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Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de estabelecer uma conexão paradoxal entre o 

insucesso da industrialização e o alavanco do agronegócio brasileiro. A análise 

mostrará como o primeiro fator foi essencial para que o país alcançasse novos 

patamares de exportação.  

 

Sendo assim, será apresentado os motivos pelos quais a industrialização não 

avançou da forma como deveria e era esperado, possibilitando uma restruturação 

estratégica exportadora do Brasil para que outro setor passasse a ser a prioridade de 

investimentos, pesquisas e subsídios.  

 

Ainda nesta linha, o agronegócio conseguiu ser beneficiado por esse insucesso da 

indústria no sentido de que começou a gozar dos benefícios de se tornar prioridade 

governamental e, principalmente, aproveitando dos avanços que os projetos de 

implantação da indústria propiciaram, como pesquisas, indústria química e pesada.  

 

A modernização agrícola aproveitou esta inflexão da indústria através dos 

subsídios, novas técnicas e, assim, conseguiu enfrentar a abertura comercial de 

frente a ponto de competir de igual para igual com os maiores players globais.  

 

Por fim, será possível entender como esses processos produziram o resultado final 

em que o país se torna referência global no agronegócio, sendo o principal 

exportador de muitos produtos e sendo considerado hoje o celeiro do mundo.   

 

Palavras chaves:  

 

Brasil, agronegócio; agricultura; agroindústria; indústria; reprimarização; 

exportações; estratégia; comércio internacional; modernização; 
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Introdução 

 

O Brasil nas últimas décadas vem traçando um caminho que o transformou, 

recentemente, em um dos principais agentes exportadores no ramo do agronegócio 

mundial. Esta jornada, apesar de compatível com o histórico do país de exportador 

agrícola, tem grandes diferencias, a inflexão da indústria, cessão de créditos e como 

citam Klein e Luna (2020), a modernização.  

 

Para que esta modernização ocorresse foram necessários que diversos eventos e 

ações, desde fatores externos tais como crise do petróleo, liberalização comercial, 

boom das commodities, além também de fatores internos, como subsídios agrícolas, 

investimento em pesquisa e desenvolvimento, uso de uma certa parte do setor 

industrial e reformas econômicas. Sendo assim, o país foi obrigado a fazer uma 

reestruturação de suas prioridades de financiamentos e de seu setor comercial 

principal, o que possibilitou a alavancada do agronegócio a um novo patamar.  

 

O principal fator a ser analisado para o sucesso das exportações é o paradoxo em 

que o país precisou que sua fase de industrialização não fosse prosseguida para 

utilizar todo o seu avanço de pesquisas e desenvolvimento para voltar à 

reprimarização de forma tão modernizada a ponto de atingir novos níveis. A 

indústria sofreu com a abertura do mercado interno ao internacional e, a partir disso, 

não conseguiu competir com este novo mercado, sendo que esta batalha perdida, 

consequentemente, fez com que o governo brasileiro realizasse uma reavaliação na 

estratégia de definição de seu setor principal.  

 

Nesta abertura ao mercado internacional o único setor que conseguiu sobreviver 

com saúde e se reinventar foi o agronegócio brasileiro. Este conseguiu se reinventar 

e aproveitar todos os avanços tecnológicos propiciados pelo enfoque das políticas 

de substituição de importação, o mercado internacional, toda a política de subsídios 

e também aumentar suas pesquisas e desenvolvimento. Com isso o setor também 

conseguiu expandir a gama de produção, inovar em técnicas de fertilização de solo, 
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produzir em áreas não antes cultivadas, expansão dos insumos necessários como 

tratores e outros maquinários e também da produção de uma boa parte dos 

inseticidas usados. 

  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo principal analisar todos os fatores 

que possibilitaram a ascensão agrícola do Brasil a uma posição dentro dos 3 

principais países exportadores. Sendo assim, será necessário perpassar pelo período 

em que as prioridades brasileiras eram outras, a industrialização, período finalizado 

na década de 80, a reorganização estratégica com os investimentos nacionais feitos 

para alavancar o setor agrícola e, consequentemente, as modernizações que 

possibilitaram a ascensão do país neste setor de exportação.  

 

No que vamos entender como insucesso da industrialização, será perceptível como 

este foi fator fundamental para alavancar todo o processo de modernização do 

agronegócio brasileiro, desde a utilização das indústrias já instaladas até todo o 

investimento em ciência e tecnologia que, primeiramente, foi feito para ajudar a 

industrialização brasileira.  

 

Para entender todos esses problemas e como o agronegócio se tornou tão 

competitivo, este trabalho será estruturado da seguinte maneira. Primeiro será feito 

uma análise do período em que a indústria era a prioridade do governo e a 

agroindústria era a segunda opção, onde o país sempre foi forte, mas que estava 

claramente em um movimento de mudança de estratégia.  

 

Logo após será necessário compreender os motivos do insucesso da industrialização 

e como, paradoxalmente, isso alavancou o setor agrícola através de novos 

investimentos para que este se tornasse o setor prioritário para o governo. Seguindo 

ainda esta linha de raciocínio, será necessário passar pelas modernizações que este 

setor sofreu, desde técnicas novas até mesmo inclusão de um portfólio maior de 

produtos para que se transformasse tanto e viesse a se tornar essencial para o país e 

para o mundo.  
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Para finalizar, este trabalho abordará toda a evolução do setor agrícola brasileiro 

em números nas últimas décadas dos principais produtos, o que permitiu que hoje 

o país fosse denominado o “celeiro do mundo”.  

 

Após todas estas análises a conclusão servirá como ponto de reflexão em que todos 

os pontos se unem e será possível, claramente, fechar toda a questão paradoxal que 

a indústria e o agronegócio criaram a partir de todas as circunstâncias externas e 

internas. Além disso também será falado de como o setor ainda enfrenta desafios e 

como ainda há muita margem de crescimento, uma vez que a produtividade 

brasileira, apesar de altíssima, ainda é muito concentrada em alguns produtores 

enquanto os produtores de menor porte são maioria no cultivo do solo brasileiro. 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Panorama da indústria e agronegócio na década de 80 

 

 

1.1 - Desindustrialização 

 

Completamente refém dos produtos primários, tais como açúcar e café, até 1929, o 

Brasil começou sua política tardia de substituição de importações neste mesmo ano, 

com o objetivo de dar vida à industrialização brasileira. Os investimentos foram 

feitos e o país começou realmente a desenvolver sua indústria leve e pesada até a 

década de 80, onde os rumos desta industrialização mudaram.  

