(Trostle, 2008 apud Vinholis, 2012).2

Nesse âmbito, pelo lado da oferta, o Brasil situa-se entre os principais exportadores de alimentos, fibras e 
seus processados, e é um dos poucos países ainda capazes de realizar expansões de sua área de agricultura e/ou 
pecuária, possivelmente se concentrando na fronteira agrícola do Oeste-Nordestino, do norte da região Centro-
Oeste e de vastas áreas da região Norte do país (Freitas, Mendonça e Lopes, 2011). 

Ainda em execução no Brasil, a expansão da fronteira agropecuária3 já não mais é possível em outros 
grandes produtores agropecuários mundiais, como os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a Índia, o 
Canadá, a Austrália e a Argentina, por exemplo. Nestes países, as áreas até então disponíveis já foram ocupadas 
e as áreas remanescentes dificilmente podem ser aproveitadas em condições econômicas ou técnicas de produzir.

Além disso, medidas políticas tomadas por países produtores contribuíram para acirrar a crise dos alimentos 
na última década, a exemplo das taxas impostas pela Rússia para a exportação e da retirada do fertilizante como 
prioridade no transporte ferroviário na China (Vinholis, 2012).

Isso posto, e reconhecida a importância da obtenção de divisas para a manutenção do equilíbrio 
macroeconômico do país, faz-se importante um conhecimento em detalhe dos itens agropecuários exportados, 
de sua importância na pauta exportadora local, e das eventuais vulnerabilidades associadas.

Assim, o objetivo do estudo é mensurar, ainda que em abordagem introdutória, a participação do setor 
agropecuário na pauta exportadora brasileira. Subsidiariamente, pretende-se identificar os principais itens da 
pauta agropecuária exportadora no período investigado.

* O autor agradece os apontamentos de Graziela F. Zucoloto, Gesmar R. dos Santos, Luiz Dias Bahia e José Arnaldo F. G. Oliveira, eximindo-os das falhas remanescentes.

** Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
1. A riqueza desse argumento pode ser recuperada pelo simples reconhecimento de que o homem mais perigoso – e que nada tem a perder - é o homem com fome (James, 2007).

2. Trostle, R. Global agricultural supply and demand: factors contributing to the recent increase in food commodity prices. July 2008. (Outlook Report, n. WRS-0801). Disponível em: 
<http://www.ers.usda.gov/Publications/WRS0801/>. Acesso em: 12 jan. 2012.

3. Consoante Gasques (2011), ainda que já existam 235 milhões de hectares incorporados à produção agropecuária no Brasil, 82 milhões de hectares são áreas ainda disponíveis 
para as respectivas atividades, sem avanços sobre áreas protegidas pela legislação. Acerca deste ponto, ver também Barros (2012).
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2 DADOS E METODOLOGIA

Os dados utilizados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 
(Brasil, 2012) e compreendem informações anuais do período 1989-2011. Utilizou-se a definição de 
produto agrícola delineada no Acordo Agrícola da Rodada do Uruguai. Esta taxonomia foi um dos frutos 
do esforço de construção de um comércio agropecuário mais livre e é o resultado de uma intenção da 
comunidade internacional, simultaneamente à formação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Há outras categorizações versando sobre o que seria o produto agropecuário na produção econômica e/ou 
nos fluxos comerciais. Porém, dois elementos advogam a favor da definição adotada. Em primeiro plano, trata-se 
de categorização em boa medida referendada pelos países integrantes da OMC.4 Ademais, e por consequência, 
os próprios países, de regra, negociam acordos comerciais com base nas categorias de produtos definidos no 
sistema harmonizado (SH) de categorização de produtos, caso dos itens definidos no Acordo Agrícola. 

Os produtos selecionados conforme este critério constam no apêndice A, e tal categorização inclui produtos 
já processados em atividades industriais, a exemplo de alcoóis industriais (SH15) e vinhos (SH22).

A estratégia metodológica baseia-se em estatísticas descritivas e na análise exploratória dos dados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos apontam para um gradual – conquanto moderado – crescimento na participação da 
pauta agropecuária no total de divisas auferidas pelas exportações brasileiras ao longo do período compreendido 
entre 1989 e 2011. Neste prazo, os produtos agropecuários foram responsáveis por 29%, em média, dos valores 
exportados pelo país.

Em termos de oscilações registradas, a menor participação foi verificada em 2000 (23%), ao passo que 
o pico participativo deu-se em 2009 (36%). É razoável dizer que tais oscilações estão associadas à conjuntura 
cíclica internacional5 e às respectivas variações no sistema cambial doméstico, bem como a aumentos da renda 
per capita interna e a alterações em sua distribuição.

A tabela 1 apresenta os valores comentados.

TABELA 1
Exportações agropecuárias e participação da agropecuária nas exportações totais brasileiras (1989-2011)

Período
Exportações agropecuárias

(US$ correntes)
Participação da agropecuária nas exportações totais

(%)

1989 9.548.213.559 28

1990 8.848.298.031 29

1991 8.031.000.314 26

1992 9.188.893.293 26

1993 9.868.579.148 26

1994 12.785.086.686 30

1995 13.630.774.338 30

1996 14.573.136.370 31

1997 16.660.265.678 31

1998 15.365.218.351 30

4. Até fevereiro de 2011, a OMC contava com 153 países-membros (WTO, 2012).

5. Aprofundamentos sobre essa questão fogem ao escopo do presente estudo. Para uma discussão inicial sobre esse ponto, ver Da Mata e Freitas (2008).

(Continua)
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Período
Exportações agropecuárias

(US$ correntes)
Participação da agropecuária nas exportações totais

(%)

1999 13.960.649.324 29

2000 12.896.814.775 23

2001 16.290.504.096 28

2002 17.075.712.962 28

2003 21.286.202.452 29

2004 27.918.743.743 29

2005 31.794.597.680 27

2006 36.547.574.730 27

2007 44.546.310.555 28

2008 57.994.032.161 29

2009 54.598.858.171 36

2010 63.503.785.046 31

2011 81.550.957.112 32

Fonte: Brasil (2012).
Elaboração do autor.

Entretanto, observa-se alguma diferenciação entre os subperíodos 1989-1993, 1994-2008, e 2009-2011.  
No primeiro caso, a participação da agropecuária nas exportações brasileiras totais foi, em média, de 27%. Já entre 
1994 e 2008 esta parcela situou-se na casa dos 29%, em média. E, no terceiro subperíodo, cresceria para 33%. 

Dois pontos adicionais podem ser realçados. Em primeiro plano, a natureza crescente – e de certa forma 
diferenciada da média da série (29%) – dos dados verificados no subperíodo de 2009 a 2011. Além disso, a tendência 
de crescimento, no tempo, da participação da pauta agropecuária nas exportações totais: a reta de tendência da série6 
(pontilhada no gráfico 1) inicia-se na casa dos 27% para finalizar acima dos 30%.

Ambos os argumentos estão ilustrados no gráfico 1, a seguir.

GRÁFICO 1
Participação da pauta agropecuária nas exportações totais, e sua tendência no tempo
(Em %)
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Fonte: Brasil (2012).
Elaboração do autor.

