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PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA NO BRASIL
Rogério Edivaldo Freitas*

1 INTRODUÇÃO

Estudos clássicos dedicados à economia agrícola no Brasil (Castro, 1969; Marcondes, 
1995; Homem de Mello, 1999) já discutiam as funções centrais da agricultura no 
sistema econômico e, dentre elas, a obtenção de divisas por meio de exportações 
líquidas, a liberação de fatores produtivos para outras atividades econômicas, 
ofertar alimentos internamente em qualidade e quantidade, e suprir o tamanho 
do mercado interno e ser instrumento para sua expansão.

No caso da agricultura brasileira, os últimos 50 anos presenciaram profundas 
mudanças nas estruturas de produção, suprimento de insumos, e comercialização 
e distribuição interna e externa de inúmeros produtos de origem agrícola, alguns 
dos quais, inclusive, se tornaram de grande volume produzido ao longo do período, 
como soja e algodão por exemplo.

Na questão dos saldos comerciais, vigoraram superávits comerciais agrope-
cuários em todos os anos de 1989 a 2012 (Freitas, 2014), mesmo em exercícios 
nos quais o saldo comercial brasileiro foi negativo.1 Sob tal prisma, Bonelli e 
Malan (1976) já argumentavam que a capacidade de geração de divisas através de 
exportações é pelo menos tão importante quanto a eventual capacidade de poupar 
divisas substituindo importações por produção doméstica.

Em termos de liberação de mão de obra para outras atividades, Ferreira et al. 
(2006) contabilizaram uma redução de 400 mil pessoas na PEA rural entre inícios da 
década de 1990 e a metade da década de 2000, com queda em termos de ocupações 

* Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura 
(Diset) do Ipea. O autor agradece a Gesmar Rosa dos Santos e a José Mauro de Morais, ambos da Diset/Ipea, pelas 
críticas ao trabalho, isentando-os por completo dos erros e imperfeições aqui remanescentes. Registre-se também um 
agradecimento a Luís Claudio Kubota da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea, por haver disponibilizado 
o estudo OECD (2014), aqui aproveitado.
1. Aqui, é preciso evidenciar o aspecto estrutural de tais resultados, na medida que eles foram obtidos em períodos 
marcados por diferentes moedas, por variados regimes cambiais, por condições comerciais oscilantes e por crises 
internacionais, ou seja, no contexto das mais diversas condições de operação das atividades de campo, processamento 
e comercialização de produtos agropecuários. Este quadro vem ressaltar o posicionamento competitivo e ganhos de 
produtividade por parte da agricultura local.
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agrícolas e de ocupações não agrícolas.2 Tal fenômeno está incorporado na avaliação 
de outros analistas, como em Bonelli e Fontes (2013).

Os resultados de elevação da produção agrícola total (em toneladas), com 
um menor emprego de mão de obra, ancoram-se na incorporação de capital em 
termos de máquinas e em alterações nos parâmetros tecnológicos das funções de 
produção em uso nas atividades agrícolas empreendidas no país.

No âmbito da oferta interna de alimentos, Barros (2002) havia estimado a 
variação de preços reais de diversos itens agrícolas e/ou alimentares no período 
1975-2000, verificando redução no preço real de açúcar, alface, arroz, banana, 
batata, café, cenoura, feijão, laranja, mamão e tomate. 

Já em termos de volume gerado, num período mais próximo, observa-se que 
algodão em pluma, milho, soja/derivados e trigo, em particular, têm experimen-
tado aumento da produção local. É o que informam os dados da Conab (2014), 
conforme ilustrados a seguir.

TABELA 1
Balanço de oferta e demanda, itens selecionados (1.000 toneladas)

Produto Safra
Estoque 
inicial

Produção Importação Suprimento Consumo Exportação
Estoque 

final

Algodão em 
pluma

2007/08 567,3 1.602,2 33,7 2.203,2 995,3 532,9 675,0

2008/09 675,0 1.213,7 14,5 1.903,2 1.004,1 504,9 394,2

2009/10 394,2 1.194,1 39,2 1.627,5 1.039,0 512,5 76,0

2010/11 76,0 1.959,8 144,2 2.180,0 900,0 758,3 521,7

2011/12 521,7 1.893,3 3,5 2.418,5 895,2 1.052,8 470,5

2012/13 470,5 1.310,2 17,4 1.798,1 887,0 572,9 338,2

2013/14 338,2 1.643,6 20,0 2.001,8 900,0 575,0 526,8

Milho

2007/08 1.824,2 58.652,3 652,0 61.128,5 46.084,1 7.368,9 7.675,5

2008/09 7.675,5 51.003,8 1.181,6 59.860,9 45.414,1 7.333,9 7.112,8

2009/10 7.112,8 56.018,1 391,9 63.522,8 46.967,6 10.966,1 5.589,1

2010/11 5.589,1 57.406,9 764,4 63.760,4 48.485,5 9.311,9 5.963,0

2011/12 5.963,0 72.979,5 774,0 79.716,5 51.888,6 22.313,7 5.514,2

2012/13 5.514,2 81.505,7 911,4 87.931,3 53.159,5 26.174,1 8.597,7

2013/14 8.597,7 75.455,6 300,0 84.353,3 53.817,9 19.500,0 11.035,5

2. Em paralelo, é reconhecida a importância do setor agrícola e das agroindústrias a jusante em relação ao dinamismo 
econômico das cidades médias brasileiras e, por conseguinte, enquanto fator de limitação de fluxos migratórios, para 
os maiores centros urbanos nacionais.

(Continua)
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Produto Safra
Estoque 
inicial

Produção Importação Suprimento Consumo Exportação
Estoque 

final

Soja em 
grãos

2007/08 3.675,6 60.017,7 96,3 63.789,6 34.750,0 24.499,5 4.540,1

2008/09 4.540,1 57.161,6 99,4 61.801,1 32.564,0 28.562,7 674,4

2009/10 674,4 68.688,2 117,8 69.480,4 37.800,0 29.073,2 2.607,2

2010/11 2.607,2 75.324,3 41,0 77.972,5 41.970,0 32.986,0 3.016,5

2011/12 3.016,5 66.383,0 266,5 69.666,0 36.754,0 32.468,0 444,0

2012/13 444,0 81.499,4 283,8 82.227,2 38.524,0 42.791,8 911,4

2013/14 911,4 86.082,3 300,0 87.293,7 40.080,0 45.296,6 1.917,1

Farelo de 
soja

2007/08 1.867,6 24.717,0 117,3 26.701,9 11.845,0 12.287,9 2.569,0

2008/09 2.569,0 23.187,8 43,4 25.800,2 11.644,0 12.253,0 1.903,2

2009/10 1.903,2 26.719,0 39,5 28.661,7 12.944,0 13.668,6 2.049,1

2010/11 2.049,1 29.298,5 24,8 31.372,4 13.758,0 14.355,0 3.259,4

2011/12 3.259,4 26.026,0 5,0 29.290,4 14.051,0 14.289,0 950,4

2012/13 950,4 27.258,0 3,9 28.212,3 14.000,0 13.333,0 879,3

2013/14 879,3 28.105,0 5,0 28.989,3 14.100,0 13.579,4 1.309,9

Óleo de 
soja

2007/08 275,1 6.259,5 27,4 6.562,0 4.000,0 2.315,8 246,2

2008/09 246,2 5.872,2 27,4 6.145,8 4.250,0 1.593,6 302,2

2009/10 302,2 6.766,5 16,2 7.084,9 4.980,0 1.563,8 541,1

2010/11 541,1 7.419,8 0,1 7.961,0 5.528,0 1.741,0 692,0

2011/12 692,0 6.591,0 1,0 7.284,0 5.328,0 1.757,1 198,9

2012/13 198,9 6.903,0 5,0 7.106,9 5.500,0 1.362,5 244,4

2013/14 244,4 7.117,5 5,0 7.366,9 5.500,0 1.373,5 493,4

Trigo

2007/08 1.337,9 4.097,1 5.926,4 11.361,4 9.719,0 746,7 895,7

2008/09 895,7 5.884,0 5.676,4 12.456,1 9.398,0 351,4 2.706,7

2009/10 2.706,7 5.026,2 5.922,2 13.655,1 9.614,2 1.170,4 2.870,5

2010/11 2.870,5 5.881,6 5.771,9 14.524,0 10.242,0 2.515,9 1.766,1

2011/12 1.766,1 5.788,6 6.011,8 13.566,5 10.444,9 1.901,0 1.220,6

2012/13 1.220,6 4.379,5 7.010,2 12.610,3 10.584,3 1.683,8 342,2

2013/14 342,2 5.527,9 6.700,0 12.570,1 11.531,4 50,0 988,7

2014/15 988,7 6.714,0 5.750,0 13.452,7 11.928,6 500,0 1.024,1

Fonte: Adaptação do autor. 
Obs.: Estimativa em abril/2014. Estoque de passagem – Algodão e Soja: 31 de dezembro – Milho: 31 de janeiro – Trigo: 31 de 
julho. Dados gentilmente fornecidos pelo Sr. Eledon Pereira de Oliveira da Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Safras 
(Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB).

