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José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e Albert Fishlow narram neste livro a trajetória 
de um dos maiores sucessos na história econômica recente no Brasil – o agronegócio. 
No começo da década de 1960, o Brasil importava 30% dos alimentos que consumia, 
e a balança comercial de produtos, como cereais ou carne de frango, era deficitária. 

A agricultura no Brasil era altamente regulada. O importador de uma saca 
de trigo e o exportador de um quilo de açúcar precisavam de licenças do governo.  
A abertura comercial do começo dos anos 1990 e a diminuição dos controles sobre 
a produção e a exportação de produtos agrícolas foram cruciais para a revolução  
no agronegócio. Contudo, muito antes, em 1973, um ator importante nesta 
revolução, a Embrapa, foi criado. 

A Embrapa almejava gerar conhecimento e tecnologia para a agropecuária 
brasileira. Não obstante, esta empresa não foi a primeira instituição produtora de 
P&D para o setor no Brasil. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), por exemplo, data do começo do 
século passado, e sua evolução foi seguida de forte comprometimento do governo 
com o desenvolvimento de novas tecnologias para a agropecuária. Pouco depois, 
entre as décadas de 1960 e 1970, para facilitar a adoção de novas técnicas por 
produtores nacionais, o governo federal reorganizou os programas de assistência 
técnica e rural. 

Este livro descreve detalhadamente a organização e o impacto da Embrapa, 
que gerou importantes melhorias no processo de produção agropecuária em pouco 
mais de quatro décadas. Um dos maiores sucessos da Embrapa foi o desenvolvimento 
de tecnologias que permitiram a ocupação do Cerrado, a região que produz quase 
metade dos grãos no Brasil. O agronegócio é responsável por uma grande parte das 
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exportações do país. Além do impacto na exportação, o progresso na agropecuária 
melhorou a vida da população – a parcela da renda que o trabalhador brasileiro 
necessita para adquirir a cesta básica é hoje menos da metade do que era em 1960.

Para analisar a evolução do setor agropecuário no Brasil, Vieira Filho e Fishlow 
utilizam um esquema teórico unificado que traz muita clareza para a discussão.  
Os economistas apreciarão o capítulo 2 que expõe a teoria, mas outros leitores poderão 
pular esse capítulo e, ainda assim, aprender muito com este livro, perpassando também 
por exemplos de sucesso no setor industrial – os casos da Petrobras e da Embraer.

Desde a década de 1980, o crescimento econômico do Brasil tem decepcionado. 
A principal causa deste mau desempenho foi a estagnação da produtividade total  
de fatores (PTF), a medida de quanto se pode produzir de bens e serviços com os 
mesmos fatores de produção. A agricultura foi uma grande exceção neste quadro 
medíocre. Entre 1990 e 2009, a PTF da agricultura brasileira cresceu 160% do 
crescimento da PTF na agricultura norte-americana. A história que os autores expõem 
aqui com grande lucidez poderia servir para a construção de uma política econômica 
capaz de produzir crescimento no longo prazo. 