 

Esse movimento de industrialização contou com muitos investimentos fiscais e 

protecionismo da indústria nascente. Pode-se dizer que ele foi quase finalizado com 
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sucesso, pois já em finais da década de 70 o país já havia completado a sua 

industrialização pesada, porém com problemas como inflação e dívida externa alta 

o governo decidiu por suspender a política de substituição de importações 

(Carvalho, 2013).     

 

"...completada a industrialização pesada no Brasil no final dos anos de 

1970 com o respaldo do II PND, o crescimento endógeno do país passou 

a depender do seu mercado interno e das exportações de produtos 

industriais e de commodities para o mercado exterior. Ocorre que o 

problema da dívida externa contribuiu para o esgotamento do modelo 

de substituição de importação num ambiente de crise fiscal-financeira 

do Estado e de taxa de inflação alta que limitava a continuação da 

política de desenvolvimento industrial baseada em protecionismo e 

fartos incentivos fiscais sem contrapartida de melhoria tecnológica." 

(Carvalho, p. 4, 2013).  

 

Já na década de 80, na chamada “década perdida”, ocorreram mais eventos 

internacionais como a crise do petróleo, abertura de mercados internacionais, 

aumento da dívida externa, além de também eventos internos como a transição de 

inflação, políticas macroeconômicas defensivas e mudança de moeda.  

 

Este momento para o país foi de realização de políticas contracionistas e 

defensivistas que culminaram em fortes impactos na sua indústria base (MORAES, 

2003) e também no agronegócio brasileiro.  

 

Nesta década tão complicada, um diagnóstico de Albert Hirschman (1987) pode ser 

sucinto ao explicar o que aconteceu entre governo e povo nesta década. Ele fala 

sobre uma “sequência cíclica simples e desoladora”, que consiste em uma mudança 

de um regime militar, totalmente autoritário, para um democrático, no qual não 

estaria necessariamente preparado para atender às fortes demandas sociais, tendo 

como consequência a aceleração inflacionária e um desgaste deste novo regime, 

aumentando as pressões ao governo. Sendo assim, em resumo, o governo sofreria 
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por não conseguir a todos anseios populares e teria dificuldades de governabilidade 

econômica.  

 

A partir desta pressão se entende como o novo regime democrático estava 

pressionado para dar resultados para uma população com grandes anseios. As 

políticas econômicas mais defensivas, neste contexto, tomam mais espaço e se 

combinam com uma liberalização econômica mundial que faz com que países 

periféricos sintam o efeito da competição internacional.  

 

Os países periféricos, como fala Moraes, acabam sentindo 2 efeitos contrastantes. 

O primeiro efeito seria o de oportunidades. Essa abertura ao Comércio Internacional 

provê, como por exemplo disponibilização de mais recursos naturais, mão de obra 

mais barata e também suas geolocalizações para produção industrial. Por outro lado, 

o segundo efeito seria de ameaça, uma vez que há uma menor liberdade de 

formulação nas políticas comerciais (devido ao comprometimento dos países com 

acordos internacionais) e também a dificuldade na atração de investimentos, já que 

estes estão concentrados nos oligopólios mundiais.  

 

Muito por conta destas razões, o país apresentou um declínio significativo no seu 

setor industrial, que, apesar de ter adquirido um parque industrial produtivo bastante 

diversificado no período em que o país se esforçava nas políticas de substituição de 

importações, não conseguiu ser dinâmico o suficiente a ponto de sustentar os 

mesmos números dos anos anteriores à década de 80. Isto porque ao final da década 

de 70 já sofria com a interrupção das políticas de substituição e, já sem pernas 

fortes, enfrentou a competição internacional. 

 

A análise da década de 80 para o setor industrial é mais bem-feita se subdividida 

em dois subperíodos (MORAES, 2003), 1980-1985 e outro de 1985-1990, 

separando a indústria em 4 setores: Primário, Leve, Pesada e Serviços. Sendo 

demanda doméstica (DD), expansão de exportações (EE), efeito da substituição de 

importações de bens finais (ISF), efeito da substituição de importações de bens 
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intermediários (ISW) e o efeito de modificação da matriz de coeficientes técnicos 

(IO).  

 

 

Fonte: MORAES, p. 118, 2003.  

 

 

Fonte: MORAES, p. 119, 2003. 

 

Chama muita atenção nestes dois quadros que retratam os números dos 4 setores da 

indústria os resultados da expansão de exportação (EE) e também efeito da 

substituição de importações de bens finais (ISF).  

 

No primeiro período (80-85), a EE se mostra positiva, até relativamente alta no caso 

da indústria pesada, em quase todos os casos, menos no setor de serviços. Ao 

comparar com o segundo período (85-91) a mesma categoria apresenta um grande 

declínio e todos os setores industriais e primário, menos o de serviços, apresentam 

dados negativos.  

 

Na segunda categoria ISF o primeiro período (80-85) também apresenta número 

positivos, também altos no caso da indústria pesada, e negativo para o setor 

primário. Já no segundo período (85-91) todos os setores apresentam dados 
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negativos. Segundo estas tabelas e também outros cálculos mostrados em seu texto, 

Moraes faz a seguinte conclusão acerca destes períodos.  

 

"Em um primeiro momento, vemos um forte efeito negativo da 

contração do mercado interno, uma pequena taxa de crescimento anual 

do produto e uma presença importante das exportações e das 

substituições de importações. Em um segundo momento, vemos uma 

pequena recuperação do mercado interno, impactando mais diretamente 

os setores de serviços, primário e as indústrias leves, e um 

enfraquecimento do ritmo de expansão de exportações e de substituição 

de importações." (MORAES, p.124, 2003). 