Numa panorâmica histórica, Furtado (2007) já havia analisado o processo 
de extração de recursos reais do setor agropecuário ao longo da história econômica 
brasileira, listando os motivos do êxito da empresa açucareira no Brasil colonial, 
a importância do dueto açúcar – pecuária no complexo econômico nordestino 
(sobretudo nos momentos de crise), e a centralidade do chamado vazamento do 

(Continuação)
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capital cafeeiro para outras atividades no desenvolvimento histórico de vários setores 
industriais e urbanos no Brasil do século XX. Em todos esses momentos, o setor 
foi também central como fonte geradora de empregos na economia brasileira.3

Mais recentemente, entre as décadas de 1970 e 1990, submetida a diversos 
momentos de stress nos períodos de turbulência inflacionária, além do impacto 
inegável do período de abertura comercial intensificado entre 1986 e 1991 (Barros 
e Goldenstein, 1997), a agricultura foi capaz de engendrar a reorganização de seu 
sistema de pesquisa, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), e res-
ponder de forma relativamente adequada mesmo às pressões de demanda aquecida 
nas fases de implantação do Plano Real de estabilização monetária.

O SNPA compõe-se da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
de diversas Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAs), de inúmeras 
universidades e de outras organizações voltadas à pesquisa nas áreas correlatas, cabendo 
à primeira o papel de coordenadora do Sistema.4

Presentemente, ao menos três pontos de tensão podem ser detectados no 
SNPA.5 O primeiro refere-se ao fato de que muitas OEPAs vivem um processo 
de reestruturação operacional e/ou orçamentária, que é variante conforme as 
circunstâncias regionais em que se inserem. Conforme debatem Fuck e Bonacelli 
(2007), a reorganização do SNPA brasileiro não é tarefa simples, em função da 
diversidade de instituições que o compõem, da limitada articulação entre elas e 
das profundas mudanças decorrentes das novas tecnologias, que são algumas das 
variáveis a serem consideradas nesse processo.6

Um segundo ponto é o fato de que muitas instituições e organizações de 
pesquisa componentes do SNPA apresentam atividades fim que não se limitam à 
pesquisa, mas também à difusão de assistência técnica, extensão rural, etc, o que 
pode mitigar os esforços de pesquisa. 

3. Sobre este aspecto, é importante ressaltar que, ao menos até a década de 1980, o setor foi alvo de estratégias, controle, 
cotas, subsídios, e intervenção estatal com objetivos variados que não exclusivamente a elevação da produtividade setorial. 
4. Uma síntese das OEPAs está apresentada no Anexo do estudo. Segundo Crestana e Silva (2005), criado ao mesmo 
tempo em que a Embrapa, o SNPA trabalhava segundo uma receita engenhosa para tempos de crise e de enormes 
desafios. Primeiro, havia foco e divisão de trabalho: uma agenda de pesquisa básica, outra estratégica, outra aplicada e 
outra adaptativa. Sem fronteiras rígidas, as universidades cuidavam mais da pesquisa básica, a Embrapa, da estratégica 
e da aplicada, e os institutos estaduais faziam parte da pesquisa aplicada e de toda a pesquisa adaptativa de ajuste 
das tecnologias às condições regionais e locais.
5. Para um estudo de caso do SNPA no âmbito do Sistema Nacional de Inovação, veja-se Fuck e Bonacelli (2010). 
6. Nesta linha, os desafios tecnológicos que se apresentam não são uma continuidade do que se tem feito, mas um 
novo patamar de qualidade científica que requer novas abordagens e refinamentos. Requer, também, novos talentos, 
novas capacidades e novos conhecimentos (CRESTANA e SILVA, 2005). Acerca deste aspecto, cumpre observar que em 
2010, no conjunto de áreas do conhecimento, 2,25% das publicações na Web of Science eram de autores brasileiros, ao 
passo que, no circuito das Ciências Agrárias, este percentual era de 6% (SALLES-FILHO e BIN, 2012; apud OECD, 2014).
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E, por fim, podem surgir conflitos de interesses e/ou de coordenação à propor-
ção em que a Embrapa é, a um só tempo, coordenadora do arranjo e competidora 
quanto à alocação dos recursos do Sistema como um todo.7

Ademais, outra dificuldade presente no funcionamento do SNPA diz respeito à 
divisão de benefícios no que toca à cotitularidade de materiais genéticos produzidos 
por pesquisas que envolvem parcerias entre agentes do setor privado e membros do 
SNPA. Esta é uma questão que perpassa não só a parceria citada, mas se expande 
para questões mais complexas em termos de propriedade intelectual sobre material 
genético, como na dificuldade de limitação de escopo de aplicação entre a Lei de 
Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial.8 

Em relação às parcerias com o setor privado,

... a contribuição do setor privado à inovação agrícola é menor do que seu potencial, 
devido aos inadequados incentivos de política [ ...] Em termos de políticas de inova-
ção, seria importante estimular e apoiar o investimento privado em P&D agrícola ao 
reduzir a rigidez institucional para P&D, e ao minimizar as dificuldades e restrições 
que as organizações de P&D público encontram para implementar atividades de 
pesquisa com o setor privado e em estabelecer parcerias. Infraestrutura básica para o 
desenvolvimento de tecnologias de ponta também teria de ser aprimorada. (OECD, 
2014, p.12) 

Paralelamente, ainda há outros elementos a considerar quanto ao nível de 
produtividade das lavouras brasileiras. Em que pese a relativa9 disponibilidade 
de terras (Gasques, 2011; Barros, 2012; Freitas; Mendonça; Lopes, 2013; 2014) 
para a expansão da produção, inúmeras questões – tanto estruturais quanto con-
junturais – incidem sobre os elos da produção agrícola nacional, a seu montante 
(insumos), em nível de unidades produtivas e à jusante nos elos de distribuição 
e comercialização. Esse ponto já havia sido destacado por Arbache (2013a), em 
termos sistêmicos para a economia brasileira, e aplica-se igualmente para o caso 
dos segmentos agrícolas e subsetores adjacentes.

Igualmente, dadas as dimensões geográficas do país, a heterogeneidade de 
fatores de produção agrícolas (disponibilidade hídrica, infraestrutura, capital fi-
nanceiro, e capital humano) e de condições edafoclimáticas de produção, persistem 
limitadores a uma produção agrícola eficiente em termos econômicos e de utilização 

7. Não obstante, é mandatório deixar explícito o caráter fundamental da Embrapa, tanto individualmente, como na 
condição de coordenadora do SNPA, para os bons resultados na produção de soluções, não raro originais, e que muito 
já contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária nacional. Uma recuperação histórica desse processo está posta 
nos trabalhos de Salles-Filho et al. (2000), Chianca (2004), Fuck e Bonacelli (2007), Gasques et al. (2008) e Fuck (2009). 
8. Para uma leitura introdutória veja-se Zucoloto e Freitas (2013).
9. É Relativa porque as restrições ambientais tendem a agir em favor do aumento de produtividade e da adoção de 
tecnologias poupadoras de fatores de produção.
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dos insumos, sendo provável a expressiva variabilidade de produtividade agrícola 
entre regiões e entre culturas agrícolas.

2 OBJETIVOS E HIPÓTESES

O objetivo do trabalho é identificar estudos já realizados sobre a produtividade 
agrícola10 no Brasil. Implicitamente, reconhece-se que as atividades agrícolas são 
complexas em função de risco climático, das atividades diferenciadas (cultura 
temporária; cultura permanente), do descasamento de condições de mercado nas 
distintas etapas de produção (plantio, manejo, colheita); e da diversidade de solo 
e de disponibilidade hídrica por localidade (Helfand e Rezende, 2003). 

Há duas hipóteses subjacentes ao presente estudo, isto é, i) a de que a medida 
de produtividade é sensível a alguns fatores inescapáveis, ou seja, à definição de 
produtividade, ao método de mensuração respectivamente aplicado, às distintas 
bases de dados (e correspondentes periodicidades) disponíveis11 e às culturas e 
áreas agrícolas em tela; e, ii) a de que a produtividade agrícola, lato sensu, vê-se 
condicionada a fatores sistêmicos (custos de insumos, infraestrutura de transporte, 
canais e arranjos de distribuição, inclusive de venda para o exterior) em função 
de que não é mais possível compreender as unidades produtoras como unidades 
autônomas e independentes per se.

3 METODOLOGIA

A metodologia do estudo compõe-se de duas frentes. Em primeiro plano, buscou-
-se identificar trabalhos de análise empírica aplicada que se dedicaram ao tema 
no Brasil e, se disponível, no exterior. Numa segunda etapa, procurou-se mapear 
as definições, métodos, bases de dados empregadas e resultados obtidos, em linha 
com o item 2. 

Os dados/revisão utilizados foram resultado do levantamento de estudos 
junto ao banco de teses da Capes, ao portal de periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Economic Research 
Service (ERS) do United States Department of Agriculture (USDA), precipuamente, 
sem prejuízo de outros estudos visitados. Dentre as bases de dados empregadas na 
literatura, citam-se a Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Agropecuários e dados dos institutos 

10. Entretanto, em alguns casos serão apresentados resultados de produtividade da agropecuária, tendo-se em vista 
que os respectivos estudos não procederam o específico desmembramento entre resultados para a agricultura e 
resultados para a pecuária.
11. A questão do cuidado com os dados utilizados em cada particular análise não é fundamental apenas no caso da 
produtividade agrícola. Esta preocupação foi também anotada por Bonelli (2013), em termos da produtividade da 
economia em setores agregados.
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estaduais, como o Instituto de Economia Agrícola (IEA) e o Instituto Agronômico 
do Paraná (IAPAR).

A análise dos estudos e pesquisas mapeados procurará contextualizar a exis-
tência de diferentes resultados para a mensuração da produtividade agrícola no 
Brasil, conforme os dados sejam agregados, desagregados por cultura/atividade ou 
desagregados por região.

