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Apresentação

Caro aluno, nesta obra você terá oportunidade de conhecer os fundamentos da 
Economia Agrícola e compreender como a evolução da agricultura desencadeou 
uma relação estreita com a Economia. Nesta leitura, você poderá entender a 
agricultura por uma perspectiva histórica, desde seu surgimento nas primeiras 
civilizações, como fonte de subsistência, até os dias atuais, como uma atividade 
econômica responsável por auxiliar na promoção do crescimento econômico, 
juntamente com os demais setores da economia brasileira. O processo de 
modernização agrícola possibilitou discussões sobre a organização dessa atividade, 
bem como uma nova visão sobre como gerir negócios agrícolas.

O conteúdo deste livro contribuirá para a compreensão do papel da agricultura 
na dinâmica econômica brasileira, auxiliando ainda, no exercício de uma das 
grandes capacidades do economista, que é conseguir relacionar passado, presente 
e projetar o futuro. Assim, analisar o contexto histórico e os aspectos fundamentais 
da economia é indispensável para que você possa compreender o cenário atual 
dos negócios agrícolas.

O objetivo geral desta obra é apresentar um regaste histórico sobre o processo 
de modernização agrícola e como este processo deu origem ao agronegócio 
brasileiro. Para cumprir esse objetivo é necessário estudar os aspectos fundamentais 
da agricultura, o processo de transformação no campo e como se deu a 
organização produtiva, explorando o novo contexto chamado agronegócio. Ainda 
serão abordados aspectos do cooperativismo, bem como pontos importantes 
sobre as políticas públicas de incentivo a este setor.

Para a exploração desses conteúdos, o livro é composto por quatro unidades, 
quais sejam:

Unidade 1:  A evolução da agricultura, sua relação com a economia e o processo 
de modernização da agricultura que trouxe uma nova forma de gerir os negócios 
agrícolas. Você será levado a compreender a modernização do campo e como 
ocorreu a organização das atividades agrícolas, que passaram a incluir, além da 
produção, processos de armazenagem, distribuição e comercialização, dando 
origem ao termo agribusiness.

Unidade 2: Os principais destaques do setor agrícola e as políticas brasileiras de 
apoio ao setor. Nesta unidade, você poderá entender os principais pontos do setor 
agrícola brasileiro e como sugiram as políticas governamentais. 



Unidade 3: O funcionamento do agronegócio brasileiro. Nesta unidade, 
você conhecerá os conceitos básicos do agronegócio, do cooperativismo e sua 
aplicação na agropecuária.

Unidade 4: Comercialização e abastecimento agrícola. Nesta unidade, você irá 
compreender, por meio das relações de mercado, como se realiza a comercialização 
de produtos agropecuários mediante os mecanismos e instrumentos que estão à 
disposição dos agentes econômicos nesse mercado.

Ao final deste estudo você estará mais informado e apto a compreender a 
importância da agricultura na economia brasileira e como essa atividade pode 
impactar em termos de crescimento e desenvolvimento econômico. Desejamos 
a você bons estudos.



Unidade 1

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade, você será levado a compreender a evolução da agricultura, 
sua relação com a Economia e o processo de modernização das atividades 
agrícolas, que transformou também a nova forma de gerir esses negócios. A 
modernização do campo reorganizou as atividades agrícolas que passaram 
a incluir, além da produção, os processos de armazenagem, distribuição e 
comercialização dos produtos. Essa nova maneira de entender a agricultura 
deu origem ao termo agribusiness. Nesse contexto, as mudanças tecnológicas 
e o processo de globalização tornaram os mercados ainda mais competitivos, 
alterando a dinâmica dos agentes econômicos, o que exigiu uma maior 
coordenação na área da agricultura, criando assim os sistemas agroindustriais. 

Portanto, serão nossos objetivos: 

• Compreender a relação entre agricultura e economia.

• Conhecer a perspectiva histórica da agricultura.

• Entender qual o papel exercido pela modernização na agricultura.

• Verificar como se formaram os sistemas agroindustriais.

• Analisar as transformações na agricultura familiar.

• Abordar as novas formas de gestão aplicadas ao agronegócio e o 
surgimento das cooperativas. 

Daiane A. Rodrigues Santiago

CARACTERÍSTICAS E 
MODERNIZAÇÃO DO SETOR 
AGRÍCOLA
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Trata da agricultura numa perspectiva histórica, em que se pode verificar 
como o processo da agricultura se iniciou nas primeiras civilizações e como 
a economia se relacionava com as atividades agrícolas. Ainda será abordada a 
forma com que a agricultura brasileira se estruturou por meio de seus ciclos. 

Compreenderemos como as relações das atividades agrícolas se modificaram, 
observando a forma de modernização da agricultura e os estudos que aprofundaram 
o conhecimento de novas relações dessa atividade, dando origem aos sistemas 
agroindustriais. 

Apresentaremos como a gestão da agricultura sofreu alterações, desde a 
agricultura familiar até a formação das cooperativas. Nesse cenário, o Estado passou 
a ser um agente fomentador de políticas voltadas à agricultura e, por meio delas, 
procura promover o desenvolvimento econômico. 

Seção 1 | Características do setor agrícola

Seção 2 | Estrutura dos sistemas agroindustriais

Seção 3 | Modernização na gestão da agricultura

Diante de tais objetivos, nossa preocupação é entender o processo de 
transformação da agricultura e como a Economia participou desse movimento. 
Nessa perspectiva, ainda é necessário ressaltar o papel da modernização e a 
composição dos chamados sistemas agroindustriais, que trouxeram para o 
cenário agrícola novas formas de coordenar e gerir os negócios relacionados 
à agricultura. 

Para alcançarmos esses objetivos, realizaremos um breve resgate da história 
da agricultura e seu papel na sociedade. Na sequência, serão abordados os 
acontecimentos que transformaram a agricultura e o que a levou ao processo 
de modernização. Dessa forma, será possível entender o aparecimento do 
termo agribusiness, ou agronegócio, e dos sistemas agroindustriais, bem como 
compreender a nova forma de gestão dos negócios agrícolas e qual o papel das 
cooperativas nesse contexto.

Os conteúdos serão apresentados em três seções.
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Introdução à unidade

No início das civilizações, os homens viviam em agrupamentos nômades e se 
alimentavam do que a natureza pudesse lhes oferecer, no entanto, esse processo era 
realizado durante certo tempo, em determinado local: à medida que os alimentos 
vindos da natureza, caça e pesca se esgotavam, os indivíduos se viam na obrigação 
de procurar outro local para viver. Com o passar do tempo e o descobrimento 
das sementes, perceberam que era possível fixar-se em um lugar, plantando e 
domesticando animais. Esse foi o início da agricultura.

 Esta unidade está voltada ao conhecimento e identificação das relações entre 
agricultura, sociedade e economia, bem como aos acontecimentos históricos que 
levaram a conhecimentos e possibilidades de aprimoramento da agricultura, que 
passou a figurar com papel fundamental para a sociedade. 

Devemos compreender que o debate sobre a importância da agricultura esteve 
presente entre os economistas desde muito cedo, com a escola fisiocrata e a escola 
clássica, permanecendo até hoje como objeto de estudos da área econômica. 
Diante do interesse pelas atividades agrícolas e sua evolução, surgem então termos 
como agribusiness, agronegócio, sistemas agroindustriais, entre outros.

Podemos dizer também que o processo de modernização da agricultura 
acompanhou as transformações econômicas e dos mercados, vislumbrando a 
agricultura não somente como uma atividade rural, mas agora como um conceito 
de conjunto de atividades que vão desde a produção de insumos até a chegada do 
produto ao consumidor final. 

Nessa perspectiva, a forma de gerir a agricultura também se modificou, 
oferecendo uma nova visão tanto para as pequenas propriedades quanto exaltando 
o papel da agricultura familiar e das cooperativas para o agronegócio. 
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Seção 1

Características do setor agrícola

Introdução à seção

Nesta seção, você terá uma visão sobre a história da agricultura e também sobre a 
transformação e a evolução produtiva pelas quais o elemento "terra" passou ao longo da 
história. Será possível entender a relação entre a ciência econômica e o campo agrícola.

1.1 A história da agricultura

Para que seja possível compreender todo o processo da agricultura, é necessário 
submeter-se a uma análise da história da sociedade de forma geral. A ideia da 
agricultura surge juntamente com a evolução do comportamento do homem, que 
passa de predatório para produtor. 

Na medida em que o homem se propõe a viver em comunidades estáveis, nas 
quais existe o trabalho regular e coletivo com o objetivo de garantir a subsistência, 
surge a atividade agrícola. Esta pode ser definida como um conjunto de técnicas que 
são utilizadas para o plantio com o propósito de conseguir alimentos, bebidas e até 
matérias-primas para outros produtos. Nesse contexto, além da caça e da pesca, a 
agricultura passa a ser mais uma alternativa para alimentação da população primitiva, 
dando origem aos primeiros sistemas de cultivo.

[...] os primeiros sistemas de cultivo e de criação apareceram 
no período neolítico 1, há menos de 10 mil anos, em algumas 
regiões pouco numerosas e relativamente pouco extensas 
do planeta. Originavam-se da autotransformação de alguns 
dos sistemas de predação muito variados que reinavam então 
no mundo habitado. Essas primeiras formas de agricultura 

1 Período Neolítico: o período neolítico é conhecido como o período da pedra polida e tem como principais 
características o sedentarismo, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, a divisão de 
trabalho e a organização em comunidades.
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O sistema denominado pastorais expandiu-se para regiões de vegetação 
herbácea, aquelas que possuem caule macio e rasteiro. Já o sistema de cultivo de 
derrubada-queimada avançou de forma progressiva para locais de florestas tropicais e 
temperadas, e em grande parte dessas regiões o aumento da população levou a um 
grande desmatamento. 

O aparecimento da agricultura ainda levou o homem a se fixar em locais apropriados 
para a atividade, assim, nas regiões áridas é possível citar os sistemas agrários hidráulicos 
baseados nos cultivos de inundação. Essa noção de forte dependência dos rios e uma 
grande influência na vida da comunidade pode ser utilizada para explicar grandes 
civilizações que se fixaram em torno de rios: Tigre e Eufrates (Mesopotâmia), Nilo 
(Egito), Ganges (Índia) e Amarelo (China).  

eram certamente praticadas perto de moradias e aluviões 
das vazantes dos rios, ou seja, terras já fertilizadas que não 
exigiam, portanto, desmatamento. A partir daí, a agricultura 
neolítica se expandiu pelo mundo de duas formas principais: 
os sistemas pastorais e de cultivo de derrubada. (MAZOYER; 
ROUDART, 2010, p. 45)

Os sistemas de cultivo de derrubada-queimada cederam 
lugar a numerosos sistemas agrários pós-florestais, muito 
diferenciados conforme o clima, que estão na origem de séries 
evolutivas distintas e relativamente independentes umas das 
outras. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 45)

Nas regiões intertropicais com pluviometria intermediária, 
o desmatamento levou à formação de sistemas de savanas 
muito variados: sistemas de cultivo temporários com uso da 
enxada e sem criação animal, como os sistemas da região dos 
planaltos congoleses; sistemas de cultivo com pastagem e 
criação animal como os sistemas das regiões de altitude do 
leste africano [...] Nas regiões temperadas da Europa, após 
o desmatamento, toda uma série de sistemas pós-florestais 
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Após as importantes descobertas dos sistemas agrários, muitas sociedades, como 
a europeia, iniciaram um processo de enriquecimento com novas plantas que vinham 
da américa, a exemplo da batata e do milho. Já nas regiões consideradas tropicais, 
os sistemas preexistentes deram lugar a novos sistemas que se especializaram em 
culturas como café, cana-de-açúcar, cacau etc.

No Brasil, a agricultura de subsistência foi praticada no período pré-colonial pelos 
indígenas, que, além do extrativismo vegetal, cultivavam amendoim, tabaco, batata-
doce e mandioca. Após o descobrimento, os portugueses, apesar do interesse pelas 
riquezas naturais (que não foram consideradas rentáveis), introduziram a cultura da 
cana-de açúcar. 

Os sistemas de cultivo passaram a ter papel fundamental na vida da sociedade, 
evoluindo e associando outras técnicas que pudessem facilitar a produção, 
especialmente dos alimentos. Dessa forma, as chamadas revoluções agrícolas iniciaram-
se e transformaram os sistemas agrários.  Um crescente aumento populacional iniciou 
um processo de busca por técnicas que pudessem melhorar a questão da produtividade 
e fazer com que os alimentos alcançassem territórios mais distantes.

 No período antigo, sistemas de cultivos apresentam a associação a ferramentas 
manuais, como pás e enxadas, e logo depois foi introduzido um instrumento de tração 
leve: o arado.

sucederam-se e, de revolução agrícola em revolução agrícola, 
chegamos aos sistemas atuais no período mais recente. 
(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 45-46)

Séculos mais tarde, na metade norte da Europa, a revolução 
agrícola da Idade Média Central produziu os sistemas com 
alqueive2 e tração pesada, com o uso do arado charrua e da 
carreta [...] a revolução agrícola dos tempos modernos — 
produziu os sistemas motorizados, mecanizados, fertilizados 
com auxílio de insumos minerais e especializados da 
atualidade. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 46) 

2 É o estado de uma terra lavrada que se deixa descansar.
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Tal foi a importância do açúcar nas etapas iniciais de nosso 
desenvolvimento político-econômico que Celso Furtado 
sustenta, referindo-se à agricultura da cana-de-açúcar no 
Brasil, que o êxito da grande empresa agrícola no século XVI [...] 
constituiu [...] a razão de ser da continuidade da presença dos 
portugueses no Brasil. (ALBUQUERQUE; NICOL, 1987 p. 127)

Nesse sentido, pode-se dizer que a cultura da cana-de-açúcar fora de grande 
importância para a economia colonial, no entanto, o efeito positivo mostrou-se 
significativo em um período, a exemplo também do algodão, que após sua primazia 
não demonstrou recuperação.

A literatura a respeito da agricultura ainda relata os períodos de evolução chamando-
os de "ciclos", ou seja, os ciclos de desenvolvimento da cana-de-açúcar, da pecuária, 
do café, da borracha e da soja, que no caso brasileiro passou a ser fundamental em 
âmbito econômico.

Dessa forma, as atividades agrícolas, desde o início da civilização, sempre foram 
fundamentais para a sobrevivência humana e para a estruturação da economia.

1.2 Economia e agricultura 

A agricultura, desde os primórdios, possibilitou aos homens o alimento e 
também a geração de riquezas. Albuquerque e Nicol (1987) comentam que, como 
atividade intelectual, a Economia iniciou um processo de inquietação sobre a 
relação entre agricultura e o desenvolvimento. Tais preocupações são observadas 
nas obras dos mercantilistas, dos fisiocratas e dos autores da escola "clássica".

Na visão dos fisiocratas, a agricultura deveria ser muito valorizada por ser a fonte 
geradora de riquezas e fornecer matérias-primas para a indústria e o comércio. 
Ela ainda proporcionaria grandes lucros com poucos investimentos. Segundo 
Huberman (1981, p. 127), "os fisiocratas abordavam todos os problemas sob o 
ângulo de seus efeitos na agricultura. Argumentavam ser a terra a única fonte de 
riqueza, e o trabalho na terra o único trabalho produtivo".

Já pela ótica da escola clássica, o economista David Ricardo  observava a 
economia dividida em dois setores: o setor agrícola e o setor de manufatura.  
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Tradicionalmente, os economistas atribuem algumas funções ao setor agrícola, 
como ser suporte ao processo de industrialização e auxiliador no processo de 
crescimento e desenvolvimento econômico. No Quadro 1.1 é possível observar 
algumas funções básicas do setor agrícola.

Nestes setores, a quantidade da produção dependeria do volume de fatores de 
produção3  aplicados: quanto mais fatores de produção, maior a produção. Assim, 
todas as correntes econômicas possuem uma forma de entender como o ciclo da 
economia funciona, seja pela agricultura, indústria ou comércio, e alguns princípios 
aplicados a setores da indústria e do comércio passaram a ser válidos também para 
a agricultura.

A terra como fator de produção, para a indústria, é quase exclusivamente um lugar 
para as construções; mas falando em agricultura, é o meio em que se desenvolve 
o processo biológico de crescimento, por isso ela se preocupa com a qualidade da 
terra que se associa a esse processo. Já com relação ao clima e às estações do ano, 
estes não apresentam papel fundamental para a indústria, mas condicionam todas as 
atividades agropecuárias, o que afeta a forma como o produtor irá planejar sua mão 
de obra, maquinaria e até o financiamento da produção (HOFFMANN et al., 1981).

De modo geral, os fundamentos econômicos passaram a ser aplicados também 
para o setor agrícola, desde os problemas econômicos fundamentais de quanto, o 
que, como e para quem produzir até a questão da intervenção governamental no 
mercado agrícola.

3 Fatores de produção: na teoria econômica, reconhecidos como capital, terra e trabalho.

John Mellor, economista contemporâneo que tem dedicado 
grande parte de seus esforços à análise de problemas agrícolas 
[...] a agricultura segundo este autor teria um papel básico a 
desempenhar no processo de desenvolvimento econômico 
e, portanto, indiretamente, no crescimento dos outros 
setores, inclusive o manufatureiro, por uma série de razões. 
Primeiramente por ser o setor mais importante de uma economia 
subdesenvolvida. (ALBUQUERQUE; NICOL, 1987, p. 16)
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Fonte: adaptado de Albuquerque e Nicol (1987, p. 238).

Quadro 1.1 |  Funções básicas do setor agrícola

Liberação da mão de obra para o setor industrial.

Fornecimento de produtos alimentícios e matérias-primas a custos constantes ou decrescentes.

Suprimento de capital para o financiamento de investimentos industriais.

Suprimento de divisas estrangeiras, por meio da exportação de produtos agrícolas, necessárias ao 
financiamento de importações para o setor industrial.

Criação de um mercado interno para produtos industriais.

Assim, o estudo de fundamentos e forças econômicas que podem afetar o setor 
agrícola e a influência de tal setor no restante da economia é o que a Economia 
Agrícola busca revelar. Os avanços de teorias e a necessidade de aplicar as teorias 
microeconômica e macroeconômica em situações reais têm contribuído para um 
entendimento e desempenho melhor do funcionamento desse setor. No período 
mais recente, esses debates têm alcançado áreas como o comércio internacional e o 
meio ambiente.

1.3 Economia, agricultura e os ciclos brasileiros

Desde que o Brasil foi descoberto e serviu de colônia para os portugueses, as 
atividades do setor primário exercem papel fundamental na economia. Como já 
vimos, o ciclo da cana-de-açúcar foi a base da economia colonial por um longo 
período, e nesse mesmo período o algodão e a produção de tabaco figuraram 
como elementos importantes, até o século XVII.

Após a finalização do ciclo da cana-de-açúcar, seguiu-se rumo a um novo 
período, historicamente conhecido como o ciclo do ouro, em que este metal 
passou a ser o grande responsável por dinamizar a economia. Esse ciclo, também 
chamado de "ciclo da mineração", figurou com importância para a agricultura, 
uma vez que moveu, além da economia, a estrutura político-administrativa para 
outra região (sul-sudeste).

A mineração, como bem observou Simonsen, não somente 
forneceu a mão de obra como havia "concentrado avultados 
capitais investidos em escravaria e gado", o que permitiu 
o desenvolvimento da cultura do café a partir do início do 
século XIX. (ALBUQUERQUE; NICOL, 1987, p. 137)
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Fonte: Anuário Estatístico do Brasil  (1939, p. 1380 apud ALBUQUERQUE; NICOL, 1987). 

Quadro 1.2 | Comércio Exterior do Brasil – principais produtos exportados (% sobre o total 
da exportação)

Decênios Café Açúcar Cacau
Erva- 
-Mate

Fumo
Algodão/
Pluma

Borracha 
Couros 
e Peles

Total

1821/30 18,4 30,1 0,5 - 2,5 20,6 0,1 13,6 86,8

1831/40 43,8 24 0,6 0,5 1,9 10,8 0,3 7,9 89,8

1841/50 41,4 26,7 1 0,9 1,8 7,5 0,4 8,5 88,2

1851/60 48,8 21,2 1 1,6 2,6 6,2 2,3 7,2 90,9

1861/70 45,5 12,3 0,9 1,2 3 18,3 3,1 6 90,3

1871/80 56,6 11,8 1,2 1,5 3,4 9,5 5,5 5,6 95,1

1881/90 61,5 9,9 1,6 1,2 2,7 4,2 8 3,2 92,3

1891/1900 64,5 6 1,5 1,3 2,2 2,7 15 2,4 95,6

1901/10 51,3 1,2 2,8 2,9 2,4 2,1 28,2 4,3 95,2

1911/20 53 3 3,6 3 2,6 2 12,1 6,2 85,5

1921/30 69,6 1,4 3,2 '2,7 2,1 2,4 2,6 4,6 88,6

1931/40 52,4 0,4 4,1 1,7 1,6 13,9 1 4,4 79,5

Ao observar o Quadro 1.2, constatamos que oito produtos eram responsáveis 
por grande parte das exportações: o café, o açúcar, o cacau, a erva-mate, o fumo, o 
algodão, a borracha e couros/peles.

Após o esgotamento das minas, o café se tornou o grande motor da economia 
no período de 1800 a 1930. Ainda nesse mesmo período, outro ciclo importante a ser 
citado é o da borracha. A chamada borracha natural em pouco tempo se tornou um 
produto extremamente procurado, especialmente pela Europa e pelos Estados Unidos, 
o que gerou uma grande demanda e um valor significativo no mercado internacional.

A duração desse ciclo foi de aproximadamente 40 anos e teve seu fim após fortes 
quedas no preço, devido a um significativo aumento da oferta de látex. Assim, de ciclo 
em ciclo a economia brasileira era voltada necessariamente a produtos agrícolas.

O Quadro 1.2 mostra os principais produtos exportados pelo Brasil de 1820 até 1930.

Dessa forma, a grosso modo, o estudo de nosso 
desenvolvimento agrícola no século passado prendeu-se a 
dois produtos: o açúcar e o café, ou no máximo a três produtos, 
se incluirmos o algodão. É nesses dois ou três produtos que 
vamos encontrar a chave de nosso desenvolvimento agrícola 
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no século passado, e, mesmo, nas primeiras décadas de nosso 
século. É também através da análise da evolução da produção 
desses produtos que iremos descobrir o início de certas 
tendências que levaram primeiramente a um desenvolvimento 
desequilibrado da economia brasileira, e, em segundo lugar, 
aos primórdios de nossa industrialização. (ALBUQUERQUE; 
NICOL, 1987, p. 111)

O desenvolvimento agrícola deu-se então por atividades conhecidas como os 
"ciclos", que nesse período recebiam interferências externas em suas dinâmicas, 
por meio de Portugal. Após verificarmos o quanto esses ciclos significaram para a 
economia brasileira, vale ainda ressaltar que o ciclo do café, além de ter seu papel 
fundamental para a formação econômica do Brasil, acabou por estimular ainda o 
nascimento das atividades industriais, confirmando assim as funções básicas da 
agricultura como auxiliadora na promoção da industrialização.

Segundo Bacha (2012), a introdução da cultura do café no Brasil não apresenta 
uma data rigorosa, sabe-se que em 1727 a planta foi introduzida no Pará e, 
logo após, em outras províncias. Então, pode-se considerar que o processo da 
cafeicultura apresentou quatro fases: a primeira fase compreende o período de 
1727 a 1810, considerada a fase de adaptação do cafeeiro; de 1811 a 1870 (segunda 
fase), fase de expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba; na terceira fase, de 1871 
a 1896, houve a expansão da cultura para o Estado de São Paulo e, por fim, de 1897 
a 1929, a última fase refere-se à expansão acelerada e desordenada da cafeicultura.

A primeira fase revela a introdução do cafeeiro e a busca por um hábitat 4 ideal 
para a cultura, que acabou sendo encontrado nos arredores do Rio de Janeiro. Essa 
fase ainda não apresenta um destaque no plantio, e a principal região produtora do 
café no mundo era as Antilhas Francesas.

No que diz respeito à segunda fase, é um período considerado de grande 
expansão da produção brasileira, conforme comenta Bacha (2012, apud 
ALBUQUERQUE; NICOL, 1987, p. 153):

4 Hábitat: expressão vinda do latim "ele habita", utilizado muito em ecologia para ilustrar o espaço físico e os 
fatores que condicionam o ecossistema, ou seja, o ambiente que favorece.

A produção de café expandiu-se fortemente, passando o Brasil 
de insignificante à grande produtor mundial deste produto, 
foram produzidos cerca de 15.000 quilos de café verde (ou 
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Esse grande avanço se deu por um amplo aumento na demanda mundial pelo 
café, pela excelente adaptação da cultura do café às condições climáticas e ainda 
pela transferência da mão de obra, que antes estava concentrada na mineração e, 
com o esgotamento dessa atividade, passou a servir à cafeicultura.

A terceira fase é aquela em que se dá o deslocamento da cultura do café para 
São Paulo, já que anteriormente se encontrava no Rio de Janeiro. Tal expansão 
ocorreu sem estímulos governamentais, no entanto, apresentou, mesmo que 
pequena, uma inovação tecnológica na área agrícola.

A transferência da cafeicultura do Rio para São Paulo ocorreu por diversos 
motivos. E entre eles estão: a pouca disponibilidade de terras para a cultura do 
café; o esgotamento físico das áreas plantadas; e a mão de obra escrava que se 
demonstrava escassa a partir de 1850.

Além da crescente produção, o desenvolvimento do café ainda trouxe um 
aumento da renda da economia brasileira, e este figurava como o principal produto 
de exportação, sustentando a receita cambial. Embora a cafeicultura tenha gerado 
muitos benefícios para a economia, a grande expansão da produção acabou por 
gerar crises de superprodução que necessitaram de interferências bruscas do 
governo para a defesa desse produto. 

Assim, a quarta fase caracteriza-se por uma expansão acelerada e desordenada 
da cultura do café: "A produção brasileira de café passou de 59,7% da produção 

seja, 250 sacas de 60 kg). Em 1813, produziram-se 150.000 
quilos (2.500 sacas), e, em 1818, estima-se que, no mínimo, 
a produção tenha sido de 4.500.000 quilos, ou seja, 75.000 
sacas de 60 kg.

Com a proclamação da República em 1889, os institutos 
imperiais agronômicos criados de 1859 a 1887 passaram à 
esfera estadual. No entanto, pouca inovação tecnológica 
é atribuída a esses institutos na fase de rápida expansão da 
cafeicultura em São Paulo. No caso da cafeicultura, assim 
como nas culturas do açúcar e algodão, pouca inovação 
técnica ocorreu na parte agrícola, havendo alguma melhoria 
na parte industrial. (BACHA, 2012, p. 131)
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mundial no período 1890/1894 para 66,68% da produção mundial no período 1895/1899 
e para 75,64% no período 1990/1904" (ALBUQUERQUE; NICOL, 1987, p. 154).

 Nos anos de 1917 e 1921 ocorreram supersafras, que levaram os governos 
paulista e federal a comprarem café, evitando assim uma grande desvalorização 
dos preços. Armazéns foram construídos nos anos de 1923/1924 a fim de manter 
estoques, pois dessa forma seria possível controlar os desequilíbrios entre grandes 
safras e safras menores. Nesse mesmo período, iniciou-se uma política agressiva 
de defesa do café com a criação do Instituto do Café do Estado de São Paulo.

Após a compra de grandes estoques de café, a queda nos preços internacionais 
ainda persistia e esse cenário já apontava para a crise cafeeira que o Brasil iria 
sofrer na década de 1930. Uma grande depressão econômica mundial afetou 
vários países, incluindo o Brasil, o que levou o país a recorrer a estratégias como 
diversificação da pauta de produção e estímulos ao processo de industrialização.

Bacha (2012, p. 146) relata que o período de 1930 a 1945 marcou uma transição 
da agropecuária centrada na cafeicultura para uma estrutura mais diversificada, e um 
novo processo de industrialização da economia brasileira, no qual novas atividades 
se desenvolveram, não apenas baseadas nos produtos agrícolas ou pecuários.

Agricultura e agropecuária têm sido utilizadas, tradicionalmente, como 
sinônimos na economia brasileira. Esses termos referem-se ao setor 
produtivo baseado na atividade rural, que tem na terra um fator de 
produção essencial. Agropecuária é definida como: teoria e prática da 
agricultura e pecuária, nas suas relações mútuas (BACHA, 2012, p. 2).

Quando nos referimos à agricultura, o processo de sua evolução só pode 
ser bem compreendido se analisados fatos históricos que fizeram com que a 
agricultura se transformasse. No caso do Brasil, os ciclos econômicos são de 
grande importância, visto a forma como a agricultura se estruturou e figurou 
enquanto atividade fundamental para a economia. 

Assim como a economia brasileira, muitas outras economias possuem 
grande preocupação com a agricultura. Utilizando-se de um termo mais atual, a 
atividade do agronegócio é observada como uma alternativa para a promoção do 
crescimento e do desenvolvimento econômico. 
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1. Após o homem superar o estado de "predação", a agricultura 
passou por um processo de transformação. Conforme Mazoyer 
e Roudart (2010, p. 46), as primeiras formas de agricultura 
eram certamente praticadas perto de moradias e aluviões das 
vazantes dos rios, ou seja, terras já fertilizadas que não exigiam, 
portanto, desmatamento. A partir daí, a agricultura neolítica se 
expandiu pelo mundo de duas formas principais: os sistemas 
pastorais e de cultivo de derrubada-queimada.

Diante desse contexto, julgue as sentenças a seguir:

I. O aparecimento da agricultura levou o homem a fixar-se em 
locais apropriados para tal atividade.

II. A atividade agrícola pode ser definida como um conjunto de 
técnicas que são utilizadas para o plantio com o propósito de 
conseguir alimentos, bebidas e até matérias-primas.

III. No Brasil, a agricultura de subsistência surgiu no período 
colonial com o aparecimento dos ciclos econômicos agrícolas.

Estão corretas:

a) Afirmativas I e III, apenas.

b) Afirmativas I e II, apenas.

c) Afirmativa I, apenas.

d) Afirmativa II, apenas.

e) Afirmativas I, II e III.

2. Sobre os ciclos econômicos do açúcar, da borracha, do 
ouro e do café, é possível afirmar que a semelhança entre eles 
diz respeito à importância que cada cultura teve em algum 
período para a economia brasileira, que basicamente dependia 
do setor primário.

É correto afirmar:
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a) A cana-de-açúcar, embora tenha sido um dos principais 
produtos de exportação, não figurou como produto 
fundamental no período colonial.

b) O ciclo da borracha durou aproximadamente 20 anos e só 
terminou devido à queda na produção pelo esgotamento das 
fontes. 

c) O ciclo do café foi um dos mais duradouros da história e, 
mesmo em seu final, não sofreu interferência do governo.

d) No período de 1897 a 1929 ocorreu a fase de expansão 
acelerada da cultura do café, o que trouxe sérias consequências 
para a economia.

e) Na pauta de exportação brasileira, apenas café, borracha e 
algodão podem ser citados como importantes até 1930.
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Seção 2

Estrutura dos sistemas agroindustriais

Introdução à seção

Nesta seção, você compreenderá como a agricultura se transformou e como o 
termo agronegócio surgiu, levando à estruturação dos sistemas agroindustriais. 

