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O leitor que estudou todos os capítulos deste excelente livro e chegou até esta página 
não precisa lê-la. Esta nada acrescentará aos conhecimentos que terá adquirido ao 
mergulhar em trabalhos tão sérios e profundos quanto os quatorze capítulos preparados 
por técnicos reconhecidamente competentes e qualificados, incluindo a introdução, 
feita por José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e José Garcia Gasques.

Aliás, essa introdução é um guia claro para quem teve o privilégio da leitura 
da obra completa. Anuncia o temário e o objetivo de cada texto e sinaliza as prin-
cipais observações dos diferentes autores.

Nunca fui convidado para escrever um posfácio, esta foi a primeira vez.  
Mas, ao percorrer os capítulos e aprender suas lições, fiquei sem saber o que dizer aqui.  
A amarração organizada pela introdução seria suficiente também para fechar a coletânea.

Limito-me, portanto, a alguns comentários colaterais. 

O primeiro desses comentários advém da própria diversidade da agropecuá-
ria brasileira, tão bem retratada nas páginas do livro. Quase impossível analisar o 
nosso setor rural como se fosse um todo. Não o é. Um produtor de uvas de Bento 
Gonçalves, na serra gaúcha, é completamente diferente de um sojicultor de Rondo-
nópolis, de um cafeicultor de Venda Nova-ES, de um canavicultor de Maceió-AL, 
ou de um pimenteiro de Castanhal-PA. Um suinocultor de Chapecó-SC difere-se 
tanto de um pecuarista de Amambai-MS, quanto um leiteiro de Castrolanda-PR 
desassemelha-se de um avicultor cearense.

São mundos completamente diferentes em termos edafoclimáticos, fundiários, 
tecnológicos, culturais e até mesmo étnicos. Coexistem miniprodutores de 2 ou 
3 hectares de hortifrutigranjeiros dos cinturões verdes das capitais estaduais, com 
fazendas enormes de milhares de hectares que produzem soja, milho, algodão e 
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florestas plantadas, sobretudo no Centro-Oeste. Em Rondônia, tem gente plantando 
com mais de 2.800 mm de chuvas anuais; no agreste nordestino, há agricultores 
que cultivam seus produtos com menos de 500 mm. Há produtores na “terra roxa” 
de Londrina e em campos e cerrados abundantes pelo país todo. Tem gente que 
usa agricultura de precisão ou drones com nanotecnologia e máquinas com global 
positioning system (GPS), bem como há os que plantam com “matraca” e capinam 
com enxada. Uma diversidade imensa, como se estivéssemos falando de países tão 
diferentes quanto Canadá e Uganda.

Como montar políticas públicas que sirvam a toda essa ampla dispersão? 
Impossível. Seriam necessárias medidas específicas por região, por padrão tecno-
lógico e educacional, bem como por tamanho da propriedade e da renda nesta 
auferida. Precisar-se-ia de regras distintas para crédito, seguro, preços de garantia, 
estímulos díspares para direcionamento de colonos, assistência técnica diferenciada, 
modelos de cooperativismo e associativismo. 

Toda uma logística precisaria ser articulada ao longo do território nacional, 
integrando produtores com consumidores nacionais e estrangeiros. Tanta coisa 
teria de ser feita...

E não tem sido feita, até mesmo pelo desafio portentoso de enfrentar as 
diversidades geradoras de demandas igualmente múltiplas.

Mas é esse setor rural fantástico, esse agronegócio que se vai consolidando aos 
trancos e barrancos, que representa hoje mais de um quinto do produto interno 
bruto (PIB) brasileiro, gera cerca de um terço dos empregos do país e responde 
pela quase totalidade do nosso saldo comercial.

É esse setor maravilhoso, que – com ou sem políticas públicas adequadas, 
com ou sem organização privada eficiente – vai garantindo a segurança alimentar 
de todos os brasileiros e ainda exporta excedentes que fazem do Brasil o maior 
exportador mundial de café, de açúcar, de suco de laranja, de carne de aves, do 
complexo de soja e de tabaco. É o segundo maior exportador de carne bovina e 
milho e cresce em algodão, carne suína e frutas.

