
Brasil: Vocação par
Em tempos em que o mundo debate a escassez de comida, o Brasil vem
batendo, ano a ano, o recorde da produção agroindustrial e consolidando sua
posição como um dos maiores produtores de alimentos para o mundo

Por: Patrícia Alvares

O agronegócio - conjunto de negócios rela-
cionados com a agricultura, também
chamado de agrobusiness - fechou o ano

de 2007 com um novo recorde de R$ 611,8 bilhões,
o equivalente a 22,4% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país, de acordo com a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e com o
Centro de Estudos Avançados em Economia Apli
cada da Universidade de São Paulo (Cepea-SP). O
valor representa um crescimento de 7,89% em
relação a 2006.

As razões para o crescimento estão ligadas a dois
fatores básicos: a quantidade produzida e o preço
pago ao produtor - a safra recorde atingiu 131,5 mi-
lhões de toneladas de grãos e o preço pago aos pro-
dutores melhorou em função de um cenário inter-
nacional mais favorável para as principais commodi-
ties (produtos agrícolas e minerais negociados em
bolsas). O bom desempenho foi alavancado princi-
palmente pelo segmento primário - as chamadas
atividades realizadas da porteira pra dentro das
fazendas - e pelos insumos agrícolas, que regis-
traram crescimento superior a 12% em relação ao
ano passado. Para este ano, a expectativa também é
de crescimento e a CNA aponta outra safra recorde
de 139,3 milhões de toneladas.

Nas exportações não é diferente: do total de
US$160,649 bilhões das exportações brasileiras, o
agronegócio contribuiu com 36,37%, sendo que o
volume exportado no ano passado foi 18,2% maior
do que em 2006 e a tendência é que essa exportação
se mantenha expressiva nos próximos anos.

Algodão, milho, soja e açúcar deverão liderar o
crescimento das exportações brasileiras nos próxi-



a o agronegocio
mos anos, "as projeções revelam acréscimos de
60,6% nas exportações de milho, o correspondente
ao aumento de 7.500 mil toneladas exportadas em
2006/07 para 12 milhões projetados para 2017/18.
São também muito expressivos os acréscimos do
açúcar, 59,9%, e de 222,9% para o etanol", destacou

o ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Reinhold Stephanes, ao apre-
sentar o estudo Projeções do
Agronegocio Mundial e do
Brasil, de 2006/2007 a
2017/2018.

O estudo, elaborado pela
Assessoria de Gestão Estra-
tégica (AGE) do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), se
baseia em informações e estu-
dos prospectivos de enti-
dades como a Organização
das Nações Unidas (ONU) e
sua representação para Agri-
cultura e Alimentação (FAO), a Organização para Co-
operação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), entre outras, além de projeções próprias
da AGE.

As projeções mostram, também, que a produção
da carne de frango deve superar a de carne bovina
por volta de 2012/2013. "As projeções de consumo
revelam que os brasileiros estão preferindo, cada vez
mais, a carne de frango. O crescimento aponta para
um aumento de 3,3% ao ano", esclarece José Garcia
Gasques, da Assessoria de Gestão Estratégica do
Ministério da Agricultura e Abastacimento.

Esses números não deixam dúvidas da grande
importância do agronegocio para a economia
brasileira."'Veja o exemplo do volume de produção
de grãos e carnes. Espera-se obter em 2008 uma pro-
dução de cereais, leguminosas e oleaginosas de
142,6 milhões de toneladas. No caso das carnes -
bovina, suína e aves - a produção em equivalentes
toneladas de carcaças deve atingir 24,62 milhões de
toneladas", enumera José Garcia Gasques. Para o



Ministro da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Reinhold Stephanes

assessor do Mapa, a importância do agronegócio
não está restrita somente a números. "O setor tem
um papel preponderante na interiorização e
dinamismo das pequenas e médias cidades, na ge-
ração de emprego e de renda", complementa.

De acordo com Gasques, o Brasil vem lideran-
do, em 2008, o ranking mundial de exportação de
muitos produtos agropecuários como a carne bovi-
na e de frango, o açúcar, o café e o suco de laranja.
O País ocupa, ainda, o segundo lugar na produção
de soja em grão e quarto lugar na produção de carne
suína e algodão. No comércio internacional o agro-

negócio do Brasil exportou,
em 2007, US$58,4 bilhões e
gerou um saldo comercial de
US$ 49,7 bilhões. Os cinco
principais complexos de ex-
portação do agronegócio em
2007 foram: o complexo soja
(US$ 11,381.459); carnes
(US$ 11,294.698); produtos
florestais (US$ 8,819.358); e
café (US$ 3,891.498). "Ape-
sar de esses produtos repre-
sentarem uma parcela ex-
pressiva do total de expor-
tações do agronegócio em
2007, a pauta de exportações

apresenta elevado grau de diversificação", finaliza
José Garcia Gasques.