2.1 As transformações da estrutura agrícola

Após a fase de extrativismo, vimos que o homem, além de se fixar à terra e organizar-
se em comunidades, descobriu novas formas de trabalhar com a agricultura e com 
a pecuária. Por muito tempo, fatores históricos e socioeconômicos condicionaram 
as propriedades rurais a viverem isoladas e autossuficientes.

O avanço tecnológico provocou uma grande mudança na fisionomia das 
propriedades rurais, dessa forma, o termo “modernização” pode ser aplicado 
para traduzir a transformação na base técnica da agricultura e da pecuária. Tal 
processo de modernização ocorreu de forma mais intensa a partir da década de 
1950, envolvendo especialmente a estrutura tecnológica, tanto para promover uma 
variedade de plantas geneticamente modificadas quanto para o descobrimento de 
procedimentos com defensivos e maquinários.

Assim, a consolidação efetiva da agricultura moderna ocorreu 
a partir de 1960, com a adoção das inovações tecnológicas 
no processo produtivo (inovações agronômicas, físico-
químicas, biológicas) e com a constituição dos complexos 
agroindustriais, o que gerou uma nova configuração 
socioeconômica e espacial para o campo brasileiro. (MATOS; 
PESSÔA, 2011, p. 2)
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O intenso avanço tecnológico provocou também um aumento da produtividade 
e as propriedades rurais começaram a perder características determinantes, como 
a autossuficiência. Passaram então a responsabilizar-se por um sustento maior de 
pessoas, necessitando de insumos externos, estradas, armazéns, aeroportos e até 
da bolsa de valores. "Então, o conceito de setor primário ou de ‘agricultura’ perdeu 
seu sentido, porque deixou de ser somente rural, ou somente agrícola, ou somente 
primário" (ARAÚJO, 2007, p. 12).

 Nesse contexto, foi necessário desenvolver o estudo de uma nova concepção 
para a agricultura que pudesse envolver todas as etapas que agora faziam parte do 
cenário agrícola, que também era visto como um setor promotor do desenvolvimento 
econômico.

Matos e Pessôa (2011) ressaltam que para a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no meio rural era necessário oferecer aos trabalhadores 
melhorias das condições de trabalho e de produção e acesso à terra. No entanto, 
as medidas tomadas pelo Estado visavam apenas “modernizar” o campo a partir da 
utilização de um pacote tecnológico chamado de Revolução Verde.

A expressão revolução verde surgiu a partir da década de 1950, tendo por objetivo 
o aumento da produção agrícola por meio de desenvolvimento de pesquisas em 
sementes, fertilização, defensivos e mecanização da agricultura. 

Assim, Gómez (2006, apud Matos e Pessôa, 2011, p. 7) exemplifica:

O discurso da Revolução Verde estava repleto de uma 
perspectiva ocidental sobre a ciência, o progresso e a 
economia, que deviam promover-se (impor-se, se for preciso) 
nos países do chamado Terceiro Mundo. Em consonância 
com a teoria da modernização, que era o modelo de 
desenvolvimento próprio desses anos [...] a Revolução Verde 
identificava no Terceiro Mundo uma série de carências que 
deviam ser satisfeitas, à base de aumentar quantitativamente os 
bens e os serviços. Ao mesmo tempo, essa febre produtivista, 
que em teoria beneficiaria os países pobres, servia tanto para 
aumentar a produção de matérias-primas baratas, destinadas 
às agroindústrias do denominado Primeiro Mundo que as 
beneficiavam, incrementando seu valor, como para aumentar 
a produção de maquinário e insumos químicos desses países 
ricos que vendiam para os países pobres.
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O conceito da revolução verde nasceu nos Estados Unidos e na Europa, sendo 
aplicado na sequência aos países em desenvolvimento com a pretensão de acabar 
com o problema da fome, mas, embora a produção de alimentos tenha acontecido, 
resultados melhores só ocorreram em países que praticaram em conjunto a reforma 
agrária. Esse modelo adotado começou a apresentar limites nas décadas depois, 
com a redução das inovações e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

No caso brasileiro a modernização da agricultura se consolidou com uma 
reestruturação da base produtiva, que fora financiada pelo Estado por meio de 
aplicação de políticas agrícolas, com o intuito de modernizar o campo, produzindo 
commodities de demanda mundial e que fossem capazes de contribuir para um 
equilíbrio da balança comercial. Essa nova forma de compreender a agricultura deu 
origem à difusão de um conceito que pudesse relacionar campo e indústria.

[...] a modernização da agricultura no Brasil pode ser dividida 
em fases. A primeira se restringe à transformação da base 
técnica, induzida e estimulada pelo governo e empresas 
norte-americanas. A segunda fase caracteriza-se pela 
industrialização da produção rural com a implantação de 
indústrias de bens de produção e de alimentos. Na terceira 
fase, ocorre plena integração entre a agricultura e a indústria. 
E por último, ocorre a integração de capitais (industriais, 
bancários, agrários) sob o comando do capital financeiro 
(GRAZIANO, 1996, apud MATOS; PESSÔA, 2011, p. 9).

Qual o papel do avanço tecnológico para melhorar a 
produtividade da agricultura?

2.2 A Origem dos Sistemas Agroindustriais (SAG)

Após tantas transformações, a nova concepção da agricultura surge como um 
novo processo que compreende diversas operações ligadas à agricultura e à pecuária.
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Esse processo complexo que dois autores (John Davis e Ray 
Goldberg), professores da Universidade Harvard, nos Estados 
Unidos da América, em 1957, lançaram um conceito para 
entender a nova realidade da agricultura, criando o termo 
agribusiness. (ARAÚJO, 2007, p. 16)

O termo agribusiness espalhou-se com rapidez pelos países e chegou também 
ao Brasil, inicialmente trazido por movimentos de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Para Bacha (2012, p. 13):

De forma geral, o termo agribusiness pode ser entendido como o conjunto de 
operações que envolvem: produção, armazenamento, processamento e distribuição 
dos produtos agrícolas. Esse conceito pode ser visto como as operações realizadas 
"antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira".

Após os trabalhos de Davis e Goldberg (1957), tornou-se quase impossível ignorar 
as relações de dependência entre as indústrias que forneciam insumos, a produção 
agropecuária, a indústria de alimentos e o sistema de distribuição.

O termo agribusiness foi adotado por algumas décadas sem sua tradução para 
o português, somente nos anos 1980, após muitos debates sobre traduções, a 
expressão “agronegócio” começou ser utilizada. Ainda é importante ressaltar que no 
Brasil a aceitação do termo agronegócios só ocorreu nos anos 1990, encontrando-
se inclusive com a criação de alguns cursos superiores nessa área.

Denomina-se de agribusiness, agronegócio ou complexo 
agroindustrial (CAI) – termos normalmente usados como 
sinônimos – o conjunto de atividades realizadas pela 
agropecuária e pelos setores a ela vinculados. Portanto, o 
complexo agroindustrial é o conjunto formado pela sucessão 
de atividades vinculadas à produção e à transformação de 
produtos agropecuários.

Outros enfoques das relações agroindustriais influenciaram 
a literatura dos anos 60. Um destes enfoques teóricos foi 
desenvolvido na França, gerando o conceito de cadeia ou 
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Nesse contexto, compreender os conceitos e as relações do agronegócio se 
tornou indispensável para que os tomadores de decisão desse processo possam 
formular estratégias ou políticas públicas.

Diante de uma visão sistêmica e de inter-relacionamento entre várias cadeias da 
agricultura e pecuária, é necessário analisar cada função dos envolvidos no processo.

Observando o Quadro 1.3, é possível verificar que o agronegócio envolve 
uma visão sistêmica, com setores e funções como: suprimentos, produção, 
transformação, armazenamento, distribuição e outros serviços complementares.

Em meio ao processo de globalização, a consolidação da ideia do agribusiness, 
ou agronegócio, tomou enormes proporções, o que acirrou a busca por dimensões 
ainda maiores sobre o assunto. Pode-se dizer que, pela ótica do agronegócio, duas 
vertentes sugiram para as análises dos sistemas agroindustriais: a vertente americana, 
com o sistema de commodities (CSA), e a vertente francesa, com o conceito de 
cadeia agroalimentar (filière5 ).

(filière) aplicada ao estudo da organização agroindustrial, 
e exemplificado, tendo no Brasil [...]. Uma rica literatura foi 
desenvolvida no Brasil focalizando as cadeias ou sistemas 
produtivos, utilizando enfoques distintos, que culminaram 
no final dos anos 90 com o surgimento do conceito 
de coordenação e gestão de sistemas agroindustriais. 
(ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000, p. 2, grifo do autor)

Fonte: adaptado de Araújo (2007, p. 20).

Quadro 1.3 |  Setores que englobam o agronegócio

Antes da Porteira Dentro da Porteira Depois da Porteira

São compostos basicamente 
pelos fornecedores de insumos 
e serviços, máquinas,
implementos, defensivos, 
fertilizantes, corretivos, 
sementes, técnicas 
financiamento.

É o conjunto de atividades 
desenvolvidas dentro 
das unidades produtivas 
agropecuárias ou produção 
agropecuária propriamente dita, 
que envolve preparo e manejo 
dos solos, tratos
culturais, irrigação, colheita, 
criações e outras.

Refere-se às
atividades de armazenamento, 
beneficiamento, 
industrialização, embalagens, 
distribuição, consumo de 
produtos alimentares, fibras 
e produtos energéticos 
provenientes da biomassa.

5 Filière: expressão de origem francesa para tradução de cadeias agroindustriais.
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2.2.1 O Sistema de Commodities (CSA)

De acordo com Zylberstajn e Neves (2000), em 1968, Ray Goldberg realizou alguns 
estudos de caso que aprofundaram a visão sobre o agronegócio, dando origem a mais 
um conceito: commodity system approach (CSA). Nesse estudo foram analisados 
sistemas de produção específicos atuantes nos Estados Unidos (laranja, trigo e soja). 
Por meio dessa análise, constatou-se que uma dada matéria-prima ou commodity 
pode ser a base para vários produtos diferentes. Daí a preocupação com a matéria 
inicial e sua transformação até chegar ao consumidor final.

Os trabalhos baseados no commodity system approach não ignoram o ambiente 
institucional, o que também foi aprofundado por estudos no Brasil exaltando o papel 
das instituições para o agronegócio. A Figura 1.1 demonstra as relações entre os 
setores e suas interdependências. Além das ligações entre os participantes, é possível 
verificar que as instituições podem afetar a organização dos estágios, incluindo ainda 
associações, governo e mercados futuros.

Um sistema de commodities engloba todos os atores 
envolvidos com a produção, processamento e distribuição 
de um produto. Tal sistema inclui o mercado de insumos 
agrícolas, a produção agrícola/operações de estocagem, 
processamento, atacado e varejo, demarcando um fluxo que 
vai dos insumos até o consumidor final. O conceito engloba 
todas as instituições que afetam a coordenação dos estágios 
sucessivos do fluxo de produtos, tais como as instituições 
governamentais, mercados futuros e associações de comércio. 
(ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000, p. 5)

Figura 1.1  |  Enfoque do sistema agribusiness

ESTRUTURAS DE 
COORDENAÇÃO
Mercados
Mercados Futuros
Programas Governamentais
Agências Governamentais
Cooperativas
Joint Venturos
Integração
• Contratual
• Vertical
Agências de Estatística
Tradings
Firmas Individuais

INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS
Trabalho
Crédito
Transporte
Energia
Tecnologia
Propaganda
Armazenagem
Outros Serviços

Consumidor

Varejista

Processador

InstitucionalIndustrial

Produtor

Fornecedor

Produtor
Matéria-Prima

Fonte: Sheman (1991, apud ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000, p. 6).
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O papel do Estado é considerado importante na análise de Goldberg e para outros 
autores apoiadores do enfoque, que levantam questões sobre programas para proteger 
a renda rural, investimentos, pesquisas, e ainda leis que regulamentem as operações 
com alimentos. As relações contratuais também passam a ser mencionadas e figurar 
como importante instrumento de coordenação, apoiando as integrações verticais.

O sistema de commodities tem como base a teoria neoclássica da produção, 
especialmente o conceito de matriz insumo produto de Leontief6. Esse enfoque 
apontou a questão da dependência dos setores e expressou a preocupação em 
mensurar em que intensidade as ligações ocorriam.

É necessário ressaltar que o ponto de partida dos estudos de Goldberg foi a matriz 
insumo produto (Leontief), destacando as mudanças durante o processo de produção, 
incorporando o fator da tecnologia como indutora das transformações. Não obstante, 
durante o processo de aplicação do conceito do CSA o autor passa a considerar 
outros conceitos da economia industrial, como o paradigma ECD (Estrutura, Conduta 
e Desempenho).

6 Leontief: economista que desenvolveu a matriz insumo produto.

Essas mensurações levaram à concretização do conceito de que, 
ainda que se observe um contínuo declínio na parcela do produto 
agrícola sobre o produto total, o agribusiness, visto como um 
sistema integrado, já dava mostras de ser muito importante e 
significativo para ser negligenciado como unidade analítica. 
Seja por ser um conjunto de operações interdependentes com 
grande impacto nas economias, seja por envolver grupos de 
pressão importantes para a sociedade, o conceito de sistema 
produtivo agroindustrial não pode mais ser ignorado pela 
literatura. (ZYLBERSZTAJN, NEVES; 2000, p. 5)

2.2 O enfoque de cadeia (Filière)

O conceito de cadeia, ou filière, surgiu na escola francesa ligada à economia 
industrial, que realizou aplicações ao agronegócio.
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Cadeia (filière) é uma sequência de operações que conduzem 
à produção de bens. Sua articulação é amplamente 
influenciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela 
tecnologia e é definida pelas estratégias dos agentes que 
buscam a maximização dos seus lucros. As relações entre os 
agentes são de interdependência ou complementaridade e 
são determinadas por forças hierárquicas. Em diferentes níveis 
de análise a cadeia é um sistema, mais ou menos capaz de 
assegurar sua própria transformação. (MORVAN, 1985 apud 
ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000, p. 9, grifo do autor)

De forma ampla, filière trata-se de uma sucessão de atividades interligadas e 
necessárias para a produção de um ou mais produtos. A proposta do conceito de 
cadeia produtiva leva a uma comparação com o conceito de sistemas de commodities. 
Os dois conceitos focalizam o processo produtivo e oferecem atenção especial à 
tecnologia, embora com tratamento diferenciado nos dois enfoques.

A análise realizada pelo conceito de filière permite uma observação de cada produto 
agropecuário e uma clara visualização das inter-relações entre todos os agentes que 
dela participam.

Tais características das cadeias produtivas levam à possibilidade de analisar as 
inter-relações não incluindo todos os agentes ou segmentos após a produção. Nesse 
sentido, o conceito de cadeia produtiva pode ser aplicado de forma segmentada; para 
uma aplicação mais abrangente, surge recentemente o conceito de cadeia de valor.

Quadro 1.4 | Características da cadeia produtiva (Filière)

Fonte: adaptado de Araújo (2007, p. 23).

• Faz referência ao conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e 
vão sendo transformados e transferidos os diversos insumos, em ciclos de 
produção, distribuição e comercialização de bens e serviços.

• Implica em divisão de trabalho, na qual cada agente ou conjunto de 
agentes realiza etapas distintas do processo produtivo.

• Não se restringe, necessariamente, a uma mesma região ou localidade.

• Não contempla, necessariamente, outros atores além das empresas, tais 
como instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento, apoio técnico, 
financiamento, promoção, entre outros.



 Características e modernização do setor agrícola

U1

33

Dessa forma, tanto o conceito de cadeia produtiva como o de sistemas de 
commodities utilizam-se da variável tecnologia, possuindo ainda uma gênese comum, 
com fundamento na matriz de Leontief. Ambos os modelos trabalham com a 
importância das ligações setoriais e também, após aplicações, modificam a metodologia 
(da matriz de Leontief) para uma metodologia descritiva, em função das dificuldades ou 
limitações que esta apresenta no que se refere a tratar das mudanças tecnológicas.

O enfoque de cadeias (filières) analisa a dependência dentro 
do sistema como um resultado da estrutura de mercado ou 
de forças externas, tais como: ações governamentais ou de 
ações estratégicas das corporações associadas ao domínio 
de um nó estratégico da cadeia. [...] Elementos dinâmicos 
vêm sendo tratados no enfoque de cadeias [...] a variável 
tecnologia é importante, especialmente enquanto seu 
potencial para modificar o produto e, em consequência, a 
própria estrutura dos mercados. Outro conceito dinâmico 
da vertente de cadeias tem a ver com a “porosidade” e 
instabilidade, ambas relacionadas com as interações de 
cadeias de produtos diferentes, explorando, assim, as relações 
entre duas ou mais cadeias produtivas. O enfoque considera 
que as fronteiras das cadeias podem se modificar ao longo do 
tempo. (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000, p. 10, grifo do autor)

2.3 Dimensões dos sistemas agroindustriais

Já vimos que a concepção dos SAGs possibilita um melhor entendimento sobre as 
relações entre as atividades de formação e distribuição de produtos agroalimentares. 
Nesse sentido, muitas questões são levantadas quando observamos o comportamento 
dos agentes, suas relações entre si, os setores, as organizações e o ambiente institucional.

Segundo Zylbersztajn e Neves (2000), com frequência surgem algumas dúvidas, 
ao se estudar um determinado SAG, sobre qual o enfoque adequado a ser realizado. 
Questionamentos do tipo: é possível estudar um SAG com mais do que um produto? 
Qual o limite geográfico de um SAG? Existe algum agente coordenador do SAG? Há 
competição entre SAGs?Para responder a essas perguntas, é necessário observar qual o 
objetivo do planejador, ou seja, qual seria a meta. Se a meta for a formulação de políticas 
públicas, deve-se realizar uma delimitação quanto aos agentes no plano nacional. Se o 
objetivo for tratar de um SAG atrelado ao contexto internacional, deverá ser discutida a 
produção e a distribuição com diferentes características nos diversos países.
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Os SAGs, portanto, mudam ao longo do tempo, na medida 
em que as relações entre os agentes se modificam, seja por 
intervenção externa, seja por mudanças tecnológicas. As 
relações contratuais entre os agentes devem ser muito bem 
entendidas, uma vez que estas também sofrem mudanças. 
Agentes atuantes nos SAGs estarão mantendo uma relação 
intensa de cooperação e de conflito. (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 
2000, p. 15)

A relação de cooperação desenvolvida pode influenciar no seu desempenho 
individual, já em relações de conflitos os agentes dos SAGs disputarão margens de 
lucro, pois o consumidor final pulveriza o sistema com um fluxo monetário, que será 
dividido entre os agentes que colaboram com a produção e a distribuição.

A Figura 1.2 ilustra a complexidade de relações de um SAG. Essas relações não 
ocorrem de forma linear, por isso aparecem em forma de rede, mais precisamente 
como uma rede de relações (network), em que cada agente possui contato com um 
ou mais agentes. A forma de desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas relações é 
que fará com que o SAG possa ser menos ou mais eficiente.

Falando na interação dos agentes que compõem o SAG, é fundamental a 
identificação e análise de cada um deles. Trataremos especialmente dos consumidores, 
varejo de alimentos, atacado, a agroindústria e a produção primária.

Algumas características dos agentes que se inter-relacionam nos sistemas 
agroindustriais podem ser vistas no Quadro 1.5.

Figura 1.2 | Visão de um SAG em rede

Fonte: Zylbersztajn e Neves (2000, p. 15).
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Como pode ser percebido, cada agente possui características próprias, gerando 
assim objetivos comuns ou conflitantes. Um dos problemas que podem ser 
encontrados nessas relações é a assimetria de informações entre os consumidores e 
produtores do alimento. Nesse caso, por exemplo, um consumidor talvez não possa 
premiar a qualidade de um produto, pois não consegue distinguir o melhor do pior.

Quadro 1.5 | Agentes dos SAGs e suas características

Fonte: Adaptado de Zylbertsztajn e Neves (2000, p. 16-19).

Agente Consumidores
Varejo de 
Alimentos

Atacado Agroindústria
Produção 
Primária

- Trata-se do 
ponto focal para 
o qual converge 
o fluxo dos 
produtos do 
SAG.
- Perfil 
varia renda, 
preferências, 
faixa etária e 
expectativas, 
entre outros 
aspectos 
geralmente 
cobertos em 
textos de 
microeconomia.
- Preocupação 
com a qualidade 
e aspectos 
de saúde, 
valorização 
do seu tempo, 
o que tem 
implicações na 
valorização dos 
atributos que 
caracterizam um 
certo produto.

- Função 
de distribuir 
produtos 
em grandes 
centros 
passou a ser 
altamente 
especializada 
e realizada por 
agentes com 
diferentes 
características.
- Aumento da 
importância 
dos aspectos 
de qualidade,
o que 
induz ao 
aumento da 
importância 
das marcas, 
dos selos de 
qualidade e de 
aspectos de 
rastreabilidade 
dos alimentos.
- O setor 
caracteriza-se 
por margens 
baixas e 
elevado 
giro, que lhe 
confere alta 
rentabilidade 
potencial, 
entretanto, a 
competição 
é bastante 
intensa entre 
as empresas.

- Distribuição de 
alimentos para 
grandes centros 
urbanos passa 
por plataformas 
centrais, cujo 
papel tem sido 
concentrar 
fisicamente 
o produto 
e permitir 
que agentes 
varejistas se 
abasteçam.
- Relação à 
crescente 
formatação 
de contratos 
entre os 
supermercados 
e os produtores, 
em especial de 
produtos frescos.
- Transformação 
da função 
logística.

- Agentes 
que tratam da 
transformação 
de alimentos.
- A agroindústria 
lida com o seu 
cliente, que 
é o agente 
distribuidor.
- Relaciona-se 
com o seu 
supridor, o 
setor primário, 
com quem 
deve dividir as 
margens de 
lucro.

- Os agentes 
atuantes na 
geração da 
matéria-prima 
para a indústria 
de alimentos 
representam um 
dos elos mais 
conflituosos nos 
agronegócios.
- Agricultor 
passa a lidar 
com aspectos 
técnicos, 
mercadológicos, 
de recursos 
humanos e 
ambientais.
- Atualmente 
é o agente 
produtivo que 
toma decisões 
como os 
empresários 
urbanos.

C
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O enfoque tradicional de cadeias considera três subsistemas: de 
produção, de transferência e de consumo. O primeiro engloba o estudo 
da indústria de insumos e produção agropastoril; o segundo focaliza a 
transformação industrial, estocagem e transporte; o terceiro permite 
o estudo das forças de mercado. O sistema de commodities tende 
a enfocar o último subsistema como a força central que dá forma ao 
sistema de agribusiness. É possível considerar que diferentes subsistemas 
possam competir entre si para suprir as necessidades dos consumidores, 
sendo tal enfoque explorado na literatura do final dos anos 1990, gerada 
pelos programas de investigação da Holanda, em especial ligados à 
Universidade de Wageningen (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000, p. 12).

1.  O termo agribusiness pode ser entendido como sinônimo de 
agronegócio ou complexo agroindustrial. Esses termos tiveram 
origem em uma nova concepção sobre as transformações das 
atividades agrícolas ocorridas após a década de 1950. 

Diante de tal afirmação, julgue as sentenças, V (para verdadeira) 
ou F (para falsa):

( ) A consolidação do processo de modernização da agricultura, 
com avanços tecnológicos no processo produtivo, ocorreu a 
partir de 1960.

( ) O conceito de setor primário ou de agricultura perdeu 
"totalmente" seu sentido após as transformações, porque 
deixou de ser somente rural, ou somente agrícola, ou somente 
primário.

( ) O agronegócio passou a ser observado como um sistema 
de etapas: antes da porteira, dentro da porteira e depois da 
porteira.
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A sequência correta é:

a) V – V – V.

b) V – F – F.

c) F – F – V.

d) V – V – F.

e) V – F – V.

2. Os sistemas agroindustriais podem ser definidos como um 
conjunto de atividades que compreendem desde a produção 
até a distribuição dos produtos. Nesse sentido, considere as 
sentenças a seguir:

I. Um sistema de commodities engloba todos os atores 
envolvidos com a produção, o processamento e a distribuição 
de um produto.

II. Para a análise dos sistemas agroindustriais utilizam-se duas 
vertentes: a americana, de commodity system approach, e a 
francesa, das cadeias produtivas ou filière.

III. A tecnologia figura como variável importante nos dois 
modelos dos sistemas agroindustriais, de commodities e da 
cadeia produtiva.

Estão corretas:

a) Afirmativas I e II, apenas.

b) Afirmativas II e III, apenas.

c) Afirmativas I, II e III.

d) Afirmativa II, apenas. 

e) Afirmativa I, apenas. 
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Seção 3

Modernização na gestão da agricultura

Nesta seção, você irá compreender como surgiu a questão da transformação 
na forma de gerir a agricultura. Para isso, é necessário conhecer qual o papel da 
agricultura familiar no ambiente do agronegócio. Com as transformações das 
atividades agrícolas, o modelo do cooperativismo também passa a ser um modelo 
de gerir os negócios agrícolas.

3.1 O modelo da agricultura familiar

A origem da agricultura está relacionada à descoberta de técnicas de plantio e 
manuseio de sementes. A prática agrícola, como já visto, era realizada inicialmente por 
pequenos grupos para sua própria subsistência. Após um grande aumento da população 
e uma maior necessidade de alimentos, muitos desses grupos se transformaram, 
cresceram e passaram a ser fundamentais fornecedores de alimentos.

O processo de modernização da agricultura brasileira continuou 
seu curso nos anos 80 e 90. A partir do impulso das políticas 
keynesianas do pós-guerra e com a integração da agricultura 
com outros setores da economia, a produtividade agrícola 
aumentou consideravelmente em quase todo o mundo. 
Consequentemente, a produtividade do trabalho agrícola 
também experimentou substancial acréscimo, a tal ponto que 
as tarefas antes de responsabilidade de toda a família passaram 
a ter caráter mais individualizado. O avanço da modernização 
das atividades agropecuárias, via de regra, está associado à 
integração da unidade produtiva às redes de produção, cada 
vez mais especializadas, visando atender "nichos" ou segmentos 
de mercados. (SILVA; GROSSI, 2001, p. 165)
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Nesse sentido, o trabalho rural também pode ser analisado por outra ótica, 
aquela que cultiva a terra utilizando-se das pessoas do núcleo familiar, ao invés 
de trabalhadores contratados (fixos ou temporários), de acordo com a agricultura 
patronal. A atividade agrícola familiar se caracteriza por sua forma de organização 
produtiva ser de responsabilidade exclusivamente do grupo familiar. Este é 
responsável pelo processo produtivo desde a escolha da cultura, diversificação, 
tipo de plantio e escoamento da produção.

De forma geral, os produtores que se enquadram no perfil da chamada 
agricultura familiar possuem pequenas áreas e são considerados pequenos 
produtores, que realizam a produção de diversas culturas utilizando-se de pouca 
tecnologia e da mão de obra familiar. Em algumas ocasiões, tais produtos não 
acessam novas tecnologias, resultando em atividades de agricultura e pecuária 
com baixa produtividade.

As transformações no meio rural trouxeram, além da participação do Estado, 
todo um aparato institucional que dinamizou a adaptação das unidades produtivas 
familiares à nova realidade de uma agricultura ligada a mercados e negócios. 
Um exemplo da atuação do Estado foi a criação do programa Pronaf (Programa 
Nacional da Agricultura Familiar), do Governo Federal, que objetivava estimular 
a produção agropecuária das famílias que exercem esse tipo de agricultura, 
oferecendo alguns benefícios aos agricultores, desde créditos até oportunidade 
de venderem os alimentos.

Com essa nova dinâmica, as atividades rurais não são apenas agrícolas, mas sim 
uma extensa cadeia incluindo mercados e serviços, o que obrigou a população 
rural a buscar outras formas de ocupação.  

Conforme Silva e Grossi (2001), as famílias que combinam atividades agrícolas 
com atividades não agrícolas passaram a ser conhecidas como pluriativas, pois 
exerciam mais de uma atividade econômica. Também, derivados das mesmas 
transformações, os agricultores com essas atividades vieram a ser conhecidos 
como part-time farmers7, pois passaram a dividir seu tempo entre os trabalhos 
agrícolas dos seus estabelecimentos e outras atividades. 

A partir de meados dos anos 1980, com o desenvolvimento cada vez mais 
intenso de atividades rurais, porém não agrícolas, e com a pluriatividade no 
interior das famílias rurais, é possível observar uma nova configuração do meio 
rural brasileiro, semelhante ao modelo já existente nos países desenvolvidos, surge 
então "um novo rural".

7  Part-time farmers: termo que significa agricultura em tempo parcial.
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Esse novo espaço rural passa a ser integrado por velhos e novos atores, com 
atenção para as atividades derivadas de uma urbanização do meio rural. A Figura 1.3 
ilustra essa nova composição:

Observa-se que o novo contexto considera as atividades agrícolas e não agrícolas, 
com a aparição dos neorrurais (profissionais liberais e ex-moradores da cidade) e 
também dos denominados sem-sem (os sem-terra e sem-emprego). A produção não 
é apenas familiar, mas sim com características do agronegócio, realizando a divisão da 
ocupação das famílias do campo.

Essa nova alteração no modelo agrícola contou ainda com as políticas 
governamentais que incluem, no eixo da agricultura familiar, programas de fomento, 
crédito, proteção da produção e de preços, bem como a inclusão produtiva. 

Esse "Novo Rural" como o temos denominado, pode ser 
também resumido em três grandes grupos de atividades: 
a) uma agropecuária moderna, baseada em commodities 
e intimamente ligada às agroindústrias; b) um conjunto 
de atividades não agrícolas, ligadas à moradia, ao lazer e a 
várias atividades industriais e de prestação de serviços; c) um 
conjunto de "novas" atividades agropecuárias, localizadas em 
nichos especiais de mercados. (SILVA; GROSSI, 2001, p. 170)

Figura 1.3 | Novas relações e atividades do mundo rural

Fonte: Silva e Grossi (2001, p. 171).
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3.1.2 O papel do Governo e as políticas agrícolas

No período da revolução verde, o Estado tentava modernizar os campos por meio 
de um pacote tecnológico. O processo de modernização era visto como uma forma 
de promover o crescimento econômico e, por consequência, traria o progresso e o 
desenvolvimento.

Nos anos 1960 iniciam-se algumas estratégias, como a criação da política 
de crédito rural e estoques de preços, bem como a implantação de um sistema 
nacional de pesquisa agropecuária liderada pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. No entanto, a modernização das atividades agropecuárias não atingiu 
todos os espaços e produtores na mesma proporção e encontrou alguns com a 
estrutura fundiária. Mesmo com algumas dificuldades, o Estado iniciou, nos anos 
1990, a consolidação do processo de modernização da agricultura, financiado e 
subsidiado por políticas agrícolas.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criado no final de 1999 com o objetivo 
de promover o reordenamento agrário, a reforma agrária e o desenvolvimento 
sustentável da agricultura familiar e das regiões rurais. 

A modernização da agricultura arquitetada pelo Estado, com 
intuito de dinamizar a produção agrícola do país, mesmo 
existindo diversas posições contra essa modernização, esta 
iniciou-se no Sul do Brasil nos anos 1950 e, velozmente, 
atingiu outras regiões. Em pouco mais de dez anos de 
investimentos do governo para modernizar o campo brasileiro, 
os resultados começaram a aparecer, sobretudo, a produção 
de commodities, como a soja. (MATOS; PESSÔA, 2011, p. 8, 
grifo do autor)
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Fonte: Fealq (2012, p. 9).