Aqui é importante registrar que, mesmo mensurações teoricamente mais 
completas, como a Produtividade Total dos Fatores (PTF), ainda mostram-se im-
perfeitas por não levarem em conta questões como a inflação (alterando os preços 
relativos de bens agrícolas finais e de seus insumos, e, portanto, a atratividade 
relativa das distintas culturas), questões tributárias e/ou problemas institucionais 
internos às cadeias agrícolas e que não permitem uma melhor combinação dos 
fatores de produção. Um caso particular da cana-de-açúcar está retratado em Santos 
e Caldeira (2014).

4 RESULTADOS

Com base nos argumentos dos parágrafos anteriores, elaborou-se a quadro 1, 
subsequente, na qual estão descritos os métodos, as bases de dados e os eventuais 
detalhes técnicos considerados pertinentes nos trabalhos que compuseram a base 
de informações deste estudo.

QUADRO 1
Produtividade agrícola no Brasil: uma síntese de estudos

Trabalho (ano) Método e/ou referencial teórico Bases de dados

Herrmann (1972) Taxas de crescimento do produto agrícola Dados do IBGE e da FGV.

Barros (1999)

PTF em três alternativas (método da 
função de produção, método da conta-
bilidade (SOLOW, 1957), método não 
paramétrico (Índice de Tornquist-Theil)

Produção Agrícola Municipal (PAM) (55 culturas: quantidade, 
valor, preço médio);
Produção da Pecuária Municipal (PPM);

Fertilizantes: anuários da ANDA;

Preços: IEA;

Mão de obra: PNAD, Gasques e Conceição (1998), Silva e 
Kageyama (1983), Dias (1998), e Silva (1996);

Salário do trabalhador mensalista: FGV;

Depreciação e estoque de capita (tratores) no Brasil: Censos 
agropecuários do IBGE, Anfavea e OESP.

Bonelli (2002)

Construção de estimativas do PIB munici-
pal por macrossetor econômico, a preços 
constantes, para 1975, 1980, 1985, 1996;
Análise de regressão;
Taxas de crescimento.

Anuário Estatístico do IBGE;
Contas Nacionais (IBGE);
Dados de arrecadação tributária (Secretaria do Tesouro 
Nacional).

(Continua)
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Trabalho (ano) Método e/ou referencial teórico Bases de dados

Brandão (2002)

Construção de cenários a partir de um 
Modelo aplicado de equilíbrio geral;
Taxas de crescimento;
Relação entre o índice de produtividade e
o índice de exportação.

Contas Nacionais (IBGE);
Contribuíram para o trabalho diversas instituições como 
United States Departamento f Agriculture, Banco Mundial, 
United Nations Conference on Trade and Development, 
Organização Mundial do Comércio, Universidade de Monash 
(Austrália), Australian Bureau of Agricultural Research, 
Agriculture Canada.

Macedo et 
al.(2003)

Revisão de literatura Estudos sobre o impacto da pesquisa agrícola no Brasil.

Moreira, Helfand, e 
Figueiredo (2007)

Decomposição de Oaxaca-Blinder (OA-
XACA, 1973; BLINDER, 1973; GREENE, 
2002)/PTF;
Efeitos fixos.

Censo Agropecuário 1996;
Dados complementares da FVG, IEA, Anfavea, PNAD (compo-
sição da família na unidade produtiva).

Rada, Buccola e 
Fuglie (2009)

PTF para microrregiões e estados;
Capacidade de crescimento para microrre-
giões e estados;
Mudança Técnica (MT) para microrregiões 
e estados.

Censos Agropecuários 1985 e 1995/96, FAO (2009).

Brigatte e Teixeira 
(2011)

Cointegração pelo método de Johansen.

IBGE (2008, PIB Agropecuário);
FGV (2008, IPC);
Mendes e Teixeira (2006) (variável trabalho);
Anfavea (máquinas agrícolas);
Ferreira e Miliagros (1998), Ministério dos Transportes (2008) 
(Investimentos em infraestrutura no setor de transportes);
EPE (2006) (Investimentos em eletricidade no meio rural);
Gasques et al. (2006) (Investimentos em pesquisa agrícola);
Lima et al. (2004) e Mendes e Teixeira (2006) (Investimentos 
em técnicas de agricultura irrigada);
Conab (2008) (Investimentos em armazenagem agrícola);
Bacen (2008) (Crédito agrícola). 

Government Office 
for Science (2011)

Relatório de conjuntura

Rada e Valdes 
(2012)

Medidas contábeis: PTF, produtividade da 
terra, produtividade do trabalho;
Medidas econométricas estocásticas: 
função de produção, fronteira de produção, 
distância da fronteira de produção, mudan-
ça técnica, mudança da eficiência técnica.

Censos Agropecuários (1985, 1995/96, 2006) em nível de 
microrregiões.

Gasques et al. 
(2012a)

PTF
United States (2012), Fuglie (2012), Agrostat (2012), BCB 
(2012), Embrapa (1975-2011).

Fuglie e Wang 
(2012) 

PTF Economic Research Service/USDA.

Gasques et 
al.(2012b)

PTF

Censos Agropecuários (1970, 1975, 1980, 1985, 1995-
1996, 2006);
FGV: preços médios do atacado, para produção e terras de 
pastagens;
Anda: preços de fertilizantes;
Abracal: preço de calcário agrícola;
ANDEF: quantidades de inseticidas;
Barros (1999).

Vieira Filho e 
Silveira (2012)

Revisão de estudos clássicos acerca da 
mudança tecnológica na agricultura.

Textos base de discussão: Grilhiches (1957), Paiva (1971), 
Hayami e Ruttan (1988). 

Gasques et 
al.(2013a)

PTF
Censos Agropecuários (1970, 1975, 1980, 1985, 1995-1996, 
2006), ANFAVEA, ANDA, SINDAG, FGV.

(Continuação)

(Continua)
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Trabalho (ano) Método e/ou referencial teórico Bases de dados

Gasques (2013) PTF

Conab;
IBGE;
Mapa;
Embrapa;
Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI);
USDA.

Wise e Sundell 
(2013)

Survey Literatura Internacional.

Arbache (2013a) Artigo de jornal.

Bonelli e Fontes 
(2013a)

Artigo de revista.

Bustus, Caprettini, e 
Ponticelli (2013)

Modelo de equilíbrio parcial para ilustrar 
os efeitos de mudança técnica (viesada 
por fator) sobre a transformação estrutu-
ral em economias abertas;
Testes estatísticos de robustez.

Censos agropecuários (1996, 2006); Censo populacional 
(2000, 2010) ;Zoneamento agroecológico global da FAO, PIA 
(1996-2006).

Alves (2013) Artigo de revista.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos levantamentos da pesquisa.

Com vistas à organização da apresentação dos resultados obtidos, os mesmos 
foram divididos em subitens, quais sejam: 

• Trajetória histórica da produtividade agrícola no Brasil; 

• Produtividade interculturas; 

• Comparação com outros países; e

• Recomendações para a melhoria da produtividade agrícola no Brasil.

Nestes termos, os subitens a seguir dedicam-se aos citados aspectos da pro-
dutividade agrícola brasileira.

4.1 Trajetória histórica da produtividade agrícola no Brasil.

Segundo Herrmann (1972), o produto agrícola brasileiro cresceu cerca de 4,5% 
ao ano, de 1947-1965, principalmente por meio de expansão da área cultivada. 
Em regra, as produções permaneceram baixas e as práticas agrícolas eram realizadas 
com baixo nível de uso de fertilizantes. 

Para o mesmo autor, no início dos anos 1970, os retornos do recurso gasto em 
pesquisa agrícola eram menos previsíveis do que os retornos de igual investimento 
em estradas e no desenvolvimento rural.12 Para este autor, o diagnóstico no início 
da década de 1970 era de que o Brasil teria de avançar para proporcionar a seus 

12. De acordo com Cropper, Puri e Griffiths  (2001), construir estradas facilita o acesso a mercados e aumenta a pro-
babilidade de que as áreas contíguas sejam ocupadas pelo uso agrícola. Nessa mesma linha, Chomitz e Gray (1996) 
enfatizaram que o impacto da abertura de estradas sobre o desenvolvimento agrícola depende de condições topográficas 
da área e de condições de qualidade do solo.

(Continuação)
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fazendeiros uma ampla variedade de plantas plenamente adaptadas à diversidade 
ecológica da vasta extensão de seu território. Em boa medida, os resultados de 
implementação do SNPA caminharam em tal direção nas décadas posteriores.13 

Até mesmo por conta disso, o que possibilitaria a sofisticação dos pacotes 
tecnológicos empregados pelos produtores agrícolas, já entre as décadas de 1970 e 
1990, as séries de capital analisadas por Barros (1999) dão conta de um vigoroso 
processo de acumulação na agricultura brasileira. Este processo foi parte de um 
contexto maior de mudanças que marcaram notadamente a economia local nos 
anos 1990.14

Segundo estimativas do autor, entre 1975 e 1995, o ritmo de crescimento da 
PTF situa-se entre 1% ao ano (quando o estoque de capital é medido em potência) 
e 1,6% ao ano (quando medido em valor). As estimativas da pesquisa dão conta de 
um aumento do produto de 3,26% ao ano, entre 1975 e 1995. A produtividade 
da terra elevou-se em 2,47% ao ano, e a do trabalho em 3,26% ao ano. 