 

Este recuo do setor industrial brasileiro deu espaço para que muitas teorias sobre a 

desindustrialização viessem à tona. A que mais abrange este trabalho é o 

entendimento de Palma (2005), que observa que o país vivenciou um processo de 

“desindustrialização precoce” porque normalmente a  desindustrialização ocorre 

após o momento em que se atinge a renda per capita  dos países em que as suas 

economias se tornaram basicamente de serviços, e isto não ocorreu no Brasil.  

 

Ainda sobre o conceito de Palma, a desindustrialização precoce, Cano (2012) 

identificou cinco razões que para este acontecimento nos últimos vinte anos, e 

Carvalho (2013) apresentou em seu estudo “Desindustrialização e reprimarização 

da economia brasileira contemporânea” da seguinte maneira:  

 

“i) A política de sobrevalorização cambial desde o plano real e a prática 

de manter elevada a taxa de juros básicos. A manutenção da taxa de 

juros básica alta beneficiou as atividades financeiras e contribuiu para 

o aumento da participação do setor de serviços; 

 

ii) o fim dos mecanismos de proteção à indústria brasileira com a 

abertura comercial aos produtos estrangeiros sem nenhum critério de 

seletividade; 

 



14 

 
 

iii) a elevação da taxa de juros bancária em toda a cadeia de juros nos 

diversos segmentos das atividades financeiras e comerciais; 

 

iv) a taxa de investimento industrial, em termos de formação bruta de 

capital em relação ao produto doméstico bruto, muito abaixo do mínimo 

histórico de 25% do PIB. Ao lado disso, nota-se o aumento do capital 

especulativo num ambiente de apreciação da moeda e de taxa de juros 

acima da taxa média de juros internacional. Acrescente-se que a queda 

da produtividade industrial foi acompanhada pela redução da 

competitividade industrial das mercadorias da indústria de 

transformação brasileira tanto no mercado doméstico quanto mercado 

exterior, sobretudo para os produtos chineses. 

 

v) a atual recessão da economia mundial e a depreciação do dólar norte-

americano têm contribuído para a redução da competitividade das 

exportações dos produtos da indústria de transformação brasileira.” 

(CARVALHO, 2013). 

 

Certamente alguns fatores, como a sobrevalorização cambial, não são descendentes 

da década de 80, porém todas elas resultam no fenômeno que este trabalho entende 

como fato, a desindustrialização brasileira desde os anos 80.   

 

Neste gráfico apresentado no texto de Bonelli e Pessôa, “Desindustrialização no 

Brasil: um resumo da evidência”, 2010, mostra a Participação da Indústria e 

também do PIB brasileiro no total Mundial entre os anos 1970 até 2007. Aqui fica 

um pouco mais claro como a participação da indústria foi caindo com o longo dos 

anos e também como apresenta uma leve melhora já a partir do novo milênio, porém 

ainda muito tímida em relação ao que já foi um dia.  
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Fonte: BONELLI, R.; PESSÔA, 2010.  

 

Além disso, não se pode deixar de citar alguns problemas crônicos brasileiros, 

desde sempre, que acabam desestimulando o setor industrial. O país sofre com 

grandes questões burocráticas para as empresas que desejam produzir. Segundo 

estudo feito pelo Banco Mundial (BM), as empresas levam em média 2.600 horas 

anuais no preparo, registro e pagamento de impostos. Esses impostos também são 

uma outra parte do problema, pois o país tem taxas de juros altíssimas, o que 

aumenta os custos do produtor. A desvalorização cambial também contribui para 

dificuldade da indústria competir com o mercado internacional. Isso tudo pode ser 

tomado com conhecido “custo Brasil” de se abrir uma empresa produtiva, o que 

acaba travando o crescimento deste setor no país.  

 

1.2 – Reprimarização  

 

No caso brasileiro, a tradição do país, desde os tempos coloniais, sempre foi 

exportação de bens primários, tendo como principais produtos nos primeiros 

séculos de vida o café, o açúcar, borracha, entre outros. Estes produtos moviam a 
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economia brasileira sozinhos até a implantação da política de importações, em 

1929, no pós-guerra.  

 

A partir de então o país continuou a produzir os produtos primários, porém também 

passou a produzir produtos manufaturados. Entretanto, com a desindustrialização 

precoce que o país sofreu a partir da década de 80, o que começou a ocorrer, 

consequentemente, foi o processo chamado de reprimarização.  

 

Este fenômeno ocorre quando a economia de um país retorna às origens e acaba por 

exportar mais produtos primários do que manufaturados (Carvalho, 2013), isso após 

de já ter iniciado suas atividades industriais, como foi o caso brasileiro em que já 

havia conseguido montar tanto uma indústria leve como também pesada.    

 

Porém, assim como observam Luna e Klein (2020), a partir da inflexão que a 

indústria enfrentou a partir da década de 80, por conta da abertura comercial, o país 

teve que reestruturar todo o sistema de créditos, integração e comercialização. 

Ainda no pensamento dos autores, paradoxalmente, a agricultura se mostrou muito 

mais eficaz quando o país se abriu ao mercado externo do que a indústria.  

 

Segundo Bolfe (2018), com o aumento da urbanização das décadas de 60 e 70, o 

país precisou se preocupar com a segurança alimentar de sua população 

crescentemente urbanizada, além da necessidade de diminuição de preços dos 

alimentos, o governo instituiu diversas políticas para aumento da produtividade. 

Dentre elas, investimento públicos em pesquisas e desenvolvimento (P&D), 

extensão rural e crédito rural subsidiado (Chaddad, 2016). 

 

Neste sentido, a reorganização das políticas brasileiras foi absolutamente necessária 

para que este setor sobrevivesse bem. Assim como também apontam Luna e Klein, 

podemos citar alguns fatores essenciais para este sucesso:  
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“Entre esses fatores incluíram-se a introdução em grande escala de 

créditos agrícolas governamentais subsidiados, a sustentação de preços 

pelo governo, o impacto das crises internacionais do petróleo, o 

crescimento dos supermercados modernos, agroindustrial de bases 

nacionais e estrangeiras, o crescimento colossal do mercado chinês e o 

impactos das pesquisas científicas sobre os solos e plantas do Brasil 

realizadas principalmente pela Embrapa, a empresa pública de pesquisa 

agrícola criada em 1973.” (Luna e Klein, p.107, 2020) 

 

Desses fatores, é importantíssimo ressaltar as pesquisas científicas, que geram 

inovação. Essas pesquisas permitiram, por exemplo, que o cerrado brasileiro 

deixasse de se tornar uma área agrícola marginal, por falta de adaptações aos 

ambientes tropicais, e se tornasse um importante produtor de grãos, como milho, 

soja, feijão, arroz e trigo. Como mostra o gráfico abaixo, onde eixo Y é o 

rendimento médio em toneladas por hectares.  

