
APRESENTAÇÃO

O livro Agricultura, Transformação Produtiva e Sustentabilidade surgiu a partir 
de diálogos e discussões mantidos durante o 53o Congresso Anual da Sociedade 
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober), realizado em 
julho de 2015 na cidade de João Pessoa, Paraíba. Enquanto desdobramento desse 
processo, a parceria entre o Ipea, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) e Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) permitiu que suas 
ideias iniciais gerassem o produto ora veiculado ao público. 

No dia 3 de dezembro de 2015, após vários contatos com pesquisadores e 
professores, foi realizado um seminário no Ipea, Brasília, durante o qual foram 
apresentadas as versões originais dos artigos, objeto dos primeiros entendimentos 
em torno dos temas que comporiam o presente volume. Além de expostos no 
seminário, os textos passaram também por leituras de revisão técnica, bem como 
pelo trabalho minucioso realizado no Editorial do Ipea.

A obra é composta por treze capítulos, com a participação de 39 especialistas. 
Sua organização abrange cinco áreas básicas do conhecimento do agronegócio bra-
sileiro: i) desenvolvimento, acumulação de capital e desafio da inclusão produtiva; 
ii) expansão recente da fronteira agrícola no Brasil; iii) crescimento e produtividade;  
iv) macroeconomia e comércio internacional; e v) agricultura de baixo carbono.

A par de oferecer uma avaliação do desempenho da agricultura brasileira, o 
tratamento dos temas, a cargo de pesquisadores reconhecidos e conceituados em 
suas respectivas áreas, representa uma valiosa contribuição para o debate sobre a 
produção agropecuária com sustentabilidade ambiental no Brasil. 

Ao disponibilizar o conteúdo deste livro aos que atuam direta e indiretamente 
no setor, o Ipea e o Mapa, como instituições públicas do Estado, e a Abag, como re-
presentante do setor privado, que pensam a agricultura, entendem cumprir o objetivo 
de difundir resultados que orientem a condução e a execução da política pública no 
país. E não temos dúvidas de que ele conforma um importante insumo nesta direção.
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