Nesses números, os cálculos indicaram que cerca de 2/3 do aumento no pro-
duto foram decorrentes da elevação na quantidade utilizada de insumos15 (capital, 
terra, e mão de obra), cumprindo ao capital16 a explicação maior do crescimento do 
produto. A outra parcela do aumento do produto (1/3) teria se devido à elevação 
na PTF (elemento “combinação” dentro da função de produção).17 

Outros analistas (Brigatte; Teixeira, 2012) calcularam a PTF agropecuária 
entre 1974 e 2005. Seus resultados indicam que, entre 1980 e 1989, a PTF teve 
taxa de crescimento de 2,53%, concentrando desempenho superior ao do longo 
prazo 1974-2005, quando a taxa de crescimento da PTF foi de 0,47%. Entre 
1974 e 2005, investimentos em energia elétrica,18 pesquisa agrícola e armazenagem 
aumentam o PIB agropecuário. 

13. A título de exemplo, conforme Lopes (2014) apud IPEA (2014), nos anos 1960, a soja era adaptada só ao extremo 
sul do país, vindo a poder ser explorada na região central e tropical do Brasil posteriormente, com o uso de tecnologia 
e de conhecimento e melhoramentos genéticos. Mais do que o exemplo representativo e pontual da soja, é necessário 
destacar que grande parte dos resultados de ganhos de produtividade da pesquisa agrícola no Brasil são também 
devidos a instituições que compartilham das pesquisas do SNPA juntamente com a Embrapa, ou seja, IAC/IBC (café), 
Planalçúcar, CTC e Ridesa (açúcar e álcool), IRGA e Basf (arroz), e IAC (feijão), para citar exemplos mínimos.
14. Conforme Barros e Goldenstein (1998) inserem-se neste quadro a estabilização monetária, o processo de privati-
zações, o aprofundamento da abertura comercial e a intensificação da globalização financeira de que o Brasil veio a 
tomar parte noutro patamar.
15. Alinha-se com as conclusões de Gasques et al. (2012b).
16. Cabe pontuar que, na década de 1990, o volume de novos investimentos teria caído substancialmente, sinalizando 
um processo de envelhecimento da frota de tratores.
17. É importante citar que a produtividade da terra é também um componente na produtividade do trabalho. Tudo se 
passa como se a produtividade da terra estivesse “envelopada” na produtividade do trabalho. (GASQUES et al., 2012b).
18. Atualmente, para o setor elétrico a mudança mais importante é elevar a capacidade de geração para atingir as 
demandas de desenvolvimento econômico e uma população crescente (OECD, 2014). Segundo esta mesma análise, 
investimentos em ferrovias também são um importante componente de gastos em infraestrutura para o setor agrícola, por 
melhorar sua conectividade e dadas as significativas externalidades ambientais e sociais positivas do transporte ferroviário.
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Neste estudo, o impacto positivo estimado exercido pela variável pesquisa 
agrícola foi o maior. Curiosamente, crédito rural e produtividade agrícola não 
apresentaram cointegração, ainda que o crédito rural subsidiado possa ter tido 
papel ativo na concentração da produção, como argumentado por Alves (2013). 

De certa forma, os diagnósticos para a década de 1990 parecem ter sido 
revertidos em anos recentes. De acordo com Rada e Valdes (2012), embora os 
gastos com serviço de capital tenham caído, o volume de maquinaria aumentou, 
sugerindo uma melhor longevidade do capital. 

Em linhas gerais, numa perspectiva de longo prazo os cálculos de Gasques et 
al. (2012a) corroboram tal afirmativa. Esse estudo contemplou dados de 1975 a 
2011 e mapeou reduzido aumento do índice de utilização de terras (de 100 para 
102,9), redução do índice de pessoal ocupado (de 100, em 1975, para 92,2 em 
2011) e elevação do índice de capital (máquinas, defensivos e fertilizantes) de 
100 para 128,7, ou seja, aumentou 28,7% no período analisado, destacando que 
apenas o índice de quantidade de capital19 apresentou tendência de elevação nos 
últimos anos.20

Já numa avaliação cronológica mais curta, 1995-2006, Gasques et al. (2012b) 
detectaram que 68% do crescimento do produto foi devido à produtividade adi-
cional21 e 32% foi devido a aumentos na quantidade de insumos, ressaltando-se 
que, tanto no período 1970-2006, como no período 1995-2006 a taxa de cresci-
mento anual da produtividade do trabalho foi maior do que a do crescimento de 
produtividade da terra. 

Por fim, em termos deste tópico do trabalho, não pode deixar de ser citado 
que o setor agrícola é de grande heterogeneidade produtiva, em função mesmo 
das específicas características de cada produção sob análise.

Isso posto, apresenta-se o quadro 2 como síntese dos resultados descritos 
neste ponto do trabalho.

19. Segundo Bonelli e Fontes (2013b), a agropecuária contribui para o aumento da produtividade sistêmica da eco-
nomia brasileira pelo avanço tecnológico e de eficiência da sua parte capitalista, que detém o menor contingente de 
trabalhadores rurais dentro do próprio setor.
20. Outras análises (ALVES, 2013) ratificam esta linha de argumento e raciocinam que, no Brasil, o principal instrumento 
de política agrícola foi o crédito rural subsidiado, direcionado à compra de máquinas e equipamentos e, em geral, para 
compra de insumos modernos. Neste cenário, as políticas de garantia de preços e de compra antecipada da safra foram 
importantes, mas bem menos importantes do que as políticas de crédito. Já as políticas de promoção de exportações 
não beneficiaram diretamente os produtores, a não ser alguns grandes produtores, e a pequena produção não teria tido 
acesso àquelas políticas. Assim, no Brasil, a política agrícola teria tido também papel ativo na concentração da produção. 
21. O estudo citado refere-se aos aumentos na PTF. Cumpre registrar que, em particular o período 1994-1999, vislumbrou 
mudanças cambiais não desprezíveis, cujos impactos de segunda ordem sobre a produtividade agrícola, embora de difícil 
mensuração, não podem ser minimizados, sobretudo em função dos comparativamente menores custos de aquisição 
de insumos agrícolas importados naquele período de relativa valorização da moeda local.
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QUADRO 2
Trajetória histórica da produtividade agrícola no Brasil

Estudo Período Conclusão

Herrmann (1972) 1947-1965
Crescimento de 4,5% ao ano do produto agrícola;
Práticas agrícolas eram realizadas com baixo nível do uso de fertilizantes;
O Brasil teria de avançar no desenvolvimento de variedades de plantas.

Barros (1999)
Décadas de 1970 

a 1990
Vigoroso processo de acumulação na agricultura brasileira.

Brigatte e Teixeira (2012) 1980-2005
Pesquisa agrícola, e investimentos em energia elétrica, rodovias e portos têm 
grande impacto sobre a PTF agropecuária;
Educação manteve relação positiva de cointegração com a PTF agropecuária.

Rada e Valdes (2012) Década de 2000
Redução de gastos com serviços de capital, mas com aumento do volume 
de maquinaria, sugerindo melhor longevidade do fator de produção.

Gasques et al. (2012a) 1975-2011
Tendência de elevação do índice de quantidade de capital (máquinas, 
fertilizantes e defensivos).

Gasques et al. (2012b) 1970-2006
A maior parte do aumento de produto deveu-se a efeitos de combinação 
do mix de insumos, mais do que aos aumentos na quantidade dos mesmos.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos levantamentos da pesquisa.

4.2 Produtividade interculturas

De acordo com Helfand e Rezende (2001), que analisaram o desempenho da 
agricultura brasileira no período 1970-2000, o caráter diferenciado que as novas 
políticas22 tiveram sobre o setor, afetaria de forma distinta as regiões, os produ-
tos e os tamanhos de produtores, e os subperíodos, também de forma diferente.  
A exemplo dos demais setores econômicos, seu desempenho reflete os impactos 
da política econômica geral. 

Além disso, inúmeras mudanças resultaram da incorporação de tecnologia 
à agricultura e produzem uma verdadeira revolução no meio rural, que ainda 
não é percebida pela sociedade urbana. Esse argumento é ratificado por Arbache 
(2013b), que havia apontado, especificamente, as mudanças verificáveis na região 
de Rio Verde (GO).

Ainda no que se relaciona ao recorte por produção agrícola, Brandão (2002) 
analisou o crescimento da produtividade de arroz, feijão, soja, mandioca, trigo, 
milho, algodão, laranja, café, cacau, cana-de-açúcar, no período 1973-1997, evi-
denciando que o crescimento da produtividade do arroz foi efetivamente maior 
do que o da soja, conquanto seja preciso notar que o período de crescimento mais 
acentuado da produtividade do primeiro ocorreu simultaneamente ao da contração 
da área, indicando que a cultura estava, possivelmente, se acomodando nas regiões 
mais propícias ao seu cultivo.

22. Por novas políticas podemos entender aquelas comerciais, de contenção inflacionária e de menor aporte de sub-
sídios, que estiveram presentes na economia brasileira a partir da segunda metade da década de 1980, em particular.
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Ainda com vistas aos tipos de culturas agrícolas, as inovações com maior im-
pacto em produtividade tem se verificado em arroz, milho,23 café, cana-de-açúcar e 
produtos da pecuária (Gasques et al., 2012B). Ao avaliar o crescimento da PTF no 
período 1995-2006, os pesquisadores detectaram diferenças significativas entre os 
estados brasileiros, notabilizando-se resultados expressivos para Amapá, Roraima, 
Maranhão e Espírito Santo. 

