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Introdução
Este relatório técnico procura: 

1) estudar a produção do agronegócio e
analisar a sustentabilidade produtiva e 
energética;

2) fazer um comparativo internacional da
economia brasileira com os principais 
países agroexportadores: Argentina, 
Canadá, China, França, Alemanha, Índia e 
Estados Unidos.

3) Pretende-se atualizar, 

assim, a Nota Técnica n.29

de abril passado, que 

sintetizou indicadores de 

sustentabilidade produtiva 

baseados no livro “Uma 

jornada pelos contrastes 

do Brasil: cem anos de 

Censo Agropecuário”.

Os documentos podem ser baixados no site do Ipea. No
livro, são 28 capítulos, escritos por 64 pesquisadores de
diferentes instituições. Um rico e profundo estudo
sobre o setor agropecuário brasileiro. Um embrião de
arranjo colaborativo bem-sucedido!



A previsão que não aconteceu!
17 de maio de 1976

Lafayette, Indiana

“Caro Eliseu Alves, (...) estava lendo o primeiro trabalho do novo Instituto
de Política Agrícola, sediado emWashington (...) O estudo é alarmante. Prevê, se
as tendências desde 1960 continuarem, haverá um déficit de alimentos
(cereais) para os países pobres de 100 milhões de toneladas por ano, e
possivelmente 200 milhões de toneladas, até 1985. Este déficit é enorme, e eu
não vejo muita possibilidade de fechá-lo neste intervalo. Seria preciso pelo menos
dobrar a taxa de crescimento do passado, e eu não vejo muita possibilidade de
fazer isto.Tudo isto quer dizer que muita gente vai morrer de fome.

Infelizmente, ninguém vê a importância das ciências sociais, e sobretudo de
economia, em ajudar a resolver este problema. Estamos na situação que
estamos porque país atrás de país tem política econômica errada – extraindo
renda da agricultura ao invés de investir nela. E (...) os economistas – aqueles
que devem saber melhor – não enxergam a importância dos pensamentos deles.
Engolem a propaganda dos cientistas físicos – que tem muito “vested interest” a
defender – e ficam sentados, complacentes. (...)”

Prof. Edward Schuh



Desigualdade produtiva
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Alta renda
Baixa renda

Em 2017, 9% dos estabelecimentos mais ricos respondem por 85% da produção; 
enquanto 91% dos estabelecimentos mais pobres são responsáveis por apenas 
15% da produção.

Fonte: (Capítulo 1 ; Vieira Filho).



Reorientação das políticas públicas

O aumento da produção se daria de duas formas:

1. deslocamento ao longo da curva de oferta (de a
para b), resultado de curto prazo e eficácia 
duvidosa (com elevação dos preços de p1 para p2); 
ou

2. pelo deslocamento da curva de oferta (de S para 
S’), resultado de médio e longo prazo, o que 
demandaria investimentos públicos e privados em 
extensão, ciência e tecnologia, bem como 
ocasionaria uma redução de preços (de p1 para p3). 
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Formulação de políticas públicas deveria focar no desenvolvimento de 
capital humano e de mudanças tecnológicas!



Tabela 1 – Indicadores econômicos do Brasil e do mundo (produção, preços, gastos públicos e 
desnutrição) nos últimos anos 

Regiões Indicadores econômicos 2015 2019 2020 2021 
% 

19-20 
% 

20-21 

Média anual da 
taxa de 

crescimento 
(%) 2015-2021 

Brasil 

Produção de grãos (milhões de toneladas) 208,6 246,8 257,0 255,5 4,1 -0,6 3,4 

Índice de preços de alimentos (2015 = 100) 100,0 120,0 130,9 145,4 9,1 11,0 6,4 

Índice de preços ao consumidor (2015 = 100) 100,0 121,0 124,8 133,3 3,2 6,8 4,9 

Transferência de renda (bilhões R$)* 127,0 136,6 524,9 161,1 284,3 -69,3 4,0 

Previdência social (bilhões R$)* 969,6 1044,6 972,8 804,5 -6,9 -17,3 -3,1 

Saúde (bilhões R$)* 166,9 163,9 192,4 161,4 17,4 -16,1 -0,6 

Restante dos gastos (bilhões R$)* 2787,5 2586,7 2845,1 2764,2 10,0 -2,8 -0,1 

Gasto público total (bilhões R$)* 4051,0 3931,8 4535,2 3891,3 15,3 -14,2 -0,7 

Produto interno bruto (bilhões R$)* 10771,2 10633,2 9506,4 8700,0 -11,9 -8,5 -3,5 

