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Agronegócio no Brasil :

• Setor estratégico para o país e forte vetor do desempenho da economia brasileira;

• Produz cerca de 23% do PIB brasileiro;

• Responsável por 46% das exportações brasileiras;

• Potencial de crescimento maior que 4% a.a;

• Balança comercial do Agronegócio Brasileiro – 2016;
• Exportações - US$ 84,93 bilhões
• Importações - US$ 13,63 bilhões
• Saldo positivo - US$ 71,30 bilhões

• Participação dos principais setores na exportação em 2016
• Complexo soja – 29,92%
• Carnes – 16,73%
• Complexo sucroalcooleiro – 13,36%
• Produtos florestais – 11,71%
• Café – 6,44%

• China, Estados Unidos, Países Baixos, Alemanha e Japão foram os principais países 
importadores de produtos brasileiros do agronegócio em 2016.



PRODUTO/SAFRA 2015/16 2016/17 VARIAÇÃO

ALGODÃO PLUMA 1,2 1,4 16%
ARROZ 10,6 11,6 9%

AGRONEGÓCIO NO BRASIL

Estimativa da Produção Grãos e Carnes (em milhões/t)

ARROZ 10,6 11,6 9%
FEIJÃO 2,5   3,1 24%
TRIGO 6,3 6,7 6%
MILHO 66,6 84,4 27%
SOJA 95,4 103,7 9%
Subtotal                       182,6                                 210,9 15%

FRANGO 13,1 12,9                               -1,5%
SUINO 3,6 3,7                                  2,7%
BOVINO 9,4 9,2                                 -2,1%
Subtotal 26,1 25,8                                - 1,1%   

Total                                 208,7                                   236,7                              13,4%

BRASIL            Total geral com outros produtos 380,0



• O agronegócio brasileiro cresceu 4,48% em 2016 e deve 
crescer 2% este ano – ante 1%, no máximo, para o país;

A FORÇA DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

• O agronegócio gera 20% dos postos de trabalho no Brasil;

• 19 milhões de pessoas trabalham no campo e nas empresas 
da cadeia do setor;

• Em São Paulo cresceu 7,4% em 2016 e gerou 15% dos 
empregos formais.



PAPEL DO BRASIL NO MUNDO – SEGURANÇA ALIMENTAR

• Área plantada no Brasil  cresceu 53% nos últimos 25 anos;

• Produção de grãos cresceu 263% , 5 vezes mais o que significa mais produtividade 
por hectare – incorporação de tecnologia;

• Nossa agricultura é sustentável – se tivéssemos a mesma quantidade de 25 anos 
atrás, precisaríamos mais 79 milhões de hectares para cobrir a última safra, ou seja, 
preservamos 79 milhões/ha.

• De acordo com a OCDE, para garantir a alimentação global equilibrada em 10 anos, o 
mundo precisa aumentar a oferta de alimentos em 20% e, para isso ser alcançado, o 
aumento da produção brasileira de comida tem que crescer o dobro, 40%, no 
período. Já demos sucessivas provas de nossa capacidade nesse segmento, com uma 
agropecuária sustentável que empurra o aumento do PIB nacional, garante o saldo 
comercial e emprega mais de um quarto dos trabalhadores formais (Roberto 

Rodrigues).



• 3% do território brasileiro;
• Responde por 18% das exportações do agronegócio brasileiro;
• Maior produtor nacional de:

– Cana-de-açúcar – 52,2% da produção brasileira;
Etanol – 48,5% da produção brasileira;

O AGRO PAULISTA REPRESENTA:

– Etanol – 48,5% da produção brasileira;
– Açúcar – 63,6% da produção brasileira.

• São Paulo produz 56% da produção mundial de suco de 
laranja;

• Outros produtos em que SP é o principal produtor brasileiro 
(em % da produção nacional):

– Laranja: 74%, Ovos: 39%, Borracha: 54%, Limão: 76%, Abacate: 52%, 
Tangerina: 38%, Goiaba: 36%, Figo: 38%.

– Amendoim 93% da produção nacional.
– Banana 2º colocado no ranking da produção nacional 16%.
– Batata inglesa 3º colocado no ranking da produção nacional 19%.



• O Estado de São Paulo também é o maior produtor brasileiro de bioeletrecidade;

• As usinas signatárias do Protocolo Agroambiental produziram, na safra 2015/2016, 17.583 

O AGRO PAULISTA REPRESENTA:

• As usinas signatárias do Protocolo Agroambiental produziram, na safra 2015/2016, 17.583 

GWh;

• A capacidade instalada dessas usinas é de mais de 5,125 mil MW de potência, cerca de 36,6% 

da potência instalada de Itaipu Binacional (14 mil MW)

• As planilhas para a renovação do selo verde da safra 2016/17 ainda estão sendo 

encaminhadas para a avaliação e análise

Fonte: IEA/SAA



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

“O desenvolvimento econômico é o processo de sistemática acumulação de 

capital e de incorporação  do progresso técnico ao trabalho e ao capital que 

leva ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, 

em conseqüência, dos salários e dos padrões de bem-estar de uma 

determinada sociedade.”

CONCEITO HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCONCEITO HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Luiz Carlos Bresser-Pereira 

(Texto para Discussão EESP/FGV 157,- dezembro 2006). 