Nesse contexto, alguns produtos teriam perdido dinamismo, como feijão, 
mandioca, algodão e arroz, ao passo que a cana-de-açúcar, em particular, teria ga-
nho dinamismo. O estudo também identificou redução na entrada de atividades 
tradicionais como coco, café, amêndoas, mandioca, milho e arroz, paralelamente 
ao aumento na participação, em termos de valor, de novos produtos, especialmente 
frutas, como banana, uva, manga e melão24 (Gasques et al., 2012B). 

Segundo os autores, observou-se, no interlúdio 1995-2006, uma tendência geral 
para o Brasil, e para a maioria dos estados brasileiros, de diversificação da produção 
agrícola, e não de especialização. De acordo com os mesmos, essa diversificação pode 
ter efeitos muito positivos sobre o emprego e a renda, vez que está sendo conduzida 
predominantemente com a manutenção dos principais produtos, e acompanhada 
da incorporação de produtos de alto valor adicionado, a exemplo das frutas. 

Outro estudo (Moreira; Helfand; Figueiredo, 2007) categorizou tipos de 
produtores25 do Censo Agropecuário 1996 e observou que os produtores do tipo 
família têm, em regra, maior produtividade da terra, com uma vantagem média 
de cerca de 20%. Quando a PTF é usada, os produtores familiares perdem para os 
não familiares na maioria dos casos aferidos, com uma diferença média de 26%. 

Conforme o estudo, o fator mais importante que explica a diferença de pro-
dutividade da terra entre tipos (familiar/não familiar; intensivo/não intensivo)26 é, 
sem dúvida, a dotação diferente dos recursos (importância dos gastos com insumos 

23. Nas produções de soja e milho, é preciso lembrar que em inúmeras localidades ambas as produções são realizadas 
complementarmente, em regime de rotação de culturas. Sobre esse aspecto, Bustus, Caprettini e Ponticelli (2013) ana-
lisaram o emprego das variedades geneticamente modificadas. Consoante seus resultados, em municipalidades onde 
a nova tecnologia (variedade geneticamente modificada) tinha um maior impacto potencial sobre a produção de soja 
(vis a vis o milho) houve uma mais rápida adoção da soja geneticamente modificada, uma redução da intensidade de 
trabalho na agricultura e uma expansão do emprego na manufatura local. Por outro lado, em municipalidades onde a 
nova tecnologia (variedade geneticamente modificada) tinha um maior impacto potencial sobre a produção de milho (vis 
a vis a soja) houve um aumento da intensidade de trabalho na agricultura e uma redução do emprego na manufatura.
24. Tomando-se este argumento como uma nova realidade, é preciso se perguntar se há a necessidade de mudança 
do perfil da extensão rural no país? Tanto mais, porque as frutas, em especial, representam o grupo com maior número 
de produtos nas NCMs de maior representatividade entre as exportações agropecuárias brasileiras (FREITAS, 2014). 
25. Consoante Santos e Vieira Filho (2012), os indicadores apontam que a economia agrícola brasileira encontra- se 
dividida. De um lado, pela moderna produção com intensidade de capital, alto conhecimento técnico e grau elevado de 
organização e, por outro, pela heterogeneidade estrutural e produtiva que inviabiliza, apenas por sua dinâmica interna, 
a dinamização de produtores ou de regiões mais pobres. 
26. A relação inversa entre produtividade da terra e tamanho, que é um fato estilizado da literatura, é verificada em 
todas as regiões, mas, a relação inversa entre a PTF e o tamanho é verificada apenas para as regiões Norte, Nordeste, 
e Sudeste, e para os tipos não modernos das demais regiões. 
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correntes) que entram na função de produção. Diferenças de tamanho, infraestrutu-
ra, e, às vezes, de solos e climas, também são relevantes, mas de magnitude menor.

Ainda acerca da análise de tipologias de produtores, Rada e Valdes (2012) 
concluíram que os benefícios da pesquisa agrícola têm sido rapidamente adotados 
pelos fazendeiros mais eficientes, expandindo o diferencial de produtividade entre 
estes produtores e os produtores médios.27 Conforme tal análise, o crédito rural e 
os investimentos em infraestrutura tiveram um impacto positivo sobre a eficiência 
produtiva, sugerindo-se que a pesquisa tem alargado o diferencial da PTF entre os 
produtores médios e os mais eficientes situados na fronteira técnica, conquanto o 
crédito rural e os investimentos em infraestrutura tenham reduzido tal distância 
de produtividade.

Por fim, o estudo recente (USDA, 2013; FAO, 2013 apud OECD, 2014) 
enfatizou que, na tendência de longo prazo (1975-2012), para o caso brasileiro, 
o padrão de crescimento é mais expressivo para o conjunto dos grãos do que para 
soja ou cana-de-açúcar, em particular.

Acerca deste tópico do trabalho, o quadro 3 ilustra uma síntese de resultados.

QUADRO 3
Produtividade interculturas

Estudo
Período/ 

Observação
Conclusão

Helfand e 
Rezende 
(2001)

1970-2000
O caráter diferenciado que as novas políticas tiveram sobre o setor afetaria de forma distinta 
regiões, produtos e tamanhos de produtores.

Brandão 
(2002)

1973-1997
Crescimento da produtividade do arroz foi efetivamente maior do que o da soja, conquanto seja 
preciso notar que o período de crescimento mais acentuado da produtividade do primeiro ocorreu 
simultaneamente ao da contração da área.

Moreira, 
Helfand e 
Figueiredo 
(2007)

Censo 
Agropecuário 

1996

Os produtores do tipo família têm, em regra, maior produtividade da terra;
Quando a PTF é usada, os produtores familiares perdem para os não familiares, na maioria dos 
casos analisados;
O fator mais importante que explica a diferença de produtividade da terra entre tipos (familiar/
não familiar; intensivo/não intensivo) é a dotação diferente dos recursos gastos com insumos;
Diferenças de tamanho, infraestrutura, e, às vezes, de solos e climas são também relevantes, mas 
de magnitude menor.

Rada e 
Valdes 
(2012)

Censos 
Agropecuá-
rios (1985, 
1995/96, 

2006)

Benefícios da pesquisa agrícola têm sido rapidamente adotados pelos fazendeiros mais eficientes, 
expandindo o diferencial de produtividade entre estes produtores e os produtores médios;
O crédito rural e os investimentos em infraestrutura têm reduzido tal distância de produtividade.

27. Sobre este ponto, Brandão (2002) já sinalizava que a provisão de material genético original dos centros do Con-
sultative Group on International Agricultural Research – CGIAR (em cooperação com a Embrapa) apresentou efeitos 
positivos sobre o aumento nos produtos médios de arroz, feijão, e trigo (típicos de mercado interno), mas não de milho, 
do qual os ofertantes privados dominam o mercado brasileiro. 

(Continua)
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Estudo
Período/ 

Observação
Conclusão

Gasques et 
al.(2012b)

1995-2006

As inovações com maior impacto em produtividade tem se verificado em arroz, milho, café, cana-
-de-açúcar, e produtos da pecuária;
Ao avaliar o crescimento da PTF no período 1995-2006, observaram-se diferenças significativas 
entre os estados brasileiros, notabilizando-se resultados destacáveis para Amapá, Roraima, 
Maranhão, e Espírito Santo;
Alguns produtos teriam perdido dinamismo, como feijão, mandioca, algodão e arroz, ao passo 
que a cana-de-açúcar, em particular, teria ganho dinamismo;
Redução na entrada de atividades tradicionais como coco, café, amêndoas, mandioca, milho e arroz;
Aumento na participação, em termos de valor, de novos produtos, especialmente frutas como 
banana, uva, manga e melão;
Tendência geral para o Brasil e para a maioria dos estados brasileiros de diversificação da produ-
ção agrícola, e não de especialização.

Arbache 
(2013b)

Atual
Incorporação de tecnologia à agricultura produz uma verdadeira revolução no meio rural, que 
ainda não é percebida pela sociedade urbana (ex.: Rio Verde – GO).

USDA 
(2013) FAO 
(2013) 
apud OECD 
(2014)

Tendência de 
longo prazo 
(1975-2012)

Padrão de crescimento mais vigoroso para o conjunto dos grãos, que para soja ou cana-de-açúcar, 
em particular.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

4.3 Comparação com outros países

O continuado crescimento de novos supridores internacionais de alimentos, 
notadamente Brasil, China e Índia, impacta a governança futura do sistema de 
produção de alimentos, tanto em termos locais, como mundiais. 

De acordo com Government Office For Science (2011), a Rússia já é relevante 
nos mercados globais de exportações, e, provavelmente, tornar-se-á ainda mais 
importante, com ampla oferta de terra agrícola subutilizada. Segundo o mesmo 
estudo, o recente crescimento na produtividade agrícola no Brasil e na China, 
tem sido construído, em particular, sobre uma significativa e crescente base de 
pesquisa doméstica.28 

Outro estudo (OCDE, 2011 apud Gasques et al., 2012a) também destacou 
Brasil e China entre os países emergentes e as economias em desenvolvimento com 
elevadas taxas de crescimento da produtividade. Os dados apontam para uma taxa 
anual estimada de crescimento da PTF29 no Brasil de 1,87% a.a., para o longo prazo, 
no período 1961-2007, e de 3,63% a.a., no período 2000-2007. Tais números são 
inferiores às estimativas de Gasques et al. (2012a), que estimaram um crescimento 
da PTF no Brasil da ordem de 5,69% a.a., entre 2000 e 2011.