Quadro 1.6 |  Principais programas e ações desenvolvidos pelo MDA inseridos no PPA 
2012-2015

PROGRAMAS TEMAS AÇÕES

Crédito, fomento, proteção da 
produção, garantia de preços e 
da renda e inclusão produtiva

Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF (Crédito); 
Microcrédito orientado; Mais Alimentos; 
Garantia-Safra; Seguro da Agricultura Familiar 
- SEAF; Politica Geral de Preços Mínimos - 
PGPM; Programa de Garantia da Produção 
da Agricultura Familiar - PGPAF; Programa 
Agroindústria Familiar; Plano Brasil sem Miséria.

Assistência técnica e extensão 
rural - ATER

Programa Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural - PRONATER; Programa de 
Assessoria Técnica, Social e Ambiaental à 
Reforma Agrária - ATES.

Comercialização e inserção 
econômica em mercados 
institucionais, diferenciados e 
convencionais e nas cadeias 
produtivas de energias renováveis

Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE; Programa de Aquisição de Alimentos 
- PAA; Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel; Organização Produtiva de 
Trabalhadoras Rurais.

Outros:

- Sistemas de produção de base ecológica e 
orgânica da agricultura familiar;
- Integração regional, cooperação internacional 
e participação nas negociações internacionais e 
de comércio exterior envolvendo o país.

Desenvolvimento Territorial
Programa Territórios da Cidadania; Programa 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais - PRONAT.

Gestão Social
Programa Nacional de Documentação da 
trabalhadora Rural; Colegiados Territoriais; 
Agenda 21.

Infraestrutura Territorial

Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços 
dos Territórios Rurais - PROINF; Territórios 
Digitais; PAC 2; Recuperação de Infraestrutura 
e Desenvolvimento Sustentável de Projetos de 
Assentamento.

Acesso à Terra e Ordenamento 
Fundiário

Programa Nacional de Reforma Agrária; 
Regularização Fundiária na Amazônia Legal 
- TERRA LEGAL; Programa Nacional de 
Crédito Fundiário - PNCF; Cadastro de Terras 
e Regularização Fundiária; Titulação dos 
Assentamentos.

Políticas para Assentados

Crédito Instalação aos Beneficiários da Reforma 
Agrária; Apoio a Agroindustrialização e 
Comercialização dos Assentamentos - TERRA 
SOL.

Cidadania
Arca das Letras; Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária - PRONERA; 
Distribuição de cestas básicas.

Conflitos agrários Programa Paz no Campo
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O Quadro 1.6  ilustra os principais planos e ações desenvolvidos pelo MDA, buscando 
aprimorar o planejamento de ações para o desenvolvimento agrário.

3.2 O cooperativismo
Nos sistemas agroindustriais, as inter-relações entre os agentes iniciam a construção 

de uma teia de relacionamentos contratuais e econômicos envolvendo desde a 
produção dos insumos até o consumidor final. Entender esse conceito é fundamental 
para iniciar o estudo do cooperativismo.

A formação da cooperativa não visava ao lucro e seu objetivo principal era apoiar e 
prestar serviços a seus associados, construindo um modelo de empresa social. Desse 
modo, o movimento do cooperativismo inclui empreendimentos que prezam por 
características como: liberdade de associação, democracia nas decisões e igualdade 
entre os associados.

As cooperativas podem ser vistas em vários setores ou segmentos da economia, 
como o agropecuário, o habitacional e o de prestação de serviços. Uma cooperativa 
trabalha com uma estrutura organizacional básica com um órgão geral (assembleia 
geral), um conselho fiscal e um conselho administrativo, que ainda pode realizar a 
gerência administrativa, conforme Figura 1.4.

O cooperativismo foi concebido em Rochdale, na Inglaterra, 
em 1844, durante o período chamado de revolução industrial. 
Após uma frustrada greve por melhores salários, um grupo de 
tecelões considerou a possibilidade da transformação de seu 
estado de dependência e formou uma organização empresarial 
particular chamada cooperativa [...] este empreendimento 
estava baseado em princípios de solidariedade, igualdade, 
democracia e fraternidade. (NETO, 2000, p. 3)

Fonte: adaptada de Neto (2000, p. 238).

Figura 1.4 |  Estrutura organizacional de uma cooperativa

Gerência Administrativa

Conselho Administrativo Conselheiros Fiscais

Assembleia Geral

Grupos Gestores
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Essa nova ação coletiva formalizou novos arranjos, e assim as cooperativas de 
produtores agropecuários passaram a desempenhar um papel fundamental no âmbito 
econômico e social do agronegócio. As cooperativas podem ser consideradas como 
empreendimentos empresariais que contribuem para a economia brasileira, sendo 
importante ressaltar que a grande diferença entre o capital gerado por uma empresa e 
o capital gerado pela cooperativa é que nas empresas o capital ficará em posse apenas 
do empresário e nas cooperativas, será dividido.

A ação governamental também estimula o desenvolvimento das atividades 
agrícolas por meio das cooperativas, por meio do BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social) e do Banco do Brasil, com diversas linhas 
de recursos. 

O sucesso de uma cooperativa depende do cumprimento das 
responsabilidades junto aos associados e ao empreendimento 
econômico, de forma a permitir um crescimento justo e igualitário. 
Desse modo, a gestão da cooperativa deverá ser ao mesmo tempo 
uma atividade para atender aos desejos dos consumidores de serviços 
e produtos no mercado, e por outro lado, ser sensível ao crescimento e 
à consolidação das diversas empresas associadas ao empreendimento 
cooperativista. (NETO, 2000, p. 242)

Como as cooperativas podem auxiliar no desenvolvimento 
econômico? 
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1. As transformações na agricultura trouxeram novas formas 
de se relacionar com os negócios agrícolas. Dessa forma, a 
agricultura familiar também sofreu alterações e uma nova 
configuração. Por isso, a agricultura familiar:

I. Possui um formato de trabalho patronal.

II. Utiliza-se de uma organização produtiva com mão de obra 
familiar.

III. Utiliza-se do Programa Nacional da Agricultura Familiar 
(Pronaf) para estimular a produção das famílias.

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.

b) As afirmativas I e II estão corretas.

c) As afirmativas I e III estão corretas.

d) A afirmativa III está correta, apenas. 

e) As afirmativas II e III estão corretas. 

2. As famílias ligadas ao modelo da agricultura familiar, após 
uma nova reorganização desse espaço, passaram a se dedicar 
não apenas às atividades agrícolas, mas também àquelas 
consideradas não agrícolas, configurando um novo modelo 
rural. Descreva o que vem a ser o "Novo Rural".

Nesta unidade foi realizada uma análise das transformações 
sofridas pela agricultura ao longo do tempo. A inserção das 
tecnologias e o processo de modernização da agricultura se 
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mostraram fundamentais para a economia. Por isso, é importante 
conhecer alguns elementos centrais, como: 

• Agribusiness ou agronegócio.
• Sistemas agroindustriais.
• Cadeia produtiva.
• Modernização agrícola.
• Agricultura familiar.
• Cooperativismo.

Os principais tópicos concentram-se nos assuntos listados, 
porém, é importante indicarmos os conteúdos trabalhados na 
unidade:

•  Características do setor agrícola e modernização da 
agricultura. 

• História da agricultura.
• Economia e agricultura.
• Os ciclos da agricultura brasileira.
• As transformações da estrutura agrícola.
• A origem dos sistemas agroindustriais.
• Sistemas de commodities.
• O enfoque de cadeia (filière).
• Dimensões do SAG.
• Modernização na gestão da agricultura.
• Modelo da agricultura familiar.
• O papel do Governo e as políticas públicas.
• Cooperativismo.

Essas informações são importantes, uma vez que servirão de 
complemento para as discussões sobre as transformações da 
agricultura, os sistemas agroindustriais, a modernização da 
gestão agrícola e o papel do Estado nas políticas voltadas à 
agricultura. 

Caro estudante, prossiga na leitura do livro e acrescente mais a 
seu conhecimento por meio de leituras complementares sobre as 
transformações da agricultura e seu processo de modernização.
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1. Para compreender a estrutura atual da agricultura é preciso 
analisar o processo histórico dessa atividade, desde a mudança 
do comportamento do homem de predador para produtor. 
Assim, a agricultura surge em meio a diversas transformações, 
e sobre estas, está correto afirmar:

a) À medida que o homem se propõe a viver em comunidade, 
realiza atividades agrícolas para sua subsistência.

b) O homem realizava as atividades agrícolas para a venda e 
troca de alimentos e produtos.

c) A descoberta da agricultura fez com que o homem buscasse 
locais cada vez mais distantes dos rios.

d) As ferramentas, como pás e enxadas, tiveram papel 
fundamental na modernização da agricultura.

e) Os sistemas de cultivo aparecem no período colonial.

2. O avanço tecnológico provocou grandes mudanças na 
fisionomia das propriedades rurais, dessa forma, o termo 
modernização pode ser aplicado para traduzir a transformação 
na base técnica da agricultura e da pecuária. Com relação à 
modernização da agricultura, julgue as sentenças a seguir:

I. A consolidação efetiva da agricultura moderna ocorreu a 
partir de 1960, com a adoção das inovações tecnológicas no 
processo produtivo.

II. No processo de modernização, as propriedades rurais 
perderam a característica dominante da autossuficiência.

III. A revolução verde nasceu nos Estado Unidos e na Europa, 
sendo aplicada aos países em desenvolvimento com a 
pretensão de acabar com o problema da fome.

a) As afirmativas I e III estão corretas.

b) As afirmativas II e III estão corretas.

c) As afirmativas I, II e III estão corretas.

d) A afirmativa III está correta, apenas.

e) As afirmativas I e II estão corretas.
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3. A agricultura, desde os primórdios, possibilitou aos homens 
o alimento e também a geração de riquezas, abrindo caminhos 
para debates sobre seu papel na economia. Nesse sentido, 
analise as proposições: 

I. Para os fisiocratas, a terra seria a única fonte de riqueza, e o 
trabalho na terra era o único trabalho produtivo.

II. Para David Ricardo, a agricultura proporcionaria grandes 
lucros com poucos investimentos.

III. Em uma visão simples adotada pela escola clássica, David 
Ricardo visualizava a economia dividida em dois setores: o 
setor agrícola e o setor de manufatura.

Dessa forma:

a) As afirmativas I e II estão corretas.

b) As afirmativas I, II e III estão corretas.

c) As afirmativas I e III estão corretas.

d) As afirmativas II e III estão corretas.

e) A afirmativa I está correta, apenas. 

4. A modernização da agricultura se consolidou com uma 
reestruturação da base produtiva, difundindo um conceito 
que pudesse relacionar campo e indústria. Esse processo 
que compreende a ligação das operações da agricultura e 
pecuária origina uma nova realidade: o agribusiness. Sobre 
este conceito, julgue as afirmativas:

I. O termo agribusiness pode ser entendido como o conjunto 
de operações que envolve: produção, armazenamento, 
processamento e distribuição dos produtos agrícolas.

II. O termo agribusiness começou a ser utilizado no Brasil 
somente após sua tradução para o português. 

III. Após a consolidação do agribusiness ou agronegócio, 
debates mais aprofundados surgiram com duas vertentes: a 
americana, com o conceito de CSA, e a vertente francesa, 
com o conceito de filière.
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5. Segundo Neto (2000), o cooperativismo foi concebido 
em Rochdale, na Inglaterra, em 1844, durante o período 
chamado de Revolução Industrial. Após uma frustrada greve 
por melhores salários, um grupo de tecelões considerou a 
possibilidade da transformação de seu estado de dependência 
e formou uma organização empresarial particular chamada 
cooperativa. 

Sobre o cooperativismo, analise as afirmativas, considerando 
F para falsa e V para verdadeira:

I. A formação da cooperativa não visa ao lucro e seu objetivo 
principal era apoiar e prestar serviços a seus associados, 
construindo um modelo de empresa social.

II. Liberdade de associação, democracia nas decisões e 
igualdade entre os associados são princípios ligados ao 
cooperativismo.

III. A ação governamental também estimula o desenvolvimento 
das atividades agrícolas por meio das cooperativas.

A sequência correta é:

a) V, V, F.

b) V, V, V.

c) F, V, F.

d) V, F, F.

e) F, F, F.

a) As afirmativas I e II estão corretas.

b) As afirmativas II e III estão corretas.

c) As afirmativas I, II e III estão corretas.

d) As afirmativas I e III estão corretas.

e) A afirmativa III está correta, apenas.
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Unidade 2

Apresenta as peculiaridades do setor agrícola brasileiro, tendo em vista 
a dimensão do mercado dos produtos.

Apresenta as principais políticas econômicas, com destaque para as 
políticas agrícolas e seus impactos sobre o setor agrícola.

Discute as formas possíveis de determinar as etapas e agentes na 
análise econômica do setor.

Seção 1 | Agricultura e suas especificidades

Seção 3 | Política agrícola e questão agrária

Seção 2 | Análise de mercados agrícolas

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta unidade, você conhecerá os principais destaques do setor agrícola e as 
políticas brasileiras de apoio ao setor.

Regina Lúcia Sanches Malassise

SETOR AGRÍCOLA E 
POLÍTICAS AGRÍCOLAS NO 
BRASIL
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Introdução à unidade

Caro aluno, 

O Brasil é um território com dimensões continentais e solo fértil, creio que você 
já deve ter ouvido falar da expressão “celeiro do mundo” como um sinônimo do 
potencial produtivo agrícola do país.

Para que esse conceito se realize é necessário conhecer e determinar a 
abrangência do setor. Nesse sentido, compreender as peculiaridades do setor 
permite verificar as possibilidades de comercialização e elencar políticas que 
atendam a essa necessidade.
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Seção 1

Agricultura e suas especificidades

Introdução à seção

Para poder trabalhar as questões de política agrícola, precisamos primeiro 
entender as peculiaridades dos produtos e mercado agrícolas, pois a maior parte das 
políticas de apoio ao setor visa conquistar maior equilíbrio e regularidade em termos 
de produção e receita. Nesta seção, conheceremos as características dos produtos 
e do mercado agrícola.

1.1 Abrangência do mercado

Existe um consenso de que um mercado é a união de um grupo de compradores 
e vendedores, com potencial de negociação entre ambos, motivado pela existência 
de um produto ou serviço. Dessa forma, o mercado viabiliza as trocas entre 
compradores e vendedores, ao mesmo tempo em que as interações entre eles, no 
momento da negociação, conduzem a efeitos mútuos sobre os participantes diretos 
e indiretos dessa negociação. Por isso, quando estudamos microeconomia falamos 
da interação entre demanda e oferta e da existência de um preço de equilíbrio no 
mercado para um produto ou serviço. De certa forma, essa mediação de forças no 
mercado é permeada pelo preço do bem ou serviço.

É importante lembrar que temos o preço formado na empresa, que é dado 
pelos custos de produção mais o lucro; o preço de mercado, que corresponde ao 
preço médio praticado para um mesmo produto por todos os seus vendedores; 
e o preço de equilíbrio, ponto ideal no qual há equilíbrio de forças entre oferta e 
demanda. Porém, o mercado agrícola tem algumas especificidades que devem 
ser consideradas porque cada produto percorre um circuito específico na cadeia 
produtiva, depende de mecanismos de regulação, está em diferentes mercados e 
estruturas, não podendo haver generalização.

A definição do mercado de um produto depende da maneira como vamos 
analisá-lo. Numa análise genérica, é comum agregar os produtos por categorias, 
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assim podemos ter produtos enquadrados como: grãos, carnes, frutas, legumes etc. 
Também é possível fazer uma análise mais específica por categorias, tais como: 
cortes especiais de carne bovina. 

Uma característica comum aos produtos agrícolas é que eles têm muita 
similaridade entre si (possibilidade de substituição). Dessa forma, quando falamos 
de alimentos, estamos englobando carnes, legumes, frutas. Podemos ter uma ideia 
dos diferentes tipos de produtos e mercados nos quais eles são transacionados 
observando o Quadro 2.1. 

Como podemos ver, muitos produtos têm mais de uma destinação, atendendo 
em sua maioria à alimentação (animal ou humana), podendo ser também utilizados 
como fitoterápicos, madeira, combustíveis, adubos. No Quadro 2.1 eles estão 
classificados ainda como produtos in natura, lembrando que muitos seguem para 
indústrias diferentes, servindo como itens intermediários para a produção de outros 
bens. É o caso da soja, que pode ser vendida em grão, farelo, produz óleo e gera e 
compõe uma série de outros produtos, como manteiga, massas, bebidas etc. Por isso, 
na Unidade 1, você estudou sobre cadeias produtivas, pois muitos produtos têm uma 
cadeia produtiva complexa, com diversas finalidades e aplicações.

Fonte: Waquil, Miele e Schultz (2010, p. 12).

Quadro 2.1 |  Produtos da lavoura e pecuária e seus mercados

Produto Mercado

Grãos
Arroz
Cevada
Milho
Soja
Trigo

Alimentação (humana)
Alimentação (humana e animal) e bebidas
Alimentação (humana e animal), bebidas e combustíveis
Alimentação (humana e animal), bebidas e combustíveis
Alimentação (humana)

FLVs
Frutas
Legumes
Verduras

Alimentação (humana) e bebidas
Alimentação (humana)
Alimentação (humana)

Outras lavouras
Algodão
CAna-de-açúcar
Café
Ervas
Fumo
Pastagens
Pinus e eucalipto

Fibras
Alimentação (humana e animal), bebidas e combustíveis
Bebidas
Bebidas, fitorápicos e fibra
Cigarros
Alimentação (animal)
Celulose, madeira e combustíveis

Produção animal
Aves
Apicultuta
Bovinos
Ovinos
Pesca e psicultura
Suínos

Alimentação (humana), adubos e combustíveis
Alimentação (humana) e terápicos
Alimentação (humana), lácteos, couro e adubos
Alimentação (humana), lácteos, fibras e adubos
Alimentação (humana)
Alimentação (humana), adubos e combustíveis
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Em relação ao mercado, outro ponto importante a considerar é a forma como os 
produtos são diferenciados. Uma dessas formas é pelo nível de agregação de valor, 
por exemplo, as mercadorias em estado bruto ou com um grau muito pequeno de 
industrialização e baixo grau de diferenciação (WAQUIL; MIELE; SCHULTZ, 2010). 
Enquadram-se nessa categoria a maioria dos produtos da agropecuária, como os 
grãos, as frutas, legumes e verduras (FLVs), os animais para abate, leite e ovos.

Um grupo importante nesse nível de diferenciação está relacionado às commodities. 
As principais commodities são os grãos (milho, soja, trigo e café), o álcool, o algodão 
e as carnes (de frango, suína e bovina).

Alguns produtos podem ser mais valorizados por ter um maior grau de 
processamento na sua obtenção, o que lhes confere atributos de qualidade não 
atendidos quando estão em estado bruto, por exemplo, o tofu (queijo de soja).

Também é possível que diversos produtos façam parte tanto do mercado de 
commodities quanto do de bens especiais, dependendo de seu grau de processamento 
e diferenciação. Podemos citar como exemplo o açafrão, o fígado de pato (foie gras), 
caviar, noz de macadâmia.

No mercado do lado da oferta agrícola, destacam-se dois tipos de vendedores: 
as famílias e as empresas. Dentre o grupo família, a agricultura familiar é um dos 
vendedores da maior parte dos gêneros FLVs (frutas, legumes e verduras) e de itens 
básicos, como arroz e feijão. Eles utilizam sua própria mão de obra, composta por 
entes da unidade familiar, e pouco ou quase nada outras pessoas e empresas. Entre 
as empresas de produção agrícola, também chamados de agricultores patronais, está 
o grupo de produtores que contratam mão de obra. Nesse grupo podemos destacar 
a versatilidade das empresas e cooperativas agropecuárias e agroindustriais que, por 
meio de seus cooperados, produzem e vendem produtos da lavoura e da pecuária, 

Commodity (Commodities). "O termo significa literalmente “mercadoria” 
em inglês. Nas relações comerciais internacionais, o termo designa um 
tipo particular de mercadoria em estado bruto ou produto primário de 
importância comercial, como é o caso do café, do chá, da lã, do algodão, 
da juta, do estanho, do cobre etc. Alguns centros se notabilizaram como 
importantes mercados desses produtos (commodity exchange). Londres, 
pela tradição colonial e comercial britânica, é um dos mais antigos 
centros de compra e venda de commodities, grande parte das quais nem 
sequer passa por seu porto." (SANDRONI, 1999, p. 112-113)
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assim como insumos de produção (adubos, sementes, defensivos etc.) e serviços 
(assistência técnica, crédito, seguro etc.) para seus associados e o mercado em geral. 
No Quadro 2.2 podemos verificar quais os tipos de produtores.

Waquil, Miele e Schultz (2010) identificaram que 67% do Valor Bruto da Produção 
(VBP) é gerado pelos produtores com perfil de agricultores patronais, 27% por agricultura 
familiar mais estruturada, 3% por agricultura familiar com baixa capitalização e 3% de 
agricultores familiares que produzem para subsistência.

A demanda para produtos agrícolas deriva das empresas, cooperativas 
(agropecuárias, agroindustriais e comerciais), que são os principais compradores, 
assim como o governo e as famílias (consumidores em geral). Os governos também 
adquirem grande quantidade de produtos para formar estoques reguladores ou para 
atender a outros programas de incentivo e apoio, existem dois grandes programas 
do governo: Aquisição do Governo Federal (AGF) e Empréstimo do Governo Federal 
(EGF), que criam demanda direta, no caso da aquisição, ou indireta, quando pede 
produção como garantia para empréstimo.

Fonte: Waquil, Miele e Schultz (2010, p. 13).

Quadro 2.2 |  Tipos de produtores (vendedores) de produtos agrícolas

Grupo Características
Número de 
estabelecimentos

Valor Bruto da Produção 
(VBP)

1

Agricultores empresariais e 
patronais. Inclui também empresas 
e cooperativas agropecuárias e 
agroindustriais. Maior parte da 
produção é destinada à exportação. 1,1 milhão 67% do VBP agrícola

2

Em transição de agricultores 
familiares para agricultores patronais. 
Participam na exportação e no 
mercado interno.

3

Agricultura da base familiar mais 
captalizadas e mais bem estruturada. 
Participam na exportação e no 
mercado interno.

1,4 milhão
27% do VBP agrícola e 80% 
do VBP da agricultura familiar

4

Agricultura de base familiar com 
pouca inserção nos mercados, baixa 
capitalização e pouca assistência 
técnica e capacitação.

850 mil
3% do VBP agrícola e 10% do 
VBP da agricultura familiar

5

Agricultura de base familiar com 
pouca a nenhuma renda, baixa ou 
nenhuma participação do mercado 
e produção principalmente para 
autoconsumo.

1,9 milhão
3% do VBP agrícola e 10% do 
VBP da agricultura familiar
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Os agentes no mercado compram para suprir demandas por alimentos e bebidas, 
sementes e mudas, animais, adubos etc., com objetivo de uso próprio, intermediário, 
ou ainda para desenvolver suas próprias atividades agropecuárias. No Quadro 2.3 são 
apresentados os tipos de compradores de produtos da agropecuária no Brasil.

Fonte: Waquil, Miele e Schultz (2010, p. 14).

Quadro 2.3 |  Compradores de produtos agropecuários

Tipo Forma ou local

Consumidores Compra e venda direta e feiras livres.

Outros agricultores
Compra e venda direta, feiras, leilões, centrais de distribuição e 
parceirias.

Atacadistas e varejistas
Compra e venda direta, centrais de distribuição, integração da 
produção.

Restaurantes e bares Compra e venda direta, centrais de distribuição, feiras e parcerias.

Tradings Compra e venda direta, leilões, bolsas de mercadorias.

Agoindústria de alimentos
Compra e venda direta, leilões, bolsas de mercadorias, integração 
da produção.

Governos
Formação de estoques reguladores e garantia de preços mínimos, 
programas de aquisição de alimentos.

1.1.1 As peculiaridades da produção agrícola

O setor rural apresenta peculiaridades com consequências econômicas tanto para 
seu desenvolvimento quanto para o desenvolvimento do país, podendo contribuir 
com este. Dentre essas peculiaridades, podemos citar: a dispersão do espaço 
agrícola, a descontinuidade do fluxo de produção, a duração do ciclo produtivo, a 
perecibilidade dos produtos, especificidades biotecnológicas e o risco bioclimático.

Em relação à dispersão do espaço, deve-se considerar a relação entre o território 
total e o percentual utilizado para atividades agrícolas. No Quadro 2.4 temos uma 
amostra da utilização do espaço terrestre brasileiro para a produção agrícola.

É importante ter uma noção de cadeia produtiva, ou seja, do encadeamento 
de atividades que envolvem desde o fornecedor de insumos até o consumidor 
final, passando pelo agricultor. Em muitos casos, mesmo que o consumidor final 
não seja o comprador direto, suas decisões de compra determinam a demanda 
dos supermercados, que, por sua vez, determinam a demanda de atacadistas e 
agroindústrias, o que resulta em uma demanda derivada para a produção agrícola 
(WAQUIL; MIELE; SCHULTZ, 2010).
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Conforme podemos verificar, o Brasil apresenta uma área agricultável disponível 
total estimada em 383 milhões de hectares, ou seja, 45% do território nacional, sendo 
que 34% é constituída pela área agricultável já utilizada, restando 11% para expansão. 

Quanto à descontinuidade do ciclo de produção, esta ocorre devido à sazonalidade 
da produção agrícola, que está ligada às estações do ano. As variações climáticas do 
planeta impactam a produção e a oferta de certos produtos. O Quadro 2.5 ilustra as 
principais culturas de grãos no Brasil e seu ciclo produtivo anual.

Sazonalidade ou Variação Estacional: "essa variação ocorre numa série 
temporal, nos mesmos meses do ano, mais ou menos com a mesma 
intensidade. Embora o termo seja associado às estações, é utilizado de 
maneira mais livre para indicar variações que podem ocorrer em períodos 
mais curtos, como meses, quinzenas, semanas e até fins de semana. Tem 
muita aplicação na explicação de movimentos de preços de produtos 
agrícolas cuja safra e entressafra correspondem a períodos determinados 
do ano. No entanto, pode também ser aplicado no campo das receitas 
tributárias, quando a receita de um imposto aumenta ou diminui em 
determinado período do ano. Os efeitos da sazonalidade podem ser 
estimados e/ou neutralizados aplicando-se a técnica das Médias Móveis, 
ou variável Dummy." (SANDRONI, 1999, p. 545)

Fonte: <https://goo.gl/wzh9k3>. Acesso em: 20 ago. 2016.

Quadro 2.4 |  Utilização da área agricultável no Brasil

Produção de Energia e Alimentos

Em milhões de hectares

Área Porcentagem

Brasil (Total) 851 100%

Área agricultável: 383 45%

Pastagens 210
25%

(55% de área agricultável)

Culturas anuais (para alimento e energia) 60
7,10%

(16% de área agricultável)

Culturas permanentes 22
2,60%

(5,7% de área agricultável)

Disponível para expansão 91
11%

(24% de área agricultável)

Cana-de-açúcar para etanol 3,3
0,40%

(0,9% de área agricultável)

Oleaginosas para Biodiesel B3 2,2
0,30%

(0,6% de área agricultável)
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No Brasil, o plantio e colheita das principais culturas se alternam entre as regiões. 
É importante conhecer as datas de início e fim dos ciclos. No caso da soja, principal 
grão cultivado no país, o plantio é realizado basicamente entre outubro e dezembro 
e a colheita ocorre, em sua maior parte, entre fevereiro e março, especialmente no 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Paraná; nos demais estados 
produtores a colheita segue até abril.

Para o algodão, o plantio segue de novembro a fevereiro em estados do Centro-
Oeste, do Sudeste e na Bahia. Na região Nordeste, a época de plantar se estende até 
meados de junho; e começa a ser plantado mais cedo, em outubro, em São Paulo 
e no Paraná. A colheita da pluma ocorre entre os meses de abril e setembro, tendo 
início um pouco antes nos estados que plantam mais cedo. 

O plantio do milho primeira safra começa, na maioria dos estados, em setembro 
e segue até dezembro. A colheita vai de fevereiro a junho. As datas de plantio e 
colheita variam bastante na região nordeste, na qual cada estado começa a plantar 
e a colher em meses diferentes. Já o milho segunda safra (safrinha), nas regiões 
Centro-Oeste e Sudeste, é plantado entre janeiro e março e colhido entre maio e 
setembro. Nas demais regiões, o plantio varia entre os meses de janeiro e julho e a 
colheita, entre maio e dezembro (BRASIL, 2016).

Fonte: <https://goo.gl/rq6Oei>. Acesso em: 12 set. 2016.

Quadro 2.5 |  Ciclo produtivo anual de grãos e algodão no Brasil

Culturas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

plantio

Colheita

Plantio de cana de ano e meio
Plantio de cana de 

ano

Colheita 
Nordeste

Colheita Centro Sul Colheita
Nordeste

Plantio/
Cobertura

Plantio/Cobertura

Colheita

Plantio Safrinha Plantio

Colheita
Colheita 
Safrinha

Plantio

Colheita

35% 40% 65% 60%
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Você consegue entender como a sazonalidade na produção 
agrícola interfere na oferta dos produtos no mercado?

A perecibilidade dos produtos agrícolas é uma questão de tempo e do nível 
de processamento. A maior parte dos alimentos in natura (colhidos e enviados ao 
consumo) tem um elevado grau de perecibilidade. A explicação para isso é que esses 
produtos possuem alta quantidade de água em sua composição, o que contribui 
para o desenvolvimento de microrganismos (bactérias). Um artifício para aumentar 
a durabilidade desses produtos é o uso de refrigeração ou congelamento, assim é 
possível ampliar sua vida útil.

Em geral, os produtos de origem agrícola, e também alguns provenientes de 
atividades extrativistas, podem ser classificados em perecíveis (se estragam rapidamente 
e não podem ser destinados ao consumo) ou não perecíveis (que tem um prazo 
maior para consumo, sem perder suas qualidades). Dentre aos alimentos perecíveis, 
podemos citar: carnes, pescados, ovos, leite, frutas (suculentas e moles), hortaliças 
(folhas, verduras e legumes – FLV).

Os não perecíveis possuem baixo teor de água (umidade) e por isso têm grande 
resistência ao ataque dos microrganismos, na maioria de origem vegetal, e podem 
ser armazenados em ambiente seco e à temperatura ambiente. Ex.: arroz, feijão, sal 
(proveniente de extração mineral) etc. 

Lembrando que existem leis e agências reguladoras para um maior controle dos 
produtos agrícolas em geral. No caso dos alimentos embalados em saco, lata, caixa 
etc., estes são obrigados, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a terem rótulo de identificação contendo a 
data de validade do produto, que é determinada pelo fabricante ou por aquele que 
o industrializa de alguma forma, por exemplo, o presunto fatiado na padaria deve 
apresentar o prazo de validade para consumo na etiqueta. Essa indicação precisa 
considerar as condições necessárias de correta conservação (temperatura de 
refrigeração/congelamento, por exemplo) para garantir as condições de consumo do 
produto. Para os produtos de origem animal ainda existe a necessidade de serem 
inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura (ex.: 
carne in natura ou maturada, salsicha, leite, ovos etc.)