Mundo 

Índice de preços de alimentos (2015 = 100) 100,1 111,6 118,7 125,2 6,3 5,5 3,8 

Índice de preços ao consumidor (2015 = 100) 100,0 113,0 116,9 123,1 3,5 5,3 3,5 

Pessoas com desnutrição (milhões) 615,1 650,3 768,0 768,0** 18,1 - 3,8 

Fonte: Conab (2022), TSN (2022), e FAO (2022). 
Nota: (*) valores monetários deflacionados a preços de 2021 pelo IGP-DI, e (**) dado referente ao de 2020.  

Agro-inflação e segurança alimentar
• Maior safra de grãos 

colhida em 2020, e a 

segunda maior em 2021.

• Agro-inflação se mostra 

mais intensa no Brasil 

comparada ao resto do 

mundo, pressionada por 

choques adversos.

• Gasto público se elevou no 

ano de pandemia e reduziu 

posteriormente.

• Pessoas com desnutrição 

no mundo vem aumentando 

desde 2015, o que gera 

preocupação em torno de 

segurança alimentar.• Choques adversos: reabertura das economias pós-pandemia; altos preços do 

petróleo e energia; conflito Rússia x Ucrânia; problemas climáticos; escassez 

de insumos importados da China; e aumento dos gastos públicos no mundo.



Política econômica anticíclica

• Política de expansão do crédito para salvar empresas;

• Aumento dos gastos públicos na área de saúde;

• Proteção econômica (auxílio emergencial) à população 

vulnerável;

• Manutenção do emprego (flexibilização trabalhista); e

• Apoio financeiro a Estados e municípios.

2020

Gastos = 700 bilhões de Reais

2021

• Redução dos gastos públicos aos níveis anteriores a 

pandemia; e

• Aumento da taxa de juros no combate inflacionário.

Recuperação econômica do PIB em “V”

Figura 1 – Taxa de juros e índice do PIB por trimestre no Brasil desde 2015 

 
Fonte: BCB (2022) e IBGE (2022, contas trimestrais nacionais). 



Produtividade (PTF)
Tabela 2 – Produtividade total dos fatores da agropecuária por países de 1990 a 2019 

Países 

Índice de produtividade 
(2015=100) 

Taxa média anual de crescimento (%) 

1990 2000 2010 2019 
1st decade 
1990-2000 

2nd decade 
2000-2010 

3rd decade 
2010-2019 

Total 
1990-2019 

Argentina 79 93 93 98 1,72 -0,02 0,54 0,75 
Brasil 44 62 87 107 3,48 3,43 2,33 3,10 

Canada 70 80 95 110 1,36 1,75 1,56 1,56 
China 51 75 91 105 3,93 1,95 1,66 2,54 
França 82 88 95 102 0,79 0,70 0,83 0,77 

Alemanha 83 88 97 105 0,68 0,94 0,85 0,82 
Índia 67 72 87 115 0,68 1,97 3,16 1,89 

Estados Unidos 82 95 104 100 1,47 0,90 -0,44 0,68 
Mundo 68 79 92 105 1,53 1,65 1,41 1,53 

Fonte: Economic Research Service, USDA (2021). 

• O Brasil alcançou a maior taxa de crescimento anual da produtividade (3,10%) de 1990 a 2019.



Indicadores da agropecuária
• Brasil apresentou a maior taxa de crescimento 

do rendimento (agrícola e pecuário) de 1990 a 

2020.

Figura 2 – Taxa anual de crescimento (%) do rendimento agrícola (ton/ha) e do 
pecuário (kg/ha) por países de 1990 a 2020 

 

Fonte: FAO (2022). 

