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A agricultura brasileira vem passando por importantes transformações desde 
a década de 1960. A revolução verde que aconteceu no Brasil esteve associada a 
um conjunto de fatores, os quais influenciaram na construção de um ambiente 
institucional favorável à inovação e à adaptação de tecnologia. A Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada nesse contexto na década de 1970. 
Pesquisas de melhoramento genético foram realizadas para adaptar a produção ao 
clima tropical, bem como para ampliar a produtividade das pastagens. A expansão 
da fronteira agrícola, a partir de 1970, observou duas ondas de crescimento bem 
específicas, embora períodos acentuados de expansão também tenham ocorrido no 
passado.1 Uma dessas ondas foi observada na década de 1980 com a tropicalização 
de diversos cultivos ao bioma do Cerrado; e a outra, nos últimos quinze anos, 
com o desenvolvimento de sementes melhoradas que integram ciclos produtivos 
mais curtos, possibilitando o aumento produtivo da safrinha em várias regiões. 
A biotecnologia é, portanto, essencial dentro desse processo, que busca maior 
produção com utilização mais eficiente dos recursos naturais.

Agricultura, transformação produtiva e sustentabilidade é um livro resultante 
do esforço de pesquisadores que contribuem para o entendimento destas mudan-
ças, que se iniciaram no passado e ainda permanecem em curso. Nesse sentido, 
procurou-se separar o conteúdo em cinco seções, além desta breve introdução: 
i) desenvolvimento, acumulação de capital e desafio da inclusão produtiva; 
ii) expansão recente da fronteira agrícola; iii) crescimento e produtividade; 
iv) macroeconomia e comércio internacional; e v) agricultura de baixo carbono. 
A seção inicial (i) trará uma visão mais ampla do setor, identificando padrões e 
sinalizando desafios. As seções intermediárias (ii, iii e iv) discutirão a transfor-
mação produtiva. Por fim, a seção final (v) apresentará o debate em torno 
da produção com sustentabilidade ambiental, entendendo que este ponto 
é central para o desenvolvimento futuro.

Na primeira seção (i), há dois capítulos. O primeiro, de Zander Navarro,   
intitula-se O mundo rural no novo século (um ensaio de interpretação). Propõe-se a  

1. Na realidade, a expansão da fronteira agrícola observou várias ondas de crescimento no último século, mas pretende-se 
atentar às mudanças posteriores a 1970. Comparando-se os períodos dos censos de 1940 a 2006, verifica-se que o 
maior ímpeto de ocupação rumo às novas áreas ocorreu, sem dúvida, entre 1940 e 1960. Nesse período, a expansão do 
número de estabelecimentos no Brasil foi de 75%, de 18% entre 1970 e 1995, e de apenas 6,5% entre 1995 e 2006.
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existência de um “novo padrão agrário e agrícola no Brasil”, instituído a partir 
do final da década de 1990. Trata-se, de fato, de um modo de acumulação 
de capital inédito, cujo eixo determinante é o capital financeiro, acarretando 
amplas consequências para a organização da atividade econômica agrope-
cuária. O principal questionamento é como interpretar o desenvolvimento 
recente. Como hipótese, defende-se que a principal característica desse padrão 
seja a combinação entre a hegemonia do modus operandi do capital financeiro 
e suas interfaces, chamado em parte de financeirização do desenvolvimento 
agrário movida pela inovação, em todos os elos das cadeias produtivas.  
A síntese geral do processo pode ser enunciada: trata-se de um setor econômico 
de desenvolvimento produtivo espetacular, mas socialmente problemático, 
pois o Brasil experimenta o nascimento de uma agricultura sem agricultores 
e rarefeita vida social rural.

O segundo capítulo, denominado Extensão rural: seu problema não é 
a comunicação, foi redigido por Eliseu Roberto de Andrade Alves, Carlos 
Augusto Mattos Santana e Elísio Contini. A tecnologia é a base do sucesso 
do agronegócio brasileiro. Assinalou-se que a difusão tecnológica se deu de 
forma desigual, beneficiando uma parcela reduzida de estabelecimentos e 
deixando à margem da modernização cerca de 2,9 milhões de propriedades. 
Portanto, a tecnologia também é responsável pela elevada concentração da 
produção agropecuária observada no país. Dado esse contexto, argumenta-se 
que as imperfeições de mercado afetam a lucratividade da tecnologia, 
tornando a sua adoção não atraente. Um ambiente livre de imperfeições dá 
igualdade de oportunidades de adoção de tecnologias à pequena e à grande 
produção. Dessa forma, o desafio enfrentado pela extensão rural no Brasil 
não é tão somente comunicar as tecnologias disponíveis, mas contribuir para 
a correção das imperfeições de mercado e auxiliar os produtores a ajustarem 
seus sistemas de produção.