 

 

Fonte: Bolfe (2018) e CONAB (2018). 

 

A pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente a tecnologia se apresentam 

como motor desta nova fase da agricultura brasileira. Segundo apresentado no 

documentado da Embrapa “Visão 2030: O futuro da agricultura brasileira” (Bolfe, 
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2018), o gráfico abaixo demonstra o aumento da produtividade em termos de mão 

de obra, terra e capital. 

 

Fonte: Gasques et al. (2017). 

 

Segundo analisado, há um aumento de produtividade em todos os fatores, onde a 

mão de obra aumento 5,4 vezes; a terra 4,4 e capital 3,3 (Bolfe, 2018). Além disso, 

observando cada item em separado, foi constatado que “...entre 1975 até 2015, a 

tecnologia é responsável por 59% do crescimento do valor bruto da produção, 

enquanto terra e trabalho explicam 25% e 16%.” (Projeções...,2017). 

  

Além de toda o incentivo de pesquisas e tecnologia, um outro importante quesito 

que deu suporte à reprimarização foi a questão dos subsídios. Nesta política o 

governo dava crédito de modo a incentivar a modernização da agricultura, com a 

compra de máquinas e equipamentos, além do uso de fertilizantes, sementes e 

inseticidas mais modernos, aumentando a produção. (Buainain et al., 2014:1159-

1182).  

 

Entretanto, a partir de meados dos anos 80, com os fenômenos de inflação e crise 

fiscal do Estado, as políticas de subsídio começaram a ser substituídas por outros 

tipos de financiamento (Luna e Klein, p.109. 2020). Essa queda nos subsídios é 
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demonstrada a partir da seguinte tabela, que mostrará uma queda brusca a partir de 

1987 (Silva, 1996).  

Estimativa dos subsídios governamentais para a agricultura, 1986-89 (em milhões de 
US$) 

 1986 1987 1988 1989 

Trigo 2.249 2.104 91 108 

Crédito Rural 54 742 261 455 

Estoques reguladores 473 381 1 22 

Aquisições do governo federal 162 1.108 159 80 

Açúcar e álcool  675 1.028 1.256 269 

Total 3.615 5.363 1.803 1.058 
 

Fonte: Silva (1998:116). 

 

O setor privado então passou a exercer um papel muito importante, fazendo com 

que a agricultura seguisse a cadeia de valor, onde as empresas forneciam os 

insumos, processavam os produtos e também os distribuíam, essas ações sem 

nenhuma participação estatal mais.  

 

Apesar de o setor ter sofrido inicialmente com a liberalização comercial, a partir do 

final da década de 80 começaria um grande alavanque em todos os números, onde, 

mesmo diante de uma concorrência internacional forte, o setor não freou sua 

produção, aumentou sua exportação e também suas áreas plantadas.  

 

Deve-se levar em consideração algumas medidas macroeconômicas de 

estabilização do período (controle da inflação e câmbio), que permitiu o 

crescimento a ponto de  o setor carregar a balança comercial até o superávit (Bolfe, 

p.17, 2018). 
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Fonte: Bolfe (2018) e Agrostat (2017).  

 

O saldo comercial é algo que chama atenção neste gráfico. Com um baixo volume 

de importação até 1994, o país passou a ter uma relação menor entre suas 

exportações e importações a partir de 1995, onde o superávit entre importação e 

exportação agrícola teve seu menor índice dentro do período analisado. Isso muito 

se explica pela adoção do Plano Real, que logo permitiu uma sobrevalorização da 

moeda nacional e aumentou o potencial importador brasileiro. Para ilustrar, o 

superávit da balança comercial geral se tornou negativo em novembro de 1994, com 

um déficit mensal de US$1 bilhão (Luna e Klein, p.115. 2020). Porém, depois deste 

período de adaptação, logo na década seguinte o país seguiria todas as pistas já 

dadas para o caminho de se tornar o celeiro do mundo.  

 

Portanto, a reprimarização foi resultado de uma equação muito difícil de prever, 

uma vez que o país teve que readaptar suas estratégias comerciais uma vez que sua 

aposta inicial, a indústria, não conseguiu competir internacionalmente e o setor 

agrícola se mostrou apto a aproveitar todas as políticas subsidiárias, novas técnicas, 
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insumos e o acesso a novos mercados. Paradoxalmente, este insucesso da indústria 

se mostrou essencial para que a reprimarização alcançasse os níveis hoje 

observados.  

 

Capítulo 2:  

Fatores essenciais ao sucesso da reprimarização 

 

A agricultura brasileira teve diversos incentivos, de diferentes tipos, para se tornar 

competitiva no mercado internacional. Apesar de passar por diversas crises, o setor 

conseguiu enfrentar, diferente da indústria, a tão temida abertura dos mercados e 

conseguiu aproveitar e aumentar sua produtividade de forma extraordinária.  

 

Diversos programas de crédito foram criados ao longo dos anos como forma de 

auxiliar o aumento produtivo da agricultura. Segundo Klein e Luna, o crédito rural, 

por exemplo, foi essencial aos produtores mais modernos até a década de 80, ele 

permitia dar créditos agrícolas a diferentes modalidades e os agricultores pagavam 

apenas as taxas de juros, sem a correção monetária, porém esse tipo de crédito 

gerava um aumento na inflação.  

 

Já na década de 90, quando não havia mais tantos programas de crédito, algumas 

políticas como a Lei Agrícola, 1991, que “...criou sistema de pegamento por 

equivalência em produto nas operações de crédito” (Klein e Luna, p. 118, 2020); 

linhas de créditos especiais fornecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDES); o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) que tinha objetivo o desenvolvimento sustentável do setor (Klein 

e Luna, 2020).  