6. Observando-se a disponibilidade de uma amostra não ideal (menos que 40 anos), mostrou-se estatisticamente significativa no nível de 10% de probabilidade de erro.

(Continuação)
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Não obstante, um fato a ressaltar é que o crescimento das exportações agropecuárias parece ter ocorrido 
em ritmo similar ao do crescimento das exportações totais, com exceção do triênio 2009-2011, quando o 
crescimento das exportações agropecuárias foi superior. 

Esse fenômeno pode ser visualizado tanto por meio do crescimento entre os anos da série como em se 
tomando o ano inicial (1989) por base de comparação. No primeiro caso, aferiu-se um crescimento médio 
de 11% nas divisas de exportações agropecuárias entre os anos do período analisado, contra 10% no caso das 
exportações totais, consoante a tabela 2. 

TABELA 2
Crescimento das exportações totais e agropecuárias entre os anos
(Em %)

Período Exportações totais Exportações agropecuárias

1989 - -

1989-1990 -9 -7

1990-1991 1 -9

1991-1992 14 14

1992-1993 8 7

1993-1994 12 30

1994-1995 6 7

1995-1996 4 7

1996-1997 11 14

1997-1998 -3 -8

1998-1999 -6 -9

1999-2000 15 -8

2000-2001 6 26

2001-2002 4 5

2002-2003 21 25

2003-2004 32 31

2004-2005 23 14

2005-2006 16 15

2006-2007 17 22

2007-2008 23 30

2008-2009 -23 -6

2009-2010 32 16

2010-2011 27 28

Média 10 11

Fonte: Brasil (2012).
Elaboração do autor.

Ao mesmo tempo, tomando-se o ano-base como índice 100 (gráfico 2), nota-se um descolamento a 
favor da pauta agropecuária somente a partir de 2008. O porquê deste fenômeno foge ao escopo e ao espaço 
disponível para o presente estudo, mas por certo mereceria uma análise em pormenores, sobretudo, quanto 
à identificação do caráter estrutural ou conjuntural dos resultados particulares das exportações agropecuárias 
no subperíodo 2008-2011.



33
Exportações Agropecuárias: importância relativa e grupos de produtos

GRÁFICO 2
Exportações totais e exportações agropecuárias
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Fonte: Brasil (2012).
Elaboração do autor.
Obs.: O índice em 1989 (ano-base) é igual a 100. 

Em termos dos principais itens componentes da pauta agropecuária exportadora, cinco grupos de produtos 
totalizaram participação média (entre os anos) de 65% das exportações agropecuárias. Exibidos na tabela 3, estes 
grupos foram: sementes e oleaginosas (SH12, 14,33%); resíduos das indústrias alimentares (SH23, 13,76%);7 
carnes e miudezas (SH02, 13,41%); açúcares e confeitaria (SH17, 11,80%); e café e mates (SH09, 11,71%).

Agregados, esses produtos oscilaram entre 55,80% (1990) e 73,23% (2011) das exportações agropecuárias 
entre 1989 e 2011. 

TABELA 3
Participação média dos grupos de produtos nas exportações agropecuárias (1989-2011)
(Em %)

Grupo de produtos (SH)
Participação média 

(1989-2011)
Grupo de produtos (SH)

Participação média 
(1989-2011)

Sementes e oleaginosos (12) 14,33 Óleos essenciais e resinoides (33) 0,41

Resíduos das indústrias alimentares (23) 13,76 Leite e laticínios (04) 0,33

Carnes e miudezas (02) 13,41 Preparações de cereais (19) 0,27

Açúcares e confeitaria (17) 11,80 Animais vivos (01) 0,23

Café e mates (09) 11,71 Gomas e resinas vegetais (13) 0,17

Preparações de hortícolas (20) 7,64 Plantas vivas e floricultura (06) 0,09

Tabaco e manufaturados (24) 6,92 Produtos hortícolas (07) 0,08

Óleos animais ou vegetais (15) 4,97 Malte, amidos e féculas (11) 0,08

Preparações de carne e peixes (16) 2,44 Lã e pelos finos ou grosseiros (51) 0,05

Preparações alimentícias (21) 2,40 Seda (50) 0,04

Frutas (08) 2,09 Produtos químicos orgânicos (29) 0,04

Cacau e preparações (18) 1,69 Matérias para entrançar (14) 0,03

Bebidas e vinagres (22) 1,69 Peles e couros (41) 0,03

Cereais (10) 1,45 Outras fibras têxteis vegetais (53) 0,001

7. A taxonomia inclui no capítulo 12 não somente a soja para semeadura e os outros grãos de soja, mas também a farinha de soja, e não se restringe exclusivamente a esta 
oleaginosa. Ao mesmo tempo, o capítulo 23 contempla farinhas, farelos e bagaços outros que não apenas os derivados da extração do óleo de soja.

(Continua)
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Grupo de produtos (SH)
Participação média 

(1989-2011)
Grupo de produtos (SH)

Participação média 
(1989-2011)

Algodão (52) 0,85
Produtos diversos das indústrias 
químicas (38)

0,001

Outros itens de origem animal (05) 0,52 Peleteria e suas obras (43) 0,0005

Matérias albuminoides e colas (35) 0,48 0,0005

Fonte: Brasil (2012).
Elaboração do autor.

Todavia, a parcela devida a cada um deles não se mostrou homogênea no período avaliado. Contrariamente, o 
que se detectou foi: uma trajetória de crescimento participativo para carnes e miudezas (SH02), sementes e oleaginosas 
(SH12) e açúcares e confeitaria (SH17); e uma trajetória de declínio participativo para café e mates (SH09) e para 
resíduos das indústrias alimentares (SH23), conforme observável no gráfico 3, que reproduz anos selecionados da série.

GRÁFICO 3
Grupos de produtos agropecuários líderes nas exportações (anos selecionados)
(Em %)
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Fonte: Brasil (2012).
Elaboração do autor.

Uma observação adicional necessária é que muitos capítulos SH não são de exportação contínua; vale 
dizer, geraram exportações em alguns exercícios e não em outros. Igualmente, dentro dos anos avaliados, não 
necessariamente há exportações regulares em todos os meses correspondentes. Estes processos estão possivelmente 
associados a condições de oferta local e de demanda externa específicas, variantes conforme cada um dos 33 
grupos de produtos integrantes do Acordo Agrícola.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se um gradual, mas em boa medida moderado, crescimento na participação da pauta agropecuária 
no total de divisas de exportações brasileiras ao longo do período compreendido entre 1989 e 2011. Neste 
interlóquio, os produtos agropecuários foram responsáveis por 29%, em média, dos valores exportados pelo 
país. Contudo, há três subperíodos (1989-1993, 1994-2008 e 2009-2011) relativamente marcados, com alguma 
diferenciação na participação percentual da agropecuária nas exportações totais. 

Também se detectou que o crescimento das exportações agropecuárias ocorreu em ritmo próximo ao 
crescimento das exportações totais, com exceção do período 2008-2011, quando o crescimento das exportações 
agropecuárias foi superior.