Na segunda seção (ii), são apresentados o terceiro e o quarto capítulos.  
O terceiro capítulo, A fronteira agropecuária brasileira: redistribuição produtiva, 
efeito poupa-terra e desafios estruturais logísticos, escrito por José Eustáquio 
Ribeiro Vieira Filho, procura discutir a expansão da fronteira agrícola no 
Brasil no período recente, que se distingue da primeira onda de expansão 
ocorrida no passado. Qual seria a direção dessa expansão e quais seriam os 
principais gargalos relacionados ao crescimento produtivo? Com base neste 
questionamento, fez-se uma análise de economia regional e do impacto 
tecnológico na capacidade de poupar recursos escassos – no caso, a terra. 
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Por um lado, é nítido que a produção cresceu na direção do Cerrado (cerca de 
22% da superfície do território nacional) com a incorporação do Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Por outro, tem-se uma intensificação 
da atividade da suinocultura e da avicultura em regiões tradicionais 
(na região Sul do país) e a inclusão das regiões limítrofes do Centro-Oeste e 
do Pará, com a bovinocultura.

O quarto capítulo, Crescimento da agricultura no Cerrado nordestino: 
fatores condicionantes, limites e resultados socioeconômicos, elaborado por 
Antônio Márcio Buainain e Junior Ruiz Garcia, pretende ser mais específico. 
Uma nova fronteira está sendo aberta no país; porém, em uma região marcada 
por restrições ecológicas, sociais e econômicas: o Cerrado nordestino. 
Neste contexto, qual a dinâmica de ocupação e crescimento da agricultura 
nessa região? Os resultados mostram que a ocupação do Cerrado nordestino 
pela agropecuária caracteriza-se pela concentração produtiva, com destaque 
para a produção de grãos (soja e milho) e de fibra (algodão), pela baixa 
capacidade de difusão do dinamismo e pela fragilidade econômica e 
social da estrutura instalada. A decomposição do produto agrícola revela 
uma economia agrícola marcada por uma agropecuária mais tradicional, 
de baixo valor agregado, mas convivendo com a emergência de sistemas 
intensivos em capital.

A terceira seção (iii) consta de três capítulos. Discutindo a temática 
Produtividade da agricultura brasileira: a hipótese da desaceleração, o quinto 
capítulo traz um estudo de José Garcia Gasques, Miriam Rumenos Piedade 
Bacchi, Luciano Rodrigues, Eliana Teles Bastos e Constanza Valdes. Pretendeu-
-se atualizar a série de produtividade total dos fatores (PTF) para a agricultura 
brasileira e verificar se há evidências da desaceleração do crescimento da 
produtividade. A partir do cálculo dos indicadores de PTF, para o período 
1975-2014, foram aplicados testes econométricos no intuito de se observar 
a possível ocorrência da perda de continuidade do crescimento da produ-
tividade. Concluiu-se que a agricultura não tem apresentado tendência de 
perda do ritmo de crescimento. Ao contrário, verificou-se que a década 
de 1990 foi decisiva para o crescimento, e que a partir desse momento a 
produtividade passou a crescer a taxas mais altas do que aquelas observadas até 
1997. A média de crescimento anual da PTF ficou em torno de 3,02%, 
e a partir desse ano passou para 4,28%. Os condicionantes que motivaram 
essa alteração se relacionam com os investimentos em pesquisa, as mudanças 
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tecnológicas, a estabilização econômica a partir de 1994, o crescimento do 
consumo interno e a expansão das exportações do agronegócio.

O sexto capítulo, denominado Acesso à terra, escolha ocupacional e o 
diferencial de produtividade agrícola entre pequenos produtores, faz parte da 
pesquisa de Guilherme Berse Rodrigues Lambais. A PTF da agricultura é 
determinante para o crescimento econômico e o aumento da renda 
per capita. No entanto, existem grandes diferenças de produtividade entre 
os países e dentro dos países. O Brasil é um dos casos que apresenta grande 
diferença entre os produtores em todo o território nacional, apesar de ser 
um dos países mais produtivos do mundo no setor agrícola. A hipótese 
proposta é compreender a escolha ocupacional como sendo um dos fatores 
determinantes dessa diferença. Isto é, a escolha ocupacional para fora ou 
para dentro da propriedade tem forte efeito na produtividade agrícola dos 
empreendimentos familiares. A análise permite confirmar que as restrições 
de crédito e de riqueza são mecanismos que ampliam esse efeito negativo. 
Políticas públicas desenhadas para retirar tais restrições têm a capacidade 
de aumentar a produtividade e, por consequência, a renda per capita e 
o bem-estar ao nível agregado.