 

Além do financiamento aos produtores, um outro fator primordial que possui 

grande responsabilidade em cima deste sucesso é a pesquisa básica. Com as 

pesquisas em agricultura voltadas para um território com clima tropical, foi possível 

aumentar a produtividade, novas formas de cultivo e também variar a produção. 
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Neste sentido, segundo Gasques, 2017, um aumento de 1% nas pesquisas gera 

0,035% de aumento na Produtividade Total dos Fatores (PTF), o que é muito 

significativo.  

 

2.1 - Embrapa 

 

A Embrapa tem um forte papel na elaboração de pesquisas e vem desenvolvendo 

um ótimo trabalho ao longo de todos esses anos e, conjuntamente com outras 

instituições privadas conseguiram aumentar a produtividade auxiliando os 

agricultores na implantação das novas tecnologias em suas produções.  

 

A empresa foi essencial para a resolução de alguns problemas tais como baixa 

fertilidade, acidez no cerrado e variação de sementes. No Cerrado, por exemplo, 

apesar da dificuldade de cultivo, após o empenho da Embrapa em pesquisar, a 

região começou a ter um rápido crescimento e hoje já é responsável por uma grande 

parte da produção de grãos e fibras (Klein e Luna, 2020). 

 

Um exemplo da importância efetiva de suas pesquisas, segundo a própria Embrapa, 

uma das técnicas que mais fizeram a diferença na questão produtiva foi a “Fixação 

Biológica de Nitrogênio”. Segundo a empresa, para produção de soja, por exemplo, 

a cada 1 tonelada, precisam de 80kg de nitrogênio. Entretanto, através de pesquisas, 

se chegou a uma conclusão que é possível reter o nitrogênio do meio ambiente 

através de uma bactéria, a bradyrhizobium, que inserida no solo através de 

inoculantes, um insumo biológico, e permite que a semente retenha nitrogênio e 

assim consiga se desenvolver. Inclusive a Embrapa disponibiliza explicações do 

manuseio ideal dos inoculantes e como devem ser aplicados, o que democratiza o 

acesso à informação e facilita com que qualquer produtor possa executar o 

procedimento e aumentar sua produtividade.  

 

O uso da fixação biológica permitiu que o país fosse considerado um exemplo para 

o mundo porque esta é uma técnica que produz baixa emissão de gás carbônico. 
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Esta inovação é inclusive parte de um dos programas do Ministério da Agricultura, 

o Agricultura de Baixo Carbono (ABC) que possui objetivo de atingir as metas de 

redução do gás ratificadas pelo país voluntariamente na Conferência das Nações 

Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-21), em 2016. 

 

Além disso, segundo mostra o livro de Klein e Luna, a empresa é responsável pelo 

fornecimento de sementes adaptadas com as condições locais, o que levou a 

Embrapa a desenvolver 114 variedades de arroz, sendo que 45% desse arroz é 

produzido em solo seco. Também é líder no mercado de feijão, onde 40% da área 

plantada em território brasileiro se utiliza de sementes criadas pela empresa. O trigo 

também é um dos produtos estudados, onde há 117 cultivares de trio e isso faz com 

que esses tipos dominem 80% do mercado nacional.  

 

Esse mercado de sementes brasileiro, muito devido aos diversos estudos de 

empresas como Embrapa, é o terceiro maior do mundo. A biotecnologia tem muita 

influência porque agora as pesquisas combinam tanto conhecimentos da área de 

engenharia genética com produtos químicos, o que gerou novos produtos.  

 

Uma outra técnica que é essencial para toda a questão de modernização agrícola 

brasileira foi a do plantio direto ou sem aração. Segundo Klein e Luna, são 33 

milhões de hectares neste sistema de plantio direto e esta é uma tecnologia 

específica destinada para solos tropicais, além de também ser responsável pela 

economia de combustível porque não é necessária nenhuma etapa de aração e 

gradagem, ambas ações antes necessárias para a preparação do solo.  

 

2.2 – Outras Instituições 

 

O Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D do Café) 

também alavancou a produção de outro importante produto desta gama da 

agricultura, o café. Segundo a própria instituição divulga, eles possuem o maior 

programa de pesquisa em café do mundo e conta com cerca de 50 outras instituições 
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consorciadas, participando de todas as etapas da cadeia de produção do café. A 

instituição pelo país e seus participantes:  

 

 

Fonte: Site CBP&D do Café, acesso em 07/05/2020, disponível em: 

http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/programa-de-pesquisa  

 

http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/programa-de-pesquisa
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De acordo com Klein e Luna, a produtividade entre 1975 e 2006 cresceu 3,56%, o 

que é muito para um período tão extenso de 33 anos. Além disso, como os autores 

ainda mostram que o ritmo continua crescendo e nos últimos anos de estudo esse 

percentual aumentou para 5,6%. No gráfico abaixo esse aumento a partir de 2006 

fica mais claro. Segundo analisado por Gasques ano, a produtividade cresceu cerca 

de quatro vezes de 1975 até 2015.  

 

 

Fonte: Gasques et al., 2017  

 

2.3 – Indústria Química e Pesada 

 

Outro fator essencial, paradoxalmente, que influenciou o sucesso da reprimarização 

foi a política de substituição de importações. Com a industrialização, uma indústria 

que cresceu foi a petroquímica e com isso o setor de fertilizantes também. Além 

disso, um outro tipo de produção que também aumentou foi o de tratores e máquinas 

(Klein e Luna, 2020).  

 

O setor de fertilizantes é fundamental para o aumento da produtividade. No caso 

brasileiro, antes da produção local, eram importados fertilizantes, porém não eram 

tão compatíveis com as especificidades locais, logo se mostra a importância da 

produção local, onde já se produz de acordo com as necessidades locais.  
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Como mostra Klein e Luna, o setor de fertilizantes brasileiro ainda é muito 

concentrado, onde a Vale Fertilizantes controla 60% de toda a produção. Com o 

aumento de áreas cultivadas ter crescido 50% de 1995 até 2016, o uso de 

fertilizantes triplicou, porém, hoje a produção de fertilizantes é menor do que o 

consumo e com isso ainda é necessária a importação de uma parte desse insumo.  