Tão vibrante é o agronegócio brasileiro que – em importante estudo realizado 
em 2011 – a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) apontam que, para haver garantia de alimentos para todos os seres humanos 
em 2020, o mundo precisa aumentar sua produção em 20%. Mas, para que isso 
aconteça, o Brasil tem de crescer o dobro (40%), nas suas exportações de alimentos, 
uma vez que as demais regiões do globo não têm como crescer tanto.

Trata-se de um formidável desafio que temos de enfrentar. O estudo ampara-se 
em três premissas favoráveis ao Brasil: tecnologia tropical sustentável, disponibili-
dade de terra e gente capaz em todos os elos das cadeias produtivas.
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Sobre tecnologia, os números falam o suficiente: de 1990 – ano do devastador 
Plano Collor, que tirou do campo milhares de produtores, secundado mais tarde 
pelo Plano Real, de 1994 – até 2015, a área plantada com grãos cresceu 53%, 
enquanto a produção aumentou 260%. Esse número impressiona a quem estuda 
nosso agronegócio, mas por trás dele há outro, mais impressionante: cultivamos 
hoje 58,3 milhões de hectares com grãos no Brasil; se tivéssemos a mesma produ-
tividade de 1990, seriam necessários mais 78 milhões de hectares para colhermos a 
safra de grãos daquele ano. Em outras palavras, preservamos 78 milhões de hectares 
de cerrados ou florestas do desmatamento, o que mostra termos uma tecnologia 
tropical sustentável. E sustentabilidade é absolutamente essencial para a moderna 
competitividade internacional do agronegócio. Existem outros segmentos em que 
a sustentabilidade prevalece nesse setor. É o caso da agroenergia – vale lembrar que 
o etanol emite apenas 11% do CO2 emitido pela gasolina – e do Programa para 
a Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC), 
enfocado nos capítulos 11 e 12 do livro. 

No item tecnologia, ressalta-se a modernização de máquinas, colhedeiras e 
equipamentos usados no campo depois da Agrishow, criada em Ribeirão Preto em 
1994, a partir de uma ideia do líder paranaense Brasilio Araujo Neto. Ficara claro 
então que nossas máquinas eram obsoletas, além de termos um parque motome-
canizado velho. Disso, surgiu o Programa de Modernização da Frota de Tratores 
Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), importante 
política pública que permitiu a substituição dessa antiga frota por outra moder-
na, responsável direta por aumentos de produtividade por causa da redução de 
desperdícios e perdas. Outras políticas públicas tiveram valor no crescimento do 
agronegócio, ao ajudarem a inovação tecnológica. Mais recursos para crédito rural 
barateado, a introdução da legislação de biossegurança e dos produtos orgânicos, a 
criação de papéis novos para a comercialização das safras e até mesmo o incipiente 
seguro rural, criado em 2003, são exemplos disso.

Sobre disponibilidade de terra e sua ocupação, bem como desenvolvimento 
rural, o livro trata a respeito disso em alguns capítulos (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). O certo 
é que todas as atividades agrícolas ocupam apenas 10% – em números redondos – 
do território nacional, enquanto as pastagens tomam outros 20%. E, consideradas 
as legislações vigentes (Código Florestal, reservas e parques nacionais, estaduais, 
municipais ou privados, terras para indígenas e quilombolas, entre outras), ainda 
temos aproximadamente 15 milhões de hectares que podem ser agricultados, dos 
quais 10 milhões de hectares viriam de transformação de pastos em agricultura e 
outros 5 milhões de hectares, de outras origens. Importante sublinhar a absoluta 
oposição do campo a desmatamentos ilegais. O capítulo 13 analisa esse tema. 
Seja como for, há muito a crescer, seja horizontalmente, com a incorporação de 
novas áreas, seja com novos aumentos de produtividade, como mostra o capítulo 5. 
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E, finalmente, sobre a qualidade dos profissionais do agronegócio, há dife-
renças profundas entre os homens e mulheres do campo do Brasil e os da Europa 
e Ásia, principalmente. Nossos produtores são muito mais jovens, em média, 
que os europeus e os asiáticos e têm elevado grau de preparação em tecnologia e 
gestão. Muito disso se deve aos planos de estabilização da economia – como os já 
citados Collor e Real –, que provocaram grandes perdas econômicas a produtores 
dos pais todo e expulsaram milhares deles do campo, sobretudo pequenos do Sul, 
do Sudeste e do Nordeste e grandes e médios do Centro-Oeste. Os remanescentes 
tiveram de competir – sem nenhuma proteção – com seus concorrentes subsidiados 
dos países ricos, e o fizeram não apenas incorporando tecnologias, mas também 
inovando em gestão. A estabilização econômica obrigou-os a melhorar suas gestões 
comercial, financeira, fiscal, de recursos humanos e ambiental. Nossos produtores 
das modernas fazendas de hoje sabem em tempo real o preço de suas colheitas em 
Chicago e Pequim, ou se choveu na Argentina ou na Austrália, e decidem com 
grande dose de informações corretas. Isso faz muita diferença, especialmente se 
considerando o crescimento do mercado externo, com ênfase aos países emergen-
tes, em que as populações e a renda per capita crescem mais que nos países ricos. 
Os capítulos 8, 9 e 10 discutem essa temática. Nossas exportações deram saltos 
notáveis: em 2000, o agronegócio brasileiro exportou US$ 20 bilhões, saltando 
para US$ 88 bilhões, em 2015, até mesmo com a crise financeira internacional do 
período 2008-2010, que reduziu o fluxo de comércio mundial. E o crescimento de 
demanda dos emergentes é evidente: em 2000, cerca de 59% das exportações do 
agronegócio brasileiro foram para Estados Unidos e União Europeia, o que caiu 
para 28%, em 2015. As exportações aumentaram também para esses mercados, 
mas para os emergentes cresceram muito mais. A China, por exemplo, importou 
em 2000 só 2,7% do que o Brasil vendeu para fora; em 2015, esse número pulou 
para 24%! As transformações do eixo de comércio global impactam e ainda im-
pactarão muito o agronegócio brasileiro.