Figura 3 – Participação percentual de florestas (nativas e 
plantadas) por países selecionados (2019) 

 
Fonte: FAO (2022). 

• Maior percentual de 

florestas entre os 

países comparados.

• Atualmente, EUA e 

UE aprovaram o 

plantio em áreas 

ecológicas, com a 

justificativa de 

segurança alimentar.



Conceito poupa-florestas
• Efeito poupa-florestas - Se 

pegarmos a produção agropecuária 
atual, com a tecnologia e a 
produtividade do passado, quanto de 
área excedente (agricultáveis e de 
pastagens) precisaríamos ter? A 
resposta é a quantidade de terra 
adicional incorporada à produção, ou 
seja, a parcela das florestas que 
não foram desmatadas!

• Se hoje, com a tecnologia moderna, 
utilizamos X hectares de terra para 
produzir alimentos, com a tecnologia 
atrasada do passado seriam 
necessários X + Y hectares. Então, Y
representa o efeito poupa-florestas 
(EPF), pois é a parcela de área não 
desmatada!
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• A população aumentou ao longo do tempo.

• O consumo por alimentos cresceu.

• Maior a demanda por terras à produção agropecuária.

EPF

EPF = menos fome no mundo e menos 
desmatamento!

Contrafactual



Efeito poupa-florestas
Figura 4 – Parcela do efeito poupador de florestas no território nacional por 

países selecionados: contribuição agropecuária (2020) 

 
Fonte: FAO (2022), estimativa da pesquisa. 

Figura 5 – Efeito poupa-florestas no Brasil (agricultura e pecuária) no 
território nacional de 1990 a 2020 

 
Fonte: FAO (2022), estimativa da pesquisa. 



Efeito 
poupa-florestas
dinâmico



Matriz energética
Figura 6 – Matriz energética: fontes renováveis e não renováveis por países selecionados (2020) 

 
Fonte: BP (2022). 

• Brasil tem a maior participação de consumo 

de energia limpa (41,5%) em sua matriz 

energética no comparativo internacional.

• Os demais países, exceto o Canadá, 

apresentam percentuais inferiores a 20%.

• A média mundial de consumo de energia 

renovável é de 11,9%.

• Estados Unidos e Índia possuem percentuais 

abaixo de 9%.

As produções de energia por hidroelétricas
e por biocombustíveis são potenciais 

existentes no Brasil para manter a 
vanguarda na matriz energética



Fontes de eletricidade no Brasil
Figura 7 – Fontes de eletricidade brasileiras em 2020 (%) 

 
Fonte: BP (2022). 

• O Brasil vem se 

destacando na 

produção de eletricidade 

por novas fontes 

alternativas (eólica, 

biomassa e solar) com 

rápido crescimento na 

última década.



Biocombustíveis
• Em 2021, Brasil e EUA representaram 75,6% da produção 

mundial de etanol, enquanto a UE respondeu por 4,4%. Desde 1990, 

tem-se forte apelo para reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

• Em 2003, foi lançado o carro com motor flexível. Em 2006, a 

produção americana de etanol superou a brasileira. Em 2008, inicia-

se o programa de biodiesel no Brasil (hoje 17% do mercado).

• A principal razão para dominância da produção de etanol de cana é a 

diferença entre rendimentos das culturas. Em 1 ha de cana, produz-

se 3 vezes mais etanol do que em 1 ha plantado de milho.

• O custo produtivo do etanol à base de milho é mais caro que o de 

cana. A produtividade das culturas não é suficiente para avaliar a 

atratividade do negócio. Existem coprodutos (energia elétrica do 

bagaço e etanol celulósico) e custos de oportunidade (açúcar).

• A mistura de etanol na gasolina está em 27% e a de diesel no óleo 

diesel fóssil em 10% no Brasil. Na Europa, há movimento para 

reduzir e flexibilizar o percentual de biocombustível nos 

combustíveis fósseis – movimento contrário ao que se difundiu nas 

últimas duas décadas. 