 

A produção de tratores também é essencial para a modernização. O setor teve várias 

linhas de crédito quando o país estava com a política de substituição de importações 

mais ativa, entretanto, com a crise de liberalização dos anos 80 a produção caiu 

consideravelmente e apenas voltou a estabilizar no começo do século XXI. Além 

disso, a indústria de tratores percebeu que havia oportunidades de aprimoramento 

e com isso um novo modo de produção começou a ser realizado, modernizando 

também a produção e criando linhas de tratores (Klein e Luna, 2020).  

 

Nas localidades onde a produtividade é mais alta o uso de tratores é muito 

necessário. O crescimento das unidades também é expressivo, como denotado neste 

trecho  

“Ao longo dos anos houve um crescimento expressivo do uso de 

tratores, alcançando 1,2 milhão de unidades nos resultados preliminares 

de 2017, representando uma relação de 51 hectares de área cultivada 

por trator...” (Klein e Luna, p. 162. 2020).  

 

A agricultura também não teria conseguido tais níveis sem a extensão rural que 

ocorreu. Esse foi responsável por difundir informações novas sobre técnicas de 

cultivo e também fornecimento de sementes melhoradas para os agricultores. Esses 

conseguem as informações através de vários meios, públicos, privados, sindicatos, 

associações, amigos, familiares, entre outros.  

 

Os produtores menores conseguem essa assistência do governo, através de projetos 

públicos. Já os produtores maiores se utilizam da contratação de meios privados, 
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que inclui fornecedores, fabricantes de equipamentos, profissionais autônomos e 

também empresas de assistência técnica (Klein e Luna, 2020).  

 

 

Capítulo 3 – Exportações Brasileiras 

 

Desde todo o reinício de todo esse processo de reprimarização, alguns produtos se 

destacaram pelos altos números de exportação. Muito por conta dos processos de 

modernização que todos os processos de agricultura sofreram nos últimos anos, 

essas produções aumentaram exponencialmente e consequentemente suas 

demandas. Além disso, abaixo identificamos esses principais produtos, onde é 

mostrado seus rankings de produção e exportação do ano de 2018. 

  

2018 

 

Fonte: USDA – Elaboração Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
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Podemos perceber que o país, em 2018, sem apresenta como o maior exportador de 

açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes bovina e de frango, além 

também de estar em segundo em óleo e farelo de soja e algodão. Também é 

importante ressaltar a participação do país no Comércio Internacional desses 

produtos, onde fica evidente como esses números são impressionantes. No caso do 

suco de laranja, em 2018, o país era responsável por incríveis 78% da participação 

internacional de exportações, o que significa que possui um monopólio deste 

produto.   

 

A evolução das exportações desses produtos demonstra como a modernização das 

técnicas de cultivo aliada com o boom das commodities muda completamente a 

trajetória e os números dessas exportações. O gráfico abaixo demonstra essa 

disparidade.  

 

 

Fonte: WITS/COMTRADE 

Elaboração do autor 
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Interessante também é observar a evolução desses dois produtos ao longo do tempo, 

no mesmo período de 1996 até 2018. No gráfico a seguir podemos perceber essa 

nítida evolução a partir, principalmente, dos anos 2000, onde o boom das 

commodities fez com que este tipo de exportação brasileira, aliada com todos os 

processos de modernização de produtividade, sistemas de crédito e aproveitamento 

de parte da indústria ativa, fizessem com que este tipo de exportação chegasse a 

número nunca alcançados. Esse boom das commodities foi impulsionado pelo 

consumo chinês, onde o país começou a crescer a números impressionantes e 

precisou cada vez mais importar commodities para suprir suas demandas internas.  

 

3.1 – Café 

O produto 09, por exemplo, que foi compilado a dois dígitos no gráfico anterior, é 

interessante analisá-lo mais profundamente com o enfoque no principal produto 

deste item, o café, 0901. Abaixo veremos que as exportações deste produto rendem 

bastante para o país e também mostra a sua evolução histórica, principalmente da 

primeira década dos anos 2000.  

 

 

Fontes: WITS/COMTRADE 
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O Brasil, em 2018, foi o país que mais exportou café no mundo, com uma 

participação sozinha de 26% no Comércio Internacional, segundo os dados da 

USDA, de 2018, apresentados anteriormente. Já no gráfico acima, do período de 

1997 até 2018, é possível observar que no final da década de 90 o país estava em 

um movimento descendente de exportações até a retomada do movimento 

ascendente a partir de 2002. Em 2011 o país alcançou seu pico de exportações do 

produto, onde este valor foi alcançado, segundo o então diretor-geral do Conselho 

dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), Guilherme Braga, em entrevista ao 

Canal Rural em 10 de janeiro de 2012, o aumento se deu por conta da propícia 

situação de oferta e demanda da época.  

 

3.2 - Soja 

 

Outro produto que também é essencial analisar sua evolução de exportação é a soja, 

item 12 a 2 dígitos e item 1201 a 4 dígitos. Vimos anteriormente que a soja é um 

dos principais produtos na exportação brasileira, sendo o país, inclusive, 

responsável por 52% da participação mundial nas exportações deste produto. No 

gráfico a seguir é possível visualizar que a evolução da receita.   
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Fonte: WITS/COMTRADE 

No ano de 2018 as exportações de soja alcançaram um pico de $33.190.826,49 

bilhões de dólares, fazendo com que este seja um dos produtos mais importantes da 

pauta exportadora brasileira.  

 

3.3 – Óleo de Soja 

 

O óleo de soja é um outro produto com relevância nas exportações agrícolas 

brasileiras. Somente no ano de 2018, o valor chegou a $6.697.347,47 bilhões de 

dólares, sendo o país responsável por 12% do comércio internacional do produto. 

O gráfico abaixo também apresenta esta evolução de receita.  
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Fonte: WITS/COMTRADE 

Elaboração do autor.   

 

O óleo de soja é um produto que o país possui uma grande tradição de exportação. 

A principal evolução é percebida principalmente a partir do ano de 2008, onde, 

apesar da forte crise financeira mundial, atingiu seu maior número ao longo dos 10 

anos anteriores.  