Alguns alimentos, após o vencimento de seu prazo de validade ou que tenham 
sofrido alguma alteração que impossibilite seu consumo, podem ainda ser utilizados 
para outras finalidades, retornando como alimento humano ou animal. Por exemplo: 
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leite talhado para produzir requeijão; frutas fermentadas para produção de vinagre; 
pães envelhecidos para farinha de rosca, torradas (caseiras/industriais) e grãos em 
geral para a produção de ração animal.

Em relação às especificidades biotecnológicas, podemos lembrar que cada produto 
agrícola apresenta características que o tornam adaptados ao clima, solo, necessidade 
de água etc. Assim, é comum verificar que o trigo se adapta melhor ao clima frio, 
enquanto a soja e o café são plantas sensíveis ao frio rigoroso. Além disso, um dos 
segmentos de maior inovação e pesquisa na agricultura tem sido a biotecnologia, 
visando promover a melhoria genética das plantas adequando-as para necessidades 
de regiões, climas etc. As melhorias genéticas também visam produzir plantas mais 
resistentes a pragas (transgênicos) e ainda promover a melhoria nutricional, através da 
intensificação e diversificação dos nutrientes benéficos a saúde humana e que possam 
ser introduzidos geneticamente nas plantas e animais que servem para alimentação 
humana, conforme a ideia de alimentos funcionais1.

Em relação ao solo, cada cultura se adapta melhor a um tipo. No solo arenoso2 

(70% em média de areia), recomenda-se produzir as culturas perenes, como café, 
cacau e erva-mate; para o solo argiloso (pouco permeável e retém água), alguns tipos 
de batata, brócolis, cenoura e couve (com alguma adequação); em solos humíferos 
é possível plantar quase tudo, são os solos ideais para agricultura por serem ricos em 
nutrientes. O Brasil tem uma riqueza enorme em termos de solos em sua composição 
natural, porém devemos lembrar que a tecnologia de adequação e melhoria de solos 
e condições de plantio tem evoluído muito, permitindo intensificação da produtividade 
do solo e melhor uso das áreas, tornando-as potencialmente agricultáveis.

E, por fim, os riscos bioclimáticos envolvem as intempéries climáticas, muitas vezes 
imprevisíveis, como as catástrofes naturais (terremotos, furacões, chuvas de granizo), 
bem como as previsíveis considerando as estações do ano (geada, neve, secas, 
calor intenso etc.). Esses riscos interferem na produtividade e produção dos diversos 
produtos agrícolas.

1<http://projetodraft.com/os-beneficios-trazidos-pela-biotecnologia-na-alimentacao/>. 
Acesso em: 12 set. 2016.

2<https://agriculturadebolso.wordpress.com/2014/01/25/cuidados-e-recomendacoes-
para-o-cultivo-em-solo-arenoso/>. Acesso em: 12 set. 2016.
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O mercado agrícola, em termos de demanda e oferta, é sempre analisado a 
semelhança de um mercado em concorrência perfeita, sendo muitas vezes citado 
como exemplo desse tipo de estrutura mercadológica.

Embora as análises utilizem esse arcabouço teórico, por uma série de 
características dos produtos agrícolas, quando esta se concentra no mercado 
de um produto específico, as diversas peculiaridades da agricultura elencadas 
conduzem a observações e considerações diferentes daquelas que se apresentam 
em concorrência perfeita. Vamos conhecer algumas dessas considerações.

A primeira delas é que o produtor rural, via de regra, é um tomador de preços, 
conforme podemos verificar na Figura 2.1.

1.2 Demanda e oferta em mercados agrícolas

Agricultura de subsistência: ainda hoje pode ser realizada de maneira rudimentar, 
normalmente em regiões mais pobres, pequenas propriedades ou locais de difícil 
acesso. Enquadram-se aqui as produções de hortas comunitárias, por exemplo. 
Essa agricultura rudimentar se utiliza de muito trabalho manual, tração animal, 
queimadas (como forma de limpeza do solo), pouca adubação ou apenas 
adubação orgânica.

Agricultura tradicional: há uso de trabalho e técnicas de produção (pousio, 
plantio direto, curvas de nível) e produzem itens tracionais mais voltados para o 
mercado interno. Por exemplo, a produção de arroz e feijão.

Agricultura comercial: utiliza técnicas, equipamentos e insumos 
tecnologicamente mais avançados, desenvolvidos para a produção de produtos 
direcionados ao comércio, em especial para o mercado externo. Essa agricultura 
pode desenvolver aspectos especulativos, principalmente em relação às 
commodities, que inclusive podem ser negociadas em Bolsa de Valores e Mercado 
Futuro. Por exemplo: a soja e o gado.

Esses contrastes da produção rural aparecem nas diferenças entre os 
agricultores que atuam com itens para o mercado interno, para o mercado externo 
e os extrativistas. Outro aspecto importante também é o nível de investimento 
tecnológico e a necessidade de mão de obra qualificada, mais intensa entre os 
agricultores comerciais.

1.1.2 Tipos de agricultura
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Conforme podemos verificar no mercado, os movimentos de oferta e 
demanda determinam o preço para o produtor individual. Ele não toma decisão 
de preço, mas deve atuar sobre seus custos e melhoria de eficiência tecnológica 
para aumentar a produtividade e os seus lucros. Por outro lado, os agricultores 
sofrem a influência dos oligopólios representados pelas empresas de máquinas, 
equipamentos, defensivos, fertilizantes, sementes e insumos, que têm grande 
poder de mercado e afetam diretamente os custos do produtor agrícola.

Em relação ao equilíbrio de mercado, sempre se pressupõe que as reações 
aos preços sejam imediatas, tanto para consumidores quanto para os ofertantes, 
no caso, os agricultores. Ocorre que, do lado da oferta, os produtos agrícolas têm 
ciclos produtivos que impedem a rápida adequação da quantidade ofertada como 
reação às variações de preços.

Assim, existe um intervalo de tempo entre a mudança de preço e a oferta dos 
produtos agrícolas e a isso dá-se o nome de oferta defasada. Dessa forma, a curva 
de oferta (S

t
) é uma função do preço efetivo no período anterior (P

t-1
).

St = f (P
t-1

)

E a curva de demanda (D
t
) é dada pelo preço vigente, logo:

Dt = f (P
t
)

Devido a reação diferente aos preços de mercado entre os consumidores e os 
produtores rurais, o mecanismo mercadológico que melhor se adapta à análise 
de mercados agrícolas é o teorema da teia de aranha, conforme podemos ver na 
Figura 2.2.

Fonte: Grassi (2007, p. 180).

Figura 2.1  |  Demanda de mercado e individual do produtor agrícola
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Conforme podemos observar, devido à oferta defasada, o ajuste das quantidades 
no mercado em resposta às variações de preço ocorre em etapas. Então, no período 
anterior, o preço (P

1
) era alto e isso elevou a oferta ao ponto A e cobriu o período 

até B (Q
2
); os preços caem (P

2
) em C, a demanda aumenta (Q

2
), mas a oferta deveria 

contrair para D (Q
3
), porém com oferta defasada ela cai para E ao preço alto (P

3
) e 

permanece assim até F. Os preços em queda toda vez que a oferta estiver acima 
da demanda conduzem de forma defasada ao equilíbrio de mercado, com a oferta 
respondendo à queda de preços no período seguinte, conforme mostra o segundo 
gráfico de preço-tempo.

O padrão de ajustamento de preços pode apresentar três ciclos diferentes, são eles:

a) Modelo convergente ou estável (Figura 2.2): o ciclo caminha para o preço de 
equilíbrio porque a oscilação de preço é constante. Nesse caso a elasticidade preço da 
oferta é menor que a elasticidade preço da demanda, indicando que as quantidades 
ofertadas têm redução menos intensa quando comparadas à demanda, à medida que 
ocorrem as alterações de preço.

b) Modelo divergente ou de ciclo instável (Figura 2.3): o ciclo caminha para oscilação 
crescente da amplitude dos preços. Nesse caso ocorre um afastamento do preço de 
equilíbrio, a elasticidade preço da oferta é maior que a demanda, refletindo a reação 
maior da quantidade ofertada em relação às alterações de preços.

Fonte: Grassi (2007, p. 183).

Figura 2.2  |  Teorema da teia de aranha modelo convergente 
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c) Modelo estável ou de equilíbrio neutro (Figura 2.4): o ciclo se repete ano após 
ano. Nesse caso, a elasticidade preço da oferta é igual à elasticidade da demanda, 
igualando as quantidades absolutas.

Você pode ler mais sobre o teorema da Teia de Aranha e os modelos de 
análise no capítulo 7 do livro Agronegócio: uma abordagem econômica, 
do autor Judas Tadeu Grassi Mendes, publicado em 2007 e disponível 
na Biblioteca Digital.

Fonte: Grassi (2007, p. 184).

Fonte: Grassi (2007, p. 184).

Figura 2.3  |  Modelo divergente da teia de aranha

Figura 2.4  |  Modelo estável da teia de aranha
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O setor econômico agrícola é responsável pela ocupação de cinco milhões 
de famílias no Brasil, gera 30% da força de trabalho e mão de obra para os 
demais setores econômicos. Porém, esse setor se depara com alguns problemas, 
conforme veremos nas próximas linhas.

Um problema inerente ao próprio mercado é causado pela instabilidade de 
preços dos produtos: como estes resultam da interação das forças de oferta e 
demanda no mercado, as situações que interferem na oferta e demanda dos 
produtos agrícolas resultam em risco e incertezas para o produtor rural. O risco é 
representado pela inelasticidade renda da demanda baixa para produtos in natura, 
e a oferta sazonal é a incerteza quanto ao volume produzido (devido a fatores que 
fogem ao controle, como inundações, geadas, pragas etc.)

Pode ocorrer também a descapitalização do setor agrícola, considerando 
que as instabilidades de oferta e a estrutura de custos de produção oligopólicas 
(sementes, máquinas, herbicidas etc.) podem manter os custos elevados ao passo 
que a receita caia na medida em que a produção se reduz. Além disso, o preço dos 
produtos que afetam o custo de produção tende a ter reajustes maiores e alguns 
são influenciados por variações cambiais, pois são importados. De certa forma, 
pode-se dizer que os custos de produção agrícola crescem de acordo com a área 
plantada e a produção: quanto maior, maiores os custos.

Por ter demanda inelástica, os aumentos não planejados na demanda (ex.: 
queda de safra em algum centro produtor) podem elevar os preços dos produtos 
agrícolas, aumentando a receita do produtor. Por outro lado, uma supersafra pode 
tornar a demanda insuficiente, levando à queda no preço e na receita do agricultor. 
E em meio a tudo isso, a agricultura enfrenta o problema do paradoxo micro-
macro. Se o preço sobe, cada produtor aumenta a oferta (micro), por outro lado 
o aumento da oferta (macro) leva à queda dos preços, conforme podemos ver no 
teorema da teia de aranha.

Por isso são sugeridas duas alternativas para contornar os problemas 
apresentados, o armazenamento e a formação de cooperativas. Pode-se dizer 
que pensar as estratégias de comercialização dos produtos também reduz o risco 
inerente da atividade produtiva. Outra questão importante é conhecer as políticas 
agrícolas disponíveis, pois estas têm como objetivo estabilizar a renda do agricultor 
e os preços agrícolas. Nas próximas seções abordaremos esses dois aspectos.

1.3 Problemas de mercado para a agricultura
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1. Segundo os estudos de Waquil, Miele e Schultz (2010), 67% 
do Valor Bruto da Produção (VBP) é gerado pelos produtores 
com perfil de agricultores __________, 27% por agricultura 
__________ mais estruturada, 3% por agricultura familiar 
com baixa capitalização e 3% de agricultores familiares que 
produzem para subsistência.

Com base no texto, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas:

a) familiar; subsistência; patronal.

b) industrial; patronal; familiar.

c) patronal; familiar; subsistência.

d) subsistência; patronal; industrial.

e) patronal; industrial; familiar.

2. Em relação ao equilíbrio de mercado, sempre se pressupõe 
que as reações a preços sejam imediatas tanto para 
consumidores quanto para os ofertantes. Para os produtos 
agrícolas isso não ocorre de maneira imediata porque:

I. Os produtos agrícolas têm ciclos produtivos que impedem 
a rápida adequação da quantidade ofertada como reação às 
variações de preços.

II. Existe um intervalo de tempo entre a mudança de preço e 
a oferta dos produtos agrícolas, a isso dá-se o nome de oferta 
defasada. 

III. A curva de oferta (S
t
) é uma função do preço efetivo no 

período anterior (P
t-1

).

Em relação às afirmativas, assinale a alternativa que apresenta 
a resposta correta:
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a) Somente I está correta.

b) Somente II está correta.

c) A alternativa I está errada.

d) A afirmativa II está errada.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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Seção 2

Análise de mercados agrícolas
Introdução à seção

Um importante papel da agricultura é fornecer alimentos para o mercado. 
Porém, a necessidade de alimentos depende do tamanho da população a atender, 
do processo de urbanização, do desenvolvimento da indústria e isso faz com que a 
agricultura se oriente pelo mercado.

De fato, quanto maior a população, quanto mais distante ela se localizar da 
produção de alimentos e quanto mais industrializada for uma sociedade, maior a 
dependência da produção de um excedente no campo para alimentá-la. Resende 
([s.d.]) argumenta que são grandes os desafios da comercialização agrícola:

O grande desafio existente para os produtores rurais, maior até 
mesmo do que o de produzir, é conseguir que sua produção 
seja colocada no mercado por um preço bom e no momento 
desejado. Em outras palavras, é o tão conhecido "problema 
de comercialização", que afeta indistintamente tanto a 
pequenos e médios produtores, quanto a grandes, ainda que 
em diferentes dimensões.
O problema reside nas incertezas a que fica exposta a atividade 
agrícola:
* que envolvem os preços dos produtos nos mercados 
agrícolas.
* decorrentes das dificuldades de operar com produtos que 
são, naturalmente, perecíveis, estacionais, de baixo valor 
agregado, de difícil controle e que, obviamente, geram riscos 
econômicos de perda quantitativa e qualitativa efetivas das 
mercadorias.
* incertezas de ganhos financeiros.
* a incerteza de mercado resulta em pane da instabilidade 
natural dos preços agrícolas que flutuam ao sabor das 
variações, quase que contínuas, dos fatores que afetam a 
oferta e a procura. (RESENDE, [s.d; s.p.])
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A separação entre os consumidores e os produtores gera um fluxo no qual 
diversos agentes envolvidos no processo tornam a comercialização agrícola um 
mecanismo complexo e dinâmico. Para que este possa ser entendido, necessita 
ser decomposto em diversos níveis, porém cada metodologia de análise de sistema 
de comercialização o faz de maneira a atender às necessidades do método. Então 
vamos estudar três métodos de análise mais conhecidos.

A análise funcional é feita tendo por base o estudo das atividades que são 
desempenhadas durante o processo de comercialização dos produtos agropecuários. 
Assim, uma função é definida como “uma atividade desempenhada por instituições 
especializadas durante as diversas fases da comercialização” (GRASSI, 2007, p. 193).

Essa análise é útil para entender, comparar e avaliar os custos de comercialização 
de produtos agrícolas em suas diversas etapas. As principais funções são: 

- Função de troca: que envolve a transferência simultânea e complementar da 
posse dos produtos agropecuários, ocorre no processo de compra e venda, do qual 
resulta a formação do preço do produto. Dentre as funções que envolvem troca 
temos: função de compra (atende à necessidade do comprador); função de venda 
(persuasão do vendedor) e função de formação de preço, que surge da interação das 
outras duas funções.

- Função física: ocupa-se do manuseio e movimentação do preço dos produtos 
agropecuários “gerando com isto algum grau de utilidade (facilidade), como a de tempo 
(armazenagem), a de lugar (transporte) e a de forma (processamento)”. (GRASSI, 2007, 
p. 194). As principais funções físicas são: transporte, armazenagem ou armazenamento 
e agroindustrialização (processamento, beneficiamento e embalagem).

- Funções auxiliares de comercialização: facilitam e/ou complementam o processo. 
As principais funções auxiliares são: padronização e classificação, financiamento da 
comercialização, controle de riscos (físicos e mercado), pesquisa de mercado.

2.1 Análise funcional dos sistemas de comercialização

Você pode estudar mais sobre as funções do sistema de comercialização 
no capítulo 8 do livro Agronegócio: uma abordagem econômica, do 
autor Judas Tadeu Grassi Mendes, publicado em 2007 e disponível na 
Biblioteca Digital.
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Nesse método o foco de análise são os agentes (elemento humano) envolvidos no 
arranjo e na organização do processo de comercialização agrícola, por isso procura-
se identificar quais são os principais agentes atuantes nesse processo.

Em todo o processo estão envolvidos agentes intermediários. 

Dentre os agentes intermediários que têm interesse direto no processo de 
comercialização estão: os intermediários comerciantes (atacadistas, retalhistas, 
varejistas e especuladores), aqueles que têm posse da mercadoria e fazem seu lucro a 
partir da diferença entre os preços de compra e de venda do produto; os intermediários 
agentes (corretores e comissários), que não têm posse da mercadoria e trabalham 
para o dono do produto, negociando-o; as organizações auxiliares (embaladores, 
cerealistas, bolsa de valores, seguradoras, classificadores, armazenadores), que não 
atuam diretamente na comercialização dos produtos, mas desempenham atividades 
informativas, reguladoras e logísticas necessárias à comercialização; a indústria de 
transformação (frigoríficos, moinhos, esmagadoras etc.), sendo que muitas atuam 
como compradoras diretas dos produtos e também participam do processo de 
distribuição, como atacadistas, no repasse aos retalhistas/varejistas. A Figura 2.5 
apresenta o esquema de participação desses agentes no processo de comercialização.

2.2 A análise institucional dos sistemas de comercialização

Os intermediários são indivíduos ou organismos comerciais 
que se especializam na execução das diversas funções de 
comercialização, relacionadas com as atividades de compra 
e venda, na medida em que as mercadorias se deslocam dos 
produtores até os consumidores. (GRASSI, 2007, p. 218)

Fonte: Grassi (2007, p. 184).

Figura 2.5  |  Funcionamento do sistema de comercialização
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O processo de comercialização tem sua utilidade representada pela possibilidade 
de compra e venda, no local mais adequado e na forma de consumo mais condizente 
com as necessidades do consumidor, e permite, por meio do armazenamento, evitar 
a elevação excessiva de preços ocasionada pela sazonalidade de produção agrícola. 
De fato, o processo de comercialização interessa ao consumidor final porque ele 
precisa ter o produto no lugar, na hora e na forma que precisa para consumir.

Na Figura 2.5 podemos ver que o processo de comercialização começa no 
mercado primário, concentrado nos produtores, cooperativas de produtores e com 
os transportadores, é um ciclo de procura que une os produtores e o produto para 
envio ao mercado. No mercado chamado terminal, que de certa forma é apenas um 
intermediário, a mercadoria “fica parada” apenas temporariamente, e o número de 
agentes atuando no sistema de compra e venda estabelece um equilíbrio porque 
eles atuam entre a produção e o consumo, auxiliando na redução do impacto da 
sazonalidade de produção. Na disponibilização do produto ao consumidor, os diversos 
agentes envolvidos fazem o processo de dispersão nos mercados secundários (final).

Referem-se ao caminho percorrido pela mercadoria desde a produção até o 
consumidor final. Através dele é possível visualizar como os intermediários se preparam 
para viabilizar a transferência da produção ao consumo. Os canais são classificados de 
acordo com sua complexidade e a extensão que o produto caminha até chegar ao 
consumidor final. Os dois canais mais comuns são:

- Venda direta: o produtor vende direto ao consumidor final.

- Operações intermediárias: nesse caso as operações são divididas entre os 
produtores e intermediários até que o produto chegue ao consumidor final.

Alguns fatores interferem na escolha do canal de comercialização, dentre eles 
podemos citar:

- A natureza do produto quanto à perecibilidade e ao valor unitário.

- A natureza do mercado de acordo com o hábito do consumidor, poder aquisitivo, 
existência de bens substitutos, volume e frequência das compras.

Nesse sentido, as estratégias de participação dos produtores e intermediários 
nos mercados de produtos agrícolas podem ser segmentadas, para garantir melhor 
efetividade dessas diante das várias possibilidades de intercambiar os produtos até 
o consumidor final. A seguir, esses produtos foram segmentados em diversos tipos 
de mercados agrícolas (Quadro 2.6) e são apresentadas possíveis estratégias para 
participar deles.

2.3 Canais de comercialização
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Como o tipo de produto pode influenciar na escolha do canal 
de comercialização? 

Quadro 2.6 |  Utilização da área agricultável no Brasil

Como participar 
dos mercados

Produtos ou 
serviços

Canais de 
comercialização

Estratégia de 
competição 

Estratégia de comercialização

3.1. Fornecendo 
produto de baixo 
valor agregado.

Commodities – 
grãos, fibras, leite 
granel, carne 
bovina, madeira 
bruta, suco de 
laranja etc.

Cooperativas, 
indústria, 
cerealistas (grupos 
empresariais 
nacionais e 
multinacionais), 
mercados futuros 
e de opções 
agropecuários.

Liderança em 
custos e qualidade 
conforme a 
exigência do 
padrão de cada 
commodity. Pode 
ser obtida com: 
redução dos custos 
econômicos 
unitários, 
eliminando os 
custos que não 
agregam valor ao 
produto; melhoria 
dos processos 
produtivos; 
desenvolvimento 
tecnológico 
e inovação; 
otimização 
dos recursos 
produtivos; e 
qualidade da 
gestão.

Melhorar o poder de 
barganha dos agricultores 
organizados, com a 
formação de volumes de 
venda. Estratégias: analisar 
as relações comerciais 
dos agricultores com os 
agentes da cadeia produtiva 
(industriais e outros) e 
introduzir mecanismos de 
negociação, mediação, 
regulação e/ou coordenação 
da cadeia, estabelecendo 
critérios prévios de preços, 
qualidade, assistência técnica 
e demais benefícios que 
tornem as transações entre 
os agentes mais justas, 
por meio de: contratos de 
fornecimento; negociações 
e mediações pelos órgãos 
de classe; câmaras setoriais, 
comissões ou conselhos 
paritários de negociação. 
Organizar cadeias produtivas 
específicas em torno de 
empresas (cooperativas ou 
não), mediando interesses 
de produtores (preço 
justo, serviços, garantia 
de fornecimento) e de 
processadores (garantia de 
matéria-prima, qualidade, 
fornecimento contínuo). 
Analisar os modelos 
de contratos formais 
e informais ao longo 
da cadeia e identificar 
gargalos e a influência no 
desempenho dos agentes e a 
competitividade dos produtos 
na cadeia. Facilitar as 
negociações formais entre os 
agentes de comercialização 
via contratos.
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3.2. Participando 
de uma cadeia 
produtiva 
integrada.

Aves, suínos 
tabaco, verduras 
etc.

Agroindústria, 
cooperativa 
e empresas 
agroindustriais.

Em custo e 
qualidade, dentro 
dos padrões 
exigidos pelo 
comprador.

Melhorar o poder de barganha 
dos agricultores, com a 
organização em cooperativas. 
Seguir as mesmas estratégias 
das commodities, com a 
formalização das transações 
por meio de contratos.

3.3. Fornecendo 
frutas, legumes e 
verduras (FLV).

Frutas, legumes e 
verduras.

Feiras livres e do 
produtor, comércio 
sobre caminhões, 
comércio 
local, sacolões, 
intermediários, 
cooperativas, 
venda direta para 
redes varejistas 
(supermercados 
e hipermercados), 
atacadistas 
(CEASAS e outros) 
e agroindústrias.

Liderança em 
custo e qualidade. 
Prolongar a vida 
útil pós-colheita 
para ganhar tempo 
no processo de 
comercialização, 
com o incremento 
e o uso de 
embalagens que 
respeitem as 
características 
do produto; a 
paletização da 
carga; infraestrutura 
de galpões de 
embalagem e 
classificação; 
colocar marca 
no produto e 
identificação 
de origem; 
armazenagem, 
transportes 
apropriados 
e atmosfera 
controlada para 
armazenagem e 
transporte.

Melhorar o poder de 
barganha dos produtores de 
FLV com o fortalecimento das 
cooperativas e a organização 
de redes de comercialização. 
As transações devem fluir do 
informal para o formal, com 
a realização de contratos, 
parcerias, alianças e outros 
instrumentos semelhantes.

3.4. Construindo 
os mercados 
locais.

Alimentos em 
geral e frutas, 
legumes e 
verduras.

Feiras municipais,
centros de 
comercialização, 
cooperativas 
locais, 
supermercado 
local,
mercearias,  
assemelhados, 
circuito
local de turismo 
rural.

Em custo e 
qualidade, a 
exemplo das FLV. 
Em alguns nichos 
de mercado 
pode-se adotar 
a estratégia de 
diferenciação.

Melhorar o poder de 
barganha dos produtores de 
FLV com o fortalecimento das 
cooperativas e a organização 
de redes de comercialização, 
redes sociais, parcerias e 
alianças.

3.5. Participando 
dos mercados 
institucionais.

Alimentos em 
geral e FLV.

Programa de 
Aquisição de 
Alimentos (SETP e 
CONAB); Programa 
de Alimentação 
Escolar (Prefeituras 
e Secretaria da 
Educação – 
Núcleos Regionais 
da Educação); e 
Política de Garantia 
de Preços Mínimos 
(PGPM).

Custos e qualidade 
– oferta de 
alimentos seguros e 
saudáveis.

Elaboração de projetos 
específicos para atender 
aos editais e às chamadas 
públicas de cada canal 
de comercialização. 
Organização da oferta e da 
diversidade de alimentos, 
organização da logística de 
beneficiamento, embalagem, 
armazenagem, transporte e 
distribuição.
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Fonte: Sepulcri e Trento ([s.d.], p. 8-9).

3.6. Fornecendo 
produtos de maior 
valor agregado 
– produtos 
diferenciados.

Plantas 
medicinais e 
similares, carnes 
nobres, orgânicos 
e agroecológicos, 
alimentos 
funcionais 
e todos os 
produtos citados 
neste texto, 
desde que 
diferenciados.

Redes de firmas 
varejistas, pontos 
do mercado 
varejista situados 
nos locais onde a 
população tenha 
maior poder 
aquisitivo e os 
consumidores 
sejam mais 
exigentes, 
tais como 
supermercados, 
restaurantes, 
mercearias, lojas 
de conveniência e 
feiras.

Cria-se uma 
imagem a ser 
percebida pelo 
consumidor de 
que o produto ou 
serviço e a empresa 
são únicos. O 
produtor passa de 
tomador de preço 
para formador de 
preço através de: 
diferenciação de 
produtos; serviços 
ao cliente; canais 
de distribuição; 
imagem da 
marca; pessoas 
no atendimento; 
atributos 
do produto; 
certificação, 
rastreabilidade e 
denominação de 
origem; identidade 
socioambiental; 
transformação e 
processamento 
mínimo dos 
produtos.

Nichos de mercado – as 
transações de fornecimento 
devem ser formalizadas por 
contratos, parcerias, alianças 
e outros instrumentos do 
gênero.

1. A análise funcional é feita tendo por base o estudo das 
atividades que são desempenhadas durante o processo de 
comercialização dos produtos agropecuários. As principais 
funções do sistema de comercialização são:

a) Compra, transporte e auxiliares.

b) Troca, física e auxiliares.

c) Venda, compra e auxiliares.

d) Transferência, transporte e complementar.

e) Compra, troca e auxiliares.
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2. Dentre os agentes intermediários que têm interesse 
direto no processo de comercialização estão: __________ 
(atacadistas, retalhistas, varejistas e especuladores), são 
aqueles que têm posse da mercadoria e fazem seu lucro a 
partir da diferença entre o preço de compra e de venda do 
produto. Os __________ (corretores e comissários), não têm 
posse da mercadoria e trabalham para o dono do produto, 
negociando-o. As __________ (embaladores, cerealistas, 
bolsa de valores, seguradoras, classificadores, armazenadores), 
não atuam diretamente na comercialização dos produtos, mas 
desempenham atividades informativas, reguladoras e logísticas 
necessárias à comercialização. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

a) organizações complementares; agentes intermediários; 
comerciantes.

b) intermediários agentes; intermediários comerciantes; 
organizações complementares.

c) intermediários comerciantes; intermediários agentes; 
organizações auxiliares.

d) instituições reguladoras; agentes intermediários; 
organizações auxiliares.

e) instituições internacionais; agentes comerciais; organizações 
complementares.
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Seção 3

Política agrícola e a questão agrária

Tendo em vista toda a discussão das Seções 1 e 2, percebemos que as 
especificidades do setor agrícola e a necessidade do Brasil ser um dos grandes 
produtores de alimentos mundial fazem com que o fortalecimento do setor 
precise de políticas deliberadamente voltadas para ter êxito no mercado interno e 
externo. Vamos então conhecer um pouco sobre as políticas que interferem na 
comercialização.

3.1 Instrumentos de política macroeconômica que afetam a 
agropecuária

As políticas fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas trazem algum 
impacto ao setor agrícola, vejamos algumas explicações e exemplos disso.

a) A política fiscal tem os impostos, tais com o ICMS, ITR e o IR, que também 
são considerados na formação dos preços agrícolas, tendo implicações para todos 
os envolvidos e, em especial, para os consumidores. Em relação ao gasto público, 
o direcionamento de recursos em menor quantidade, ano a ano, deixa a cargo dos 
produtores individualmente a busca por novos mecanismos de financiamento. Por 
outro lado, políticas de isenção ou redução fiscal são provisórias e acabam gerando 
uma dependência por parte dos agentes, tornam-se políticas de pouco retorno em 
termos de investimento em inovação e tecnologia, tão importantes para ampliar a 
produtividade e a competitividade do setor.

b) A política monetária com elevada taxa de juros e tendência a enxugamento 
da liquidez no mercado torna escasso e caro os empréstimos e financiamentos 
necessários ao setor. Embora haja políticas agrícolas mais específicas para o setor 
rural, essas nem sempre cobrem todas as necessidades de recursos, o montante 
liberado é insuficiente e as regras de acesso as tornam inacessíveis para grande parte 
dos agricultores de subsistência.
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c) A política cambial amplia a competitividade do preço das commodities 
ao torná-las mais baratas em dólares nos mercados externos. Por outro lado, 
encarece a compra de insumos, fertilizantes, herbicidas, pois uma boa parte 
destes é importada e, com a desvalorização do real, torna-se mais cara para 
todos os produtores rurais, e não somente para os exportadores. Porém, como 
estes têm receitas de exportação, sofrem menor impacto com a desvalorização.

d) Em relação à política de rendas: a extensão dos direitos trabalhistas da 
CLT ao campo criou dificuldades adicionais, uma vez que as especificidades do 
setor (sazonalidade) não permitem correta adequação do uso da mão de obra 
às necessidades do campo, gerando um custo difícil de suportar para muitos. 
Ainda dentro desse quesito, a política de zoneamento do uso de terras pode 
levar a fronteira agrícola para mais distante à medida que os centros urbanos 
se ampliam. 

e) A política comercial se refere ao conjunto de medidas que afetam 
as transações comerciais externas do país, sendo relativa também aos 
processos de integração econômica com o resto do mundo. Normalmente 
ela é composta de medidas de política fiscal, monetária e cambial que visam 
estimular as exportações e controlar as importações. As principais políticas de 
incentivo às exportações são: subsídios para exportações, acordos bilaterais, 
área de intercâmbio comercial e atividades de promoção do comércio. Quanto 
às políticas de controle das importações, temos: restrições quantitativas de 
volume ou valor, imposto de importação e controles cambiais. 