28. Sob este aspecto, o investimento público é particularmente crítico no que tange aos serviços de assistência técnica 
aos produtores de menor escala, à medida que são um grupo provavelmente menos interessante do ponto de vista do 
setor privado (WISE E SUNDELL, 2013). 
29. No produto incluem-se as lavouras temporárias, lavouras permanentes, pecuária e os abates e produção de animais. 
Fazem parte dos insumos, os fatores de produção, terra, trabalho e capital. 

(Continuação)
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Quando o parâmetro de avaliação é a PTF, Brasil, China e México são os 
países que apresentaram as maiores taxas de crescimento, numa comparação entre 
Brasil, China, México, Índia, Indonésia, África do Sul, UE11 e EUA (Fuglie, 2012 
apud Gasques et al., 2012a).

Nessa mesma linha, observe-se o trabalho de Fuglie e Wang (2012), no qual 
o crescimento da PTF nos países em desenvolvimento dobrou de menos de 1% 
ao ano, no período 1960-1990, para mais de 2% ao ano, no período 1991-2009. 
China e Brasil teriam sustentado crescimento excepcionalmente alto ao longo das 
duas décadas passadas, cumprindo ao Brasil um crescimento robusto da PTF em 
algumas partes do interior, como Mato Grosso no Cerrado, agora uma importante 
área produtora de soja e de algodão no país.

Segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 
conquanto a PTF agrícola no Brasil tenha crescido à taxa anual de 2,13%, ela ainda 
está acima da taxa anual de 1,89% registrada nos EUA no mesmo período, 1995-
2006. (Economic Research Service, 2010 apud Gasques et al., 2012b).

Uma ilustração com dados relativamente recentes (2001-2009) informa a po-
sição brasileira frente a países de comparação relevante, conforme a tabela 2 a seguir.

TABELA 2
Comparações de crescimento da PTF na agricultura, 2001-2009

País Taxa anual de crescimento (%)

Brasil 4,04

Indonésia 3,68

África do Sul 3,01

China 2,83

EUA 2,26

México 2,19

Índia 2,08

Austrália 0,55

Fonte: Fuglie, Wang e Ball (2012) apud Gasques (2013).

Igualmente, é preciso registrar que os números acima são ratificados por 
OECD (2014), estudo no qual o Brasil emergiu como um dos líderes globais em 
crescimento da PTF agrícola. Dos 172 países cobertos pelo estudo da PTF pelo 
USDA (2013), o Brasil surgiu na décima segunda posição, segundo a taxa de 
crescimento da PTF entre 2001 e 2010.30

30. Nos respectivos cálculos, o USDA usa dados publicados pela FAOSTAT para calcular o crescimento da PTF, como 
a diferença entre o crescimento do produto e o crescimento dos insumos. O índice agregado de volume produzido 
baseia-se em Produção Agrícola Bruta a U$ constantes 2004-2006, suavizado ao longo do tempo usando um filtro 
de Hodrick-Prescott. O índice agregado de uso de insumos é calculado como uma média de índices de uso de terra, 
rebanhos, maquinaria, fertilizante e sementes, ponderados pelas parcelas destes insumos na produção agrícola dispo-
nível na literatura. Portanto, por se tratar de uma padronização para valores reais de um triênio específico, os números 
apresentados devem ser tomados com parcimônia e à luz do contexto próprio do subperíodo de referência.
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4.4 Recomendações para a melhoria da produtividade agrícola no Brasil

Neste subitem algumas ponderações podem ser explicitadas em termos da pro-
dutividade agrícola em si e da assistência técnica, dos efeitos das pesquisas, da 
escolaridade do capital humano inserido na agricultura e dos respectivos condi-
cionantes sistêmicos.

Numa análise de 30 anos para o setor agrícola, de 1970 a 2000, Bonelli 
(2002) havia detectado que o desempenho do setor agrícola reflete os impactos 
da política econômica geral; daí a importância que eventos fora do setor agrícola 
têm sobre o desempenho setorial.

Conforme Gasques et al. (2013), são inúmeras as políticas ligadas ao cresci-
mento da produtividade agrícola no Brasil, com destaque para o crédito subsidiado 
para investimentos e capital de giro, elevados investimentos em P&D agrícola 
(aí incluso o SNPA), programas de suporte à renda – com impacto de cresci-
mento da demanda por alimentos e processados -, reescalonamento de débitos e 
programas de suporte ao produtor e ao desenvolvimento rural. Além destas, há 
políticas adjacentes que também impactam a produtividade agrícola, ainda que 
indiretamente, a saber, políticas nacionais de etanol, programas de incentivo ao 
transporte, políticas fiscais preferenciais, subsídios à maquinaria agrícola e pro-
gramas de desenvolvimento de infraestrutura.

Nesse cenário, muitos fatos representaram uma nova realidade no campo, a 
exemplo da expansão do algodão no Centro-Oeste, caracterizando um processo de 
reconversão dessa lavoura; da introdução das novas variedades de arroz em Mato 
Grosso, com elevado potencial de produtividade e qualidade; da renovação da 
lavoura cafeeira, com a adoção do sistema adensado de plantio; da consolidação 
da chamada safrinha de milho e de feijão irrigado (terceira safra); da expansão da 
soja nas fronteiras novas do cerrado meridional e do cerrado baiano;31 da expansão 
do milho vinculado à soja, trazendo a agroindústria para o Centro-Oeste; e dos 
avanços da horticultura em ambiente confinado.32 

Inclusive, tais avanços podem ter sido limitados por condicionantes logísticos 
e por problemas de financiamento das safras e desmantelamento dos sistemas de 
extensão rural33 nas décadas de 1980 e 1990. Mesmo presentemente (OCDE, 2014), 
argumenta-se que a política nacional de infraestrutura tem importantes implica-
ções para o sistema agroalimentar, nos mais diferentes modais de transporte e com 

31. Aqui, refere-se às áreas com condições edafoclimáticas típicas do cerrado do Centro-Oeste do país, mas não limi-
tadas por fronteiras político-administrativas, onde se incluem, neste contexto, áreas da Bahia, Minas Gerais, Tocantins, 
Maranhão e Piauí. 
32. Para detalhes ver Fazendeiro (2002) apud Bonelli (2002). 
33. O argumento de Bonelli (2002) é mantido em trabalhos mais recentes (SANTOS e VIEIRA FILHO, 2012; OECD, 
2014) os quais sustentam que o desmonte da extensão rural contribuiu para manter reduzida a difusão da pesquisa 
agropecuária e a apropriação de conhecimento tecnológico por parte dos produtores. 
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capacidade de melhorar a conectividade entre regiões produtoras e consumidoras 
e com mercados vizinhos de exportação.

De outra parte, Brandão (2002) inclui na análise a produção pós-porteira e 
argumenta que aumentos de produtividade no setor de processamento (alimentos 
processados e laticínios) têm impactos positivos sobre a produção do setor primário, 
especialmente nos setores grãos e pecuária.34 Em decorrência, o uso de mão de obra 
nas adjacências do setor primário aumenta, e pode reduzir a migração rural urbana. 

Em paralelo, vários autores (Moreira; Helfand; Figueiredo, 2007; Rada;  
Buccola; Fuglie, 2009) ressaltam o caráter vital da disponibilidade de bens pú-
blicos e acesso a crédito e assistência técnica. São instrumentos importantes para 
aumentar a produtividade em todas as regiões (grifo nosso). Esse resultado motiva a 
condução de políticas públicas que favoreçam o aumento da oferta desses recursos 
e serviços em nível local.

Em particular, para Rada, Buccola e Fuglie (2012) o Brasil poderia aprimorar 
a produtividade agrícola e, assim, sua competitividade internacional, ao focalizar 
unidades de federação com elevado crescimento técnico imputado, mas baixo 
crescimento de eficiência, isto é, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito 
Federal. Estes quatro estados deveriam ser capazes de aprimorar a produtividade 
do produtor médio a um custo marginal baixo por meio de uma melhor dissemi-
nação de informação técnica, à proporção que as tecnologias para produzir com 
taxas de crescimento superiores já estão disponíveis. Com o objetivo de maximizar 
a produção agrícola nestes três estados mais o Distrito Federal, isto é, deslocar os 
produtores médios para a respectiva fronteira técnica, o Brasil deveria enfatizar a 
disseminação da informação técnica.35 

Em específico, no que pertine aos resultados das pesquisas, Gasques et al. 
(2012a; 2012b) lembram que os efeitos das pesquisas não são imediatos, mas 
cumulativos. Tendo-se em vista as políticas de crédito rural, exportações e pesquisa, 
nota-se que o efeito mais forte sobre a produtividade está relacionado aos gastos 
com pesquisa.36 Um segundo aspecto é que a direção das políticas específicas, como 
as de irrigação e o Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Fami-
liar – Pronaf, proporcionam um mínimo de recursos financeiros que permitem a 
introdução de novos produtos na agricultura.