 

3.4 – Açúcar 

 

O próximo produto a ser analisado será o açúcar, como apresentado no gráfico 

abaixo.  
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Fonte: WITS/COMTRADE 

Elaboração do autor 

 

Nesta evolução fica muito claro o aumento da receita de exportação do açúcar 

principalmente a partir do ano de 2005. No ano de 2011 o país alcançou o seu valor 

auge, com um total $14.941.662,77 bilhões de dólares, muito devido ao alto preço 

das comodities naquele ano. Após este período os valores decresceram e em 2018, 

o país gerou uma das suas menores receitas da década.  

 

3.5 – Milho 

 

Há ainda um outro produto que possui muita relevância nos cenários das 

exportações brasileiras. O milho cumpre um papel importante pois o país é o 

terceiro maior exportador do mundo e é responsável sozinho por 17% do comércio 

internacional deste produto.  
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Fonte: WITS/COMTRADE 

Elaboração do autor 

 

O gráfico acima demonstra como o milho foi começando a ganhar relevância nas 

exportações brasileiras a partir da década de 2000. Além disso, apesar de períodos 

de baixa e recuperações, em 2013 o país alcançou o seu maior valor de exportação 

do produto, chegando a $6.307.631,41 bilhões de dólares. 

 

3.6 – Carne  

 

O país também é um forte exportador no setor da agropecuária, principalmente com 

as exportações de carne. Na participação das exportações mundiais o Brasil é o 

principal exportador de carne bovina e carne de frango. Na porcentagem de 

participação global o país é responsável por 32% das exportações de frango e por 

21% de carne bovina.  Este setor exportador brasileiro têm um grandioso alcance 

global e é o principal fornecedor de países como China, Egito, Chile, Emirados 

Árabes e Rússia, segundo os dados da Associação Brasileira das Indústrias 

Exportadoras de Carnes (ABIEC).  
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Fonte: WITS/COMTRADE  

Elaboração do autor  

 

As exportações de carne bovina congelada se mostram, assim como todos os outros 

produtos, em uma evolução principalmente a partir dos anos 2000. Muito 

impulsionado pelo consumo chinês, já em 2004 as exportações alcançaram a marca 

de 1 bilhão de dólares. Desde então o maior valor para este produto específico foi 

no ano de 2014, com $4.960.235,41 bilhões de dólares. Após este houve um 

declínio, porém 2018 o produto quase alcançou novamente sua maior marca.  

 

Além da carne congelada, um outro tipo de carne também é muito exportado, é a 

carne já cortada. Esse tipo de produto tem gerado até mais valor do que a carne 

bovina congelada em si. Diferentemente de outros produtos que começaram a ter 

relevância somente a partir dos anos 2000, a carne já cortada, em 1997, já se 

aproximava dos números de 1 bilhão de dólares em exportação, como vemos a 

seguir no gráfico.  
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Fonte: WITS/COMTRADE 

Elaboração do autor 

 

Mesmo já possuindo uma alta relevância antes dos anos 2000, foi a partir dele que 

os maiores volumes começaram a aparecer. A evolução também é nítida, muito por 

conta do aumento da produtividade ao longo deste começo de século. No ano de 

2011 o valor chegou a $7.242.553,27 bilhões de dólares, sendo o maior até hoje.   

 

Resultados  

 

Segundo dados da EMBRAPA, na “Trajetória da agricultura brasileira”, 2020, a 

economia agrícola é responsável por empregar mais de 19 milhões de trabalhadores 

em todo o país e já a agroindústria e serviços empregam cerca de 4,12 e 5,67 

milhões de pessoas, além também de 227,9 mil empregados no setor de insumos.  

 

Estudos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), na safra de 2016/17 

o país chegou ao recorde na produção de grãos, com 238,4 milhões de toneladas, e 

conseguiu fornecer alimentos para mais de 150 países em todos os continentes, 

segundo o relatório da EMBRAPA, 2018. Ainda em 2017, o país também 
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apresentou um superávit na sua balança de pagamentos de US$ 81,7 bilhões, 

segundo dados do Agrostat, 2017.  

 

Segundo a OMC país é hoje o terceiro maior exportador agrícola do mundo, ficando 

apenas atrás da União Europeia e dos Estados Unidos. A EU é responsável pelo 

faturamento de US$ 698.000.000.000,00 bilhões de dólares, os Estados Unidos por 

US$ 179.000.000.000,00 bilhões e o Brasil por US$ 93.000.000.000,00 bilhões.  

 

Fonte: OMC 

 

Dentro dessas exportações, é importante citar os principais parceiros comerciais do 

país. Segundo dados do AGROSTAT, a China é a primeira da lista sendo 

responsável por 39,32% da participação, seguidos de União Europeia com 16,44% 

e Estados Unidos com 5,98%. 

 

Ainda segundo a EMBRAPA no seu relatório “Visão 2030”, 2018, em 2017 os 

produtos agropecuários brasileiros geraram US$ 96,1 bilhões de dólares e foram 

responsáveis por 44,1% das exportações gerais brasileiras.  
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Em 2018, já líder de exportações de soja, ampliou sua porcentagem de liderança em 

29% em relação ao ano anterior, segundo dados da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), tendo agora 56% da porcentagem de grãos negociados no 

mundo.  

 

 

Fonte: OMC 

 

No ano de 2019, segundo dados do AGROSTAT, o chamado complexo da soja foi 

responsável, sozinho, por 33,68% das exportações brasileiras dentro do 

agronegócio brasileiro, gerando uma receita de US$ 32.621.725.461 bilhões de 

dólares. 
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Fonte: Agrostat.  

 

Para as safras de 2019/20, segundo a Food and Agriculture Organization of the 

United States (FAO), o Brasil deve se tornar o segundo maior exportador global de 

milho. Ainda segundo a FAO, a produção total deste produto sofreu um aumento 

impressionante desde 2007/8, onde saiu de 52 milhões de toneladas para produzir, 

em 2017/18, 92 milhões. 

 

Projeções 

 

O futuro brasileiro no setor do agronegócio é muito promissor. O país, que hoje já 

se apresenta como um dos maiores players globais do agronegócio, deve ampliar a 

sua força nos próximos anos. Segundo estudo da EMBRAPA, no seu relatório de 

“Visão 2030 – o futuro da agricultura brasileira”, em 2027, o país deve alcançar a 

produção de 290 milhões de toneladas de grãos e 34 milhões de toneladas de carnes 

bovina.  