Como a política cambial interfere na formação dos preços 
dos produtos agrícolas?

3.2 Instrumentos de política econômica específicos para o setor 
agrícola

Como as atividades produtivas do meio rural são propensas a maiores riscos que 
as atividades industriais, tais como risco de investir antes de prever os resultados 
devido às especificidades do setor e dificuldades de estimar os preços dos produtos, 
os governos costumam manter políticas de incentivo ao setor. Vamos verificar quais 
são essas políticas no Brasil.
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3.2.1 Política de crédito rural

O crédito rural é um mecanismo que visa ofertar recursos aos produtores com 
juros e condições diferenciadas das vigentes no mercado. No Brasil é gerido pelo 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que oferece três tipos de crédito: crédito 
de custeio (para capital de giro), de investimento (para construção e instalação de 
equipamentos) e de comercialização (ligado à política de preços mínimos).

A fonte de recursos são as obrigatoriedades de destinação do recolhimento 
compulsório ao financiamento agropecuário, transferências do tesouro nacional, 
programas do Banco do Brasil, Proger-Rural e FAT.

A disponibilidade de recursos segue o calendário da safra, que vai de primeiro de 
julho de um ano a 30 de junho do ano seguinte. 

Em 2010, dos 82 bilhões de reais destinados ao crédito rural, “56% foi para custeio, 
25% para investimento e 19% para comercialização” (BACHA, 2012, p. 62). 

Além dos recursos públicos, a partir de 1990 o governo federal regulamentou 
mecanismos de captação de recursos privados para financiar a agropecuária patronal 
e a familiar comercial. Assim, em 1994 foi criada a Cédula de Produto Rural (CPR); 
em 2004 foram criados o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), Warant 
Agropecuário (WA), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), 
Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e Certificados Recebíveis do Agronegócio 
(CRA), sendo que os principais objetivos desses títulos são:

O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) foi criado pela Lei 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e tem entre seus principais agentes os bancos 
e cooperativas de crédito. As normas de aplicação dos recursos são 
aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e publicadas pelo 
Banco Central do Brasil (BC) no Manual de Crédito Rural (MCR). 
Fonte: <http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia-e-
Negocios/noticia/2015/07/veja-como-funciona-o-sistema-nacional-
de-credito-rural.html>. Acesso em: 12 set. 2016.
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3.2.2 Política de garantia de preço mínimo (PGPM)

3.2.3 Política de seguro rural

É um mecanismo de garantia de renda que visa minimizar os efeitos das 
flutuações nos preços dos produtos agrícolas recebidos pelos produtores. Foi criada 
no Brasil, em 1943, a Comissão de Financiamento da Produção (CFP), e junto com 
ela foram estabelecidas as bases da Política de Preço Mínimo. Atualmente, a CFP é 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os primeiros preços mínimos 
foram estabelecidos para as culturas do arroz, feijão, milho, amendoim e soja que 
seriam colhidos em 1946 (BACHA, 2012). A lista de produtos beneficiados pelo 
PGPM é alterada a cada ano safra, sempre observando as condições adversas a que 
determinadas culturas estão expostas dado o ano safra.

Na Política de Garantia de Preço Mínimo (PGPM) há fixação de um preço mínimo 
para o produto e, caso ele não atinja esse preço na época da safra, o Governo 
Federal se compromete a comprar a safra pelo preço estabelecido. Essa política é 
conhecida como Aquisição do Governo Federal (AGF).

Uma política alternativa, para evitar que o Governo Federal assuma um volume 
alto de estoques, levou à criação do Empréstimo do Governo Federal (EGF). Nesse 
caso o governo viabiliza um empréstimo aos produtores na época da safra para que 
eles estoquem os produtos e os vendam na entressafra.

Os produtores estão sujeitos ao risco de preços e de flutuações na produtividade, 
o primeiro risco pode ser coberto pelo PGPM, porém o segundo requer um 
mecanismo de seguro para a safra agrícola. O seguro de safra é realizado via 
contratação por uma seguradora, o produtor recolhe o pagamento do prêmio e 
tem direito a receber indenização caso ocorra perda de safra. 

Existe também o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), 
cujo objetivo é servir de seguro para o caso de perda da produção quando o 
produtor rural tiver recorrido ao Crédito Rural. Em 1991, o governo fez alterações da 

a) aumentar a participação do setor privado no financiamento 
do agronegócio; b) aumentar a disponibilidade de capital 
para o setor; c) proporcionar um maior capital de giro dentro 
do próprio sistema; e d) aliviar os cofres públicos que não 
possuem capital suficiente para atender toda a demanda de 
crédito rural. (BACHA, 2012, p. 65) 



Setor agrícola e políticas agrícolas no Brasil Setor agrícola e políticas agrícolas no Brasil

U2

85

3.2.4 Políticas de pesquisa e extensão agropecuária

As pesquisas no segmento são encampadas nas esferas federal e estadual e são 
muitas as instituições e os projetos destinados à melhoria nas mais diversas frentes do 
setor agrícola. Para termos uma ideia, em 1996 foi estimado que a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tinha 37 centros sede de pesquisa com 2.093 
pesquisadores, que utilizaram 525 milhões de dólares para desenvolver pesquisas. 
As instituições estaduais tinham 19 sedes, com 2.341 pesquisadores e um gasto de 
218 milhões de dólares. As universidades públicas tinham 2.397 profissionais nas 
pesquisas para o setor (BACHA, 2012, p. 94).

lei do Proagro, o Novo Proagro instituiu novas alíquotas e leis de zoneamento para 
atender às solicitações dos produtores. Mesmo assim o programa é deficitário e não 
contempla arrecadação suficiente para pagar as indenizações.

Em 2003 o Governo Federal aprovou a lei que criou o Programa de Subvenção 
ao Prêmio do Seguro Rural, através deste as culturas e as propostas de produtores 
podem ser analisadas por seguradoras previamente autorizadas a realizar o seguro da 
safra. Nessa modalidade o governo paga metade do prêmio que deve ser recolhido 
pelo produtor à seguradora.

1. O crédito rural é um mecanismo que visa ofertar recursos aos 
produtores com juros e condições diferenciadas das vigentes 
no mercado. No Brasil, é gerido pelo:

a) Banco Central do Brasil.

b) Ministério da Reforma Agrária.

c) Sistema Nacional de Crédito Rural.

d) Sistema Financeiro.

e) Conselho Monetário Nacional.
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2. Na Política de Garantia de Preço Mínimo (PGPM), caso o 
produto não atinja o preço estabelecido na época da safra, o 
Governo Federal se compromete a comprar a produção por 
esse preço. Estamos nos referindo à política de:

a) Empréstimo do Governo Federal.

b) Aquisição do Governo Federal.

c) Ampliação de Estoque Federal.

d) Cédula de Débito Rural.

e) Programa de Garantia da Atividade Agropecuária.

Nesta unidade, você estudou as especificidades do setor agrícola, 
pôde conhecer o processo de comercialização dos produtos 
e os agentes envolvidos nesse processo. Também verificou 
que as políticas econômicas têm impactos sobre o setor e que 
devido às especificidades deste existem políticas especialmente 
elaboradas para atender às demandas dos produtores e do 
mercado de produtos.

Você pode continuar e aprofundar seus estudos sobre economia 
agrícola lendo o livro: Agronegócio: uma abordagem econômica, 
do autor Judas Tadeu Grassi Mendes, publicado em 2007 e 
disponível na Biblioteca Digital. Vamos lá, bons estudos.
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1. (Concurso UEL – 2006) O aumento crescente da demanda 
por produtos livres de agrotóxicos tem impulsionado a 
agricultura orgânica no Brasil. Esse sistema agrícola se apoia no 
manejo sustentável e dispensa o uso de agrotóxicos sintéticos, 
privilegiando a preservação ambiental, a biodiversidade, os 
ciclos biológicos e a qualidade de vida do homem. Com uma 
área plantada de 842 mil hectares, o setor movimentou cerca 
de US$ 1 bilhão em 2003. O país tem 19 mil propriedades e 
174 processadoras espalhadas em diversas regiões. 

(Fonte: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 19 jun. 2005).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre agricultura, 
considere as afirmativas a seguir.

I. Na agricultura orgânica, a forma de produzir demanda 
uma maior utilização de mão de obra para colocar em 
prática o controle biológico e o manejo integrado de pragas, 
constituindo-se em alternativa para o desenvolvimento da 
agricultura familiar.

II. O crescimento do mercado para os produtos orgânicos 
não se limita ao Brasil, o que tem permitido aos agricultores 
aumentar a receita, por unidade de produção, a uma razão 
superior à da agricultura convencional.

III. O crescimento do número de propriedades rurais em que 
se pratica a agricultura orgânica invalida o debate sobre os 
impactos do consumo de agrotóxicos no Brasil.

IV. O sistema de agricultura orgânica é impraticável nas 
pequenas propriedades rurais, pois a eliminação do uso 
de fertilizantes e de pesticidas químicos proporciona um 
aumento dos custos de produção, o que, consequentemente, 
diminui a renda da unidade produtiva agrícola.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, III e IV.
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2. (Embrapa – 1989) É comum dividir os produtos agrícolas 
brasileiros em duas categorias: as ‘culturas de pobre’, nas 
quais se incluem o feijão, o milho, a mandioca e boa parte 
da produção do arroz; e as ‘culturas de rico’, como são 
conhecidas as plantações de cana-de-açúcar, café, soja, 
algodão, trigo etc. (VESENTINI, 2012, p. 595).

Sobre as duas categorias apresentadas no texto, assinale o 
que for correto:

a) A “cultura do pobre” pode ser considerada como a principal 
atividade agrícola na economia do Brasil, em virtude de este 
ser um país emergente.

b) A “cultura do rico” é um fenômeno recente na economia 
agrícola brasileira.

c) As culturas do rico e do pobre no espaço agrário brasileiro 
sempre estiveram em equilíbrio em termos de apropriação do 
espaço geográfico.

d) A “cultura do rico” envolve, geralmente, gêneros para a 
exportação e o abastecimento industrial, enquanto a “cultura 
do pobre” envolve, em maior parte, produtos para consumo 
interno.

e) A “cultura do rico” recebe esse nome por ser conduzida 
por grandes cooperativas, enquanto a “cultura do pobre” é 
conduzida, geralmente, por empresários individuais.

3. O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) oferece 
três tipos de crédito: crédito de custeio, de investimento e 
de comercialização. O crédito rural pode ter as seguintes 
finalidades: crédito de custeio, investimento e comercialização. 
O crédito de custeio destina-se a:

 a) Adquirir máquinas e equipamentos.

 b) Cobrir despesas normais dos ciclos produtivos.

 c) Cobrir as despesas decorrentes de quebra de safra.

 d) Comprar mais áreas para expansão da produção.

 e) Cobrir prejuízos ocorridos durante a comercialização.
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5. O Brasil é um território com dimensões continentais e solo 
fértil, creio que você já deve ter ouvido falar da expressão 
“celeiro do mundo” como um sinônimo do potencial produtivo 
agrícola do país. O setor agropecuário ainda desempenha 
funções importantes para a economia urbano-industrial 
brasileira. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde ao 
contexto do enunciado:

(Fonte: <http://preenem1ct2.blogspot.com.br/2011/02/
geografia-do-brasil-colegio-teles-ii.html>. Acesso em: 12 
set. 2016)

4. (IFCE – 2013) O agronegócio, também conhecido por seu 
nome em inglês agribusiness, cujas cadeias produtivas se 
baseiam na agricultura e na pecuária, apresenta um grande 
dinamismo econômico e pode fazer do Brasil um dos maiores 
produtores agropecuários do mundo.

Com relação ao agronegócio, é verdadeiro afirmar que:

a) A soja, cultivo mecanizado e irrigado, foi a primeira lavoura 
moderna a se desenvolver no território brasileiro, onde é 
cultivada, principalmente, em áreas de terrenos litorâneos 
planos e baixos e próximos de rios e açudes.

b) O agronegócio é o conjunto da cadeia produtiva ligado 
à agropecuária, incluindo todas as atividades de indústria e 
serviços de antes, durante e depois da produção. Essa cadeia 
movimenta a economia, ao empregar trabalhadores, gerar 
renda e pagar impostos.

c) A expansão do agronegócio, no Brasil, não provocou 
mudanças no campo, mas gerou riquezas e contribuiu para a 
desconcentração de rendas e terras. Essa expansão diminuiu, 
recentemente, o êxodo rural.

d) O café, a soja, o milho e a mandioca, juntamente com a 
pecuária, podem ser considerados as estrelas do agronegócio 
brasileiro. Esses produtos garantem um volume elevado na 
pauta de exportações do país.

e) A expansão da monocultora de árvores como o eucalipto, o 
pinus e a acácia, também tem contribuído para a fortificação 
do agronegócio brasileiro, uma vez que está comprovado que 
essa expansão não causará consequências socioambientais.
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a) Libertação de força de trabalho para as cidades em função 
da modernização técnica do campo e do consequente êxodo 
rural.

b) Geração de saldos comerciais positivos, por meio das 
exportações agrícolas, que financiam as importações de bens 
de capital para as indústrias.

c) O consumo de bens das indústrias mecânicas, como 
máquinas agrícolas, e das indústrias químicas, como 
fertilizantes.

d) Abastecimento de alimentos a preços relativamente baixos 
para a população urbana, o que permite conservar os custos 
reduzidos da mão de obra nacional.

e) Expansão acelerada da demanda por automóveis de 
passeio.
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Unidade 3

Nessa seção, discutiremos as características da agropecuária nas 
cinco regiões brasileiras. Apresentaremos a você os principais produtos 
produzidos em cada região, assim como a participação da agricultura 
familiar na economia agrícola. Para isso, utilizaremos dados do último 
Censo Agropecuário.

Seção 1 | Características da agropecuária nas regiões brasileiras

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade, você será levado a compreender o funcionamento do 

agronegócio brasileiro e estudará os conceitos básicos do cooperativismo e sua 
aplicação na agropecuária. 

Andréia Moreira da Fonseca Boechat

Nessa seção, estudaremos a agricultura familiar, suas características e 
importância para a economia como um todo. Além disso, discutiremos 
crédito rural e os impactos para a agropecuária brasileira.

Nessa seção, compreenderemos o processo de cooperativismo de 
forma geral, evolução histórica, importância, objetivos e características, e 
na sequência discutiremos o cooperativismo na agropecuária.

Seção 2 | Agricultura familiar e o crédito rural

Seção 3 | Processo de cooperativismo na agropecuária

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: 
REGIONALISMO E 
ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA
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Introdução à unidade

Seja bem-vindo à terceira unidade do livro Economia agrícola. Eu sou a 
professora Andréia Moreira da Fonseca Boechat, bacharel, mestre e doutora em 
economia, e irei discutir com você o tema agronegócio brasileiro: regionalismo e 
organização produtiva. 

Sabemos que “existem diversos países dentro do Brasil”, ou seja, nosso país 
é composto por cinco regiões, e cada região tem características econômicas e 
sociais diferentes das demais. Quando falamos em agropecuária, a situação é a 
mesma. Cada região foi colonizada de uma forma e atualmente produz produtos 
agropecuários distintos. 

Além disso, existe um segmento muito importante e específico, tanto em 
termos de geração de emprego quanto de renda, e também de políticas públicas, 
que faz parte do setor primário: a agricultura familiar. E nas últimas décadas, dentro 
do agronegócio, vem crescendo o cooperativismo, que está alterando a relação 
entre os agentes econômicos das cadeias produtivas. 

Para discutirmos esse regionalismo e a nova forma de organização produtiva, 
esta unidade foi dividida em três seções. Na primeira, trataremos das características 
regionais da agropecuária brasileira, com foco na sua evolução e principais produtos 
agrícolas. Na segunda seção, falaremos sobre a agricultura familiar, surgimento, 
histórico e a importância do crédito rural para esse segmento econômico. E para 
finalizar nossa terceira unidade, na terceira seção, iremos discutir o processo de 
cooperativismo na agropecuária, que é um tema tão importante para a economia 
agrícola, pois o modelo cooperativista já alcançou mais de um milhão de pessoas 
no mundo, uma em cada sete pessoas é associada a uma cooperativa, e atualmente 
as cooperativas estão presentes em 100 países e geram mais de 100 milhões de 
empregos. Vamos começar nossas discussões?
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Seção 1

Características da agropecuária nas regiões 
brasileiras

Introdução à seção

Para iniciarmos nossas discussões sobre as características da agropecuária nas 
regiões brasileiras, precisamos esclarecer duas delimitações: o conceito de território 
nacional e de ocupação desse território. 

Segundo Santos e Silveira (2008, apud GIRARDI, 2008), território é o nome 
político para o espaço de um país. Já ocupação territorial é um conceito diferente 
de conquista territorial, pois a ocupação do território é o estabelecimento efetivo de 
população e de atividades produtivas com intensa alteração do meio natural, o que 
faz com que o território seja incorporado ao sistema produtivo nacional. Por outro 
lado, conquista territorial é a instalação de fortificações, o que pode ser feito por 
meio de guerras. 

E onde entra a agropecuária na situação apresentada acima? A agricultura é a 
maneira mais primária pela qual o homem transforma a natureza primitiva, ou seja, 
o espaço natural via trabalho no solo e criação de animais. Com a agricultura, as 
cidades foram sendo construídas e o espaço geográfico surgiu.

1.1 Agropecuária e território brasileiro

Em nosso país, a ocupação territorial tem como característica a intensificação 
das atividades agropecuárias que determinaram a forma de ocupação do território 
brasileiro até o século XX (a exceção são as atividades de mineração, extração 
vegetal e agricultura de monocultura voltada para a exportação), quando foi iniciada 
a industrialização (GIRARDI, 2008).

Nos séculos XVI e XVII a ocupação territorial no Brasil teve início no litoral das 
Regiões Nordeste e Sudeste, com a exploração do pau brasil e a produção de 
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Outro ponto crucial para a formação das características atuais da nossa agropecuária 
é a posse e a propriedade das terras. Segundo Girardi (2008), até a independência do 
Brasil o sistema de sesmarias era a única forma de acesso à terra. De 1822 a 1850, a 
ocupação de novas terras e seu registro permitia sua apropriação, e a partir de 1850 

Fonte: <https://goo.gl/eg871S>. Acesso em: 21 set. 2016.

Figura 3.1 |  Terra

açúcar. Na sequência, como atividade secundária, somente para fornecimento de 
carne, transporte e força motriz, estabeleceu-se a pecuária extensiva. No Sul do 
Brasil a pecuária foi utilizada para fornecimento de couro, e no vale do Amazonas a 
ocupação se deu com base na extração das drogas do sertão.

No século XVIII, a produção menor de açúcar e a expansão da mineração fizeram 
com que o interior começasse a ser ocupado. Além disso, a pecuária e a agricultura 
de subsistência se intensificaram no interior. Na segunda metade desse século e 
início do século XIX, o algodão ganhou importância e a pecuária na Região Sul se 
sobressaiu. 

O auge da ocupação do território brasileiro aconteceu no século XIX com as 
alterações político-econômicas, como a transferência da capital para o Rio de 
Janeiro, a vinda da família real e o desenvolvimento da produção de café. Além disso, 
o ciclo da borracha da Região Norte decaiu, assim como a produção de açúcar e 
algodão no Nordeste. 

No final do século XIX e início do XX houve uma entrada muito grande de 
imigrantes europeus no Brasil que se instalaram, principalmente, na Região Sul. E 
nas décadas de 1920/1930, com a intensificação da industrialização, a agricultura 
foi transformada, passando a ofertar matéria-prima, mão de obra e alimentos para a 
população urbana. 

Com base no exposto, podemos perceber que a agropecuária exerceu papel 
fundamental para o desenvolvimento das grandes culturas de exportação e as 
atividades mineradoras, uma vez que garantia a produção de alimentos para o 
abastecimento do mercado interno. 
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as terras não ocupadas passaram a ser consideradas públicas e somente poderiam ser 
acessadas por meio da compra. Esse fato se deu em função do término da escravidão 
e início da imigração, sendo uma forma de impedir que escravos e imigrantes 
ocupassem essas terras (GIRARDI, 2008). 

Assim, do final do século XIX até 1950, o oeste de São Paulo foi ocupado, e na 
década de 1920 avançou a ocupação do oeste e norte do Paraná. Essas regiões foram 
ocupadas, principalmente, em função do desenvolvimento da produção de café. 

No norte e oeste do Paraná, o Estado atuou na ocupação via concessão e/
ou venda de terras para companhias privadas de colonização e pela realização de 
projetos públicos com esse objetivo. Nesse caso específico, a colonização priorizou 
pequenas propriedades com desenvolvimento de extração florestal, produção de café 
e produção de alimentos, como milho e feijão, para abastecer o mercado interno. 

As décadas de 1960/1970 foram marcadas pelo início da modernização agrícola, 
principalmente com a eliminação dos cafezais e o incentivo à produção de culturas 
mecanizadas como a soja, sempre voltadas para o mercado internacional. Esses 
fatos fizeram com que os pequenos proprietários de terras fossem expulsos do 
Paraná e migrassem para o Centro-Oeste e para a região Amazônica, dando início à 
concentração fundiária no estado. 

Assim, no começo da década de 1970 o Centro-Oeste e a região amazônica 
passaram a ser a nova fronteira agropecuária no Brasil. O Estado exerceu papel 
fundamental na determinação dessa nova fronteira, que ainda hoje está em expansão, 
por meio de projetos de colonização públicos e privados, nos quais as terras foram 
vendidas a preços baixos ou doadas a empresas privadas para o estabelecimento de 
projetos de colonização ou extrativismo florestal e mineral (GIRARDI, 2008).

A ocupação de Rondônia baseou-se em pequenas propriedades voltadas para 
a produção de café e recebeu camponeses vindos do Paraná. O Centro-Oeste, 
principalmente Mato Grosso, teve como característica o agronegócio, com uma 
agricultura de monocultura, como soja, milho e algodão, de alta produtividade e 
destinada à exportação.

Outra atividade que teve grande peso na produção agropecuária da fronteira é a 
pecuária. Esta atividade era praticada nas áreas desflorestadas e que se tornaram áreas 
do agronegócio. A ocupação do leste amazônico se deu em função da mineração e 
da exploração florestal.  

A atual fronteira agropecuária tem como característica o significativo processo de 
urbanização, que pode ser explicado pela modernização da agricultura. Nesse sentido, 
Girardi (2008) observa que na ocupação atual, a fronteira agropecuária repete os 
fatores históricos que privilegiam o latifúndio e a grande propriedade de monocultura 
voltados ao mercado externo. 
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1.2 Agropecuária nas regiões brasileiras

1.2.1 Centro-Oeste

Nessa parte da nossa discussão, analisaremos as questões da agropecuária por 
regiões brasileiras. Você verá como cada região tem características próprias que 
a diferenciam das demais. É importante observar que os dados apresentados são 
do último Censo Agropecuário, que aconteceu em 2006. Apesar de serem dados 
antigos, o Censo é a única base de dados que contempla um significativo número 
de variáveis e, por isso, o utilizaremos. Preparado? 

Com base em nossas discussões, podemos entender a atual formação territorial 
brasileira e como essa ocupação está diretamente ligada à agropecuária. Podemos ver 
também como se organizaram, historicamente falando, as características regionais da 
agropecuária. 

O Centro-Oeste, assim como o Sudeste e o Sul, é a região na qual a atividade 
de exploração agropecuária tem mais sucesso em termos de rentabilidade de 
produção. Para melhor entender essa importância, vamos analisar a Tabela 3.1, em 
que são apresentados dados como número de estabelecimentos agropecuários, 
área territorial e pessoal ocupado tanto na agricultura familiar, que discutiremos a 
Seção 2, quanto na não familiar.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014c).

Tabela 3.1 |  Número de estabelecimentos agropecuários, áreas e pessoal ocupado na 
agricultura familiar e não familiar

Unidade 
da 

Federação 
(UF)

Número de 
estabelecimento 
agropecuários

Área territorial total 
dos estabelecimentos 

agropecuários (ha)

Pessoal ocupado nos 
estabelecimentos

Total
Agricultura 

familiar
Total

Agricultura 
familiar

Agricultura 
familiar

Não 
familiar

Total

Distrito 
Federal

3.955 1.824 251.320 10.867 6.481 15.843 22.324

Goiás 135.683 88.436 25.683.548 3.329.630 212.980 205.070 418.050

Mato 
Grosso

112.978 86.167 47.805.514 4.884.212 215.117 143.204 358.321

Mato 
Grosso do 

Sul
64.862 23.758 30.056.947 1.190.206 97.431 113.760 211.191

Centro-
Oeste

317.478 217.531 103.797.328 9.424.915 532.009 477.877 1.009.886

Brasil 5.175.489 4.367.902 329.941.393 80.250.453 12.730.966 2.666.296 16.567.544
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Analisando a Tabela 3.1, constata-se a desproporção entre o número de 
estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar em relação ao total de 
estabelecimentos e área. Esse fato é um indício de que as terras na Região Centro-
Oeste são concentradas: 69% dos estabelecimentos agropecuários são da agricultura 
familiar, mas ocupam somente 9% da área total. Porém, ao analisar o número de 
pessoas ocupadas, percebe-se que 53% dos trabalhadores são da agricultura não 
familiar. Com base em Castro (2014c), podemos afirmar que a concentração de terras 
da Região Centro-Oeste é maior do que nas demais regiões brasileiras. 

Agora vamos analisar a Tabela 3.2, que demonstra o valor bruto da produção, tanto 
na agricultura familiar quanto na não familiar na Região Centro-Oeste.

Analisando a Tabela 3.2, percebe-se que nos três estados e no Distrito Federal, 
13,5% em média do valor bruto da produção é oriundo da agricultura familiar. E o leite 
de vaca e a soja são os produtos com maior participação no valor bruto total. 

Vamos visualizar a Tabela 3.3, que mostra o valor bruto e a quantidade dos produtos 
produzidos na Região Centro-Oeste.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014c).

Tabela 3.2 | Valor bruto da produção por estado da Região Centro-Oeste

UF

VP

Total
agricultura da região 

Centro-Oeste
Produtos selecionados da agricultura familiar (R$)

Agricultura 
familiar

Não familiar

Produto 
agropecuário 
com maior VP 

no estado

Produto 
agropecuário 
com segundo 
maior VP no 

estado

Produto 
agropecuário 
com terceiro 
maior VP no 

estado

Distrito 
Federal

46.578 386.250
1.841.876

(Leite de vaca)
1.360.135

(Mandioca)
931.522
(Suínos)

Goiás 1.028.726 5.213.525
356.621.130

(Leite de vaca)
88.682.866

(Milho em grão)
51.177.345

(Soja)

Mato 
Grosso

1.119.256 8.482.637
143.801.066

(Leite de vaca)
109.071.251

(Soja)
59.658.100

(Milho em grão)

Mato 
Grosso do 

Sul
499.547 3.063.609

73.445.907
(Soja)

72.024.572
(Leite de vaca)

65.014.761
(Mandioca)

Centro-
Oeste

2.694.107 17.146.021
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Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014c).

Tabela 3.3 | Valor bruto e quantidade produzida de produtos agropecuários

Produto

Quantidade produzida 
no CO

VP CO
(x R$ 1.000)

VP Brasil
(x R$ 1.000)

Principal 
estado 

produtor no 
CO

VP no 
principal 
estado 

produtor 
(x R$ 1.000)

Quantidade Unidade

Suínos 
(vendidos)

3.785.430
Número de 

cabeças
514.324 4.335.268 Goiás 213.435

Milho em 
grão

9.366.235 Tonelada 2.272.168 11.362 Mato Grosso 1.023.597

Soja em 
grão

18.205.482 Tonelada 6.974.247 17.141.485 Mato Grosso 3.778.756

Frango 
(vendidos)

338.892
Número 

de cabeças 
X103

431.167 5.727.570 Goiás 159.095

Feijão em 
cor em grão

149.397 Tonelada 131.159 1.066.803 Goiás 85.991

Peixes 
(aquicultura)

15.890.108 Kg 68.316 407.281 Mato Grosso 34.742

Algodão 
herbáceo

1.442.426 Tonelada 2.200.886 3.233.189 Mato Grosso 1.884.234

Arroz em 
casa

531.911 Tonelada 206.562 4.030.145 Mato Grosso 115.401

Cana-de-
açúcar

41.821.200 Tonelada 2.597.471 19.706.121 Mato Grosso 1.318.689

Mandioca 534.738 Tonelada 151.929 3.686.632
Mato Grosso 

Sul
78.730

Leite de vaca 2.935.874 LitroX 103 1.205.373 8.817.536 Goiás 858.852

Bovinos 
vendidos 
para cria, 
recria ou 
engorda1

4.382.507
Número de 

cabeças
2.134.496 5.282.311

Mato Grosso 
Sul

968.660

Bovinos 
(machos 
e fêmeas) 
com mais 

de 24 meses 
vendidos 

para abate

6.201.345
Número de 

cabeças
4.124.919 8.695.809

Mato Grosso 
Sul

1.797.590

A Tabela 3.3 demonstra que os cinco principais produtos produzidos na Região 
Centro-Oeste em termos de valores são soja, carne bovina, cana-de-açúcar, algodão, 
herbáceo e milho. A primeira colocação é totalmente esperada, principalmente 
em função das políticas públicas da década de 1970, voltadas para a agropecuária, 
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Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014a).

Tabela 3.4 | Número de estabelecimentos agropecuários, áreas e pessoal ocupado na 
agricultura familiar e não familiar

Analisando a Tabela 3.4, percebemos que aproximadamente 19% dos 
estabelecimentos são da agricultura familiar, o que mostra que as terras da Região 
Sudeste são concentradas, principalmente do estado de São Paulo. Por outro lado, o 
número de pessoas empregadas é equilibrado nas duas modalidades. 

Assim como a Região Centro-Oeste, a Sudeste é uma grande produtora dos 
produtos agropecuários, sendo responsável por 34% do valor bruto da produção 
do país (IBGE, 2006 apud CASTRO, 2014a). Vamos agora entender sua importância 
através da estrutura da agropecuária na região. Para isso, analisaremos a Tabela 3.4. 

que incentivaram as grandes plantações de produtos direcionados para o mercado 
internacional.

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a agropecuária na Região 
Centro-Oeste e suas limitações, leia o texto do pesquisador César Nunes 
de Castro, publicado pelo IPEA. Disponível em: <http://repositorio.
ipea.gov.br/bitstream/11058/2655/1/TD_1923.pdf>. Acesso em: 21 set. 
2016.

Unidade 
da 

Federação 
(UF)

Número de 
estabelecimento 
agropecuários

Área territorial total 
dos estabelecimentos 

agropecuários

Pessoal ocupado nos 
estabelecimentos

Total
Agricultura 

familiar
Total

Agricultura 
familiar

Agricultura 
familiar

Não 
familiar

Total

São Paulo 227.594 151.015 16.701.471 2.506.118 328.177 582.628 910.805

Rio de 
Janeiro

58.480 44.145 2.045.867 470.221 91.884 65.788 157.672

Minas 
Gerais

551.617 437.415 32.647.547 8.845.883 1.177.116 719.808 1.896.924

Espírito 
Santo

84.356 67.404 2.838.178 966.797 202.169 115.390 317.559

Sudeste 892.049 699.978 54.236.169 12.789.019 1.799.346 1.483.614 3.282.960

Brasil 5.175.489 4.367.902 329.941.393 80.250.453 12.730.966 2.666.296 16.567.544

1.2.2 Sudeste
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A Tabela 3.5 apresenta os valores brutos da produção, e podemos perceber que 
são baixos na agricultura familiar, em torno de 24,3%, se compararmos com o número 
de estabelecimentos.

