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“E todavia se move”... Mais que um prefácio ao livro Agricultura, Transformação 
Produtiva e Sustentabilidade, este prólogo representa uma defesa da frutífera 
agenda de pesquisa que posiciona o agronegócio no centro da discussão de vá-
rios aspectos da economia brasileira, consolidada pelo trabalho continuado de 
um grupo de pesquisadores de várias instituições públicas de pesquisa do país –  
Ipea, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e universidades.

Muitos estudos já mostraram a importância do agronegócio como força trans-
formadora do espaço rural, da economia e da sociedade. Vale mencionar os grupos 
pioneiros de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), liderados pelo professor 
Decio Zylbersztajn, e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que teve 
à frente, no início, o professor José Graziano e a professora Angela Kageyama, e 
foi depois transformado em um coletivo denominado Núcleo de Economia Agrí-
cola (NEA), vinculado ao Instituto de Economia (IE) da Unicamp. Estas equipes 
apontavam para a perspectiva de um espaço agrário e agrícola recortado por cadeias 
produtivas, contratos, e articulado de forma sistêmica à pesquisa sobre o mundo 
rural. Verifica-se não somente certo pioneirismo internacional nessas investigações, 
mas também forte interface com os debates sobre complexos agroindustriais e com 
o que especialistas franceses denominaram filière. Pesquisadores da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) e da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) buscaram aprimorar a base empírica dos métodos de equilíbrio geral 
computável como forma de entender os vínculos entre a agricultura e os outros 
setores da economia. Dessa maneira, foi se consolidando uma base sólida e plural 
de investigação.

Não obstante, ações coletivas demandam por vezes um chamado; e este foi 
feito no lugar certo, na hora certa. Trata-se da histórica apresentação do professor 
Zander Navarro na XLII Reunião da Sociedade Brasileira de Economia, Admi-
nistração e Sociologia Rural (Sober), em Cuiabá, em 2004. Nela, o professor se 
insurge contra os clichês que reduzem o debate sobre o rural e a agricultura a uma 
polarização entre agronegócio e movimentos sociais. 
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O Ipea, em 2010, lança a obra A Agricultura Brasileira, organizada por José 
Garcia Gasques, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e Zander Navarro, que se volta 
para a análise do desempenho, desafios e perspectivas da agricultura brasileira, com 
temas amplos, todos direcionados a mostrar sua incorporação de inovações, seus 
ganhos de produtividade, e tornando-se, com isto, crescentemente complexa –  
mormente quanto às matérias sobre regulação – e cada vez mais heterogênea, 
especialmente devido a processos de seleção operados pelo próprio movimento de 
transformação estrutural.

Em seguida, como que coroando anos de pesquisa empírica e de incorporação 
inovadora de teorias recentemente desenvolvidas ao mundo rural, foi editado pela 
Embrapa, com a participação do IE/Unicamp, o livro O mundo rural no Brasil do 
século 21, organizado pelo professor Antonio Marcio Buainain, pelo pioneiro da 
organização da pesquisa agrícola brasileira Eliseu Alves, pelo polêmico e ousado 
professor Zander Navaro, e pelo autor deste prefácio. Nele se aceita o desafio de 
registrar o debate de visões contraditórias sobre o espaço rural, o território e o agro-
negócio. Revela-se a preocupação de romper as barreiras colocadas em discussão por 
anos de “isolamento” entre, por um lado, os grupos de pesquisadores partidários 
das visões favoráveis ao protagonismo do agronegócio e, por outro, aqueles que 
enfatizam o protagonismo da agricultura familiar e as possibilidades de que ela 
empalme técnicas ambientalmente sustentáveis, auxilie na redução da pobreza e, 
com isto, favoreça a emergência de uma economia mais justa e igualitária. 

O presente volume faz parte de uma estratégia inteligente no sentido de 
incorporar os principais resultados do mencionado debate, reunindo artigos que 
apontem para soluções. Aqui fica clara a percepção de que o modelo que prescindiu 
da extensão rural – o papel de estimular a difusão de inovações era das empresas 
fornecedoras de insumos modernos – está se esgotando. Portanto, o aproveitamento 
de novas tecnologias de informação, combinadas às demandas por uma agricultura 
menos excludente, impõe novas formas de incentivar a transferência tecnológica 
aos agricultores. Apesar das matrizes teóricas distintas, os artigos que compõem 
a primeira seção deste livro são ao mesmo tempo polêmicos e informativos: ates-
tam a distância entre a real evolução das organizações ao longo desses anos e o 
seu perfil ótimo para enfrentar desafios concretos, os quais já se mostram visíveis 
e preocupantes.