 

Ainda segundo a EMBRAPA, a expectativa é que a maioria dos produtos brasileiros 

do agronegócio sofrem aumento significativo nesta década. O gráfico abaixo 
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ressalta essas projeções, fazendo um comparativo entre as produções das safras de 

2016/17 e o esperado para a safra de 2026/27.  

 

 

Fonte: EMBRAPA / Projeções...2017 

 

Segundo este gráfico, a produção de algodão será a que sofrerá mais variação entre 

esses períodos, esperando um aumento de 77,5% de sua produção total, sendo 

seguido de milho com 37,8% e soja – grão com 33,5% de variação.  

 

Segundo dados da EMBRAPA, 2017, o comércio internacional de soja sofrerá um 

crescimento nos próximos anos, cerca de 25% (36 milhões toneladas) e somente o 

mercado chinês será responsável por 85% deste crescimento. Já o mercado de óleo 

de soja também sofrerá um crescimento de aproximadamente 27% (3,2 milhões de 

toneladas) e este será impulsionado pelo consumo do mercado indiano. O comércio 

de milho também crescerá cerca de 18%. O mercado do algodão também aumentará 

cerca de 30% e o consumo chinês será muito responsável por isso.  

 

Neste sentido, o Brasil poderá abastecer ainda mais esses mercados que já são 

consumidores do país. Para isso é necessário que se consiga cada vez mais inovar 

na produção destas commodities para que se produza ainda mais. Entretanto, para 
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que isso seja possível, ao longo deste novo ciclo é necessário que o país também se 

atente e se adeque às novas maneiras de produção global, a produção sustentável.  

 

Uma das projeções mais importantes é que a população mundial deverá atingir 8,5 

bilhões de pessoas em 2030, segundo dados da EMBRAPA, 2017. Este dado é 

importante porque mostra como a produção sustentável terá que ser tendência para 

que se consiga viver em um planeta com uma população ainda maior e cada vez 

com menos recursos.  

 

Pensando neste sentido, a produção brasileira precisará, o quanto antes, se adequar 

aos moldes sustentáveis para que não perca produtividade com a possível falta de 

recursos nos próximos anos.  

 

Conclusão 

 

O agronegócio brasileiro passou por diversas fases até alcançar hoje a posição que 

ocupa no comércio internacional.  A análise deste trabalho começou falando sobre 

um período onde este setor, apesar de já ser essencial à época, não era tratado como 

prioridade.  

 

Com o passar dos anos e com as crises que surgiram, a restruturação das estratégias 

brasileiras foi essencial para que houvesse o alavanco do agronegócio no país. 

Entretanto, para isso, foi observado que uma condição essencial para este fato foi o 

insucesso do desenvolvimento da indústria, onde, apesar de chegar a ser completada 

a instalação de sua base pesada, o restante não conseguiu a evolução pensada e 

necessária.  

 

Sendo assim, ao abrir o mercado interno ao mercado internacional, a indústria não 

conseguiu competir e houve uma progressiva regressão no seu fomento. A partir 

disso, o setor que começou a ganhar destaque no país foi o agronegócio, pois este 
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não só conseguiu sobreviver bem à abertura comercial como começou a competir 

como um forte agente neste mercado.  

 

Como mostrado, não só a involução da indústria foi necessária para o sucesso do 

agronegócio brasileiro, também foram apresentados outros dois fatores essenciais 

para o novo patamar. Estes outros fatores foram apresentados neste trabalho e são 

justamente os tópicos de concessão de créditos e a modernização.  

 

O primeiro foi o esforço feito, inicialmente pelo governo, para conceder créditos 

para os pequenos, médios e grandes produtores do país. Estes créditos permitiram 

que esses produtores tivessem o suficiente para continuar produzindo e, 

principalmente, inovando nas produções. Uma vez que o setor foi se 

desenvolvendo, as pesquisas para modernização seguiram o mesmo rumo. Muito 

do que foi deixado pelo período em que a indústria era prioridade também foi 

essencial, como as indústrias químicas que servem para a produção de fertilizantes, 

pesticidas, além também da indústria pesada, como a de produção tratores.  

 

Os resquícios da indústria, que apesar de não deixar de existir teve seu papel 

completamente alterado, conjuntamente com os investimentos de crédito, 

permitiram que os produtores investissem em pesquisas de inovação, através de 

instituições como a Embrapa, CBP&D, entre outras. As inovações de técnicas de 

cultivo foram essenciais para o aumento da produtividade, mas principalmente 

necessárias para que fosse possibilitado a diversificação de produção através das 

áreas que antes não eram cultivadas. Essas novas áreas não só foram responsáveis 

pela diversificação da produção agrícola do país, como também com a importante 

participação através dos altos volumes de exportação de produtos que não eram 

produzidos anteriormente.  

 

As exportações mostraram, além dos altos valores, a evolução dos produtos 

principalmente a partir do boom das commodities da primeira década dos anos 
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2000. O alto volume apresentado dos principais produtos mostrados ao longo deste 

trabalho permitem que hoje o Brasil seja considerado realmente o celeiro do mundo. 

 

Os resultados mostraram um panorama bem macro do agronegócio brasileiro, como 

o país aparece na liderança de alguns produtos, aumento da produtividade e a 

aproximação em nível de competição dos principais players do mercado. Já nas 

projeções, as principais tendências para esta nova década foram apresentadas, 

dentre elas a que o país deverá aumentar significativamente sua produtividade, 

atendendo, assim, as expectativas globais de crescimento também da demanda 

internacional de alguns produtos, muito impulsionado, principalmente, pelo 

consumo chinês. Ainda em âmbito de projeções, a expectativa é que o país também 

se enquadre cada vez mais no molde de produção sustentável que é o novo desafio 

mundial para o milênio.  

 

Sendo assim, após análises, apresentação de argumentos e dados, este trabalho 

demonstrou como  como a inflexão da industrialização não só alavancou a 

modernização agrícola, como também permitiu este segundo setor a alcançar um 

papel de um dos principais agentes globais neste tipo de produção e exportação, 

fazendo, assim, que o agronegócio brasileiro seja reconhecido ao redor do mundo. 
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