A Tabela 3.6 mostra os produtos e quantidades produzidas. 

A Tabela 3.5 mostra o valor bruto da produção.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014a).

Tabela 3.5 | Valor bruto da produção por estado da Região Sudeste

Tabela 3.6 | Valor bruto e quantidade produzida de produtos agropecuários

UF

VP (R$ mil)

VTP VP dos produtos selecionados da agricultura familiar

Agricultura 
familiar

Não familiar

Produto 
agropecuário 
com maior VP 

no estado

Produto 
agropecuário 
com segundo 
maior VP no 

estado

Produto 
agropecuário 
com terceiro 
maior VP no 

estado

São Paulo 4.042.681 21.480.694
281.650.600

(Milho em grão)
232.436.810

(Leite de vaca)
204.356.959

(Café arábica)

Rio de 
Janeiro

622.111 625.773
72.097.030

(Leite de vaca)
21.480.975
(Mandioca)

13.096.421
(Café arábica)

Minas 
Gerais

5.966.845 12.872.422
1.506.681.207
(Café arábica)

1.104.870.075
(Leite de vaca)

691.317.018
(Milho em grão)

Espírito 
Santo

1.056.753 1.286.527
368.905.567

(Café canéfora)
193.046.398

(Café arábica)
57.907.314

(Leite de vaca)

Sudeste 11.688.390 36.265.416

Produto

Quantidade produzida na 
região Sudeste

VP SE
(R$ mil)

VP Brasil
(R$ mil)

Principal 
estado 

produtor no 
Sudeste

VP no 
principal 
estado 

produtor 
(R$ mil)

Quantidade Unidade

Suínos 
(vendidos)

5.657.883
Número de 

cabeças
739.468 4.335.268 Minas Gerais 485.070

Mandioca 1.318.159 Tonelada 287.604 3.686.632 São Paulo 127.961

Feijão em 
cor em grão

370.845 Tonelada 345.729 1.066.803 Minas Gerais 240.996

Milho em 
grão

8.176.685 Tonelada 2.383.539 11.362.642 Minas Gerais 1.567.535

Cana-de-
açúcar

259.316.089 Tonelada 12.417.276 19.706.121 São Paulo 10.824.219

Frango 
(vendidos)

787.328
Cabeças1 

102 2.106.975 5.727.570 São Paulo 1.515.808
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Podemos perceber que os principais produtos, em termos de valor de produção, na 
Região Sudeste são cana-de-açúcar, café arábica, leite de vaca e laranja. Sendo laranja 
e cana-de-açúcar produzidos em São Paulo, café em Minas Gerais, e leite em toda a 
região.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014a).

Outras aves 
(vendidas)

5.199.171
Número de 

cabeças
8.987 67.921 São Paulo 5.049

Peixes 
(agricultura)

22.124.139 Kg 94.011 407.281 São Paulo 53.036

Batata-
inglesa

533.515 Tonelada 179.177 390.703 Minas Gerais 103.269

Madeira 
em toras 

para papel 
(silviculturas)

13.653.000 m2 190.847 405.308 São Paulo 110.261

Madeira 
em toras 
para outa 
finalidade 

(silviculturas)

13.669.000 m2 184.284 780.199 São Paulo 81.985

Carvão 
vegetal

500.033 Tonelada 304.426 415.508 Minas Gerais 295.452

Café arábica 
em grão2 1.610.653 Tonelada 6.543.494 7.356.140 Minas Gerais 5.223.848

Café 
canéfora2 340.724 Tonelada 912.894 1.210.159

Espírito 
Santo

732.490

Laranja2 10.199.480 Tonelada 3.134.404 4.250.858 São Paulo 3.037.244

Mexirica2 233.616 Tonelada 100.521 206.633 São Paulo 62.652

Leite de vaca 7.608.176 Litro1 102 3.457.747 8.817.536 Minas Gerais 2.532.881

Bovinos 
vendidos 
para cria, 
recria ou 
engorda

1

2.455.255
Número de 

cabeças
1.287.759 5.282.311 São Paulo 685.268

Bovinos 
(machos 
e fêmeas) 
com mais 

de 24 meses 
vendidos 

para abate

2.386.179
Número de 

cabeças
1.580.737 8.695.809 São Paulo 759.479

Queijo 48.806 Tonelada 185.660 411.018 Minas Gerais 157.116

Soja em 
grão

2.414.332 Tonelada 1.122.307 17.141.485 Minas Gerais
765.382
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A agropecuária na Região Sul tem uma característica histórica diferente: o maior uso 
de tecnologia a partir da década de 1960. Não que a tecnologia não estivesse presente 
no país inteiro, mas no Sul do Brasil esse processo foi mais intenso. O resultado foi 
participar de 28,8% no valor bruto da produção em 2006. 

Castro (2014b) observa que o setor agropecuário do Sul tem significativa participação 
no PIB brasileiro, e em termos de valor bruto da produção, perde somente para a 
Região Sudeste. O mesmo autor afirma que, apesar do setor ser parecido com o de 
outras regiões, como a grande produção de soja e milho, a agropecuária da região 
tem características diferentes das demais: uma estrutura agrária menos concentrada, 
maior número de agricultores familiares que utilizam insumos modernos e obtêm 
melhor rentabilidade financeira.

Para iniciarmos a análise do setor agropecuário da Região Sul, vamos examinar a 
Tabela 3.7.

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a agropecuária na Região 
Sudeste e suas limitações, leia o texto do pesquisador César Nunes de 
Castro, publicado pelo IPEA. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1952.pdf>. Acesso em: 21 set. 2016.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014b).

Tabela 3.7 | Número de estabelecimentos agropecuários, áreas e pessoal ocupado na 
agricultura familiar e não familiar

Número de 
estabelecimento 
agropecuários

Área territorial total 
dos estabelecimentos 

agropecuários

Pessoal ocupado nos 
estabelecimentos

Total
Agricultura 

familiar
Total

Agricultura 
familiar

Agricultura 
familiar

Não 
familiar

Total

Paraná 371.051 302.907 15.286.534 4.249.882 780.318 336.766 1.117.084

Santa 
Catarina

193.663 168.544 6.040.135 2.645.088 468.892 102.624 571.516

Rio 
Grande 
do Sul

441.467 378.546 20.199.489 6.171.622 992.088 239.732 1.231.820

Região 
Sul

1.006.181 849.997 41.526.157 13.066.591 2.241.298 679.122 2.920420

Brasil 5.175.489 4.367.902 329.941.393 80.250.453 12.730.966 2.666.296 16.567.544

1.2.3 Sul
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Analisado a Tabela 3.7, percebe-se equilíbrio entre o número de estabelecimentos 
pertencentes à agricultura familiar e à não familiar. 

Nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a agricultura familiar é 
responsável por uma parcela grande do total do valor bruto da produção regional, 
produzindo, principalmente, soja, milho, leite de vaca e suínos. Castro (2014b) explica 
que a grande participação da agricultura familiar se deve à adoção de tecnologias que 
permitem uma maior produtividade agropecuária, maior integração aos mercados 
consumidores e de insumos, entre/outros.

Vamos analisar a Tabela 3.9.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014b).

Tabela 3.8 | Valor bruto da produção por estado da Região Sul

Total da
agricultura 

Produtos selecionados da agricultura familiar

Agricultura 
familiar

Não familiar

Produto 
agropecuário 
com maior VP 

no estado

Produto 
agropecuário 
com segundo 
maior VP no 

estado

Produto 
agropecuário 
com terceiro 
maior VP no 

estado

Paraná 6.840.335 9.057.533
1.347.873.382

(Soja)
951.758.169

(Milho em grão)
498.393.461

(Leite de vaca)

Santa 
Catarina

5.677.588 3.196.052
774.972.127

(Milho em grão)
494.118.039

(Leite de vaca)
343.142.223

(Suínos)

Rio 
Grande do 

Sul
9.021.694 7.671.901

1,110.886.029
(Soja)

902.493.773
(Milho em grão)

837.143.075
(leite de vaca)

Região 
Sul

21.539.617 19.925.486

Tabela 3.9 | Valor bruto e quantidade produzida de produtos agropecuários

Produto

Quantidade produzida na 
região Sul VP região 

Sul
(R$ mil)

VP Brasil
(R$ mil)

Principal 
estado 

produtor no 
Sul

VP no 
principal 
estado 

produtor 
(R$ mil)

Quantidade Unidade

Suínos 
(vendidos)

31.917.462
Número de 

cabeças
2.898.926 4.335.268 SC 1.130.832

Fumo em 
folha seca

1.049.724 Tonelada 2.787.873 2.882.770 RS 1.454.558

Cana-de-
açúcar

23.047.510 Tonelada 1.122.918 19.706.121 PR 984.984
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Milho em 
grão

18.539.912 Tonelada 4.638.079 11.362.642 PR 2.230.771

Soja em grão 16.582.379 Tonelada 7.482.252 17.141.485 PR 3.979.664

Batata-
inglesa

383.096 Tonelada 128.783 390.703 RS 45.103

Arroz em 
casca

6.337.918 Tonelada 2.603.782 4.030.145 RS 2.235.319

Frango 
(vendidos)

1..900.807
Cabeças * 

102 2.243.165 5.727.570 PR 843.880

Outras aves 
(vendidas)

19.791.207
Número de 

cabeças
54.014 67.921 SC 28.474

Peixes 
(aquicultura)

24.371.093 Kg 80.966 407.281 PR 36.985

Madeira 
em toras 

para papel 
(silvicultura)

12.909.000 m2 176.163 405.308 PR 64.122

Madeira 
em toras 

para outra 
finalidade

(silvicultura)

24.193.000 m2 390.884 780.199 SC 115.861

Maçã2 639.893 Tonelada 741.090 753.317 SC 490.726

Uva (vinho 
ou suco)2 566.272 Tonelada 401.539 420.941 RS 362.998

Leite de vaca 5.666.183 Litro * 103 2.334.429 8.817.536 RS 1.001.258

Bovinos 
vendidos para 
cria, recria ou 

engorda1

1.397.890
Número de 

cabeças
800.983 5.282.311 RS 375.095

Bovinos 
(machos 
e fêmeas) 
com mais 

de 24 meses 
vendidos para 

abate

1.590.418
Número de 

cabeças
1.146.154 8.695.809 RS 595.203

Trigo em 
grão

2.086.256 Tonelada 823.355 904.443 RS 403.307

Cebola 452.923 Tonelada 151.642 219.337 SC 104.429

Feijão preto 565.572 Tonelada 391.317 495.122 PR 222.683

Mandioca 4.029.918 Tonelada 907.439 3.686.632 PR 527.688

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2014b).
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A Região Norte possui uma agropecuária muito variada, tanto em relação às 
culturas plantadas quanto à tecnologia empregada na produção. A pecuária é a 
principal atividade agropecuária da região, seguida pelo cultivo de mandioca e pela 
pecuária leiteira. Para melhor compreensão das características da produção, vamos 
analisar as Tabelas 3.10, 3.11 e 3.12. 

Na Tabela 3.9 podemos ver que os principais produtos agropecuários da região, 
em termos de valor bruto da produção, são soja, milho, suínos, fumo e arroz. Sendo 
que de suínos, fumo, arroz e trigo é a principal produtora do país.

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a agropecuária na Região 
Sul e suas limitações, leia o texto do pesquisador César Nunes de Castro, 
publicado pelo IPEA. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/TDs/td_1993.pdf>. Acesso em: 21 set. 2016.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2013b).

Tabela 3.10 | Número de estabelecimentos agropecuários, áreas e pessoal ocupado na 
agricultura familiar e não familiar

Unidade 
da 

Federação 
(UF)

Número de 
estabelecimento 
agropecuários

Área territorial total 
dos estabelecimentos 

agropecuários (ha)

Pessoal ocupado nos 
estabelecimentos

Total
Agricultura 

familiar
Total

Agricultura 
familiar

Agricultura 
familiar

Não 
familiar

Total

Acre 29.482 25.187 3.491.283 1.494.424 82.889 16.689 99.578

Amazonas 66.784 61.843 3.634.310 1.477.045 243.828 22.839 266.667

Amapá 3.527 2.863 873.789 130.770 24.948 4.561 29.509

Pará 222.028 196.150 22.466.026 6.909.156 665.762 126.447 792.209

Rondônia 87.077 75.251 8.329.133 3.302.769 233.355 44.401 277.756

Roraima 10.310 8.908 1.699.834 637.963 24.948 4.561 29.509

Tocantins 56.567 42.899 14.292.923 2.695.201 122.936 53.895 176.831

Norte 475.775 413.101 54.787.297 16.647.328 1.398.666 273.393 1.672.059

Brasil 5.175.489 4.367.902 329.941.393 80.250.453 12.730.966 2.666.296 16.567.544

1.2.4 Norte
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Assim como na Região Sul, existe equilíbrio entre o número de estabelecimentos 
agropecuários pertencentes à agricultura familiar e à não familiar. Em se tratando de 
pessoal ocupado, a maioria está trabalhando em propriedades da agricultura familiar, 
aproximadamente três vezes mais do que na não familiar. 

Com base nos dados da Tabela 3.11, podemos inferir que a agricultura familiar é 
muito importante para a agropecuária nortista, sendo responsável por mais de 50% do 
valor bruto da produção; no Pará a participação chega a 70%. A agricultura familiar é 
responsável pela produção de mandioca e leite de vaca, principalmente.

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2013b).

Tabela 3.11 | Valor bruto da produção por estado da Região Norte

Tabela 3.12 | Valor bruto e quantidade produzida de produtos agropecuários

UF

Valor da produção

Total da agricultura da 
região Norte (R$ mil)

Produtos selecionados da agricultura familiar (R$)

Agricultura 
familiar

Não familiar

Produto 
agropecuário 

com maior valor 
da produção no 

estado

Produto 
agropecuário 
com segundo 
maior valor da 
produção no 

estado

Produto 
agropecuário 
com terceiro 

maior valor da 
produção no 

estado

Acre 241.092 106.784
70.897.582 
(mandioca(

27.517.027 (milho 
em grão)

10.490.619 (leite 
de vaca)

Amazonas 538.799 111.709
206.030.640 
(mandioca)

15.809.390 (aves)
11.001.467 (leite 

de vaca)

Amapá 37.036 63.192
10.425.853 
(mandioca)

800.381 (suínos)
311.269 (leite de 

vaca)

Pará 2.314.928 1.020.653
477.734.836 
(mandioca)

98.558.318 
(arroz)

95.455.615 (leite 
de vaca)

Rondônia 626.091 224.658
175.220.043 (leite 

de vaca)
126.755.591 (café 

canéfora)
27.174.822 

(mandioca)

Roraima 38.156 60.760 5.104.588 (arroz) 4.753.231 (milho)
3.482.147 

(mandioca)

Tocantins 273.730 491.225 44.183.963 (arroz)
44.120.823 (leite 

de vaca)
23.940.329 

(milho)

Norte 4.069.832 2.078.981

Produto

Quantidade produzida na 
região Norte Valor da 

produção - 
Norte (x R$ 

mil)

Valor da 
produção - 
Brasil (x R$ 

mil)

Principal 
estado 

produtor 

Valor da 
produção 

no principal 
estado 

produtor 
(x R$ mil)

Quantidade Unidade

Leite 1.295.532 1 (x mil) 468.373 8.817.536 Rondônia 214.414
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Analisando a Tabela 3.12, podemos perceber que o Pará é o maior estado produtor 
da Região Norte, chegando a ser responsável por praticamente 100% da produção de 
açaí, madeira de toras, palmito e pimenta-do-reino. 

A Região Nordeste apresenta problemas estruturais em relação à sustentabilidade 
dos sistemas de produção de alimentos e problemas relacionados ao clima, o que 
dificulta a manutenção e o desenvolvimento da agropecuária. A pobreza resulta em 
uma estrutura latifundiária inadequada e em dificuldades de ordem política, social, 
ambiental, tecnológica e econômica, que vão desde infraestrutura de escoamento da 

Bovinos 
abatidos1 478.541

Número de 
cabeças

1.001.330 6.981.155 Pará 478.541

Peixes 17.283.605 Quilograma 60.910 407.281 Tocantins 15.573.606

Açaí 3 253.6432 Tonelada 167.980 176.380 Pará 151.622

Castanha-do-
pará

20.2402 Tonelada 18.205 18.990 Amazonas 8.717

Cupuaçu 2.7862 Tonelada 3.525 3.980 Pará 2.464

Madeira em 
toras

2.3692 Metros 
cúbicos

96.658 201.178 Pará 90.315

Palmito3 33.0882 Tonelada 35.472 46.390 Pará 35.390

Cacau3 36.1742 Tonelada 129.658 756.711 Pará 112.798

Pimenta-do-
reino3 27.7102 Tonelada 136.523 169.031 Pará 136.062

Abacaxi 135.366
Frutos (x 

103)
83.126 364.466 Pará 32.405

Mandioca 2.040.1912 Tonelada 875.318 3.686.632 Pará 521.506

Milho em 
grão

710.1112 Tonelada 261.039 11.362.642 Pará 127.397

Soja em grão 567.4462 Tonelada 266.015 17.141.485 Tocantins 185.914

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2013b).

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a agropecuária na Região 
Norte e suas limitações, leia o texto do pesquisador César Nunes de 
Castro, publicado pelo IPEA. Disponível em: <http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1836.pdf>. Acesso em: 21 set. 
2016.

1.2.5 Nordeste
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produção à viabilização econômica da agricultura familiar (CASTRO, 2013a). 

Apesar de todos os problemas que a região enfrenta, a agricultura praticada é 
muito variada, tanto em relação às culturas plantadas quanto ao uso de tecnologia. O 
principal produto agrícola da região continua sendo a cana-de-açúcar, seguida pelo 
algodão, soja, milho, tabaco e frutas em geral. 

Para conhecermos os números da região, vamos analisar as Tabelas 3.13 e 3.14. 

Na Tabela 3.13 percebemos que há uma clara concentração de renda, pois existe 
um número maior de estabelecimentos não familiares; mas, proporcionalmente, a 
área ocupada desse tipo de estabelecimento é bem maior do a que da agricultura 
familiar, assim como o número de empregos gerados. 

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2013a).

Tabela 3.13 | Número de estabelecimentos agropecuários, áreas e pessoal ocupado na 
agricultura familiar e não familiar

Número de 
estabelecimento 
agropecuários

Área territorial total 
dos estabelecimentos 

agropecuários
Pessoal ocupado nos estabelecimentos

Total
Agricultura 

familiar
Total

Agricultura 
familiar

Agricultura 
familiar

Não 
familiar

Total

Maranhão 287.037 262.089 12.991.448 4.519.305 858.102 133.491 991.593

Piauí 245.378 220.757 9.506.597 3.761.306 722.154 109.673 831.827

Ceará 381.014 341.510 7.922.214 3.492.848 969.001 176.984 1.145.985

Rio Grande 
do Norte

83.052 71.210 3.187.902 1.046.131 191.550 55.957 247.507

Paraíba 167.272 148.077 3.782.878 1.596.273 410.732 79.555 490.287

Pernambuco 304.788 275.740 5.433.975 2.567.070 780.048 164.859 944.907

Alagoas 123.331 111.751 2.108.361 682.616 326.135 125.607 451.742

Sergipe 100.606 90.330 1.480.414 711.488 225.950 42.849 268.799

Bahia 761.528 665.831 29.180.559 9.955.563 1.881.811 444.173 2.325.984

Nordeste 2.454.006 2.187.295 75.594.346 28.332.599 6.365.483 1.333.148 7.698.631

Brasil 5.175.489 4.367.902 329.941.393 80.250.453 12.730.966 2.666.296 16.567.544

Tabela 3.14 | Valor bruto e quantidade produzida de produtos agropecuários

Produto

Quantidade produzida 

Valor da 
produção 
(R$ mil)

Valor da 
produção 
Brasil (R$ 

mil)2

Principal 
estado 

produtor 

Valor da 
produção 

no principal 
estado 

produtor 
(R$ mil)2

Quantidade Unidade

Leite 2.651.916 Litros (* 102) 1.351.614 8.817.536 BA 335.900

Bovinos 
abatidos

580.392 Nº cabeças 323.192 1.784.204 BA 124.832
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Aves 31.655.000 Nº cabeças 161.462 535.043 MA 46.604

Ovos de 
galinhas

459.472
Dúzias 
(*102)

843.138 4.168.515 PE 406.279

Mel de 
abelha

10.813.431 Kg 56.502 155.888 PI 13.337

Peixe 28.438.442 Kg 103.076 407.281 CE 24.151

Camarão 59.202.541 Kg 383.735 394.366 RN 190.112

Babaçu 
(amêndoa)

75.656
Toneladas 
colhidas

54.413 54.597 MA 51.509

Carnaúda 
(pó de palha)

13.845
Toneladas 
colhidas

27.015 27.015 CE 15.233

Melancia 931.646 Tonelada 402.587 625.204 BA 201.277

Coentro 84.729 Tonelada 85.509 121.313 CE 31.390

Tomate 
estaqueado

130.445 Tonelada 99.333 698.196 CE 28.591

Banana1 1.754.475 Tonelada 3.316.208 5.067.710 PE 1.309.630

Coco-da-
baia1 628.346

Frutas 
(* 102)

650.766 736.669 AL 174.583

Limão1 65.081 Tonelada 69.214 246.618 CE 21.352

Mamão1 217.069 Tonelada 97.909 179.106 BA 47.244

Manga1 276.619 Tonelada 242.170 342.229 BA 144.452

Maracujá1 161.084 Tonelada 113.180 209.598 BA 73.732

Uva de 
mesa1 106.380 Tonelada 374.359 632.289 PE 265.199

Abacaxi 196.277 Frutas 104.992 364.466 CE 27.186

Algodão 
herbáceo

777.078 Tonelada 869.795 3.233.189 BA 651.442

Cana-de-
açúcar

58.989.062 Tonelada 3.310.409 19.706.121 AL 1.903.649

Feijão de cor 517.906 Tonelada 388.784 1.066.803 AL 86.573

Feijão 
fradinho, 

caupi ou de 
corda

949.296 Tonelada 776.295 936.825 CE 275.729

Mandioca 8.170.935 Tonelada 1.464.341 3.686.632 MA 350.921

Melão 206.259 Tonelada 180.384 191.210 RN 83.342

Milho em 
grão

5.488.858 Tonelada 1.807.816 11.362.642 CE 512.221

Soja em grão 2.943.043 Tonelada 1.296.664 17.141.485 BA 715.662

Farinha de 
mandioca

671.719 Tonelada 418.828 941.981 MA 196.426

Algodão em 
pluma

170.928 Tonelada 364.128 473.315 MA 356.304

Fonte: IBGE (2006 apud CASTRO, 2013a).
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Podemos ver na Tabela 3.14 os principais produtos agropecuários nordestinos em 
relação ao valor bruto da produção. Podemos observar que Petrolina e Juazeiro são 
grandes produtores de frutas. Já leite bovino, ovos de galinhas, milho e mandioca 
são produzidos em toda a região. Além disso, como destaca Castro (2013a), alguns 
produtos são fundamentais para a economia de certos estados, por exemplo, o mel 
no Piauí; extrativismo da carnaúba no Ceará e Piauí; camarão no Rio Grande do Norte; 
cana-de-açúcar em Alagoas e Pernambuco; extrativismo do babaçu no Maranhão, 
entre outros.

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a agropecuária na Região 
Nordeste e suas limitações, leia o texto do pesquisador César Nunes de 
Castro, publicado pelo IPEA. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.
br/bitstream/11058/5592/1/BRU_n08_agricultura.pdf>. Acesso em: 21 
set. 2016.

1. Analisando todas as informações apresentadas na Seção 
1, podemos afirmar que a agropecuária na Região Sul possui 
características diferentes das demais regiões? Explique. 

2. Analisando todas as informações apresentadas na Seção 1, 
qual é a região que possui maior concentração de renda?



Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

U3

115

Seção 2

Agricultura familiar e o crédito rural
Introdução à seção

Como é de seu conhecimento, o setor agropecuário é de suma importância para 
a economia brasileira, sendo o maior responsável pelo superávit comercial e pela 
oferta de alimentos. Dentro desse setor econômico, temos a chamada agricultura 
familiar, que também exerce papel fundamental para a economia como um todo, 
gerando empregos e renda para diversas pessoas. Por esse motivo, o governo 
elabora políticas específicas para a agricultura familiar, dentre elas o crédito rural. 
Assim, não podemos discutir crédito rural sem definir agricultura familiar.

Porém, definir agricultura familiar não é algo simples. Como afirma Altafin (2007), 
ao pesquisarmos na literatura as contribuições para a delimitação conceitual da 
agricultura familiar, encontramos inúmeras vertentes, dentre elas, uma considera 
que a moderna agricultura familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das 
transformações experimentadas pelas sociedades capitalistas desenvolvidas; e outra 
que defende ser a agricultura  familiar brasileira um conceito em evolução, com 
significativas raízes históricas.

Figura 3.2  | Agricultura familiar

Fonte: <https://goo.gl/xVOiId>. Aceso em: 21 set. 2016.
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Ou seja, existem inúmeras definições, como as do governo brasileiro, do Banco 
Mundial, da OCDE, do Mercosul, entre outras. Não há uma homogeneidade de 
conceito do que são estabelecimentos agrícolas familiares, nem de quem são as 
pessoas que se enquadram nesse tipo de agricultura. 

O sistema de produção chamado de agricultura familiar começou no Brasil no 
século XVI, logo após o descobrimento (NETTO, 2008). Certamente você deve estar 
pensando: “Mas quando o Brasil começou a ser colonizado, o que predominava 
eram as grandes plantações, como a cana-de-açúcar.”. Sim, caro aluno, você tem 
razão, porém, a agricultura familiar era usada como meio de subsistência, ou seja, as 
pessoas plantavam e criavam animais para o próprio consumo.

Então, a partir da afirmação acima, podemos começar a ter uma ideia do que é 
agricultura familiar. Como afirma Lamarche (1993 apud BASÍLIO, 2009), a agricultura 
familiar traz uma ideia da identidade, ou seja, uma profunda relação entre a família e 
o trabalho na agricultura. Em outras palavras, é uma unidade de produção na qual a 
propriedade e o trabalho estão diretamente ligados à família.

Para Tedesco (2001 apud BASÍLIO, 2009), a agricultura familiar é aquela na qual a 
família é dona dos fatores de produção e o objetivo maior é a preservação da terra, e 
não o lucro, como em outros tipos de empresas. Nesse sentido, e com as mudanças 
socioeconômicas que ocorreram nas últimas décadas, a agricultura familiar se 
alterou, ou melhor, se transformou junto com a sociedade (BASÍLIO, 2009).

De acordo com a FAO (2014), na agricultura familiar estão incluídas todas 
as atividades agrícolas de base familiar e ela está ligada a inúmeras áreas do 
desenvolvimento rural. Atividades essas de organização da produção agrícola, 
florestal, pesqueira, pastoril e aquícola, que são gerenciadas e operadas pelas famílias 
e dependem basicamente da mão de obra familiar.

Assim, como podemos ver, os conceitos de agricultura de subsistência, de 
camponês, e/ou de pequeno produtor rural estão ultrapassados. Atualmente 
foram incorporadas outras características. Ou ainda, como afirma Savoldi (2010), 
a agricultura familiar não é um grupo homogêneo, ou seja, nem todos os 
estabelecimentos familiares possuem exatamente as mesmas características, e 
mesmo assim continuarão sendo classificados como familiares. 

Como isso pode ocorrer? Para ser considerada agricultura familiar, algumas 
características precisam estar presentes, que são, segundo o artigo 3º da Lei nº 
11.326/2006 (BRASIL, 2006): 

2.1 Agricultura familiar
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I – Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais;
II – utilize predominantemente mão de obra da própria 
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento;
III – tenha renda familiar predominantemente originada de 
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento 
ou empreendimento;
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família. 

Para conhecer a Lei nº 11.326/2006 sobre a agricultura familiar, acesse 
o link: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/
lei/l11326.htm>. Acesso em: 20 set. 2016.

Segundo Navarro e Pedroso (2011), em termos de políticas públicas, a evolução 
histórica da agricultura familiar brasileira é bem parecida com o processo ocorrido 
nos Estados Unidos. Então, as políticas norte-americanas inspiraram o modelo 
adotado no Brasil para a agropecuária e também para a agricultura familiar, mas 
com uma diferença temporal: nos Estados Unidos as políticas voltadas para o setor 
começaram na década de 1940 e no Brasil, somente no final da década de 1960, 
ganhando força no início dos anos 1980.

Além do tempo, existem outras diferenças, que são, como destacam Navarro 
e Pedroso (2011): a colonização, que nos EUA se deu via pequenas propriedades 
e no Brasil, grandes propriedades; instituições rurais, nos EUA as igrejas tiveram 
grande participação na busca pelos direitos dos trabalhadores rurais; existência 
de cientistas sociais interessados em estudar o meio rural, o que, no Brasil, é um 
fenômeno mais recente.

O que poderia ter acontecido com a agricultura familiar em 
nosso país se o estudo sobre o setor tivesse sido iniciado 
antes, como nos Estados Unidos?
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Como sabemos, as terras brasileiras estão concentradas nas mãos de poucas 
pessoas/famílias, ou seja, são grandes propriedades. Apesar dessa concentração e da 
agricultura familiar ser composta por pequenas propriedades que utilizam basicamente 
a mão de obra familiar, não podemos excluir a agricultura familiar do agronegócio, 
nem afirmar que ela não exerce papel fundamental na economia brasileira. 

Segundo dados do Portal Brasil (2015), a agricultura familiar é responsável por 
70% dos alimentos consumidos no Brasil, sendo um agente decisivo na oferta de 
mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e 
milho (46%).

Dados da FAO (2014) demonstram que dos 5.175.636 estabelecimentos 
agropecuários do Brasil, 4.366.267 são da agricultura familiar, sendo 50% localizados 
na Região Nordeste, seguido pela Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, com 19%, 
16%, 10% e 5%, respectivamente. Além disso, 38% do valor bruto da produção e 74% 
da ocupação no campo são de responsabilidade da agricultura familiar. 

Somente com essas informações já podemos ter certeza da importância da 
agricultura familiar para a população brasileira, e também para a economia como 
um todo, pois gera emprego, renda, impacta o PIB, a oferta, alimentos, entre tantas 
outras vantagens. Mostraremos outros dados, agora do último Censo Agropecuário 
de 2006, que evidenciam ainda mais essa importância. 

A Tabela 3.15 mostra o total de estabelecimentos e a área produzida por região 
da agricultura familiar e da não familiar.

Fonte: <https://goo.gl/q37xVg>. Acesso em: 20 set. 2016.

Figura 3.3  |  Dados e estatísticas

2.1.1 A importância da agricultura familiar
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Conforme podemos analisar na Tabela 3.15, a Região Nordeste do Brasil concentra 
a maioria dos estabelecimentos familiares, assim como a área total produzida, 
enquanto a Região Centro-Oeste tem a maior área produzida pela agricultura não 
familiar, o que dá indícios de uma região concentrada, apesar de não ser a que 
possui o maior número de estabelecimentos não familiares. 

Considerando os produtos vegetais produzidos pela agricultura familiar e fazendo 
uma comparação com a agricultura não familiar, podemos analisar a Tabela 3.16.

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006).