Versão de 31 de maio de 2008

Estes dois fatores fundamentais a determinar o desenvolvimento econômico, 
taxa de acumulação de capital e capacidade de incorporação de 
progresso técnico à produção, estão presentes no Setor Agropecuário 
no Brasil que vem crescendo sua produtividade e atraindo 
investimentos do setor privado, com base na forte incorporação de 
progresso técnico à produção agrícola.



• Agricultura harmônica com o meio ambiente; 
• Apoio ao pequeno e médio produtor; 
• Incentivo ao conhecimento; 
• Saudabilidade dos alimentos.

DIRETRIZES PAULISTAS

O produtor rural é o 
maior interessado na 
preservação do meio 
ambiente.

• São Paulo defende a aprovação de um novo marco 
regulatório que induza ganhos de eficiência na produção e no 
uso dos biocombustíveis;

• O setor responde por mais de 2,5 milhões de empregos 
diretos e indiretos no país; 

• 30% da matriz energética paulista é feita de 
biocombustíveis. 



• Em São Paulo, a APTA 
(Agência Paulista de 
Tecnologia dos 
Agronegócios) investe 
na geração e 
transferência de novas 

PESQUISA E INOVAÇÃO

Agricultura
brasileira é 
uma das mais 

R$ bilhões
foram investidos em pesquisa 
através da Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa no 
Estado de São Paulo) desde 
2011. São Paulo destina 1% transferência de novas 

tecnologias aos 
produtores rurais para 
ampliar a produtividade 
agropecuária;

• Seis institutos de 
pesquisa são ligados à 
APTA: Institutos 
Agronômico, Biológico, de 
Economia Agrícola, Pesca, 
Tecnologia de Alimentos e 
Zootecnia;

uma das mais 
produtivas do 
mundo

Seu desafio é 
produzir mais 
tecnologia

2011. São Paulo destina 1% 
de sua receita tributária à 
fundação;

R$ 120 milhões
é o valor dos recursos de 
edital recém-lançado pela 
Fapesp para aumentar a 
capacidade de pesquisa de 20 
institutos estaduais, entre 
eles os de pesquisa agrícola.



NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NITs)
Estímulo à pesquisa com recursos do setor privado

• Institutos da APTA agora 
têm autonomia para buscar 
recursos e firmar convênios 
e parcerias com a inciativa 
privada;

• 25% do conhecimento 
tecnológico dos institutos 
paulistas para o 
agronegócio deve ser 
gerado por financiamento 
privado em 2018;

privada;

• Percentual de 
conhecimento gerado com 
financiamento privado, 
antes estacionado em 5%, 
saltará para 17% este ano;

• Parceria com o setor 
privado direciona a 
pesquisa para as 
necessidades reais de 
quem produz;

privado em 2018;

• R$ 11,40 foi o retorno, para a 
sociedade, a cada R$ 1 
investido na APTA para 
desenvolvimento de 48 
tecnologias adotadas pelo 
setor produtivo. No biênio 
2014-15, o retorno econômico 
da APTA foi estimado em R$ 7 
bilhões.



NECESSIDADE e OPORTUNIDADE PARA UM
PLANO AGROLOGÍSTICO

• Sentido de emergência para as soluções agrologísticas (vide caso recente 
da BR 163);

• Perda de competitividade devido às ineficiências logísticas;
• Alta participação do setor Agronegócio no PIB;
• Brasil como futuro abastecedor mundial de alimentos;

AGROLOGÍSTICA

• Brasil como futuro abastecedor mundial de alimentos;
• Existência de diversos estudos e propostas, tanto no setor público como no 

setor privado permitem a seleção de propostas considerando os aspectos 
técnicos e institucionais, conforme os seguintes critérios: 

� melhoria da competitividade (menor custo e redução do tempo de 
transporte)

� projetos  de curto prazo na execução e menor custo de implementação 
(que atendam ao caráter emergencial)

� - maior impacto para a integração e desenvolvimento regional 
(econômico, social e ambiental)



• Armazenagem

Insuficiência de armazéns obriga o produtor a vender em plena safra;

Perda de produção por falta de condições adequadas de armazenagem

AGROLOGÍSTICA

• Estradas para escoamento da produção

Estradas sem manutenção elevam o custo de transporte.

• Escoamento da safra

- Interno : infraestrutura deficiente de armazenagem, rodovias, 
ferrovias e portos dificultam o escoamento da produção

- Externo: perda de competitividade



• Revisão de aspectos jurídicos e institucionais com vistas à 
desburocratização, economicidade e maior eficiência do sistema;

• Grande parte das propostas atuais se viabilizam a partir de 
concessões, parcerias ou prorrogação das concessões existentes;

PROPOSTAS PARA ENCAMINHAMENTO DA QUESTÃO 
AGROLOGÍSTICA (Reflexão Grupo SAA)

concessões, parcerias ou prorrogação das concessões existentes;
• Implantação de sistemas de armazenagem eficientes e sincronizados 

com o sistema de produção e transporte (hubs de estocagem e 
produção agrícola);

• O planejamento e os projetos logísticos devem considerar o conjunto 
de cargas a serem movimentadas e os diversos modais disponíveis 
(sazonalidade da produção e compartilhamento de cargas) - Visão 
Integrada, ao contrário das soluções pontuais

• Criação de uma Autoridade Logística (papel estratégico do Governo na 
regulação das concessões)



Obrigado!
www.agricultura.sp.gov.br

arnaldojardim@arnaldojardim.com.br

www.facebook.com/agriculturasp

www.twitter.com/agriculturasp

www.flickr.com/agriculturasp


