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Para: PNPD - Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional
Assunto: Recurso chamada Pública 035/2020
Anexos: monografia_MARIEL.pdf; 7 - Plano de Estudos AGRONEGÓCIO E 

TERRITÓRIO_CAPES.pdf; Capítlo I - Tese_Agronegócio e Território.pdf

Caros,  
 
Solicito revisão de minha nota nos Itens A, mas principalmente no Item C. 
Toda minha produção científica repousa sobre o tema do agronegócio, com ênfase no comércio 
internacional do complexo grãos/carne, os quais respondem por elevado percentual das exportações 
brasileiras do agronegócio. 
 
Para reforçar a plena adequação de minha produção técnica e científica ao tema da Chama Pública 
035/2020, envio anexado o capítulo I de minha tese, que faz exatamente uma escolha metodológica de 
análise do comércio exterior e do papel do Brasil no mesmo. 
 
Envio também meu projeto de doutorado sanduíche, aprovado no programa PDSE Capes, e desenvolvido na 
Universidade de Hamburgo sob orientação da professora Martina Neuburger. A escolha de Hamburgo foi 
por se tratar do principal portos recebedores de grãos brasileiros na Europa e o projeto versa exatamente 
sobre o desenvolvimento de uma metodologia de análise das razões da competitividade da agricultura 
brasileira. 
 
Nesse momento oriento a monografia  da Aluna Mariel Arakami no Instituto de Economia da Unicamp, 
sobre a Ferrogrão, EF-170, a qual coloca no centro da análise os custos logísticos de utilização dos portos 
do Arco Norte, relacionados aos entraves da inexistência de contratos internacionais de transporte de grãos 
brasileiros pelo canal do Panama, a parca oferta de fretes de volta, as distâncias náuticas entre os principais 
portos receptores e as estratégias das principais traddings e armadores envolvidos nesse negócio. Arquivo 
parcial também anexado. 
 
 
Diante de tantos trabalhos relacionados ao tema, reforço a pertinência da revisão de minha nota nos itens A, 
mas principalmente no Item C, sendo o item no qual provavelmente eu mais me destaco perante os 
requisitos elencados para participação no projeto “Comércio exterior do setor agrícola: Indicadores e 
metodologias de avaliação". 
 
Grato, 
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