Quanto aos principais produtos da pauta agropecuária exportadora, cinco grupos de produtos destacaram-se 
e responderam por, em média, dois terços dos valores devidos às exportações agropecuárias. Estes grupos foram: 
sementes e oleaginosas; resíduos das indústrias alimentares; carnes e miudezas; açúcares e confeitaria; e café e mates.

(Continuação)
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Também, notou-se que muitos capítulos SH não são de exportação contínua e mesmo dentro dos anos avaliados não 
necessariamente há exportações regulares em todos os respectivos meses. Estes processos estão possivelmente associados a 
condições de oferta local e de demanda externa, específicas ao grupo de produto (ou ao seu subsetor) em tela.

Ressalve-se a simplicidade metodológica do trabalho. Foram somente identificados resultados da oferta de 
bens para o mercado internacional. Há condicionantes para a expansão da mesma que não foram consideradas. 
De citação imediata podem ser elencados os seguintes: demanda interna em crescimento, competidores externos, 
logística interna, logística internacional, políticas comerciais restritivas, dificuldades de investimento tecnológico em 
subsetores da agropecuária, perfil não homogêneo de produção em diversas cadeias, níveis variados de integração 
(produtor, processador, transportador, comercialização), e problemas de custo nos insumos à montante da produção.

Assim, tem-se uma lista mínima de aprofundamentos desejáveis e de questões relevantes a serem investigadas, 
conforme resumido a seguir.

1) Análise equivalente para as importações agropecuárias brasileiras, e identificação do potencial de 
crescimento dos principais compradores de produtos agropecuários brasileiros.

2) Análise de sensibilidade das exportações agropecuárias brasileiras a oscilações de câmbio e de renda 
interna por grupo de produto SH.

3) Perfil de expansão da área agropecuária associado ao crescimento das respectivas exportações.

4) Capacidade de oferta e exportação dos competidores do Brasil nos produtos SH.

5) Detecção e criação de novas oportunidades, e identificação de gargalos logísticos locais e globais por grupo 
de produto SH.

Entende-se que os resultados das análises elencadas anteriormente podem ser úteis para o desenho de 
políticas relativas aos produtos e subsetores analisados, bem como para os respectivos agentes envolvidos. É 
intenção do autor trabalhar nestes desdobramentos.

REFERÊNCIAS

BARROS, J. R. M. O Brasil e a agricultura mundial. OESP, 5 fev. 2012.
BRASIL. Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Aliceweb. Disponível em: <http://aliceweb.
desenvolvimento.gov.br/>. Acesso em: jan./mar. 2012.
CASTRO, A. B. Agricultura e desenvolvimento no Brasil. In: ______. Sete ensaios sobre a economia brasileira. 2. ed. 
1969. Rio de Janeiro: Forense, 1969.
DA MATA, D. F. G.; FREITAS, R. E. Produtos agropecuários: para quem exportar? Revista de Economia e Sociologia 
Rural, v. 46, p. 257-290, 2008.
FREITAS, R. E.; MENDONÇA, M. A. A.; LOPES, G. O. Expansão de área agrícola nas mesorregiões brasileiras. Revista 
de Política Agrícola, ano 20, p. 100-116, 2011.
GASQUES, J. G. Qual o futuro da produção de alimentos? Brasília: Code/Ipea, 2011.
MELO, F. B. H. O Plano Real e a agricultura brasileira: perspectivas. Revista de Economia Política, v. 19, n. 4, out./
dez. 1999.
JAMES, C. Parallel scientific session of the opening plenary session and inauguration of the congress. In: EUROPEAN 
CONGRESS ON BIOTECHNOLOGY, 13., 16-19 Sept. 2007, Barcelona, Spain. Disponível em: <http://www.ecb13.eu>.
MARCONDES, R. L. Agricultura e desenvolvimento no Brasil trinta anos depois. Economia & Empresa, São Paulo, v. 2, 
n. 2, p. 56-65, abr./jun. 1995. 
UN – UNITED NATIONS. World population prospects: the 2010 revision. Apr. 2011. (Total Population: Both 
Sexes). Disponível em: <http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm>. Acesso em: 21 set. 2011. 
VINHOLIS, M. M. B. Fatores determinantes da adoção da certificação SISBOV/traces na pecuária de corte. São 
Carlos, 2012. Mimeografado.
WTO – WORLD TRADE ORGANIZATION. Agreement on agriculture. 1994. Disponível em: <http://www.wto.
org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf>.
______. Understanding the WTO: the organization – Members and observers. [s.d.]. Disponível em: <http://www.wto.
org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso: 20 mar. 2012. 



36 Radar

APÊNDICE

Códigos SH do Acordo Agrícola

Capítulo SH Itens 

1 e 2 Todos

4 a 24 Todos (exceto peixes e suas preparações)

29 2905.43 e 2905.44

33 33.01

35 35.01 a 35.05

38 3809.10 e 3823.60

41 41.01 a 41.03

43 43.01

50 50.01 a 50.03

51 51.01 a 51.03

52 52.01 a 52.03

53 53.01 e 53.02

Fonte: OMC (WTO, 2011).
Elaboração do autor.



BreCha Produtiva internaCional e heterogeneidade estrutural  
na agriCultura Brasileira

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho*

1 INTRODUÇÃO

A agricultura brasileira passou por fortes transformações nas últimas décadas, gerando modernização, 
incorporando tecnologia e aumentando produtividade. Porém, há produtores que utilizam um baixo 
conteúdo tecnológico com reduzida produtividade e que ainda se encontram distantes dos padrões modernos 
de desenvolvimento.

A produtividade do trabalho, calculada por meio da fração entre o valor adicionado e a população 
ocupada de cada estabelecimento produtivo, é a variável referência que dimensiona a heterogeneidade 
estrutural nos estudos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal (Pinto, 1970; 
Nohlen e Sturm, 1982; Sunkel e Infante, 2009; Cepal, 2010). A heterogeneidade pode ser medida pela 
variabilidade da produtividade do trabalho entre países – aqui tratada como brecha produtiva internacional –,  
entre setores (indústria, serviços e agricultura) e dentro da própria agricultura – comparando-se agentes 
produtivos e cultivos específicos.

Vale destacar que os resultados aqui apresentados fazem parte do acordo de cooperação técnica 
entre o Ipea e a Cepal, no intuito de analisar o desenvolvimento inclusivo brasileiro. A ideia é ampliar 
e enriquecer o debate acerca das políticas, ferramentas e estratégias para o desenvolvimento com 
distribuição de renda. Procura-se mostrar os padrões de competitividade externa da agricultura brasileira 
via redução da brecha produtiva internacional, bem como identificar o desenvolvimento dual persistente 
na economia, o que inviabiliza a inclusão produtiva dos segmentos marginalizados do processo de 
modernização tecnológica.

Este artigo mostra que, embora haja convergência da produtividade agrícola do Brasil com a dos Estados 
Unidos nas últimas três décadas, ainda se observa uma significativa heterogeneidade produtiva no setor 
agropecuário brasileiro. De um lado, verifica-se a existência da convergência da produtividade total dos fatores 
(PTF) entre o Brasil e os Estados Unidos. De outro, calcula-se o índice de desigualdade produtiva (IDP)1 para 
o Brasil em 2006.