Figura 8 – Produção anual brasileira e americana de etanol de 
1970 a 2021 (Milhões de galão*) 

 
Fonte: Renewable Fuels Association (RFA, 2022) e Ipeadata (2022). 
Nota: (*) 1 galão = 3,785 litros. 



Produção por unidade de emissão
Tabela 3 – Produção agropecuária por unidade de emissões de GEE de 1990 a 2018 (tonelada por CO2e) 

Emissões 
de GEE 

Setores Países 
Anos Taxa anual de crescimento (%) 

1990 2000 2010 2020 1° década 2° década 3° década 1990-2020 

Produção por 
emissões 

agropecuárias 
de GEE 

Pecuária 

Argentina 99,7 91,3 92,9 94,9 -0,88 0,17 0,22 -0,16 

Brasil 79,1 94,5 98,7 148,6 1,79 0,43 4,18 2,12 

Canada 63,1 81,2 76,0 74,6 2,56 -0,66 -0,18 0,56 

China 20,1 22,0 14,4 13,4 0,93 -4,14 -0,71 -1,33 

França 70,7 70,9 76,0 77,1 0,03 0,70 0,14 0,29 

Alemanha 67,5 64,9 64,0 64,5 -0,38 -0,14 0,06 -0,15 

Índia 36,0 32,0 28,9 27,9 -1,16 -1,00 -0,37 -0,85 

Estados Unidos 79,4 85,1 84,4 90,2 0,69 -0,08 0,67 0,42 

Agricultura 

Argentina 526,7 837,7 1104,2 1341,8 4,75 2,80 1,97 3,17 

Brasil 1175,0 1325,2 1965,5 2216,5 1,21 4,02 1,21 2,14 

Canada 1464,3 1388,2 1410,1 1844,7 -0,53 0,16 2,72 0,77 

China 1387,8 1725,4 2194,3 2716,0 2,20 2,43 2,16 2,26 

França 1375,1 1532,6 1659,0 1505,6 1,09 0,80 -0,97 0,30 

Alemanha 1070,4 1436,3 1406,0 1607,3 2,98 -0,21 1,35 1,36 

Índia 973,3 1167,5 1223,2 1512,8 1,84 0,47 2,15 1,48 

Estados Unidos 1417,1 1645,4 1737,0 1836,4 1,50 0,54 0,56 0,87 

Fonte: FAO (2022) e World Bank (2022). 

• Brasil lidera o 

crescimento 

produtivo por 

emissões de GEE.

• Além de controlar o 

desmatamento na 

Amazônia, o país 

vem aumentando de 

forma crescente a 

produtividade na 

pecuária, que 

representa 60% das 

emissões do setor 

agropecuário.

Os resultados mostraram que 1 kg de alimento produzido hoje gera menos emissões do que 

no passado, e o Brasil liderou esta corrida mundial por uma produção mais sustentável.



Considerações finais
• O Brasil apresenta a maior taxa de crescimento da produtividade, baseada em ciência e tecnologia. 

• Estamos no centro da produção sustentável do agronegócio mundial e temos muito a contribuir para a oferta 
global de alimentos e energia.

• O efeito poupa-floresta no Brasil é o maior entre os países comparados. Nossos principais concorrentes são 
economias com indicadores de produção sustentável mais baixos.

• A produção brasileira por unidade de emissão cresce de forma continua ao longo do tempo. O Brasil possui a 
maior cobertura com vegetação nativa em seu território. Além disso, cumprimos nossas metas pactuadas de 
redução das emissões de GEE. Porém, EUA e Europa adotam medidas, atualmente, que seguem na 
contramão de uma economia de baixo carbono.

• Na produção de biocombustíveis, o Brasil é referência na produção de etanol e biodiesel. O mundo depende de 
fontes de energia não renováveis. É interessante manter a vanguarda no consumo de energia limpa e investir no 
potencial existente.

• O investimento em fontes de energia renovável está moldando as políticas em todo o mundo. O Brasil está à frente 
de seus principais competidores.

• Nossos agricultores produzem alimentos, geram energia e fundamentalmente preservam o meio ambiente!



Leituras
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