Tabela 3.15 |  Estabelecimentos e área da agricultura dividida pelas regiões brasileiras, tanto 
da agricultura familiar quanto da não familiar

Tabela 3.16 |  Produtos vegetais produzidos pela agricultura familiar e não familiar no Brasil

Regiões Agricultura familiar Não familiar

Estabelecimentos Área (ha) Estabelecimentos Área (ha)

Brasil 4 366 267 80 102 694 809 369 253 577 343

Norte 412 666 16 611 277 63 112 38 924 487

Nordeste 2 187 131 28 315 052 266 929 47 759 359

Sudeste 699 755 12 771 299 222 342 42 166 474

Sul 849 693 13 054 511 156 510 28 726 492

Centro-Oeste 217 022 9 350 556 100 476 96 000 530

Produtos vegetais Agricultura familiar Não familiar

Arroz em casca

   Estabelecimentos     354 742     41 886 

   Quantidade produzida (kg)   3 203 540 092   6 484 297 927 

Feijão-preto

   Estabelecimentos     240 813     26 487 

   Quantidade produzida (kg)    512 000 125    159 833 030 

Feijão de cor

   Estabelecimentos     386 821     47 719 

   Quantidade produzida (kg)    684 503 518    595 053 225 

Mandioca

   Estabelecimentos     753 611     78 578 

   Quantidade produzida (kg)   9 906 902 545   2 005 726 014 

Milho em grão

   Estabelecimentos    1 795 331     234 791 

   Quantidade produzida (kg)   18 872 504 095   22 555 105 742 
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Soja

   Estabelecimentos     164 015     53 000 

   Quantidade produzida (kg)   6 464 739 230   39 731 103 541 

Trigo

   Estabelecimentos     23 539     10 488 

   Quantidade produzida (kg)    473 257 507   1 759 997 110 

Café arábica em grão (verde)

   Estabelecimentos     190 571     47 929 

   Quantidade produzida (kg)    659 527 368   1 290 168 152 

Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde)

   Estabelecimentos     85 084     15 761 

   Quantidade produzida (kg)    259 883 593    211 898 954 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006).

Conforme podemos apreender da Tabela 3.16, mais de um milhão de 
estabelecimentos familiares produzem milho, sendo este o produto vegetal de 
maior peso da agricultura familiar, ou seja, o grão mais produzido. Diferentemente 
da agricultura não familiar, que apresenta maior produção e maior número de 
estabelecimentos não familiares cultivando soja, dentre os produtos vegetais 
selecionados. E não podemos afirmar, mas provavelmente essa escolha se deve à 
preferência por exportação desses estabelecimentos, seja em razão do preço ou 
por qualquer outro fator que não nos cabe aqui analisar. Agora, iremos comparar 
os produtos de origem animal produzidos pela agricultura familiar e não familiar no 
Brasil, conforme Tabela 3.17.

Tabela 3.17 |  Produtos animais produzidos pela agricultura familiar e não familiar

Produtos animais Agricultura familiar Não familiar

Bovinos

   Estabelecimentos    2 150 467     527 925 

   Número de cabeças em 31.12    52 374 292    123 773 209 

Leite de vaca

   Estabelecimentos    1 090 234     261 503 

   Quantidade produzida (litros)   11 849 353 332   8 718 516 061 

Leite de cabra

   Estabelecimentos     15 348     2 715 

   Quantidade produzida (litros)    23 979 504    11 760 684 

Aves

   Estabelecimentos    2 331 079     382 324 

Número de cabeças em 31.12    584 943 083    558 512 731 
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Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006).

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006).

Podemos observar que a maior produção da agricultura familiar é de leite, 
apesar das aves serem produzidas em um número maior de estabelecimentos. Bem 
diferente da agricultura não familiar, em que o bovino é criado na maior parte dos 
estabelecimentos, apesar do leite de vaca ser o produto mais produzido.

Agora apresentaremos o perfil do agricultor familiar brasileiro. Para iniciar nossa 
análise, vamos verificar quantos anos o produtor está dirigindo sua propriedade e 
qual é o sexo desse produtor, conforme Tabela 3.18.

Podemos verificar que pouco mais de dois milhões de estabelecimentos são 
dirigidos por homens com, pelo menos, 10 anos de trabalho na agricultura familiar, 
assim como na agricultura não familiar. As mulheres também têm um peso grande 
na direção dos estabelecimentos familiares. Podemos verificar ainda que o número 
tanto de homens quanto de mulheres que estão dirigindo a propriedade com menos 
de um ano de trabalho é baixo, o que demonstra um problema que vem aumentando 
no campo: a falta de interesse dos mais jovens em continuar na agricultura familiar, 
preferindo migrar para outras atividades.

Tabela 3.18 |  Produtor na direção dos trabalhos do estabelecimento, por sexo e grupos de 
anos de direção

   Ovos de galinha (dz)    450 979 266   2 330 640 075 

Suínos

   Estabelecimentos    1 275 865     220 246 

   Número de cabeças em 31.12    18 411 976    12 777 375 

Agricultura 
familiar

Homens Mulheres

 Menos de 
1 ano na 
direção 

dos 
trabalhos

De 1 a 
menos de 
5 anos na 
direção 

dos 
trabalhos

De 5 a 
menos 
de 10 

anos na 
direção 

dos 
trabalhos

De 10 
anos e 
mais na 
direção 

dos 
trabalhos

 Menos 
de 1 

ano na 
direção 

dos 
trabalhos 

De 1 a 
menos de 
5 anos na 
direção 

dos 
trabalhos

De 5 a 
menos de 
10 anos 

na direção 
dos 

trabalhos

De 10 
anos e 
mais na 
direção 

dos 
trabalhos

Total   132 745   817 726   832 898  2 736 012   16 249   103 749   109 299   426 958

Agricultura 
familiar 

  100 849   654 607   685 834  2 324 495   14 768   93 556   98 559   393 599

Não familiar   31 896   163 119   147 064   411 517   1 481   10 193   10 740   33 359
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Para aprofundar seus conhecimentos sobre a agricultura familiar, assista 
ao vídeo O que é agricultura familiar, da TV USP Piracicaba. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=GM7vao6cFiY>. Acesso em: 
20 set. 2016.

Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a importância da agricultura 
familiar para a economia, e também o perfil do agricultor familiar, vamos entender 
a evolução histórica da agricultura familiar, mas dessa vez com base nos dados 
dos dois últimos Censos Agropecuários, que são de 1996 e 2006. Para isso, vamos 
analisar a Tabela 3.19.

Analisando o comportamento das principais variáveis, percebe-se que todos os 
componentes apresentados, apesar de discretamente, aumentaram percentualmente 
de 1996 para 2006, ou seja, mesmo com o passar dos anos a agricultura familiar 
ganha cada vez mais importância e impacta a economia. 

No que se refere a indicadores de acesso à tecnologia, podemos analisar a 
Tabela 3.20.

Fonte: Schneider e Cassol (2013, p. 4).

Tabela 3.19 |  Evolução das principais variáveis da participação da agricultura familiar

Tabela 3.20 |  Proporção de agricultores familiares que usam componentes relativos à 
modernização da agricultura

Variável 1996 2006

 % de estabelecimentos Familiares 85,17 87,48

 % da Área dos Estabelecimentos Familiares 30,48 32,36

% de VBP dos Estabelecimentos Familiares  37,91 39,68

  % do Pessoal Ocupado Total dos Estabelecimentos 
Familiares

76,85   77,99

Variável Selecionada 1996 2006

Utiliza assistência técnica 16,67 20,88

Associado à cooperativa 12,63 4,18

Usa Energia Elétrica 36,63 74,10

Usa Força Animal 22,67   38,75

Usa Força Mecânica 27,50 30,21
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Analisando a Tabela 3.20, percebe-se que o uso de tecnologia aumentou de 
1996 para 2006, principalmente em termos de acesso à energia elétrica, uso de 
motriz mecânica e acesso à assistência técnica. 

No Brasil, a política agrícola é formulada por dois ministérios, que são o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). Essas políticas são baseadas em ações de apoio à gestão, financiamento 
e seguro da produção, formação de estoques e garantia de preços mínimos, que 
acontecem via instrumentos de políticas agrícolas (IEA, 2015).

Uma dessas políticas é o crédito rural, que é definido pelo Portal Brasil (2009) 
como um financiamento destinado a produtores rurais e cooperativas ou associações 
de produtores rurais. Nesse sentido, o MAPA (2016) acrescenta que o crédito rural 
engloba recursos destinados ao custeio, investimento ou à comercialização. 

Assim, o crédito rural tem como objetivo estimular os investimentos e ajudar no 
custeio das atividades agrícolas, principalmente de produção e comercialização dos 
produtos agropecuários. Ou ainda, como acrescenta o Banco Central (2015, [s.p.]), o 
crédito rural tem como objetivos:

• Estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores ou por suas 
cooperativas.

• Favorecer o custeio da produção e a comercialização de produtos 
agropecuários.

Fonte: Schneider e Cassol (2013, p. 5).

Usa Força Manual 49,83 31,04

Usa Irrigação 4,92 6,23

Usa adubos e corretivos 36,73 37,79

Apresentamos um comparativo das principais varáveis da 
agricultura familiar de 1996 e 2006. Agora, como você 
acredita que estará a agricultura familiar daqui a 20 anos?

2.2 Crédito rural
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• Fortalecer o setor rural.

• Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, 
visando ao aumento de produtividade, à melhoria do padrão de vida das 
populações rurais e à adequada utilização dos recursos naturais.

• Propiciar, pelo crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos 
pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais.

• Desenvolver atividades florestais e pesqueiras.

• Estimular a geração de renda e o melhor uso da mão de obra na agricultura 
familiar.

Para atingir os objetivos citados, são disponibilizados três grupos de crédito: para 
custeio, investimento e comercialização. Os créditos de custeio estão disponíveis 
quando os recursos se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, 
da compra de insumos à fase de colheita (MAPA, 2016). Tais despesas, como observa 
o Banco Central (2015), são normais do ciclo produtivo, da exploração pecuária e do 
beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários. 

Os créditos de investimento são aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos 
benefícios repercutem durante muitos anos. Já os créditos de comercialização 
asseguram ao produtor rural e a suas cooperativas os recursos necessários à adoção 
de mecanismos que garantam o abastecimento e o armazenamento da colheita nos 
períodos de queda de preços (MAPA, 2016). 

Em relação à disponibilidade de recursos para cada grupo de crédito rural citado 
acima, vamos analisar o Gráfico 3.1.

Gráfico 3.1 | Disponibilidade de recursos para financiamento agropecuário
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Fonte: MAPA (2015, p. 13).
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Analisado o Gráfico 3.1, percebemos que de 2002/2003 para 2014/2015 tivemos 
um aumento significante na disponibilização de recursos para os três grupos de 
crédito rural. Além disso, os recursos disponibilizados para custeio e comercialização 
respondem pela maior parcela do crédito rural, aproximadamente 73%.

Certamente você deve estar se perguntando: “Qualquer agricultor ou pecuarista 
pode utilizar o crédito rural?”. Não. Segundo o Banco Central (2015), as pessoas 
que podem fazer uso do crédito rural precisam ser produtor rural (pessoa física ou 
jurídica), cooperativa de produtores rurais; e pessoa física ou jurídica que, mesmo 
não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades:

• Pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas.

• Pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões.

• Prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária, em imóveis 
rurais, inclusive para a proteção do solo.

• Prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais.

• Exploração de pesca e aquicultura, com fins comerciais.

• Medição de lavouras.

• Atividades florestais.

Para ter acesso ao banco de dados do crédito rural, acesse o link: 
<http://www.bcb.gov.br/?RED-RELRURAL>. Acesso em: 21 set. 2016.

Para saber mais sobre o crédito rural, recursos disponíveis, resultados 
etc., leia o Plano Agrícola e Pecuário 2014/2015 elaborado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Disponível 
em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/PAP%202014-2015.
pdf>. Acesso em: 20 set. 2016.
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2.3 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf)

No crédito rural, temos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), que, de acordo com o MDA (2016), tem como objetivo financiar 
projetos, tanto individuais quanto coletivos, que aumentem a renda dos agricultores 
familiares e de assentados de reforma agrária.

O Pronaf é dividido por linhas, que são (MDA, 2016): Pronaf Custeio; Pronaf Mais 
Alimentos – Investimento; Pronaf Agroindústria; Pronaf Agroecologia; Pronaf Eco; 
Pronaf Floresta; Pronaf Semiárido; Pronaf Mulher; Pronaf Jovem; Pronaf Custeio e 
Comercialização de Agroindústrias Familiares; Pronaf Cota-Parte; Microcrédito Rural.

Para saber um pouco mais sobre o Pronaf Microcrédito rural e suas 
linhas, acesse o link: <http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-
creditorural/sobre-o-programa>. Acesso em: 20 set. 2016.

1. No Brasil ainda não existe um consenso do que é o que não é 
agricultura familiar e sua real relação com o agronegócio, pois 
se trata de um tema recente. Porém, algumas características já 
foram definidas. Em relação a essas características, marque a 
alternativa correta:

a) Famílias que residem em pequenos espaços rurais, e a 
produção é oriunda do trabalho familiar. 

b) Famílias que residem em grandes espaços rurais, e a 
produção é voltada para a exportação.

c) Famílias que residem em pequenos espaços urbanos, e a 
produção é oriunda do trabalho familiar.

d) Famílias que residem em pequenos espaços rurais, e a 
produção é sempre voltada para o sustento familiar, sem 
nenhuma comercialização.

e) Famílias em médios e grandes espaços rurais, e a produção 
é oriunda do trabalho familiar.
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2. Analisando os dados do censo agropecuário de 2006, 
percebe-se a diferença entre as cinco regiões brasileiras no 
que se refere ao número de estabelecimentos agrícolas e à 
área ocupada. Em relação a esses dados, marque a alternativa 
correta:

a) A maior diferença está na Região Centro-Oeste, onde a 
agricultura familiar ocupa apenas 9% da área, mas representa 
69% dos estabelecimentos rurais da região.

b) A Região Sudeste possui o maior número de estabelecimentos 
agrícolas familiares do Brasil, com uma ocupação de 66%.

c) A Região Sul possui o maior número de agricultores familiares, 
representando 89% dos estabelecimentos.

d) Os agricultores familiares da Região Norte produzem 87,7% 
do valor produto da produção da região.

e) A região Sudeste é a região que contempla o maior número 
de estabelecimentos familiares. 



Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

U3

128



Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

U3

129

Seção 3

Processo de cooperativismo na agropecuária

Introdução à Seção

Para iniciarmos as discussões sobre cooperativismo na agropecuária, é importante 
entendermos sua origem. Segundo o MAPA (2012), o movimento cooperativista 
iniciou-se no dia 21 de dezembro de 1844, na Inglaterra, mais exatamente na cidade 
de Manchester, quando um grupo de 28 tecelões, diante do desemprego e de baixos 
salários, resolveu fundar a primeira cooperativa do mundo, a chamada Sociedade 
dos Probos Pioneiros de Rochdale. O objetivo da cooperativa era aumentar o poder 
de compra coletiva.

Esse grupo de tecelões fez reuniões buscando estabelecer condutas, definir 
objetivos e traçar metas da sua organização social. E como consequência, em 
doze meses economizaram 28 libras. Parece pouco, mas esse valor foi suficiente 
para abrir um pequeno armazém cooperativo, que ofereceu aos associados bens 
de primeira necessidade e alguns serviços que melhoraram as condições de vida 
daquelas pessoas. 

Figura 3.4 | Fundadores da Rochdale

Fonte: <https://goo.gl/l7eWbA>. Acesso em: 19 set. 2016.
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Em 1848, a Sociedade dos Probos de Rochdale já era composta por 140 membros, 
e doze anos após sua fundação chegou a 3450 sócios e um capital de 152 mil libras 
(OCB, 2016). Com o sucesso dessa primeira cooperativa, diversas outras foram sendo 
criadas pela Europa e pelo mundo inteiro, não apenas em consumo, mas em inúmeros 
outros ramos de atividade econômica, porém, baseadas nos princípios utilizados pela 
cooperativa dos tecelões.

E no Brasil, quando e como o cooperativismo surgiu? No nosso país, segundo a 
OCB (2016), a cultura da cooperação teve início na época da colonização. Porém, 
somente no final do século XIX o movimento cooperativista brasileiro surgiu de fato, 
estimulado pelos funcionários públicos, militares, operários e profissionais liberais.

O movimento teve início em 1889 na área urbana em Ouro Preto (MG), com o 
nome de Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro 
Preto, sendo uma cooperativa de consumo. Na sequência, outras cooperativas foram 
surgindo em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e também em 
Minas Gerais. A primeira cooperativa de crédito surgiu no Rio Grande do Sul, em 1902, 
por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt, e a primeira cooperativa agropecuária, 
em 1906, pelos imigrantes alemães e italianos. 

Apesar da propagação da cultura do cooperativismo, quase não existiam informações 
na época. Somente de 1969 foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), que representava e defendia os interesses do cooperativismo brasileiro. 

Outro marco do setor no Brasil foi a Lei nº 55.764/1971, que disciplinou a criação 
das cooperativas. O lado negativo dessa lei foi a extinção da autonomia dos associados. 
Porém, a constituição de 1988 proibiu que o Estado interferisse nas associações. Esse 
fato deu origem à autogestão1  do cooperativismo.

Na década de 1990, o cooperativismo brasileiro foi reconhecido internacionalmente 
ao eleger Roberto Rodrigues, o primeiro não europeu, para a presidência da 
Aliança Cooperativista Internacional (ACI). Em 1998 foi criado o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).

1 Autogestão é um princípio baseado na gestão multidimensional (social, econômica, política e técnica).

Figura 3.5 | Emblema do cooperativismo

Fonte: <https://goo.gl/KuVwlB>. Acesso em: 19 set. 2016.

3.1 Cooperativismo no Brasil
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O que é uma cooperativa? Segundo o MAPA (2012), uma cooperativa é uma 
associação autônoma, composta por no mínimo vinte pessoas que estão unidas 
voluntariamente para atender a uma necessidade comum, seja econômica, social ou 
cultural. Nesse sentido, a OCB (2016) define cooperativa como uma organização de 
pessoas que se baseiam na ajuda mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, 
equidade e solidariedade, além de valores éticos, transparência e preocupação com 
os demais. Assim, a identidade cooperativa está pautada em três pilares (OCB, 2016):

Cooperar – união de pessoas para enfrentar situações adversas e transformá-las 
em oportunidades e bem-estar social e econômico.

Cooperação – pessoas com o mesmo interesse formam um empreendimento, 
com direitos iguais e resultado dividido proporcionalmente. 

Sócios – pessoas de qualquer atividade econômica se associam a uma 
cooperativa para exercer atividade econômica ou comprar bens de consumo e bens 
de consumo duráveis.

O que significa o símbolo do cooperativismo?
"O círculo (emblema) simboliza a ideia de eternidade, o permanente 
e dinâmico movimento da vida. Os dois pinheiros significam união e 
cooperação. O pinheiro representa a resistência, uma vez que sobrevive 
e se multiplica, mesmo em terras menos férteis. Quanto às cores, o 
verde escuro das árvores representa o princípio vital da natureza; o 
amarelo é a luz do sol, valorizando as fontes de energia e riqueza". 
(MAPA, 2012, p. 36)

3.1.1 Conceito de cooperativa

Para saber mais sobre cooperativismo e conhecer um caso específico 
de cooperativa no Espírito Santo, assista à reportagem do Espaço 
Rural sobre o tema. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=9rUXbI0ulng>. Acesso em: 19 set. 2016.
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O Sebrae (2009) chama a atenção para o fato das cooperativas procurarem, ao 
se organizar, melhorar a situação econômica de certo grupo, por meio de soluções 
de problemas ou satisfazendo as necessidades que, isoladamente, cada um não 
conseguiria satisfazer. Assim, podemos afirmar que a cooperativa é um “instrumento” 
para que um grupo de indivíduos atinja determinados objetivos, via acordo voluntário 
para cooperação mútua. Essa relação pode ser vista na Figura 3.6.

Conforme podemos visualizar na Figura 3.6, a cooperativa faz a intermediação 
entre os indivíduos cooperados e o mercado, e também entre o mercado e os 
cooperados, gerando benefícios para ambos e satisfazendo as necessidades comuns. 
Portanto, a cooperativa é uma empresa de caráter essencialmente econômico e 
tem a finalidade de inserir bens e serviços dos cooperados no mercado. Porém, 
os produtos são colocados de maneira mais vantajosa do que se fossem vendidos 
individualmente. 

Se a cooperativa é uma empresa, o que a diferencia dos demais tipos de 
sociedades? A diferença consiste no fato da cooperativa ser uma associação de 
pessoas com objetivos comuns, e ser, ao mesmo tempo, um negócio, ou seja, 
a finalidade, forma de propriedade e associações, controle e distribuição dos 
benefícios fazem da cooperativa uma empresa “diferente” (SEBRAE, 2009). Para 
melhor visualizar a diferença entre cooperativa e outros tipos de associação, vamos 
analisar o Quadro 3.1

Figura 3.6 | Esquema da relação entre a cooperativa e demais agentes econômicos

Quadro 3.1 | Sociedade cooperativa X sociedade mercantil

Fonte: Sebrae (2009, p. 9).

MERCADO

COOPERATIVA
Agrega Valor

Necessidades
Comuns

Benefícios

INDIVÍDUOS

Sociedade Cooperativa Sociedade Mercantil

O principal é o homem. O principal é o capital.

O cooperado é sempre dono e usuário da sociedade.
Os sócios vendem seus produtos e serviços a uma 

massa de consumidores.

Cada pessoa conta como um voto na assembleia. Cada cota ou ação conta um voto na assembleia.
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Uma cooperativa é uma organização voluntária, aberta à participação de todos, 
sem discriminação. A única exigência é que a pessoa que queira participar deve 
conhecer os direitos e deveres do associado e aceitar o cumprimento das normas 
estabelecidas no estatuto social da cooperativa.

Certamente você deve estar perguntando: “A cooperativa é obrigada a aceitar 
qualquer associado?”. Não, a cooperativa pode não aceitar um associado em casos 
excepcionais, como quando o interesse da pessoa não estiver de acordo com o da 
cooperativa, e/ou por impossibilidade técnica de prestação de serviço. 

Fonte: MAPA (2002, p. 13).

  O controle é democrático. O controle é financeiro.

É uma sociedade de pessoas que funciona 
democraticamente.

É uma sociedade de capital que funciona 
hierarquicamente.

As cotas não podem ser transferidas a terceiros. As cotas podem ser transferidas a terceiros.

Afasta o intermediário. São, muitas vezes, os próprios intermediários.

Os resultados retornam aos sócios de forma 
proporcional às operações.

Dividendos retornam aos sócios proporcionalmente ao 
número de ações.

Aberta à participação de novos cooperados. Limita, por vezes, a quantidade de acionistas.

Valoriza o  trabalhador e suas condições de trabalho 
e vida.

Contrata o trabalhador como força de trabalho.

Defende preços justos. Defende o maior preço possível.

Promove a integração entre as cooperativas. Promove a concorrência entre as sociedades.

O compromisso é educativo, social e econômico. O compromisso é econômico.

Agora que você já conhece um pouco da história da primeira cooperativa do 
mundo, vamos entender os princípios básicos do cooperativismo, princípios estes 
que são compostos por um conjunto de normas que dirigem a constituição e o 
funcionamento das cooperativas. 

Esses princípios são baseados nas normas criadas pela primeira cooperativa do 
mundo, mas, com as mudanças econômicas e sociais pelas quais o mundo passou, 
os princípios foram sendo adaptados à nova ordem mundial. A última revisão 
aconteceu em 1995, durante o Congresso do Centenário da Aliança Cooperativa 
Internacional, que aconteceu na cidade de Manchester, na Inglaterra. 

Segundo o MAPA (2012) e a OCB (2016), os princípios atuais do cooperativismo são:

3.1.2 Princípios do cooperativismo

3.1.2.1 1º Adesão voluntária e livre
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Os cooperados participam das decisões e formulação das políticas, elegem seus 
representantes para administrar a cooperativa, sempre em assembleis gerais. Além 
disso, todos os associados possuem direito de um voto, independentemente da 
quantidade de cotas. Por exemplo, João tem uma cota, e tem direito a um voto. 
Joaquim tem três cotas e tem direito a um voto. 

Segundo o MAPA (2012, p. 17), antes de uma pessoa ingressar em uma 
cooperativa, é preciso observar: 

• Se os objetivos estabelecidos pela cooperativa estão claros e 
atendem ao seu interesse.

• Se pode assumir as condições para pagamento do capital a ser 
integralizado na cooperativa.

• Se a cooperativa funciona bem e se há uma participação efetiva dos 
associados, nas reuniões, assembleias, eventos socioculturais e no 
movimento cooperativista.

• Se há rodízio de funções, possibilitando que em algum momento 
cada cooperado contribua com ideias e sugestões, e não ocorra 
domínio e dependência por parte de um pequeno grupo.

• Se são divulgados os resultados das atividades entre os associados, 
permitindo o transparente acompanhamento das operações 
financeiras.

• Se o retorno financeiro está dentro do esperado. Uma cooperativa é 
uma empresa que, mesmo com objetivos sociais, tem de se viabilizar 
economicamente.

• Se as decisões representam a vontade da maioria e se, de fato, são 
implementadas.

• Se há eventos socioculturais que atendam e demonstrem o interesse 
pela comunidade.

• Se existe a preocupação com a realização de cursos de capacitação 
e educação.

• Se a cooperativa é de fato registrada e se está filiada ao organismo de 
representação do seu estado.

3.1.2.2  2º Gestão democrática pelos membros
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Todos os cooperados contribuem igualmente para a formação do capital social 
e o controlam democraticamente. Parte do capital é de propriedade comum, mas 
os membros recebem uma remuneração limitada ao capital.

O objetivo da cooperativa é destinar ações e recursos para educar, formar e 
capacitar os associados, dirigentes, conselheiros e empregados para a prática do 
cooperativismo e para o uso de técnicas e equipamentos no processo de produção 
e comercialização.

As cooperativas trabalham para o bem-estar da sociedade na qual estão inseridas. 
Isso acontece via políticas aprovadas pelos associados.

As cooperativas são controladas por seus sócios, os donos do negócio. Assim, o 
controle democrático dos membros deve ser garantido com outras organizações, 
tais como órgãos do governo ou quando levantam recursos externos. 

Considerando o tema cooperativismo e educação, reflita 
sobre a importância de destinar ações e recursos para educar 
pessoas para formar cooperativas.

Os trabalhos em conjunto das cooperativas com a utilização de estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais fortalecem o cooperativismo e atendem, de 
maneira mais eficaz, os associados. 

3.1.2.3 3º Participação econômica dos sócios

3.1.2.4 4º Autonomia e independência

3.1.2.5 5º Educação, formação e informação

3.1.2.6 6º Intercooperação

3.1.2.7 7º Interesse pela comunidade
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Os passos para constituir uma cooperativa, segundo o MAPA (2012, p. 
17), são: 

• Existência de, no mínimo, 20 pessoas interessadas. 

• Eleição de uma comissão provisória de, no mínimo, 3 pessoas, 
responsável pelas providências necessárias.

• A comissão deve procurar o organismo de representação do 
cooperativismo no seu estado para receber as corretas orientações 
sobre a constituição da cooperativa.

• A comissão, baseada nas orientações recebidas do organismo 
de representação, deve redigir uma proposta, adequando as 
necessidades específicas do seu grupo ao estatuto modelo que lhe 
será fornecido.

• O estatuto deverá apresentar os interesses e necessidades da 
cooperativa, incluindo as regras de funcionamento, podendo ser 
alterado quando a maioria julgar necessário.

• A proposta elaborada é distribuída a todos do grupo.

• A comissão convoca, com antecedência e ampla divulgação, todos 
os interessados para a Assembleia Geral de fundação da cooperativa.

• Com a ata da assembleia, assinada por todos os associados 
fundadores da cooperativa, e de posse de outros documentos 
exigidos, a comissão realiza o registro na junta comercial.

• O registro representa, perante a lei, um contrato de responsabilidades 
entre todos os sócios. 

No Brasil existem mais de 11,5 milhões de pessoas (equivalente a 5,7% da população) 
associadas a 6,8 mil cooperativas de treze ramos de atividades, que geram cerca de 
338 mil empregos formais (OCB, 2015). Os treze ramos de atividades são: 

Agropecuário – produtores rurais e de pesca, com objetivos principais 
de aperfeiçoar o processo produtivo e obter melhores preços dos produtos 
comercializados. Este ramo é o objetivo da nossa discussão. 

3.1.3 Ramos e classificação do cooperativismo no Brasil
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Trabalho – diversos tipos de profissionais que prestam serviços a terceiros e que 
não têm como objetivo o lucro. Nesse tipo de cooperativa se encontram atividades 
como artesanato, costura, consultoria, segurança, entre outras. 

Crédito – cooperativas de crédito rural e urbano, que promovem a poupança e 
financiam, com melhores condições, as necessidades dos associados. Esse tipo de 
cooperativa é autorizado pelo Banco Central.

Saúde – cooperativas de médicos, psicólogos, dentistas, entre outros, além dos 
usuários desse tipo de serviço, que oferecem atendimento a custo mais baixo. 

Transporte – atuam no transporte de passageiros e cargas.

Habitacional – destinadas a viabilizar a compra ou construção da casa própria, 
também administram os conjuntos habitacionais dos associados.

Educacional – compostas por professores, alunos e pais, tendo como objetivos a 
melhoria da qualidade do ensino e das condições de trabalho e renda. 

Consumo – compostas por pessoas que procuram melhores condições de 
compra de produtos de consumo, como alimentos, roupas, medicamentos etc.

Infraestrutura – atendem às necessidades de serviço de infraestrutura, como 
telefonia e eletrificação dos associados. A maioria das cooperativas desse tipo é de 
eletrificação rural.

Produção – organizam a produção de bens, de forma que os cooperados 
participem do quadro efetivo técnico, funcional e diretivo. 

Mineral – cooperativas que atuam no setor de mineração, tendo como objetivo a 
pesquisa, extração, lavração e comercialização dos produtos minerais. 

Turismo e lazer – prestação de serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, 
esporte e hotelaria. 

Especial – cooperativas constituídas por menores de idade em situação familiar, 
econômica e social complicadas, por portadores de necessidades especiais ou por 
pessoas que precisem de tutela e se encontrem em situação de desvantagem. O 
objetivo é o desenvolvimento da cidadania, o resgate da autoestima e a inserção no 
mercado de trabalho.

Para termos uma ideia da dimensão econômica e social dos ramos de atividades 
apresentados acima, vamos analisar a Tabela 3.21. 
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Fonte: Schneider e Cassol (2013, p. 4).

Tabela 3.21 |  Panorama dos ramos cooperativos no Brasil – 2013

Ramo de Atividades Cooperativas Associados Empregados

Agropecuário 1.597 1.015.956 164.320

Consumo 122 2.841.666 13.820

Crédito 1.034 5.725.580 39.396

Educacional 300 61.659 4.286

Especial 6 247 7

Habitacional 220 120.980 1.038

Infraestrutura 130 934.892 6.496

Mineral 86 87.190 187

Produção 253 11.600 3.387

Saúde 849 264.597 92.139

Trabalho 977 226.848 1.929

Transporte 1.228 140.151 11.862

Turismo e Lazer 25 1.696 18

Totais 6.827 11.563.427 337.793

De acordo com a Tabela 3.21, o maior ramo cooperativista no Brasil é o do 
setor agropecuário, tanto em número de cooperativas quanto de associados e 
empregados. Esse dado comprova a importância da agricultura e da pecuária para a 
economia brasileira.