2  COMPARATIVO DA PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES ENTRE BRASIL  
E ESTADOS UNIDOS

Para mensurar a brecha produtiva internacional, é preciso comparar a produtividade nacional com a referência 
internacional, que no caso é a produção agropecuária americana, tanto pelo uso tecnológico quanto pelos 
elevados índices de produtividade. O gráfico 1 faz uma comparação da PTF entre o Brasil e os Estados Unidos, 
mostrando que a PTF no Brasil, após 1975, teve maior crescimento comparado à evolução da produtividade nos 
Estados Unidos, tendo assim uma diminuição do gap entre os dois países.

* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea e professor da Universidade de Brasília (UnB).
1. Foi calculado o índice de Gini para dados discretos da renda bruta no Brasil, conforme os dados do Censo Agropecuário de 2006. Para verificar o cálculo do Gini para estratos 
discretos, ver Hoffmann (1998).
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GRÁFICO 1
Comparativo da produtividade total dos fatores do Brasil com os Estados Unidos (1975-2009)
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Fonte: United States (2008) e Brasil (2011).

Verifica-se que, a partir de meados da década de 1990, o crescimento da PTF do Brasil passa a se 
distanciar do crescimento da PTF dos Estados Unidos. Na década seguinte, a taxa de crescimento do Brasil 
passa a superar muito a dos Estados Unidos. As mudanças na agricultura americana com forte incremento 
de produtividade foram verificadas entre 1950 e 1970. Para o Brasil, desde a década de 1950, o processo 
de modernização foi iniciado com a importação de máquinas agrícolas. Entretanto, é a partir da década 
de 1970 que a produtividade brasileira aumenta significativamente, notadamente com o planejamento da 
pesquisa agropecuária.

O estudo da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2011) apresenta 
algumas estatísticas das taxas de crescimento da PTF em diversas regiões do mundo. Constatou-se que 
a taxa de crescimento da PTF é decrescente nas economias desenvolvidas, sendo de 1,48% ao ano (a.a.) 
no período de 1961 a 2007 e de 0,86% a.a. de 2000 a 2007. Em contraposição, a taxa de crescimento 
da PTF é crescente nos países em desenvolvimento, passando de 1,35% a.a. no período de 1961 a 
2007 para 1,98% a.a. de 2000 a 2007. Como observam Gasques et al. (2012), o Brasil destaca-se por 
apresentar uma taxa de crescimento da PTF de 3,63% a.a. de 2000 a 2007, em face de uma taxa histórica 
de 1,87% a.a.

A PTF é uma relação entre o agregado de todos os produtos e o agregado de todos os insumos. Esta 
relação tem crescido a taxas elevadas e crescentes na agricultura brasileira. De acordo com o gráfico 2, além 
da comparação da PTF do Brasil com a dos Estados Unidos, tem-se a comparação dos índices de insumo e 
de produto. Isto permite verificar se o crescimento da produção ocorre por intensificação dos insumos ou por 
incorporação tecnológica que melhore a eficiência produtiva. Em ambos os países, verifica-se que a evolução 
da produção se deve mais ao aumento da eficiência no uso dos insumos (ou seja, tecnologia – produz-se mais 
com menos recursos ou fatores produtivos) que ao incremento de insumos (o simples fato de aumentar os 
fatores produtivos proporciona aumento da produção, o que não necessariamente se relaciona às mudanças 
tecnológicas). De acordo com os dados apresentados, de 1975 a 2010, a média anual de crescimento da PTF 
no Brasil foi de 3,6%, taxa superior à observada para os Estados Unidos (1,9%) – para comparações, ver Ball 
(2006) e Gasques et al. (2012).
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GRÁFICO 2
Comparativo dos índices da produtividade total dos fatores, do insumo e do produto do Brasil e dos Estados Unidos (1975-2009)
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Fonte: United States (2008) e Brasil (2011).

O gráfico 3 faz um comparativo da utilização de trabalho, terra e capital na produção dos Estados Unidos e do 
Brasil. Verifica-se que, nos Estados Unidos, de 1975 a 1981, há um crescimento do uso de capital. Entretanto, ao 
analisar todo o período de 1975 a 2009, nota-se uma redução do uso de trabalho, terra e capital (para este último, 
a queda se dá a partir de 1981). No que tange ao capital, esta queda verificada na economia americana é mais um 
indício de avanços tecnológicos, pois, no mesmo período, como já visto anteriormente, o índice de produto foi 
crescente. No Brasil, tem-se uma forte expansão do fator capital em todo o período, uma incorporação de novas 
fronteiras agrícolas até finais da década de 1980, uma relativa estabilização do uso de terras na década de 1990 
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em diante e uma queda expressiva do fator trabalho a partir de 1990. O crescimento do capital com queda do 
trabalho verifica-se fundamentalmente a partir da década de 1990, época que coincide com a abertura comercial e 
maiores investimentos privados na agricultura. O aumento do índice de capital se associa à criação de programas de 
financiamento e de investimento na agricultura brasileira a partir da segunda metade da década de 1990, primeiro 
com a instituição do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e, posteriormente, com a criação do 
Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota). 
Estes programas foram fundamentais para a modernização e o avanço tecnológico do capital na agricultura brasileira.

GRÁFICO 3
Comparativo dos índices dos fatores produtivos (trabalho, terra e capital) do Brasil e dos Estados Unidos (1975-2009)
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Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture –  
USDA), entre as décadas de 1950 e 1970, nos Estados Unidos, a intensidade do uso de trabalho foi reduzida 
na agricultura de forma rápida, com o aumento de insumos modernos e máquinas agrícolas (United States, 
2007). O aumento do custo do trabalho encorajou os agricultores a adotarem tecnologias que poupassem o 
fator escasso. Assim, a produtividade na agricultura americana cresceu fundamentalmente com a adoção de 
tecnologias poupadoras de trabalho. A transformação ocorreu pela otimização dos insumos, máquinas mais 
ajustadas à produção e produtos químicos mais eficientes.

Para o caso brasileiro, como apontam Gasques et al. (2010), o aumento da produtividade da terra se deve 
ao aumento dos gastos em pesquisa, especialmente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
e também à incorporação de áreas novas com maior produtividade, que ocorreu há mais de trinta anos.  
O aumento da produtividade da terra se deve pelas inovações introduzidas nos processos de produção, tais 
como: a pesquisa agropecuária, o sistema de plantio direto, a inoculação com bactérias, o manejo integrado de 
pragas e a criação de variedades e espécies com plasticidade suficiente para se adaptarem às diferentes condições 
climáticas e ambientais. Alves (2010) mostra que a expectativa é de que a área cultivada evolua a uma taxa bem 
menor que a da produtividade, havendo substancial economia do recurso terra. Em relação à produtividade do 
trabalho, o produto por trabalhador depende tanto da tecnologia bioquímica quanto da mecânica.

3 DESIGUALDADE PRODUTIVA DA AGRICULTURA BRASILEIRA

Ao comparar o setor agropecuário brasileiro com o americano, verifica-se uma convergência da produtividade 
total dos fatores, reduzindo-se as distâncias produtivas entre os dois países. Entretanto, esta convergência não 
se dá no conjunto da produção brasileira, devido ao elevado grau de heterogeneidade estrutural existente no 
segmento produtivo.