Pesquisa de ponta
Outro fator contribuinte para o desempenho do

agronegócio brasileiro se deve à pesquisa e desen-
volvimento de novas metodologias de produção,
novas substâncias encontradas e exploração de
novos ambientes de pesquisa. Na ponta desta estru-
tura está a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), em especial sua unidade de
Recursos Genéticos e Biotecnologia, chefiada pelo
PhD José Manuel Cabral de Souza Dias. As pes-
quisas desenvolvidas pela unidade estão catalogadas
por Núcleos Temáticos: Biotecnologia, Recursos
Genéticos, Segurança Biológica, Controle Biológi-
co. "No momento, estamos desenvolvendo uma
série de pesquisas de extrema importância para o
desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Mas,
a que considero exemplar é a pesquisa para obten-
ção de feijoeiro resistente ao vírus do mosaico
dourado, pois o feijão é um produto característico
das pequenas propriedades rurais brasileiras". Es-
se vírus, de acordo com o pesquisador, é conside-
rado o mais daninho para a produção do feijão,
pois causa perdas de 40% a 100% da lavoura.
"Estamos construindo um vetor para geração de
plantas geneticamente modificadas, com o objeti-
vo de silenciar o gene ACl viral, que é essencial
para a replicação do genoma do vírus", explica.
Para Cabral, com esse vetor e uma nova metodolo-
gia de seleção para transformação de plantas de
feijão, foi possível a geração de 22 linhagens de
transgênicas, sendo que duas delas se mostraram
altamente resistentes à doença e uma outra li-
nhagem selecionada mostrou-se resistente em
condições de campo e continuará a ser estudada,
podendo, no futuro, ser lançada comercialmente.
"Este será o primeiro organismo geneticamente
modificado a ser totalmente desenvolvido e lança-
do por uma instituição pública no mundo", noti-
cia Cabral, com orgulho. Outras pesquisas impor-
tantes estão sendo levadas a efeito pelo órgão, co-
mo o seqüenciamento do genoma do fungo causa-
dor da sigatoka negra, doença considerada a mais
destrutiva da bananicultura, porque além de se
disseminar rapidamente, é muito agressiva às prin-
cipais variedades comerciais de banana como a
prata, nanica e nanicão.



A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia,
faz pesquisa, também, na área animal, como, por
exemplo, a produção de descendentes de clones
bovinos. Em 2003, a equipe do Laboratório de
Reprodução Animal comemorou o nascimento do
clone bovino "Lenda da Embrapa" da raça holan-
desa. "Lenda" foi clonada a partir das células de gra-
nulosa - que circundam o óvulo - de um animal de
elevado valor genético, morto por acidente. "A clo-
nagem a partir de células retiradas de um animal
morto abre para a ciência um excelente precedente,
já que além de possibilitar a recuperação de animais
de alto valor produtivo, pode ser usada também para
regenerar animais silvestres ameaçados de extinção",
explica Cabral. "Lenda" foi inseminada artificial-
mente aos 15 meses de idade e aos 24 meses deu à
luz a bezerra "Fábula", que nasceu de parto normal
em 2005, pesando 41 kg e em perfeito estado de
saúde. "Para nós cientistas, a produção de organis-
mos tecnologicamente modificados - transgênicos -
é tão somente uma tecnologia. Os grupos contrários
à prática ou desconhecem as metodologias ou têm
um medo natural do desconhecido. Aliás, a pesquisa
e comercialização destes organismos estão res-
guardadas por leis muito rígidas", esclarece Cabral.

O imenso potencial brasileiro, aliado à sua
capacidade instalada e à reconhecida criatividade de
seus pesquisadores, abre enormes possibilidades de

investimentos externos e privados em pesquisa e
desenvolvimento no Brasil. O uso da biotecnologia
para desenvolvimento de raças e variedades
resistentes a parasitas, doenças, pragas, estresse
hídrico e secas prolongadas, justamente com a infor-
mática na agropecuária e a agricultura de precisão,
são algumas áreas que apresentam as melhores opor-
tunidades de investimento.

Cadeia produtiva
O agronegócio é formado por um conjunto de

atividades interdependentes, chamado de cadeia
produtiva, que tem em seu centro a agropecuária.
Articulado nos três setores: primário (agropecuária e
extração vegetal), secundário (indústria) e terciário
(distribuição e comercialização), o agronegócio é divi-
dido em três partes distintas: os negócios agropecuá-
rios propriamente ditos (ou de "dentro da porteira"),
representados pelos produtores rurais; os negócios à
montante (ou "da pré-porteira"), representados pelas
atividades industriais e comerciais que fornecem
insumos para os negócios agropecuários (fabricantes
de fertilizantes, defensivos, equipamentos etc.); e
pelos negócios à jusante dos negócios agropecuários
(ou "pós-porteira"), representados pelos que com-
pram os produtos agropecuários, beneficiam, trans-
portam e vendem para os consumidores finais (fri-
goríficos, fábricas, tecelagens, supermercados etc.).

A cadeia produtiva do agronegócio pode ser
entendida como um conjunto de elos representado
pelos seguintes elementos básicos:



Administrador Renato Gonzaga Jaques, do Sebrae-GO e

Waldir Pereira da Silva, proprietário do Criadouro Realengo

Insutno - Compreende a combinação de diver-
sos fatores de produção, diretos (matérias-primas) e
indiretos (mão-de-obra, energia, tributos), que
entram na elaboração de certa quantidade de bens
ou serviços. No agronegócio, os principais insumos
são sementes, adubo, defensivos, máquinas, equipa-
mentos, combustíveis, lubrificantes e mão-de-obra
especializada.