34. Em particular, os métodos de engenharia genética poderiam contribuir para elevar a produtividade e a resistência 
a estresses biótico e abiótico, para a redução de custos, para o possível desenvolvimento de sistemas de produção que 
sejam produtivos e ambientalmente sustentáveis simultaneamente e para a produção de biomateriais e de moléculas 
de interesse da indústria. 
35. A disseminação da informação técnica inclui os serviços nacionais de extensão rural, ofertantes de insumos, consul-
tores, organizações de produtores e organizações não governamentais (MORRIS; BYERLEE, 1998). 
36. Sob este prisma, cumpre anotar que o setor agrícola brasileiro tem investido, em particular ao longo da última 
década, em produtos geneticamente modificados, o que demanda mais conhecimento e controle de tecnologias liga-
das ao setor. Para uma referência acerca desse tipo de tecnologia no Brasil veja-se inicialmente Sato e Moori (2003). 
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 Das políticas valoradas, a educação é a que exerce o maior impacto positi-
vo, gerando maior probabilidade de deslocamento do produtor médio em direção 
à fronteira das melhores práticas. Este argumento é esposado por Vieira Filho e 
Santos (2011), segundo os quais é fato que o país deve ter uma política clara de 
aumento da capacidade de absorção tecnológica, o que exige avanços na extensão 
e educação rural, e também por OECD (2014), estudo que identifica o hiato 
educacional como provável limitador no entendimento das inovações disponíveis.

Neste âmbito, quanto à qualificação dos agentes do setor, Rada e Valdes 
(2012) afirmam que a escolaridade melhora o capital humano dos produtores, 
aprimorando sua habilidade em empregar novas técnicas e tecnologias. 

Também em Brigatte e Teixeira (2012), os autores calcularam a PTF agrope-
cuária entre 1980 e 2005. Seus resultados indicam que educação e investimentos 
em infraestrutura exercem impactos positivos de longo prazo sobre o produto e a 
produtividade da agropecuária.37 

Adicionalmente, os resultados sugerem que investimentos em infraestrutura 
de novas escolas proporcionam o melhor estímulo para a eficiência do produtor 
médio, provavelmente por elevar o capital humano, que, por seu turno, contribui 
para a habilidade do produtor empregar e manejar novas tecnologias agrícolas. 
Assim, a par dos ganhos notáveis, o Brasil teria amplo espaço para avanços adi-
cionais de produtividade.

Os modestos investimentos em educação explicariam, em parte, as dificuldades 
de adoção de tecnologia pela maioria dos produtores. Quanto aos investimentos 
em educação, Norte, Nordeste, e Centro-Oeste foram retardatários (Alves, 2013). 

 Nesse contexto, para a extensão rural ser eficiente, esse tipo de imperfeição de 
mercado teria de ser removida, aspecto em que as cooperativas seriam fundamen-
tais. Exemplarmente, nas regiões em que elas são bem-sucedidas, principalmente 
no Sul do Brasil, a pequena produção evolui para a grande produção, e a extensão 
pública é mais eficiente. 

Igualmente, é certo que a qualificação ou a inserção de novas técnicas em 
pontos da cadeia agropecuária tem impactos sistêmicos. Em linha com Arbache 
(2013b), quanto mais longa uma cadeia de produção, mais intensiva deve ser a 
interação entre os diferentes elos. Logo, as próprias políticas públicas precisariam 
de maior integração entre si.38 

37. É sempre saudável lembrar que o aprimoramento por meio de educação é um processo de longo prazo para a 
melhoria do capital humano (BONELLI e FONTES, 2013b).
38. Nesta linha, algumas questões permanecem: Como agregar valor entre as cadeias agroindustriais e dentro delas? 
Ou ainda, quais as políticas públicas e privadas que podem conduzir a uma maior agregação de valor dentro das 
cadeias agroindustriais?
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 Esse argumento reforça a ideia de que há um forte e importante componente 
sistêmico na produtividade, inclusive na agrícola, por certo. Conforme OECD 
(2014), por exemplo, as mais importantes restrições à inovação ainda dizem respeito 
às condições gerais para fazer negócio, no caso brasileiro. 

 Essa preocupação é partilhada por Paes de Barros (2013) quanto à necessidade 
de olhar o investimento em capital humano em termos da agricultura e de seu 
entorno. Sob este enfoque, a dinâmica regional brasileira não é a mais adequada, 
pois haveria baixa fluidez de produtividade entre setores e entre regiões. Como 
contraexemplo, no caso agrícola em específico, há inúmeros estudos que reportam 
o elevado nível de integração entre as produções de milho e de soja para o arra-
çoamento de aves e de suínos.39

Na qualidade de condicionantes sistêmicos, podem ser citados, sem exaustão 
de outros: i) os marcos regulatórios, como a adequação40 da Lei de Proteção de 
Cultivares (LPC) vis a vis a Lei de Propriedade Industrial (LPI), ou as dificuldades 
eventualmente relacionadas a intercâmbio de material genético, em particular, para a 
produção vegetal; e ii) a disponibilidade de infraestrutura41 e logística para integração 
intra e intersetorial, seja a jusante, seja a montante das unidades produtivas em si.

Tais condicionantes afetam a produtividade sistêmica (Arbache, 2013a), o que 
é traduzido por distintos problemas ao longo das etapas de produção, aí incluída 
a produção agrícola, isto é, problemas externos às empresas: elevados custos asso-
ciados aos impostos; burocracia e juros e deficiências dos serviços públicos e das 
infraestruturas; problemas de coordenação entre esferas de governo e internas aos 
próprios governos;42 e elevada presença de oligopólios e monopólios (a montante 
e a jusante da fazenda) em vários setores. 

39. Para uma discussão das cadeias de insumos e processamento para o frango de corte no Brasil, por exemplo, cite-se 
o estudo de Santini (2006).
40. Bonelli e Fontes (2013a) já alertavam para a eventual necessidade de mudanças institucionais de maior envergadura, 
para o conjunto da economia brasileira. 
41. Para Brigatte e Teixeira (2012), acelerar as possibilidades de expansão da produtividade da agropecuária brasileira 
passa por reverter a lentidão dos investimentos em infraestrutura. Além da necessidade de investimentos crescentes em 
infraestrutura de transporte, comercialização e logística portuária, Santana e Contini (2011) enfatizaram que a transfor-
mação das potencialidades da agricultura brasileira depende também de outros fatores, entre eles: a manutenção da 
estabilidade macroeconômica do país; a redução da taxa de juros; a solução para o problema da dívida dos produtores 
com o sistema de crédito rural; e a necessidade de expandir a oferta de fertilizantes a partir de fontes internas de produção. 
42. Aqui se enquadra o resultado presente em Lopes et al. (2011). Em entrevistas de campo com líderes empresariais 
da produção agrícola brasileira, duas avaliações detectadas junto aos empresários merecem destaque: i) os empresários 
do setor não podem pedir e esperar muito mais do Governo, e devem ter seus próprios planos; ii) o Governo não pode 
oferecer muito mais do que já oferece em políticas setoriais, tomado como um dos paradigmas que os dirigentes do 
agronegócio têm da realidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, objetivou-se identificar e discutir os trabalhos afetos à questão da 
produtividade agrícola no Brasil, focalizando os aspectos de trajetória histórica 
da produtividade agrícola no Brasil, produtividade interculturas e comparação 
com outras nações. Isto posto, o trabalho também mapeou recomendações para a 
melhoria da produtividade agrícola no país.

Ao longo dos últimos 40 anos, inúmeros estudos destacaram a evolução 
positiva da contribuição da agricultura para a obtenção de divisas por meio de 
exportações líquidas, para a segurança alimentar doméstica e como suporte para o 
desenvolvimento do mercado interno no Brasil. Um advento importante para tais 
resultados foi a constituição do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA).

No passado recente, surgiram avaliações no sentido do papel importante 
da agricultura para a mitigação de fluxos migratórios para as metrópoles nacio-
nais, sobretudo em função do surgimento de agroindústrias junto aos centros 
urbanos médios. 

Em especial no que diz respeito ao surgimento de agroindústrias junto aos 
centros urbanos médios, isso pode sinalizar para o caráter positivo do adensamen-
to de cadeias, não somente como propulsor indireto da produtividade agrícola 
em si, mas, sobretudo pelas potenciais externalidades positivas. Neste ínterim, 
quais políticas poderiam conduzir a uma maior agregação de valor dentro das 
cadeias agroindustriais?

Ao longo de todo esse processo, contudo, os números da produtividade agrí-
cola no Brasil não foram uniformes entre as regiões, nem homogêneos (quando 
comparáveis) entre as culturas. Este fenômeno, entretanto, não impediu bons resul-
tados agregados no cotejo com países de desenvolvimento similar ao Brasil (como 
México, China, Índia, Indonésia, África do Sul), ou mesmo em face de mercados 
desenvolvidos como Estados Unidos e União Europeia, reconhecidos por aportar 
vultosos recursos financeiros aos respectivos produtores agrícolas.

Em termos de ferramentais que podem dinamizar ou gerar ganhos de produti-
vidade na agricultura brasileira, foram mapeados os seguintes elementos principais: 
educação e assistência técnica para o produtor, investimentos em infraestrutura, 
recursos alocados em pesquisa agrícola, políticas agrícolas específicas (como as de 
irrigação e o Pronaf ) e a mitigação de condicionantes sistêmicos.

No que respeita à educação e à assistência técnica para o produtor, diferentes 
análises sinalizam que a escolaridade melhora o capital humano do produtor, com 
ganhos substantivos em disseminação da informação técnica e em absorção dos 
novos pacotes tecnológicos proporcionados pela pesquisa agrícola. Este aspecto 
foi ressaltado com maior ou menor detalhe na maior parte dos estudos visitados. 
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Inclusive, agricultores com melhor qualificação tendem a presenciar menores 
custos de transferência tecnológica e a melhor incorporação de técnicas de manejo 
nas operações a campo. Este raciocínio também é válido no âmbito intergeracional, 
ou seja, para a oferta de melhor qualificação-educação para os filhos dos agricul-
tores, com impactos benéficos para a maior absorção de tecnologia ao longo do 
tempo dentro da propriedade. 