No que tange à desigualdade de renda, conforme vários estudos realizados por Fornazier e Vieira Filho 
(2012) e Vieira Filho, Santos e Fornazier (2012), há uma heterogeneidade produtiva muito forte na agricultura 
brasileira. De acordo com a tabela 1, os estabelecimentos agropecuários podem ser subdivididos em quatro 
estratos de renda – extrema pobreza, baixa, média e alta renda. Na cauda superior da população, representada 
pelos grupos de média e alta renda, os resultados mostraram que menos de 10% dos estabelecimentos 
agropecuários foram responsáveis por 85% do valor bruto da produção (VBP). No limite inferior, apenas o 
grupo de extrema pobreza, ou seja, 63% dos estabelecimentos, participou com menos de 4% do VBP. O cálculo 
do IDP apresentou um indicador com elevada desigualdade, pois ficou bem próximo de 1. 

TABELA 1
Comparação entre agricultura comercial e a familiar por grupos de intensidade tecnológica, estratos de renda e índice de desi-
gualdade produtiva (2006)

Grupos
Estratos por salários 

mínimos mensais

Número de 
estabelecimentos

(1 mil)

Participação dos 
estabelecimentos 

(%)

VBP
(R$ bilhões)

Participação do VBP
(%)

IDP1

Extrema pobreza (0 a 2] 3.200 69,8 64,5 3,9

0,89
Baixa renda (2 a 10] 960 20,7 18,0 11,0

Média renda (10 a 200] 416 9,0 58,9 35,9

Alta renda > 200 23 0,5 80,6 49,2

Total 4.600 100,0 163,9 100,0

Fonte: Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006).
Elaboração do autor.
Nota: 1 No que se refere ao IDP, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade; no outro extremo, quanto mais próximo de 0, mais igualitária é a distribuição.

O grupo de extrema pobreza, que engloba cerca de 3,2 milhões de estabelecimentos, está à margem da produção 
agropecuária, bem como se mostra excluído de qualquer setor de atividade econômica, pois carece de estruturas 
básicas de organização produtiva (micro e macroeconômicas). O grupo de baixa renda (960 mil estabelecimentos 
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agropecuários) deve ser assistido pelo governo com políticas de fomento e dinamização da pequena produção, 
normalmente de base familiar. São produtores com reduzida capacidade de absorção de conhecimento externo 
e com baixo conteúdo tecnológico, apresentando deficiência no âmbito gerencial e microeconômico. É preciso 
melhorar o acesso ao crédito e estimular o uso de novas tecnologias. Cabe ao governo desenvolver assistência 
técnica que tenha capilaridade e pesquisa de domínio público quando não ofertada pelo mercado. Por fim, a 
riqueza agrícola envolve as rendas média e alta. Para este grupo, a capacidade de absorção tecnológica se torna 
um problema secundário; porém, o ambiente macroeconômico favorável ao crescimento das vendas é essencial. 
As políticas públicas deveriam pautar-se pelas questões que extrapolam o lado microeconômico, centrando-se 
no estímulo da competitividade, na promoção das exportações, no seguro agrícola e na melhoria da distribuição 
logística dos produtos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dado o grau de heterogeneidade e complexidade regional no Brasil, pode-se afirmar que não é todo o setor 
agropecuário brasileiro que realiza o catching up tecnológico. É apenas uma parcela do setor produtivo que se 
apropria dos efeitos da modernização. Quando se compara o setor agropecuário brasileiro com o americano, 
verifica-se uma convergência da produtividade total dos fatores (ou redução da brecha produtiva), reduzindo-se 
as distâncias produtivas entre os dois países. Entretanto, esta convergência não se dá no conjunto da produção 
brasileira devido ao elevado grau de heterogeneidade estrutural existente e à concentração produtiva entre os 
agentes. A agricultura brasileira cresceu, ao longo das últimas décadas, de forma bastante intensa, tornando-se 
mais produtiva, menos intensiva em trabalho e com estabilidade da utilização de terra. Porém, ainda existem 
desafios enormes em promover o desenvolvimento inclusivo dos agentes produtivos.

A heterogeneidade estrutural inviabiliza a inserção produtiva dos segmentos mais atrasados nos mercados 
mais dinâmicos. Do ponto de vista da elaboração das políticas públicas, o estudo aponta que há uma falha 
no desenvolvimento inclusivo que persistirá enquanto existirem disparidades estruturais na produção agrícola 
brasileira. Existem problemas micro e macroeconômicos, que se diferenciam de acordo com as especificidades 
de cada grupo produtivo e que também devem ser levados em conta na elaboração das políticas de Estado, que 
possam corrigir as falhas e minimizar os problemas de ordem estruturais.

REFERÊNCIAS

ALVES, E. O que significam as medidas de produtividade da agricultura? Revista de Economia e Agronegócio, v. 8, n. 
3, p. 349-370, 2010.

BALL, V. E. Productivity and output growth in U.S. Agriculture. In: WIEBE, K.; GOLLEHON, N. (Eds.). Agricultural 
resources and environmental indicators. Economic Research Service/USDA, July 2006. chap. 3.4.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Assessoria de Gestão Estratégica. Produtividade total dos 
fatores. Brasília: AGE/Mapa, 2011.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE – CEPAL. Heterogeneidad estructural y 
brechas de productividad: de la fragmentación a la convergencia. Santiago: Cepal, 2010. cap. 3, p. 91-129.

FORNAZIER, A.; VIEIRA FILHO, J. E. R. Heterogeneidade estrutural no setor agropecuário brasileiro: evidências 
a partir do censo agropecuário de 2006. Brasília: Ipea, 2012. (Texto para Discussão, 1.708).

GASQUES, J. G. et al. Produtividade da agricultura brasileira e os efeitos de algumas políticas.. Brasília: Mapa, 2012. 
(Mimeografado).

______. Produtividade total dos fatores e transformações da agricultura brasileira: análise dos dados dos censos agro-
pecuários. In: GASQUES, J. G.; VIEIRA FILHO, J. E. R.; NAVARRO, Z. (Orgs.). A agricultura brasileira: desem-
penho, desafios e perspectivas. Brasília: Ipea, 2010. p. 19-44.

HOFFMANN, R. Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza. São Paulo: Editora da USP, 1998. 275 p.



43
Brecha Produtiva Internacional e Heterogeneidade Estrutural na Agricultura Brasileira

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2006.

NOHLEN, D.; STURM, R. La heterogeneidad estructural como concepto básico en la teoría de desarrollo. Revista de 
Estudios Políticos, n. 28, jul./ago. 1982.

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Fostering productivity 
and competitiveness in agriculture. OECD, 2011.

PINTO, A. Natureza e implicações da heterogeneidade estrutural da América Latina. El Trimestre Económico, v. 37, n. 1, 
1970.

SUNKEL, O.; INFANTE, R. (Orgs.). Hacia un desarollo inclusivo: el caso de Chile. Santiago: Cepal, 2009. 279 p.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Productivity growth in U.S. agriculture. In: FUGLIE, K. O.; MAC-
DONALD, J. M.; BALL, E. Economic Brief. Economic Research Service/USDA, Sept. 2007. n. 9.