Produção - E o trabalho do pecuarista, através
do cultivo do solo e/ou criação de animais, com vis-
tas a obtenção de bens de consumo.

Processamento - Está relacionado com transfor-
mação do produto agropecuário em
subprodutos, que podem ser bens de

consumo ou insumos para
outros processos, como o leite,

queijos, carnes, embutidos, ração, fios,
corantes, entre outros.

Distribuição - Caracterizado pelo trans-
porte, processamento e distribuição dos bens
agropecuários e seus subprodutos.

A vez dos pequenos
De acordo com Wanderson Portugal Le-

mos, gerente de Agronegócios do Serviço de
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Estado
de Goiás (Sebrae-GO), o

empresário, "mesmo o de pequeno porte, que
explora o agronegócio como meio de vida,

deve conhecer o seu lugar dentro da cadeia produ-
tiva, para ser capaz de tomar decisões importantes
para a sua viabilização", esclarece. Ensinar os
pequenos empresários da agroindústria a lidar com
mais profissionalismo com o empreendimento é o
principal objetivo do Programa Sebrae de Desen-
volvimento do Agronegócio.

Segundo Wanderson, para que pequenos produ-
tores possam se diferenciar e terem condições de
competir num mercado cada vez mais exigente, pre-
cisam definir estratégias de mercado, ter objetivos
claros e planejar ações para atingir as metas definidas
para o negócio. "Num mercado tão competitivo, é
indispensável que o empreendedor tenha seu foco
direcionado para resultados. E claro, avaliar todo o
processo de trabalho para corrigir distorções e solu-
cionar problemas", lembra Wanderson.

De acordo com o gerente do Sebrae, no Brasil,
as pequenas propriedades rurais representam mais
de 60% da produção agropecuária. Para atender a
essa demanda, o Programa de Desenvolvimento do
Agronegócio é composto por um conjunto de ações
desenvolvidas com entidades parceiras, visando
maior produção, com melhor qualidade e sus-
tentabilidade. "Isso é o que caracteriza o grau de
competitividade de uma empresa rural no mercado
global", especifica Wanderson.



Dentre os setores prioritários atendidos pelo
Sebrae-GO encontra-se o de "Animais silvestres e
exóticos", cujo projeto visa desenvolver, organizar
e fortalecer as "estruturas de governança" da
cadeia produtiva da criação de animais silvestres e
exóticos, buscando a coordenação das ações, a
articulação de esforços e a integração de com-
petências, orientada para a viabilização de negó-
cios no âmbito nacional e internacional, gerando
ocupação e renda de forma sustentável.

O administrador Renato Gonzaga Jaques,
gestor do projeto, diz que em 2005, quando da
implementação das ações, contabilizou 55 unida-
des registradas no Ibama, que se encontravam dis-
persas numa grande área geográfica. "Os princi-
pais problemas diagnosticados nestas unidades
estavam ligados à falta ou inadequada gestão do
negócio", explica Renato.

De acordo com o administrador a maioria dos
pequenos produtores do estado de Goiás desco-
nhecia a estrutura de custos, não utilizava méto-
dos adequados de formação do preço de venda e
nenhuma estratégia de marketing. Era o caso, por
exemplo, de Waldir Pereira da Silva, proprietário
do Criadouro Realengo, um pequeno agronegó-
cio de reprodução e criação de pássaros canoros
em cativeiro, como bicudo, curió e sabiá. "O no-
me do criadouro foi uma homenagem que fiz ao

meu primeiro casal de curiós, que motivou o iní-
cio do empreendimento", confessa orgulhoso.

O Criadouro Realengo começou comercial-
mente em 2001, quando conseguiu produzir mais
de 50 filhotes por ano. "Com essa produção o
Ibama obriga os criadores de pássaros em cativeiro a
fazerem registro comercial do negócio", esclarece o
empresário. Atualmente, o Criadouro Realengo
conta com um plantei de 848 pássaros. "Esses dados
são exatos porque somos obrigados a manter um
registro diário dos pássaros que nascem, morrem e
são comercializados, incluindo, neste último item,
os dados completos da pessoa que adquiriu o ani-
mal", explica Waldir.

As possibilidades de crescimento no agronegó-
cio são enormes e a inovação é fundamental no
processo. A aquicultura, por exemplo, é um setor
que deve experimentar forte avanço nos próximos
anos, não só no litoral brasileiro, mas também no
interior (Veja matéria sobre o assunto nas páginas
46 e 47 desta edição).

Os produtores rurais de pequeno porte têm rece-
bido apoio constante do Sebrae, por meio de cursos,
palestras, consultorias e suporte para certificações de
qualidade. Como um dos líderes mundiais na pro-
dução e exportação de vários produtos agropecuários,
o Brasil emprega atualmente 17,7 milhões de traba-
lhadores somente no campo.

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, a. XVIII, n. 64, p. 42-47, maio/jun. de 2008.