O sétimo capítulo, intitulado Qual a direção da convergência na produtividade 
da mão de obra na agropecuária da região Centro-Oeste?, foi produzido 
por Filipe de Morais Cangussu Pessoa, Marcelo José Braga e Mateus Pereira 
Lavorato. Embora sabendo-se que o Centro-Oeste é a região com maior 
produtividade do trabalho, procurou-se investigar se existiu um processo 
de convergência desse indicador no setor agropecuário na região ao longo 
do período de 1970 a 2006. Os resultados não só indicam um aumento das 
desigualdades dentro da região, como revelam que sua dinâmica de evolução 
apresentou um processo de convergência em direção às classes inferiores de 
produtividade em relação à média da região.

Na quarta seção (iv), incluem-se três capítulos. O oitavo capítulo  –  
Medindo o crescimento do agronegócio: bonança externa e preços relativos –, 
de autoria de Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, abordou a questão 
macroeconômica. O problema aqui discutido foi compreender por que a 
participação do PIB do agronegócio na economia brasileira caiu mesmo du-
rante o boom das commodities, já que seus preços internacionais alcançaram 
patamares extremamente elevados no período de 2003 a 2011. A queda 
na participação do agronegócio se explica pela valorização muito forte da 
moeda brasileira, que levou à tendência de queda dos preços relativos do 
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setor durante a expansão. O setor manteve-se em crescimento graças a sua 
produtividade e eficiência. As exportações cresceram e proporcionaram 
grandes volumes de moeda estrangeira barata, que viabilizaram o aumento 
ainda maior de importações de bens de consumo e de capital, sustentando 
rápido crescimento da economia com inflação controlada e com elevação 
de salários e redução da desigualdade. A raiz do processo está numa bonança 
externa, mas seus resultados foram potencializados pela transferência de 
renda do agronegócio para o conjunto da sociedade.

O nono capítulo, Ciclos de Kondratieff e o agronegócio brasilei-
ro: a importância da conjuntura externa para o crescimento do setor entre 
2000 e 2015, traz o debate feito por Felippe Serigati e Roberta Possamai. 
O boom de commodities do período recente e a consequente expansão do 
agronegócio brasileiro – com frequência – são justificados pelo aumento da 
demanda por alimentos e fibras nas economias emergentes e pelo conjunto de 
fatores internos, como a disponibilidade de terras, o desenvolvimento de 
tecnologias que alavancaram a produtividade e a maior oferta de recursos 
financeiros para as políticas agrícolas. Apesar de compreender isso, esses 
fatores não são suficientes para explicar a dinâmica de todo o processo.  
É necessário incorporar os movimentos de oferta e demanda dos mercados de 
commodities dentro do contexto dos ciclos de Kondratieff e, consequente-
mente, a influência da atividade financeira sobre o processo de formação dos 
preços. Ao reconhecer essas especificidades, emergem diversas evidências de 
que essa conjuntura não vai se repetir na próxima década, pois a economia 
mundial estará operando na fase de desaceleração do seu ciclo. Isso implica 
que o agronegócio brasileiro terá que lidar com um cenário externo não 
tão favorável. Todavia, esse processo não pode ser caracterizado como uma 
crise, mas como um retorno à trajetória de equilíbrio de longo prazo dos 
mercados de commodities.

O décimo capítulo, escrito por Rogério Edivaldo Freitas, é intitulado 
A agropecuária e os seus processados na balança comercial brasileira. O objetivo 
foi identificar a participação da agropecuária e de seus processados no saldo 
e nos fluxos comerciais brasileiros. Destarte, construiu-se uma base de dados 
de comércio agropecuário para o período 1989-2014, e elaborou-se uma 
classificação específica dos grupos de produtos agropecuários a partir do 
desempenho (superavitário ou deficitário) no período em tela. Os resultados 
sinalizam para a estrutura superavitária do comércio agropecuário brasileiro, 
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ainda que sejam identificados grupos de produtos deficitários e/ou possíveis 
janelas de oportunidade para determinados grupos de produtos.