______. Department of Agriculture. Total factor productivity. Washington: USDA, 2008.

VIEIRA FILHO, J. E. R.; SANTOS, G. R.; FORNAZIER, A. Distribuição produtiva e tecnológica da agricultura 
brasileira e sua heterogeneidade estrutural. Brasília: Ipea, 2012. (Mimeografado).





determinantes da CooPeração em atividades de P&d das indústrias de 
alimentos e BeBidas

Alexandre Gervásio de Sousa*

1 INTRODUÇÃO

A demanda por alimentos e produtos agrícolas no Brasil vem mudando devido a fatores, como o aumento da 
renda per capita, a maior urbanização e o crescente número de mulheres na força de trabalho (Vieira Filho et al., 
2011), que geram demandas por commodities de maior valor agregado, por produtos processados e por produtos 
prontos. Existe, assim, uma clara tendência para dietas que incluem mais produtos de origem animal, tais como, 
peixe, carne vermelha, carne de aves e produtos lácteos, os quais, por sua vez, aumentam a demanda de grãos 
para ração animal.

Silva et al. (2009) defendem que os prospectos para o crescimento continuado da demanda de alimentos 
e produtos agrícolas de maior valor adicionado constituem um incentivo para se voltar a atenção para o 
desenvolvimento agroindustrial. No contexto de estratégias para o crescimento econômico, para segurança 
alimentar e de combate à pobreza, a agroindústria tem o potencial de prover empregos para a população rural 
não somente nas atividades agrícolas, mas também nas atividades não agrícolas, como manejo, embalagem, 
processamento, transporte e comercialização dos produtos.

Nesse sentido, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo 
(Cepea-USP) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA – (2012) estimam que, em 2011, o 
produto interno bruto (PIB) da agropecuária representasse apenas 6% do PIB brasileiro. Contudo, a importância 
do setor deve ser analisada pelo agregado de suas atividades correlatas, ou seja, pelo PIB do agronegócio, que 
representou, em 2011, 22% do PIB nacional.

Dessa forma, um fator que corrobora com o grande potencial de crescimento da agroindústria1 brasileira 
é a relação entre o PIB do agronegócio e o da agropecuária. Wilkinson e Rocha (2009) mostram que, em 
2003, a agropecuária nos Estados Unidos representava apenas 1% do PIB deste país, enquanto que o PIB do 
agronegócio americano representava 13%. Ou seja, a relação entre o PIB do agronegócio e o da agropecuária 
é “13”, de forma que a renda gerada nas atividades não agrícolas é doze vezes maior que na agropecuária. No 
caso do Brasil, têm-se que as atividades não agrícolas geram apenas duas vezes e meia a renda da agropecuária, 
constituindo-se, portanto, em um setor com grande potencial de crescimento.

Entretanto, esse potencial está associado à criação de um ambiente favorável às cadeias produtivas baseadas 
em produtos agropecuários. De forma geral, isto deve ser feito pela formulação e pela implementação de 
estratégias para melhorar políticas, estrutura regulatória, instituições e serviços. Especificamente, tem-se a 
incorporação da agroindústria nas estratégias de desenvolvimento industrial e esforços para se garantir o acesso 
de seus produtos a outros mercados.

Ademais, o desenvolvimento do setor depende das estratégias tecnológicas adotadas pelas firmas. Apesar de 
ser considerado um setor de baixa intensidade tecnológica, a indústria de alimentos e bebidas2 é inovativa, como 
será mostrado adiante, o que corrobora que a inovação é imprescindível para sua competitividade. Contudo, a 
despeito de ser um driver de inovação, a cooperação para pesquisa e desenvolvimento (P&D) não é uma prática 
comum das empresas agroindustriais, o que indica que esta característica do sistema nacional de inovação (SNI) 
deve ser aperfeiçoada, notadamente, para as empresas agroindustriais.

* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
1. A agroindústria é entendida como um componente do setor de manufatura, no qual o valor é adicionado a matérias-primas agropecuárias por meio das operações de trata-. A agroindústria é entendida como um componente do setor de manufatura, no qual o valor é adicionado a matérias-primas agropecuárias por meio das operações de trata-
mento e processamento.

2. Divisões 10 e 11 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0, respectivamente, fabricação de produtos alimentícios e fabricação de bebidas.
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Ressalta-se que, com o objetivo de se estimular a atividade inovativa, muita atenção tem sido voltada para 
os acordos de cooperação em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Estes acordos são apropriados para incorporar 
mecanismos pelos quais firmas podem apropriar-se lucrativamente dos fluxos de conhecimentos e protegê-los.

Assim, a cooperação para P&D tornou-se um tópico de interesse dos gestores públicos. Segundo López 
(2006), a maior parte dos fundos para P&D na União Europeia é direcionada ao estímulo à cooperação entre 
firmas, e entre estas e instituições públicas. A base lógica é a geração ou a melhora dos fluxos de informação 
(spillovers ou transbordamentos) entre estes agentes econômicos, uma vez que estes transbordamentos são tidos 
como essenciais para um maior crescimento econômico e para o melhor desempenho do SNI.

Além dos fluxos de conhecimento, Belderbos et al. (2004) identificaram três motivos principais para as firmas 
se envolverem em acordos de cooperação para P&D: compartilhamento de custos e riscos, complementaridades 
ou compartilhamento de habilidades e fatores relacionados à capacidade absortiva da firma.

Primeiramente, acordos de cooperação para P&D podem ser usados para determinar as regras de 
compartilhamento de custos e riscos em arranjos que envolvem altos custos e riscos. Portanto, quando custos e riscos 
são importantes obstáculos para a inovação, firmas tenderiam a se envolver em acordos de cooperação para P&D.

Ademais, acordos de cooperação para P&D são um veículo para firmas adquirirem habilidades e capacidades 
de seus parceiros. Como tal, quanto maior a disponibilidade de know-how tecnológico internalizado pelas firmas, 
maior a probabilidade de haver complementaridade entre parceiros em um acordo de cooperação para P&D.

Finalmente, outro determinante que está intimamente relacionado com os fluxos de conhecimentos e 
complementaridades é a ideia de capacidade de absorção. A capacidade de absorção de uma firma é resultado 
de seus próprios esforços para P&D e é uma medida de sua habilidade de se beneficiar da atividade de P&D de 
outras firmas. Quanto maior a capacidade de absorção de uma firma, maiores são os benefícios de acordos de 
cooperação para P&D (López, 2006; Cassiman e Veugelers, 2002).

Todavia, os estudos sobre os determinantes da cooperação para P&D são, usualmente, realizados para 
setores de alta intensidade tecnológica, tais como robótica, eletrônica e ciências da vida. Desse modo, este 
trabalho tem o objetivo de conhecer os mecanismos e os principais fatores associados à decisão de participação 
das firmas agroindustriais, classificadas como de baixa intensidade tecnológica, em acordos de cooperação para 
P&D com instituições de pesquisa e com outras empresas.