 Nesse aspecto, o papel das cooperativas é tido como sine qua non para todas 
as regiões brasileiras. Assim, uma questão que remanesce é: há necessidade de 
mudança do perfil de extensão rural no país?

Já os investimentos em infraestrutura, comercialização e logística foram apon-
tados como um gargalo a ser necessariamente trabalhado, tanto em nível de oferta 
de energia elétrica aos produtores, como em melhorias nas condições de operação 
de rodovias, ferrovias e portos, por exemplo. Na experiência internacional, a co-
nexão entre distintos modais de transporte também se mostrou opção favorável e 
estimulante para os produtores agrícolas em geral.

Como terceiro ponto está o impacto positivo exercido pela variável pesqui-
sa agrícola, cujos efeitos são sabidamente cumulativos e não imediatos. Aqui é 
preciso atentar não apenas para o volume de recursos disponíveis no orçamento 
das instituições componentes do SNPA, como igualmente para a regularidade e 
continuidade de tais aportes de recursos, algo não trivial, mesmo porque, muitas 
destas instituições pertencem a distintos níveis de Governo (União, estados, mu-
nicípios), ou partilham atribuições múltiplas como naquelas em que se realizam 
também atividades de ensino e/ou de extensão.

Não menos importantes são as limitações sistêmicas. Neste grupo podem ser 
incluídas eventuais colisões regulatórias (como LPC vis a vis LPI), dificuldades relacio-
nadas ao intercâmbio internacional de material genético (que pode gerar gargalos de 
variabilidade genética no longo prazo), baixa integração logística e de infraestrutura, 
além de dificuldades relativas à estabilidade macroeconômica, taxas de juros locais rela-
tivamente altas, eventuais dificuldades no acesso ao sistema de crédito rural e a própria 
necessidade de elevar a oferta de fertilizantes a partir de fontes domésticas de produção.
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ANEXO

QUADRO A
Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária – Oepas

Regiões NO e CO Região NE Região SE Região S

Agência Rural EBDA Apta Epagri

Empaer-MT Emdagro EPAMIG Fepagro

Idaterra-MS EMEPA Incaper Iapar

Unitins Emparn Pesagro-Rio

  IPA    

Fonte: Embrapa (2014)

OEPAS DAS REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE

AGÊNCIA RURAL – AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E FUNDIÁRIO

R. Jornalista Geraldo Vale, 331 – Setor Leste Universitário

Goiânia, GO – CEP 74610-060

Caixa Postal 331

Fone: (62) 3201-8700

Fax: (62) 3232-1101

E-mail: pesquisa@agenciarural.go.gov.br 

Internet: http://www.agenciarural.go.gov.br 

EMPAER-MT – EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA E ASSIS-
TÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL S.A.

Av. Jurumirin, 3.245 – Bairro Corumbé

Cuiabá, MT – CEP 78070-000

Caixa Postal 225

Fone: (65) 3613-1700

Fax: (65) 644-2489 / 653-6642

Internet: http://www.empaer.mt.gov.br 
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IDATERRA-MS – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AS-
SISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MATO GROSSO DO SUL

Parque dos Poderes, Bloco 12

Campo Grande, MS – CEP 79031-902

Caixa Postal 472

Fone: (67) 3318-5100

Fax: (67) 3318-5180

E-mail: idaterra_ms@zipmail.com.br

UNITINS – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

ARSE 13 – QI “K”, Lote 5, Alameda 12

Palmas, TO – CEP 77123-360

Caixa Postal 173

Fone: (63) 213-1220

Fax: (63) 213-1424 / 213-3958

E-mail: portal@unitins.br

Internet: http://www.unitins.br 

OEPAS DA REGIÃO NORDESTE

EBDA – EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA S.A.

Av. Dorival Caymmi, 15.649 – Itapuã

Salvador, BA – CEP 41635-150

Fone: (71) 285-8300

Fax: (71) 375-1145

E-mail: ebdagpr@ebda.ba.gov.br

Internet: http://www.ebda.ba.gov.br
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EMDAGRO – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 
DO ESTADO DE SERGIPE

Centro Adm. Gov. Augusto Franco, BR 235, km 04

Aracaju, SE – CEP 49080-190

Caixa Postal 297

Fone: (79) 241-5400

Fax: (79) 241-2030

E-mail: presidente@emdagro.se.gov.br

EMEPA – EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA 
PARAÍBA S/A

Rua Eurípedes Tavares, 210 – Tambiá

João Pessoa, PB – CEP 58013-290

Fone: (83) 3218-5501 / 3218-5506

Fax: (83) 3221-6999

E-mail: emepa@emepa.org.br

Internet: http://www.emepa.org.br

EMPARN – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE S/A

Av. Eliza Branco Pereira, s/nº, Parque das Nações

Parnamirim, RN – CEP 59158-160

Caixa Postal 188

Fone: (84) 3232-5864

Fax: (84) 3232-5868

E-mail: emparn@rn.gov.br

Internet: http://www.emparn.rn.gov.br 
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IPA – EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Av. General San Martin, 1371 – Bonji

Recife, PE – CEP 50761-000

Fone: (81) 2122-7200

Fax: (81) 2122-7211

E-mail: ipa@ipa.br

Internet: http://www.ipa.br

OEPAS DA REGIÃO SUDESTE

APTA – AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
(COMPREENDE OS SEIS INSTITUTOS ABAIXO)

Av. Miguel Stéfano, 3900 – Água Funda

São Paulo, SP – CEP 04301-903

Caixa Postal 8114

Fone: (11) 5067-0447 Fax: 5073-0081

Email: apta@apta.sp.gov.br

Internet: http://www.apta.sp.gov.br

INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC)

Av. Barão Itapura, 1481 Caixa Postal 28

Campinas, SP – CEP 13012-970

Fone: (19) 3231-5422

Fax: (19) 3231-4943

E-mail: iacdir@iac.sp.gov.br

Internet: http://www.iac.br

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA (IEA)

Av. Miguel Stéfano, 3900 – Água Funda

São Paulo, SP – CEP 04301-903
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Caixa Postal 8114

Fone: (11) 5067-0511 

Fax: (11) 5073-4062

E-mail: iea@iea.sp.gov.br

Internet: http://www.iea.sp.gov.br

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)

Av. Brasil, 2880 – Jardim Chapadão

Campinas, SP – CEP 13070-178

Caixa Postal 139

Fone: (19) 3743-1700 

Fax: (19) 3743-1799

E-mail: ital@ital.sp.gov.br

Internet: http://www.ital.sp.gov.br 

EPAMIG – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Av. José Cândido da Silveira, 1647 – Cidade Nova

Belo Horizonte, MG – CEP 31170-000

Fone: (31) 3482-4251

E-mail: epamig@epamig.br

Internet: http://www.epamig.br

INCAPER – INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA E EXTENSÃO RURAL

Rua Afonso Sarlo, 160

Bento Ferreira

Vitória, ES – CEP 29052-010

Fone: (27) 3137-9888
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Email: incaper@incaper.es.gov.br

Internet: http://www.incaper.es.gov.br/

PESAGRO-RIO – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO 
DE JANEIRO

Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca

Niterói, RJ – CEP 24120-191

Fone: (21) 3603-9200

Fax: (21) 3603-9246

E-mail: pesagro@pesagro.rj.gov.br

Internet: http://www.pesagro.rj.gov.br

INSTITUTO BIOLÓGICO (IB)

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252

Vila Mariana

São Paulo, SP – CEP 04014-002

Fone: (11) 5087-1700

E-mail: dg@biologico.sp.gov.br

Internet: http://www.biologico.sp.gov.br

INSTITUTO DE PESCA (IP)

Av. Francisco Matarazzo, 455

Parque da Água Branca

São Paulo, SP – CEP 05001-900

Fone: (11) 3871-7530 e 3871-7569

Fax: (11) 3872-5035

E-mail: instituto@pesca.sp.gov.br

Internet: http://www.pesca.sp.gov.br/
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INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ)

Rua Heitor Penteado, 56

Nova Odessa, SP – CEP 13460-000

Caixa Postal 60

Fone: (19) 3466-9400 

Fax: (19) 3466-6415

E-mail: zootecnia@iz.sp.gov.br

Internet: http://www.iz.sp.gov.br

OEPAS DA REGIÃO SUL

EPAGRI – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RU-
RAL DE SANTA CATARINA S.A

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 – Bairro Itacorubi

Florianópolis, SC – CEP 88034-901

Caixa Postal 502

Fone: (48) 3239-5500

Fax: (48) 3239-5597

E-mail: epagri@epagri.sc.gov.br

Internet: http://www.epagri.sc.gov.br

FEPAGRO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Rua Gonçalves Dias, 570 – Bairro Menino Deus

Porto Alegre, RS – CEP 90130-060

Fone: (51) 3288-8000

Fax: (51) 3233-7607

E-mail: fepagro@fepagro.rs.gov.br

Internet: http://www.fepagro.rs.gov.br/
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IAPAR – INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ

Rodovia Celso Garcia Cid, km 375 (PR 445) – Três Marcos

Londrina, PR – CEP 86001-970

Caixa Postal 481

Fone: (43) 3376-2000

Fax: (43) 3376-2101

E-mail: iapar@iapar.br

Internet: http://www.iapar.br