Por fim, na quinta seção (v), apresentam-se três capítulos, os quais abordam 
a agricultura de baixo carbono. O décimo primeiro capítulo, Modelagem de 
mudanças de uso da terra no Brasil: 2000-2050, é fruto de um extenso trabalho de 
equipe, que engloba diferentes instituições nacionais e internacionais. A equipe 
de trabalho é composta por vários pesquisadores, a saber: Gilberto Câmara, Aline 
Cristina Soterroni, Fernando Manoel Ramos, Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, 
Rebecca Mant, Pedro Andrade, Marina Garcia Pena, Aline Mosnier, Petr Havlik, 
Johannes Pirker, Florian Kraxner, Michael Obersteiner e Valerie Kapos. Entendendo 
o comprometimento brasileiro com a questão da sustentabilidade ambiental, este 
capítulo analisa o impacto de metas de sustentabilidade acordadas pelo governo 
brasileiro no âmbito internacional. Procurou-se investigar – para os diferentes bio-
mas brasileiros – as implicações de diversos itens do novo Código Florestal sobre 
trajetórias de produção agropecuária, dinâmica de mudanças de uso e cobertura da 
terra, e emissões. Os resultados mostram que o Brasil tem potencial para conciliar 
o seu protagonismo para a preservação ambiental e redução de emissões de 
gases de efeitos estufa com o seu papel de grande produtor de alimentos e 
biocombustíveis do mundo.

O décimo segundo capítulo, preparado por Angelo Costa Gurgel e Roberto 
Domenico Laurenzana, avalia os Desafios e oportunidades da agricultura brasileira 
de baixo carbono. O principal problema aqui estudado foi o de verificar qual seria 
o potencial da agricultura de baixa emissão de carbono para a redução das emissões 
brasileiras de gases de efeito estufa. A hipótese a ser estudada foi a de mostrar que 
a agricultura de baixa emissão de carbono, incentivada pelo Plano Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), foi capaz de contribuir para reduzir as 
emissões da agropecuária brasileira e para o alcance dos compromissos internacionais 
assumidos pelo país. Os resultados indicaram que a agropecuária é capaz de reduzir 
suas emissões anuais de gases de efeito estufa em até 209 milhões de toneladas 
de CO2 Eq. até 2050, com queda de apenas 3% na produção de culturas e 
de até 10% na pecuária.

Finalmente, o décimo terceiro capítulo, O controle do desflorestamento 
e a expansão da oferta agrícola no Brasil, é assinado por Joaquim Bento de 
Souza Ferreira Filho, Luis Alejandro Ribera e Mark Horridge. Tentou-se 
verificar as implicações econômicas da redução do desflorestamento no 
Brasil. A questão central ponderou quais seriam os impactos da redução 
da oferta de terras agrícolas no Brasil sobre a oferta de alimentos. A análise 
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foi conduzida por meio da aplicação de um modelo de equilíbrio geral 
computável. A hipótese examinada foi a de que a agricultura seria capaz 
de se expandir mesmo com esta restrição na expansão da oferta de terras, 
tanto pela existência de uma “fronteira intensiva” na forma de pastagens 
de baixa produtividade como pelo processo da mudança tecnológica.  
As simulações mostraram que o custo social da interrupção do desfloresta-
mento no Brasil seria relativamente baixo – em termos agregados. Em termos 
regionais, entretanto, efeitos negativos mais pronunciados seriam observados 
nos estados localizados na fronteira agrícola, o que sugere a necessidade de 
políticas compensatórias específicas na implantação das políticas estudadas.

Em conclusão, a coletânea reúne trabalhos que contribuem para uma 
compreensão mais aprofundada e detalhada do desenvolvimento agrope-
cuário brasileiro no período recente. O novo padrão de acumulação de 
capital é fundamental para se entender a dinâmica da moderna agricultura.  
No Brasil, a modernização é relativa, pois existem imperfeições de mercado 
que atrapalham a disseminação de novas tecnologias, o que requer repensar a 
extensão rural. Neste contexto, é importante entender a lógica de ocupação 
das novas fronteiras agrícolas (expansão recente no Cerrado nordestino e 
no Centro-Oeste) e a relevância da trajetória crescente da produtividade. 
Não há dúvidas de que a evolução produtiva do setor agropecuário colabora 
tanto em termos econômicos quanto em questões de sustentabilidade ambiental. 
Os temas propostos buscaram seguir uma lógica capaz de compreender a 
riqueza produtiva do agronegócio. Fica aqui registrado o convite à leitura e à 
consulta do material.