De qualquer maneira, temos de enfrentar o desafio colocado pelo estudo 
da OCDE e da FAO, e nem se trata de olhar para 2050, quando – segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU) – o mundo terá 9 bilhões de habitantes e 
será necessário, até lá, aumentar a produção alimentar em 70%! Estamos falando 
de 20% a mais até 2020, que é amanhã. Estaremos aptos a responder a esse desafio? 
O livro analisa essas possibilidades em seus diferentes estudos. Temos terra para 
avançar, temos tecnologia sustentável, temos gente capaz – desde pesquisadores e 
professores até os produtores e os trabalhadores rurais –, temos políticas públicas 
razoáveis – embora haja muito a melhorar –, temos clima aceitável – mas é preciso 
estar atento às mudanças climáticas –, temos água abundante – embora mal distri-
buída –, temos as condições necessárias. Mas não as suficientes. Falta uma estratégia 
articulada que compreenda investimentos em logística e infraestrutura, talvez o maior 
gargalo para o crescimento competitivo sustentável. Que abranja uma política de 



Posfácio  | 385

renda realista, com interação entre um seguro rural efetivo e abrangente, um crédito 
desburocratizado e ágil, preços de garantia e mecanismos de comercialização. 
Que compreenda uma vigorosa política de comércio externo via acordos bilaterais 
com grandes países consumidores, como já fizeram nossos vizinhos da América do Sul 
com a Parceria Transpacífico. Que abranja mais recursos em tecnologia e inovação, 
inclusive ao agregar valor às exportações. Que modernize e flexibilize legislações ob-
soletas, como a trabalhista rural. Que promova reformas centrais, como a tributária, 
para o campo. Que estimule o associativismo e o cooperativismo rural e de crédito, 
instrumentos fundamentais para a inclusão de pequenos agricultores e uma efetiva 
assistência técnica e extensão rural. Que invista na formação de recursos humanos 
para o campo, com educação e saúde apropriadas. 

Em resumo, o livro mostra o quanto já avançamos e o quanto ainda temos 
de avançar, seja na área pública, seja no setor privado. E avançar é preciso. 
Não apenas para criar emprego, renda e riquezas para os brasileiros melhorarem 
seu padrão de vida. Mas também para garantir segurança alimentar para o mundo 
todo; em especial, nos países emergentes. Segurança alimentar é a única garantia 
de paz universal: não há paz onde existe fome, e as atuais migrações de milhares 
de asiáticos e africanos para Europa e América são a mais recente prova disso.  
O Brasil pode ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, por conseguinte, 
o campeão mundial da paz. Não pode haver desafio mais portentoso. Esse livro 
mostrou caminhos: mãos à obra! 