2 METODOLOGIA

Neste estudo, utilizaram-se os microdados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) de 2008, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PINTEC 2008 tem por objetivo a construção 
de indicadores setoriais nacionais e, no caso da indústria, regionais, das atividades de inovação tecnológica das 
empresas brasileiras no período de 2006 a 2008, que sejam comparáveis com as informações de outros países. 
Especificamente, os microdados referem-se à divisão 10 da CNAE 2.0 (fabricação de produtos alimentícios), e 
à divisão 11 (fabricação de bebidas).

Para a análise dos determinantes da cooperação para P&D, utilizou-se um modelo probit.3 Contudo, no 
estudo dos determinantes da cooperação em P&D, a literatura prevê a presença de endogeneidade nos modelos 
a serem estimados.4 Os estimadores de máxima verossimilhança (ML) do modelo probit são inconscientes 
se qualquer regressor é endógeno. A estratégia utilizada foi a pressuposição da endogeneidade das variáveis 
possivelmente endógenas: incoming spillovers, apropriabilidade, intensidade de P&D e custo-risco, que foram 
instrumentalizadas em um modelo probit que permite que seus regressores sejam determinados endogenamente.

3. O modelo probit permite medir a influência de cada determinante sobre a propensão de uma firma cooperar em atividades de P&D.

4. A propensão a cooperar em P&D pode estar correlacionada a fatores não observáveis, que também podem estar sistematicamente correlacionados a algumas das variáveis ex-. A propensão a cooperar em P&D pode estar correlacionada a fatores não observáveis, que também podem estar sistematicamente correlacionados a algumas das variáveis ex-
plicativas, tais como: qualidade e capacidade de gestão, a escolha da forma de governança das atividades de P&D, proximidade geográfica e acessibilidade a uma área tecnologi-
camente intensiva, além da frequência das interações com o mesmo parceiro, a existência de acordos de cooperação em P&D prévios e a duração das atividades de cooperação.
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Mais detalhes sobre os instrumentos e a definição das variáveis utilizadas podem ser encontrados em 
Cassiman e Veugelers (2002).

3 RESULTADOS

O universo das indústrias de alimentos e bebidas estudado pela PINTEC 2008 é de 12.612 empresas industriais. 
Considerando-se inovadoras as firmas que introduziram produto ou processo novo ou substancialmente 
aperfeiçoado para a empresa entre 2006 e 2008, tem-se que 38% das empresas da indústria de alimentos e 
bebidas são inovadoras (tabela 1). Contudo, a despeito de ter um alto percentual de firmas inovadoras, na 
indústria de alimentos e bebidas, apenas 4% das firmas inovativas cooperam para P&D, o que revela que esta 
não é uma estratégia comumente utilizada no setor.

TABELA 1
Número de firmas da indústria de alimentos e bebidas quanto à inovação e à cooperação

Firmas não inovativas 7.820 (62%)1

Firmas inovativas 4.792 (38%)1

   Firmas não cooperativas 4.589 (96%)2

   Firmas cooperativas 203 (4%)2

   Firmas que cooperam com competidores 76 (37%)3

   Firmas que cooperam com fornecedores ou clientes 117 (58%)3

   Firmas que cooperam com institutos de pesquisa 115 (57%)3

Fonte: Dados da Pesquisa.
Notas: 1 Em relação ao total de firmas. 
           2 Em relação às firmas inovativas. 
           3 Em relação às firmas cooperativas.

Em relação ao tipo de parceiro, a tabela 1 revela, ainda, que a cooperação com competidores é o tipo de 
acordo para cooperação para P&D menos frequente: apenas 37% das empresas cooperativas escolhem este tipo 
de parceiro. Enquanto a maior parte das firmas cooperativas firmam acordos com fornecedores ou clientes, ou 
com universidades e institutos de pesquisa.

A tabela 2 mostra que a cooperação com apenas um tipo de parceiro é a mais frequente, com 105 
acordos de cooperação. Destes, tem-se que 52 firmas cooperam apenas com fornecedores ou clientes e 49 
cooperam apenas com universidades e institutos de pesquisa. A cooperação com dois tipos de parceiro é 
a segunda mais frequente, com 91 firmas. Percebe-se que a cooperação com dois tipos de parceiro é algo 
mais comum entre as firmas que cooperam com concorrentes, de forma que 71% destas firmas estavam 
envolvidas em acordos com concorrentes. Finalmente, a cooperação com três tipos de parceiros ocorre com 
apenas 3% das firmas cooperativas.

A tabela 3 traz os resultados do modelo estimado para os determinantes da cooperação para P&D 
na indústria de alimentos e bebidas, além dos efeitos marginais de tais determinantes. Observa-se que 
os principais determinantes da cooperação para P&D preconizados por Cassiman e Veugelers (2002) e 
López (2006), que estudaram, respectivamente, a indústria de transformação belga e espanhola, não 
foram significativos no estudo da indústria de alimentos e bebidas brasileira: os incoming spillovers que são 
relacionados à importância de informações públicas no processo inovativo da empresa; o compartilhamento 
de custos e riscos, relacionados à alta percepção dos custos e riscos inerentes à atividade inovativa; a variável 
complementariedade, que mede a disponibilidade de know-how tecnológico da firma, o qual aumentaria o 
escopo para interação entre parceiros em um acordo cooperativo; e finalmente, a capacidade de absorção, 
que foi medida por duas proxies: pela intensidade de P&D e pelo tamanho da firma. A capacidade de 
absorção não foi significativa quando medida pela intensidade de P&D.
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TABELA 2
Combinações de tipos de acordo de cooperação na indústria de alimentos e bebidas

Firmas inovativas que cooperam com três tipos de parceiros 7

Firmas inovativas que cooperam com dois tipos de parceiros 91

Firmas inovativas que cooperam com um tipo de parceiro 105

     Firmas inovativas que cooperam com um ou dois tipos de parceiros

      Competidores Fornecedores ou clientes Institutos de pesquisa

Competidores 4 31 34

Fornecedores ou clientes - 52 25

Institutos de pesquisa - - 49

Fonte: Dados da pesquisa.

TABELA 3
Efeitos marginais (EM) e determinantes da cooperação para P&D das firmas da indústria de alimentos e bebidas

  Coeficiente z p > |z| EM z p > |z|

Pessoal ocupado – ln(po) 0,788*** 2,57 0,010 0,119** 2,49 0,013

Complementariedades 1,694 1,31 0,189 0,255 1,42 0,154

Cnae (dummy) -1,368 -1,30 0,193 -0,272 -1,09 0,275

Incoming spillovers 0,427 0,23 0,821 0,064 0,23 0,819

Apropriabilidade 2,512* 1,95 0,052 0,378* 1,88 0,060

Intensidade de P&D -1,503 -0,04 0,971 -0,226 -0,04 0,971

Custo-risco -0,693 -0,47 0,639 -0,104 -0,47 0,637

Basicidade da P&D 4,176** 2,50 0,012 0,629** 2,35 0,019

Intensidade de exportações 0,022*** 2,86 0,004 0,003*** 2,56 0,010

PoTec -0,003 -0,37 0,709 -0,001 -0,37 0,711

Inovação organizacional 1,373 1,07 0,287 0,155 1,58 0,114

Constante 9,748 -3,03 0,002 - - -

N = 81 Wald chi²(11) = 27,83

Pseudo R² = 0,4088 Prob > chi² = 0,0034

Fonte: Dados da pesquisa
Notas:  * Significativo a 10%.
            ** Significativo a 5%.
            *** Significativo a 1%.