O Brasil é um país de complexidade ímpar. Não de fácil entendimento.  
A ocupação das novas fronteiras de expansão segue as previsões da teoria da inovação 
induzida, aproveitando grandes áreas mecanizáveis e os incentivos de preços dados 
pelas exportações de commodities. Com isto, cria-se a tentação de considerar esse 
processo como uma forma excludente de ocupação de espaços rurais. Mas quem 
estaria sendo excluído? Trata-se de ocupação da fronteira interna que gera efeitos 
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dinâmicos, expande a produção com aumentos de produtividade da terra, contribui 
para a polarização regional tornando referência algumas cidades, e passa a demandar 
novos investimentos em logística de armazenamento e transporte. Existiriam alter-
nativas que fossem mais socialmente inclusivas? Ou o efeito poupa-terra acoplado 
à ocupação de novas regiões já daria sua contribuição para o ganho social? 

A segunda seção do livro fornece informações atualizadas e bem concatenadas 
que permitem evitar clichês sobre concentração fundiária e bem-estar. Um ponto 
de destaque é verificar como um conceito, o da ocupação dos cerrados, ainda vem 
gerando efeitos de transbordamento, os quais não só permitem ampliar as áreas 
produtivas, com suas respectivas preocupações ambientais de relevo, mas também 
ensejam potencializá-las com inovações. 

Apesar desta coletânea contar com uma seção específica sobre produtivida-
de, o tema percorre vários de seus capítulos. É um tópico de relevo, uma vez que 
não se pode esperar que as produtividades parciais e totais dos fatores continuem 
aumentando indefinidamente, enequanto forma de sustentar a pressão sobre uma 
agricultura exportadora que atende simultaneamente a um enorme mercado interno. 
Investigar os fatores responsáveis pela manutenção dos ganhos de produtividade 
é fundamental, e o presente livro, em sua terceira seção, contribui sobremaneira 
para isso.

A incursão pela macroeconomia também corresponde a uma questão de 
muito interesse, uma vez que se situa no centro das discussões atuais. Ressalte-se 
o debate sobre o aparente paradoxo de que os preços relativos do setor agrícola 
não cresceram sequer no período de forte elevação dos preços das commodities. 
O resultado obtido atribui o não crescimento dos preços relativos ao aumento 
de produtividade e da eficiência do setor. Assim, exime a agricultura da culpa de 
contaminar a economia com sua “baixa produtividade” e competitividade espúria 
lastreada na alta de preços das commodities. O resultado contraria as previsões 
obtidas pelos modelos ricardianos de dois setores que voltaram à moda.

Não se pode esperar, contudo, que o sucesso de pesquisas focadas em produ-
tividade, ganhos de escala e ocupação de fronteira seja eterno. O uso da agricultura 
para produção de combustíveis leves ampliou a pressão sobre o uso do solo, o que 
gerou críticas ao Brasil e atiçou a “sanha” daqueles que ideologicamente se opõem 
ao modelo brasileiro de agricultura. Em todos os lados das argumentações há 
pontos corretos e errados. Por isso, é muito interessante a construção de cenários 
que enfatizam a importância de medidas institucionais, como a implementação do 
Código Florestal, de arranjos entre produtores para evitar mudanças desnecessárias 
e inconvenientes no uso do solo, assim como da continuidade das pesquisas que 
poupam recursos e contribuem para a redução de emissões de gases que contribuem 
para o efeito estufa – por exemplo, o uso de variedades geneticamente modificadas,  
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e o cultivo mínimo. Nos cenários construídos nessa última seção do livro, vale 
observar ademais que são baixos os custos para atender às metas dos planos de 
redução do deflorestamento, os quais, no entanto, trazem consigo contribuição 
significativa para a questão ambiental. 

Finalmente, ainda no sentido de se estimarem efeitos possíveis de ações ins-
titucionais amplas, as quais dependem de mecanismos de incentivos à tomada de 
decisões dos agentes descentralizados, o livro apresenta o grande desafio da atua-
lidade: gerar um conjunto de ações virtuosas que atue como um paradigma para 
redefinição das trajetórias tecnológicas ampliadas da agricultura brasileira. De fato, 
programas que estimulem uma agricultura sustentável são verdadeiros definidores 
de “áreas problemas” para o futuro. Sinaliza-se aqui ser mais fácil construir cenários 
do que superar os obstáculos às ações efetivas na direção desejada: uma agricultura 
nacional e internacionalmente competitiva, poupadora de terra, sustentável, e me-
nos geradora de assimetrias e heterogeneidades produtivas, tecnológicas e sociais. 

Que venham mais trabalhos como este, pois a tarefa é grande e demanda 
ações integradas de vários campos do conhecimento, da sociologia às inovações 
tecnológicas economicamente viáveis e factíveis.