A não significância da variável Cnae revela que não há diferenças significativas na propensão a cooperar entre 
as empresas da indústria de fabricação de produtos alimentícios e aquelas da indústria de fabricação de bebidas.

O pessoal ocupado técnico-científico (PoTec), tal como definido por Araújo et al. (2009), e a dummy de 
inovação organizacional não foram significativas, mostrando que, apesar de serem relevantes para a decisão 
de inovar, estes não são fatores relevantes para que as firmas inovativas da indústria de alimentos e bebidas se 
envolvam em acordos de cooperação para P&D.

A variável pessoal ocupado também é uma medida da capacidade de absorção de uma firma, e além de 
indicar o acumulo de habilidades, mostrou-se significativa na decisão de uma firma se engajar em um acordo 
cooperativo. Na abordagem da firma baseada em recursos, as empresas são vistas como uma compilação de 
recursos físicos e humanos e estes recursos devem ser acumulados para concretizar o crescimento da firma. 
Assim, quanto maior uma firma, mais habilidades foram acumuladas e, portanto, maior a probabilidade da 
firma se beneficiar de tais acordos.

A apropriabilidade refere-se ao uso de métodos estratégicos para a proteção das inovações, tais como segredo 
industrial e a complexidade do design. A significância desta variável mostra que quanto maior a importância do 
uso destes métodos para a proteção dos fluxos de informações comercialmente sensíveis em uma empresa, maior 
a probabilidade desta empresa firmar um acordo de cooperação para P&D.
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Basicidade da P&D refere-se à importância das informações advindas de universidades e institutos de 
pesquisa para o processo inovativo. Apesar de se esperar que a basicidade da P&D esteja relacionada aos incoming 
spillovers, ou seja, quanto mais básico a P&D de uma firma, maior a importância dos incoming spillovers, apenas 
a basicidade da P&D foi significativa. Isto indica que para as firmas inovativas da indústria de alimentos e 
bebidas, as informações provindas de universidades e institutos de pesquisas são mais importantes que as de 
outras fontes públicas de informação para a decisão de cooperar para P&D.

Finalmente, a intensidade de exportações é um fator relevante para uma empresa inovadora da indústria de 
alimentos e bebidas se engajar em um acordo cooperativo para atividades de P&D. Este resultado é esperado, 
pois há um processo de autosseleção na participação no mercado internacional, no qual as firmas mais eficientes 
beneficiam-se do acesso a outros mercados. Lileeve e Trefler (2007) argumentam que um potencial mecanismo 
subjacente à autosseleção das firmas mais produtivas no mercado exportador está relacionado com as decisões 
prévias de investimento. Essencialmente, examinam-se os efeitos da atividade de inovação, como uma decisão 
de investimento feito com o objetivo do aumento da produtividade. Neste contexto, os resultados sugerem que 
empresas integrantes do mercado externo buscam a cooperação para P&D para conservar seu diferencial de 
produtividade, mantendo, assim, seu acesso ao mercado internacional.

4 CONCLUSÕES

A mudança da demanda por alimentos e produtos agrícolas, além dos prospectos para o crescimento continuado 
da demanda por estes produtos, constituem um incentivo para se voltar a atenção para o desenvolvimento 
agroindustrial, no contexto de estratégias para o crescimento econômico, para segurança alimentar e de combate 
à pobreza. Ademais, tem-se um grande espaço para o desenvolvimento agroindustrial, posto que o agronegócio 
de países como os Estados Unidos, por exemplo, geram uma renda doze vezes maior que a renda da agropecuária, 
enquanto o agronegócio brasileiro gera uma renda duas vezes e meia maior que a renda da agropecuária.

Entretanto, para o desenvolvimento do agronegócio, é crucial a criação de um ambiente favorável às 
cadeias produtivas baseadas em produtos agropecuários. De forma geral, isto deve ser feito pela formulação 
e implementação de estratégias para melhorar políticas, estruturas regulatórias, instituições e serviços. 
Especificamente, tem-se a incorporação da agroindústria nas estratégias de desenvolvimento industrial e esforços 
para se garantir o acesso de seus produtos a outros mercados.

Apesar de ser considerado um setor de baixa intensidade tecnológica, a indústria de alimentos e bebidas, 
um segmento da agroindústria, é inovativa, 38% das empresas são inovadoras, o que corrobora com a ideia de 
que a inovação é imprescindível para sua competitividade. Contudo, a despeito de ser um driver de inovação, 
a cooperação para P&D não é uma prática comum das empresas agroindustriais, apenas 4% das empresas 
inovadoras cooperam para P&D, o que indica que esta característica do SNI deve ser aperfeiçoada, notadamente, 
para as empresas agroindustriais.

A análise dos determinantes da cooperação para P&D na indústria de alimentos e bebidas revelou que fatores 
comumente relevantes para a decisão de cooperação em setores de alta intensidade tecnológica e na indústria de 
manufatura de países desenvolvidos, como os incoming spillovers, complementariedades, compartilhamento de 
custos e riscos e a intensidade de P&D, não são significativas para a indústria de alimentos e bebidas.

Por seu turno, o tamanho da empresa, uma medida da capacidade de absorção de uma firma, 
afeta positivamente a propensão de uma firma se engajar em um acordo cooperativo. Da mesma forma, a 
apropriabilidade, relativa ao uso de métodos estratégicos para a proteção de informações comercialmente 
sensíveis, e a basicidade da P&D, que se refere à importância das informações advindas de universidades e 
institutos de pesquisa para a atividade inovativa, têm um efeito positivo sobre a propensão a cooperar.

Observou-se que a intensidade de exportações é um fator relevante para a decisão de uma firma da 
indústria de alimentos e bebidas se engajar em um acordo cooperativo. Este resultado é esperado, pois há 
um processo de autosseleção na participação no mercado internacional, no qual as firmas mais eficientes 
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beneficiam-se do acesso a outros mercados. Os resultados sugerem que empresas integrantes do mercado 
externo buscam a cooperação para P&D para conservar seu diferencial de produtividade, mantendo, assim, 
seu acesso ao mercado internacional.

Dessa forma, tem-se que uma política que vise ao desenvolvimento agroindustrial, pautada no estímulo 
à inovação pelo fomento à cooperação para P&D, deve conter elementos diferentes daqueles utilizados para 
indústrias de alta intensidade tecnológica ou para as indústrias de transformação de países desenvolvidos. Ademais, 
tais políticas devem voltar sua atenção para as pequenas e médias empresas, posto que as grandes empresas 
exportadoras possuem maior propensão a buscar a inovação via acordos cooperativos. Assim, uma política geral, 
que não distinguisse as empresas pelo porte, tenderia a beneficiar estas empresas, reforçando sua posição.

Cabe ressaltar que este trabalho é um estudo preliminar que pode ser aperfeiçoado pela utilização de uma 
metodologia que trate melhor a questão da endogeneidade, o que aumentaria a eficiência das estimativas, além 
de se analisarem os determinantes da cooperação com cada tipo de parceiro.
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