As cooperativas podem ser classificadas também conforme dimensão e objetivos, 
segundo a OCB (2016), em três tipos: 

• 1º grau ou singular – é composto por pelo menos vinte pessoas e tem como 
objetivo prestar serviços diretos ao associado. Nesse tipo de organização 
cooperativa, não é permitida admissão de pessoas jurídicas com as mesmas 
atividades econômicas das pessoas físicas integrantes.

• 2º grau ou central e federação – tem como objetivo organizar, em comum e 
maior escala, os serviços das filiadas. Esse tipo de cooperativa é formada por, 
pelo menos, três cooperativas de primeiro grau. 

• 3º grau ou confederação – composta por, no mínimo, três cooperativas 
de segundo grau e/ou federações de qualquer ramo. Tem como objetivo 
organizar, em comum e maior escala, os serviços das filiadas. 
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Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, do ponto de vista fiscal 
não existe diferença entre os tributos que incidem sobre produtos vendidos por 
cooperativa ou por uma empresa mercantil. A diferença consiste no fato do trabalho 
do cooperado não gerar vínculo empregatício com a cooperativa, e os produtos 
entregues à cooperativa não geram tributação (SEBRAE, 2009). Por outro lado, 
os impostos incidem no momento da venda do produto ao consumidor ou da 
prestação de serviço. 

De maneira geral, os tributos que envolvem as cooperativas e o ato cooperativo 
variam de acordo com o tipo de imposto, conforme é apresentado pelo Sebrae 
(2009): Imposto de renda (IRPF) e INSS – o cooperado deve recolher ambos os 
tributos; PIS – as cooperativas pagam esse tipo de tributo mediante alíquota de 1% 
sobre a folha de pagamento mensal ou 0,65% da receita bruta; COFINS e IRRLL 
– são isentas; IRPJ – as sobras existentes nos balanços não são tributadas; ICMS – 
havendo circulação de bens e serviços, a cooperativa paga. 

Na primeira metade do século XX, a maioria das cooperativas do mundo estava 
relacionada à agricultura. E no Brasil, apesar do cooperativismo agropecuário não ter 
sido o pioneiro, foi o que mais se desenvolveu, principalmente ao longo do século 
XX nas Regiões Sul e Sudeste, conforme podemos ver na Figura 3.7.

3.1.4 Tributação das cooperativas

3.1.5 Cooperativismo na agropecuária

Figura 3.7 | Percentual de cooperativas agropecuárias no Brasil em 2006

Fonte: IBGE (2006).



Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

U3

140

A Figura 3.7 mostra o percentual de estabelecimentos com produtor associado 
à cooperativa. Como podemos ver, a Região Sul concentra o maior número de 
estabelecimentos, de 20,01% a 36,19%, seguida pelas Regiões Sudeste e Centro-
Oeste e o estado de Roraima. 

O que são exatamente cooperativas agropecuárias? Segundo a OCB (2016), são 
cooperativas que reúnem os produtores rurais e de pesca, que trabalham de maneira 
individual na realização das etapas produtivas da cadeia, ou seja, desde a compra 
de sementes e insumos até a colheita, armazenagem, industrialização e venda dos 
produtos. 

Esse tipo de cooperativa exerce uma função primordial para a sociedade e para a 
economia, pois é responsável pela oferta de boa parte dos alimentos. De acordo com 
o último Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, 48% do total da produção 
de alimentos do país é de responsabilidade das cooperativas, principalmente quando 
falamos em leite, café, trigo, soja, arroz, feijão, carnes, legumes e frutas.

Figura 3.8 | Cooperativismo agropecuário

Fonte: <https://goo.gl/KEEusM>. Acesso em: 19 set. 2016.

1. Com base no que foi discutido na Seção 3, defina cooperativa.
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2. Segundo a OCB (2016), as cooperativas podem ser 
classificadas de acordo com sua dimensão e seus objetivos em 
três tipos. Marque a alternativa que indica corretamente esses 
tipos:

I. Singular.

II. Agropecuária.

III. Federação.

IV. Infraestrutura.

a) I e II estão corretas.

b) III e IV estão corretas.

c) I e III estão corretas.

d) II e IV estão corretas.

e) Todas estão corretas.
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Nesta unidade, você aprendeu sobre:

• A evolução histórica da agropecuária nas regiões brasileiras.

• As características e diferenças da agropecuária nas regiões 
brasileiras.

• Os produtos agropecuários produzidos por cada região.

• O conceito de agricultura familiar.

• A evolução histórica da agricultura familiar.

• A importância da agricultura familiar para a economia como 
um todo.

• O conceito de crédito rural.

• O Pronaf.

• A história da primeira cooperativa do mundo.

• A evolução do cooperativismo no Brasil.

• O conceito de cooperativismo.

• Os princípios do cooperativismo.

• Os ramos e a classificação das cooperativas no Brasil.

• A tributação nas cooperativas.

• O cooperativismo agropecuário.

Caro aluno, finalizamos a terceira unidade do livro Economia 
Agrícola discutindo as características do agronegócio brasileiro, 
em termos de regionalismo e organização produtiva. Falamos 
sobre a presença da agropecuária em cada uma das cinco regiões 
do nosso país. E você pôde perceber como o regionalismo está 
presente, tanto em termos de produtos produzidos quanto na 
participação da agricultura familiar na economia local.
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Falando em agricultura familiar, este foi o tema da nossa segunda 
seção. Pudemos conhecer o que é considerado como agricultura 
familiar e uma política pública muito presente nesse segmento, 
o crédito rural. Para finalizar nossa discussão, compreendemos 
uma forma, relativamente recente, de organização econômica: 
as cooperativas. 

Apesar de toda a nossa discussão, o tema não se esgota com o 
final da unidade. A agropecuária tem um peso muito grande na 
economia brasileira, e você, como futuro economista, precisa 
sempre acompanhar dados e informações sobre o setor primário. 

1. Explique, com suas palavras, o processo de formação da 
nossa agropecuária com base na posse e propriedade de 
terras. 

2. A agricultura pode ser classificada em dois grandes grupos: 
a agricultura familiar e a agricultura não familiar. Em relação 
aos dados do censo agropecuário de 2006, marque a 
alternativa correta quanto à agricultura familiar:

I. Ocupa uma área de, aproximadamente, 24% do total de 
terras disponíveis no Brasil.

II. É responsável por 84,4% dos estabelecimentos agrícolas 
brasileiros.

III. Mais de 55% do valor bruto da produção é oriundo da 
agricultura familiar.

IV. O Valor Bruto da Produção na agricultura familiar brasileira 
é de R$ 677 por hectare/ano.

a) I e III estão corretas.

b) II, III e IV estão corretas.

c) I e II estão corretas.

d) I, II e IV estão corretas.

e) Todas estão corretas.
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3. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(2016), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) financia projetos individuais ou coletivos 
que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da 
reforma agrária. Em relação às linhas de crédito do Pronaf, 
marque a alternativa correta:

I. Pronaf Custeio.

II. Pronaf Floresta.

III. Pronaf Mulher.

IV. Pronaf Jovem.

a) I e III estão corretas.

b) II, III e IV estão corretas.

c) I, II e IV estão corretas.

d) I, III e IV estão corretas.

e) I, II, III e IV estão corretas.

4. Segundo o MAPA (2012), o movimento cooperativista 
iniciou-se no dia 21 de dezembro de 1844, na Inglaterra, mais 
exatamente na cidade de Manchester, quando um grupo de 
28 ________ diante do ________ e de baixos ________, 
resolveu fundar a primeira cooperativa do mundo, a chamada 
Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. 

Marque a alternativa que melhor preencha as lacunas acima: 

a) tecelões – desemprego – salários.

b) operários – salário – desemprego.

c) mulheres – analfabetismo – custo com matéria-prima.

d) políticos – povo – votos.

e) homens – desemprego – juros.
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5. No Brasil existem mais de 11,5 milhões de pessoas 
(equivalente a 5,7% da população) associadas a 6,8 mil 
cooperativas de treze ramos de atividades, que geram cerca 
de 338 mil empregos formais. Um desses ramos é composto 
por produtores rurais e de pesca. A qual ramo essa afirmação 
se refere? Marque a alternativa correta.

a) Agrícola.

b) Pecuário.

c) Agropecuário.

d) Pesqueiro.

e) Trabalho rural.



Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

U3

146



Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

U3

147

Referências

ALTAFIN, Iara. Reflexões sobre o conceito de agricultura familiar. Brasília: MAPA, 2007.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de crédito rural. Brasília, 2015. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/rural.asp#1>. Acesso em: 20 set. 2016.

BASÍLIO, Carlos Antonio. A sucessão na agricultura familiar: o caso dos universitários 
filhos de produtores no município de Jaru-Ro. 2009. 56 f. Tese (Mestrado em 
Administração) – UNIR, Porto Velho, 2009.

BRASIL. Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a 
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais. Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em: 20 out. 2016.________. Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Censo Agropecuário. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

CASTRO, César Nunes de. A agricultura no nordeste brasileiro: oportunidades e 
limitações ao desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2013a. 

______. A agricultura no norte brasileiro: oportunidades e limitações ao 
desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2013b. 

______. A agricultura no sudeste brasileiro: oportunidades e limitações ao 
desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2014a. 

______. A agricultura no sul brasileiro: oportunidades e limitações ao desenvolvimento. 
Brasília: IPEA, 2014b. 

______. A agricultura no centro-oeste brasileiro: oportunidades e limitações ao 
desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2014c. 

FAO. Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura. O que é 
agricultura familiar? Itália, 2014.

IEA, Instituto de Economia Agrícola. Plano Agrícola e Pecuário 2015/16: comentários e 
sugestões. Análises e Indicadores do Agronegócio, Piracicaba, v. 10, n. 3, 2015.

GIRARDI, E. P. Atlas da gestão agrária brasileira. Presidente Prudente: UNESP, 2008. 
Disponível em: <http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/index.htm>. Acesso em: 21 set. 
2016.



U3

148 Agronegócio brasileiro: regionalismo e organização produtiva

MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cooperativismo. Brasília: 
MAPA/SDC/DENACOOP, 2012.

MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Crédito rural. Brasília, 
2016. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/credito-rural>. 
Acesso em: 20 set. 2016.

MDA. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Brasília, 2016. 

NAVARRO, Zander; PEDROSO, Maria Thereza Macedo. Agricultura familiar: é preciso 
mudar para avançar. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. 

NETTO, Marcos Mergarejo. A agricultura familiar e sua organização. Revista Acta 
Geográfica, ano 2, n. 4, p.17-30, jul./dez. 2008.

OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Agenda institucional do 
cooperativismo. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.brasilcooperativo.coop.
br/GERENCIADOR/ba/arquivos/agenda_institucional_do_cooperativismo_2015.pdf>. 
Acesso em: 19 set. 2016.

OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Cooperativismo. Brasília, 2016. 
Disponível em: <http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/index.asp>. Acesso em: 
19 set. 2016.

PORTAL BRASIL. Agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos por 
brasileiros. Brasília: MAPA, 2015. 

PORTAL BRASIL. Crédito rural. Brasília: MAPA, 2009. Disponível em: <http://www.
brasil.gov.br/economia-e-emprego/2009/11/credito-rural>. Acesso em: 26 jan. 2017.

SAVOLDI, Andréia. A agroindústria de pequeno porte como forma de reprodução 
social e econômica da agricultura familiar do sudoeste do Paraná. Ponta Grossa: 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2010.

SCHNEIDER, Sérgio; CASSOL, Abel. A agricultura familiar no Brasil. RIMISP: Canadá, 
2013. Série documentos de trabalho, n. 145.

SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Cooperativa. 
Brasília: 2009. Série empreendimentos coletivos.



Essa seção, tem por princípio apresentar os estudos da estrutura dos 
mercados agrícolas.

Com essa seção iremos compreender as alternativas e estratégias de 
comercialização. 

A proposta de estudos é analisar a comercialização via bolsa de 
mercadorias e futuros (BM&F).

O estudo das políticas de preços do governo federal e controle da 
produção é o objeto de estudo dessa seção. 
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Introdução à unidade

Esta é uma unidade de estudos que tem por princípio estudar o mercado, a 
comercialização e o abastecimento agrícola. Esse assunto cada vez mais está presente 
nos debates em economia, uma vez que os mercados estão mais competitivos e a 
capacidade do governo para financiar as atividades agropecuárias vem diminuindo. 

Diante desse cenário, é preciso compreender as alternativas possíveis para 
produção, comercialização e abastecimento do mercado. Assim, o estudo da unidade 
tem seu princípio na análise das estruturas de um mercado agrícola e em verificar 
aspectos fundamentais para oferta e demanda. 

Um segundo tema a ser estudado são as formas de comercialização dos produtos 
agrícolas em seus devidos mercados e a verificação dos meios pelos quais os produtores 
podem manter sua renda em nível ideal. Na sequência da unidade, estudaremos o 
comércio de contratos agropecuários via Bolsa de Mercadorias e Futuros. 

Na última parte da unidade, a proposta será analisar as políticas governamentais 
para preços e produção agrícola e, com isso, observar como o mercado pode ficar 
em equilíbrio no curto e longo prazo. Com esse tema, iremos encerrar o estudo da 
unidade atingindo o objetivo proposto.
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Seção 1

Mercado agrícola

1.1 Análise do mercado agrícola 

Introdução à seção

A formação de um mercado qualquer tem seu pilar nas propriedades da oferta 
e demanda, e no mercado agrícola não é diferente. As principais interações em um 
mercado estão no processo de comercialização e na determinação dos preços para 
os produtos e serviços que estão disponíveis nele. 

No estudo do mercado agrícola podemos notar que seu limite está posto pela 
interdependência de compradores e vendedores no tempo, espaço e forma, essa 
interdependência é medida pela sensibilidade do preço (MENDES; PADILHA, 2007, 
p. 176). Na relação entre oferta e demanda há esses limites, que podem determinar a 
formação dos preços, bem como a disponibilidade do produto no mercado. 

Os mercados podem ser locais, regionais ou até mesmo internacionais, o que 
pode ser notado pela característica da produção e do consumo por um determinado 
tipo de produto ou vários. Por exemplo, produtos perecíveis têm produção e 
consumo regionalizados, visto que o custo de transporte seria muito elevado para 
disponibilizar o produto em todas as regiões. 

O mercado de frutas tropicais nas regiões Norte e Nordeste do país é um exemplo 
de mercado regionalizado. Como as frutas são produtos perecíveis e, além disso, a 
sua produção ocorre em algumas regiões específicas, o mercado fica restrito à sua 
posição geográfica. Todavia, sabe-se que é possível consumir uma fruta da região 
Norte na região Sul do país, porém, o valor de mercado dessa fruta é alto em termos 
relativos, visto o elevado custo de distribuição na região Sul. 

Em aspectos econômicos, os mercados estão organizados em estruturas que 
irão determinar a organização e o comportamento dos produtores. Assim, por meio 
das estruturas de mercado será possível analisar a interação entre os produtores e os 
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consumidores e, com isso, verificar como é o nível de concorrência e formação dos 
preços em determinado mercado. 

Uma estrutura de mercado é constituída por um conjunto de características que 
irão estabelecer a organização da oferta e demanda, bem como sua interação. As 
principais características são: 

I. Concentração de mercado: é preciso compreender a participação de cada 
empresa no mercado para analisar o nível de concentração, pois em alguns 
mercados poucas empresas dominam grande parte da oferta, então entendemos 
que esse mercado é concentrado. Porém, em outra situação a oferta é pulverizada, 
visto o grande número de empresas no mercado e, além disso, o tamanho e 
participação de cada uma na oferta é muito pequeno. Logo, estamos diante de uma 
concentração concorrencial. 

II. Diferenciação dos produtos: esse é um item que poderá determinar a 
estrutura de mercado. A análise envolve observar se o produto é homogêneo 
ou diferenciado na sua estrutura e propriedade. Os produtos agrícolas in natura 
podem ser homogêneos. Por exemplo, o arroz do produtor A será similar ao arroz 
do produtor B. Todavia, sabe-se que com o advento da biotecnologia algumas 
sementes são modificadas geneticamente e, por isso, o produtor agrícola poderá ter 
diferenciações na sua produtividade e qualidade.

A nossa análise foi apenas para um produto in natura (arroz), mas se a análise 
estiver concentrada no derivado desse produto, é possível entender que haverá 
diferenciações. Por exemplo, produtos derivados da soja, como óleo, farinha, leite, e 
outros, poderão ter diferenciações para atender às necessidades dos consumidores. 

III. Barreiras de mercado: as formas pelas quais uma empresa poderá entrar ou 
sair do mercado podem depender das barreiras que os concorrentes impõem no 
mercado, como uma estratégia para que não se tenha concorrência. A barreira mais 
usual no agronegócio são as economias de escala, uma vez que para operar com 
grandes quantidades são necessários altos investimentos e, além disso, economias de 
escalas permitem redução dos custos médios, resultando em maior competitividade 
no preço final da mercadoria agropecuária. 

Com o estudo e a compreensão das estruturas de mercado, podemos notar 
que uma determinada estrutura de mercado tem suas propriedades fundamentais 
centradas na quantidade de empresas, diferenciação dos produtos e acesso das 
empresas ao mercado. O mercado agrícola pode ser considerado um mercado 
competitivo, visto que os produtos são homogêneos e podem ser produzidos por 
um alto número de produtores. 

Todavia, deve-se lembrar que cada vez mais há um movimento para união dos 
elos em uma cadeia produtiva, isto é, integração de indivíduos a fim de obter o 



Mercado, comercialização e abastecimento agrícola

U4

155

melhor ganho possível ao longo da cadeia de produção. Por essa razão, alguns 
mercados estão cada vez menos competitivos.

Com a análise e o estudo da estrutura de mercado para o setor agrícola é 
possível observar outros elementos que são fundamentais, por exemplo, o preço 
dos produtos agrícolas. Conforme já foi estudado e também pode ser verificado 
na literatura, o mercado agrícola é competitivo, visto que apresenta as seguintes 
características: 

a) Grande número de compradores e vendedores.

b) Produtos homogêneos.

c) Não há barreiras artificiais. 

d) Mobilidade de recursos produtivos. 

e) Simetria de informações.

Essas características determinam que o mercado é competitivo (concorrência 
perfeita) e por esse motivo os preços são formados pelas forças de mercado, assim, 
não há prática de extra preço ou lucro extraordinário. Para que possamos continuar 
nossa análise sobre a formação de preços, vamos observar a Figura 4.1. 

A união dos elos em uma cadeia produtiva gera um Sistema Agroindustrial, 
isto é, a união do setor agropecuário com a indústria e os seus respectivos 
distribuidores no mercado. Essa integração propicia a união das diversas 
atividades econômicas.

Fonte: elaborada pelo autor (2016).

Figura 4.1 |  Formação de preços em concorrência perfeita 

Formação de preços em 
concorrência perfeita

Neste caso a curva da 
demanda é horizontal

Sob esta situação a receita 
marginal é receita média para o 

produtor

O preço é determinado pela 
oferta e procura

Uma empresa individual não 
tem influência sobre os preços

A curva da demanda é 
infinitamente elástica
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Conforme a Figura 4.1, nota-se que em concorrência perfeita (mercados 
competitivos) os preços são determinados pela lei da oferta e procura, por isso uma 
empresa individualmente não tem poder para manipular o mercado, visto o elevado 
número de vendedores e compradores. 

Por exemplo, caso uma empresa tenha por objetivo aumentar os preços para que 
possa obter um lucro extraordinário, o resultado seria uma queda drástica nas vendas, 
uma vez que há um elevado número de empresas no mercado e os produtos são 
homogêneos, por isso têm substitutos perfeitos. Porém, se a estratégia for reduzir 
os preços, a empresa terá uma elevada procura por seus produtos. Apesar disso, os 
preços não se alterariam pela estratégia de uma única empresa no mercado. 

Com essa estrutura de mercado entende-se que a curva da demanda é 
perfeitamente inelástica, ou seja, a demanda é altamente sensível a variações de 
preços do mercado. Assim sendo, a curva da demanda é horizontal em relação 
ao nível de preços. Pelo lado da oferta, temos que a receita marginal será igual à 
receita média e ao preço, pois um acréscimo na receita é igual ao preço do bem no 
mercado. É possível ainda entender essa relação nos Gráficos 4.1 e 4.2. 

Com o Gráfico 4.1 pode-se analisar o equilíbrio de mercado, ou seja, no ponto 
em que há intersecção entre a curva da demanda e oferta no mercado. Nesse ponto 
temos o chamado preço de equilíbrio (P

e
), que irá regular o mercado tanto para 

oferta quanto para demanda. 

O preço de equilíbrio é determinado pelas forças de mercado (oferta e demanda), 
com isso a empresa irá manter seus preços conforme o nível estabelecido pelo 
mercado. Caso contrário, ela não teria nenhum benefício econômico ao manter o 
seu preço acima ou abaixo do mercado. Dessa forma, uma empresa, individualmente, 
consegue estabelecer sua curva da oferta, bem como analisar o comportamento 

Fonte: elaborada pelo autor (2016).

Gráfico 4.1 |  Ponto de equilíbrio no mercado 
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da curva da demanda para seus produtos. O Gráfico 4.2 irá demonstrar a curva 
demanda e oferta para uma empresa.

Segundo Mendes e Padilha (2007), como as empresas individualmente não têm 
a capacidade de afetar os preços, há uma forte tendência para redução de custos e 
otimização dos recursos de produção para que seja possível aumentar suas margens 
de lucro. Em concorrência perfeita os agricultores passam a ter produções mais 
eficientes do que se estivessem em um mercado concentrado, como o oligopólio, 
por exemplo. 

O nosso estudo, até este momento, está considerando que o mercado agrícola 
é altamente competitivo para oferta de produtos agrícolas finais, porém ainda não 
analisamos o lado dos ofertantes de insumos e recursos produtivos para o setor 
agrícola. Em muitos casos, nota-se que há poucas empresas que comercializam 
máquinas, equipamentos, defensivos, sementes e fertilizantes. Logo, é possível 
entender que a agricultura tem impactos de estruturas oligopolizadas no que se 
refere à oferta de fatores de produção.

Fonte: elaborada pelo autor (2016).

Gráfico 4.2 |  Oferta individual da firma
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Por quais motivos a curva da demanda individual é 
perfeitamente inelástica no mercado agrícola, conforme está 
representada no Gráfico 4.2? 
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1. A estrutura do mercado agrícola tem suas propriedades nos 
fundamentos da demanda e oferta por seus produtos. Assim 
sendo, é preciso entender as variáveis que podem afetar o 
consumo de um ou vários produtos ao longo do tempo, bem 
como analisar o comportamento da oferta. Desse modo, 
podemos entender que: 

a) O mercado agrícola é caracterizado por ser altamente 
concentrado na economia brasileira. 

b) Os consumidores têm uma alta sensibilidade para os preços 
dos produtos agrícolas. 

c) A curva da demanda em relação ao preço é positivamente 
inclinada a longo prazo.

d) O preço tem efeito nulo para oferta no curto prazo, por isso 
ele não é utilizado na análise de sensibilidade. 

e) O mercado agrícola tem como principal característica 
a adoção de estratégias anticoncorrenciais por parte dos 
produtores. 

2. Os produtores agrícolas adotam estratégias e 
comportamentos conforme as propriedades da estrutura do 
seu mercado. Assim, é preciso definir estratégias para manter 
sua competitividade a curto e longo prazo. Desse modo, em 
relação ao lado da oferta em um mercado agrícola, podemos 
entender que: 

a) No mercado agrícola a receita marginal é igual à receita 
média para o produtor. 

b) A curva da oferta agrícola é perfeitamente inelástica a curto 
prazo. 

c) O preço tem uma relação inversamente proporcional com 
as quantidades ofertadas. 

d) Os preços são regidos pelas regras do grupo de produtores 
que domina a oferta.

e) A política de extra preços ocorre normalmente para 
estratégias de longo prazo.
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Seção 2

Comercialização e abastecimento 

2.1 Alternativas de comercialização 

Introdução à seção

A comercialização é uma atividade estratégica no setor agropecuário, uma vez 
que é por meio dela que o produtor rural e os demais agentes econômicos poderão 
auferir retornos financeiros para financiar suas atividades operacionais, bem como 
garantir a rentabilidade sobre o capital operacional investido. 

No setor agropecuário há riscos que podem comprometer o sucesso operacional 
de uma lavoura ou criação, por exemplo. Essa atividade é sensível a eventos 
climáticos, econômicos, tecnológicos e outros inerentes à atividade. Logo, o produtor 
agropecuário deverá se precaver por meio de estratégias de comercialização para 
garantir a devida remuneração de toda a sua atividade. 

A proposta desta seção é compreender as alternativas para comercialização, 
bem como suas estratégias por meio das relações contratuais e, somado a isso, 
estudar as fontes de financiamento na agropecuária. Assim, nesta seção, o foco está 
na comercialização de produtos agropecuários.

Conforme já discutimos inicialmente, a comercialização tem um papel de suma 
relevância para a atividade agropecuária, visto que é um dos canais para garantir 
a rentabilidade dos agentes econômicos que estão nessa atividade econômica. 
Para compreender as opções de comercialização, serão estudadas as seguintes 
alternativas: 

a) Venda à vista no mercado. 

b) Venda antecipada por meio de contratos. 

c) Venda a futuro dos estoques. 
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2.1.1 Venda à vista no mercado 

A comercialização à vista é uma alternativa que tem perdido espaço no mercado 
agropecuário, visto as oscilações de preços e as novas alternativas de produção 
ao longo do tempo. Desse modo, o produtor tem por objetivo buscar melhores 
alternativas para um preço que venha a remunerar o capital empregado em todas as 
suas atividades durante o processo produtivo. 

Os produtores estão cada vez mais preocupados em buscar um preço atrativo 
para remunerar de forma justa sua produção (cultivo e/ou criação). Ao analisar o 
preço médio da soja no mercado à vista, podemos notar que na época da colheita, 
que se concentra no meio do primeiro semestre de cada ano, o preço tem uma 
tendência para cair, considerando a lei de oferta e procura para condições normais. 

Com o Gráfico 4.3 podemos analisar o comportamento do preço médio da soja 
no ano de 2015. Como a colheita da soja ocorre no primeiro trimestre de cada ano, 
a oferta nesse período aumenta, por isso os preços diminuem. Por outro lado, no 
segundo semestre o preço aumenta, pois a oferta se retrai. 

Para analisar os preços da soja no mercado à vista, considerou-se o preço médio 
para cada mês. Além disso, observa-se a volatilidade dos preços por meio do desvio 
padrão (é uma medida para verificar a variação em relação a uma média de tendência 
central), que teve um resultado de 5,91, ou seja, essa é a variação positiva e negativa 

Fonte: adaptado de Agrolink (2016).

Gráfico 4.3 | Preço médio da soja (ano 2015)
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observada para os preços para cada mês do ano. 

Na observação sobre a evolução dos preços, pode-se entender que é preferível 
estocar os produtos e vendê-los em momentos em que o preço é maior. Todavia, há 
produtores que preferem o mercado à vista, devido a alguns tais fatores, tais como: 

a) Falta de capacidade para armazenagem local ou coletiva na região onde se 
realiza a produção.

b) Pagamento de compromissos financeiros no período da colheita.

c) Escassez de recursos para comercialização.

d) Necessidade de recursos para administração da propriedade rural.

e) Expectativa de estabilidade ou queda dos preços no mercado futuro. 

Porém, é preciso também considerar que há vantagens para a comercialização à 
vista dos produtos agropecuários. As principais são: 

a) Redução dos custos com armazenagem.

b) Não há possibilidade do produto perder sua perecibilidade, visto que não estará 
estocado.

c) Flexibilidade no fluxo de caixa a curto prazo, uma vez que irá receber o 
pagamento na safra, por exemplo.

Embora outras alternativas para comercialização tenham ganhado espaço no 
setor agropecuário, a comercialização à vista ainda tem seu espaço e relevância 
para esse setor. Algumas situações de mercado à vista trarão benefícios financeiros, 
por exemplo, em épocas de escassez do produto no mercado, visto uma pressão da 
demanda interna ou externa. 

2.1.2 Venda antecipada por meio de contratos 

A venda antecipada por meio de contratos pode ocorrer antes da colheita ou 
até mesmo do plantio. Essa é uma alternativa para negociar de forma antecipada 
os produtos agropecuários no mercado. Esse tipo de negociação ocorre por meio 
de contratos que irão estabelecer os padrões do produto, valor e prazo de entrega. 

Essa estratégia de comercialização está ganhando espaço no mercado 
agropecuário, uma vez que o governo não tem a mesma capacidade fiscal para 
comprar parte ou a totalidade da produção rural, com isso, o mercado criou meios 
para garantir a comercialização desses produtos. 
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A comercialização de forma antecipada é uma alternativa para garantir a receita 
de venda do produtor rural. Dessa forma, é possível se proteger dos riscos que o 
mercado poderá apresentar ao longo do tempo para os preços. Todavia, é preciso 
ter cautela com esse tipo de negociação para que o produtor não tenha prejuízos 
no futuro, ao ter que comprar um produto no mercado à vista para saldar seu 
compromisso com o contrato, uma vez que possa ocorrer uma quebra na sua safra, 
por exemplo. 

Esse tipo de negociação, por meio de contratos, faz com que os agentes em uma 
cadeia de produção fiquem cada vez mais integrados pela relação insumo-produto 
ou pela integração vertical de forma parcial ou total. Essas relações contratuais 
surgiram também para que os agentes pudessem aumentar o seu nível de receitas 
operacionais. 

As relações contratuais no agronegócio têm por objetivo: 

I. Aumentar a eficiência na administração produtiva. 

II. Reduzir o grau de competitividade pelo controle no fornecimento de 
matéria-prima.

III. Diminuir os custos com a comercialização para os produtos agropecuários e, 
assim, aproveitar a sinergia que existe na cadeia de produção.

Os motivos que levam um produtor agropecuário a utilizar os contratos de venda 
antecipada são: 

I. Garantir o preço para sua produção antecipadamente e garantir renda.

II. Receber orientações técnicas bem como o fornecimento de insumos.

III. Reduzir os riscos para oscilações de preços.

IV. Integrar tecnologias à produção com custos mais acessíveis.

Por outro lado, as agroindústrias e os comerciantes operam com contratos de 
venda antecipada pelas seguintes razões: 

Por quais motivos o governo não tem a mesma capacidade 
financeira para adquirir a produção agropecuária?
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I. Garantia no recebimento de insumos por parte dos fornecedores e, assim, ter 
a capacidade para desenvolver um planejamento produtivo que venha a atender 
à demanda dos seus consumidores ao longo do tempo. Além disso, pode-se ter 
controle sobre o nível de qualidade dos insumos recebidos. 

II. Possibilidade para operar com economias de escala e, com isso, reduzir o 
custo médio ao longo do tempo. Ainda é possível aumentar a eficiência produtiva 
ao utilizar o máximo da capacidade instalada. 

III. Com o planejamento da produção, garantindo o recebimento dos insumos 
produtivos, é possível também ter um bom planejamento logístico na cadeia de 
suprimentos. 

A comercialização por meio de venda antecipada é uma modalidade em que a 
entrega do produto físico ocorre no futuro e o pagamento poderá ser à vista ou em 
uma data futura. Assim, iremos compreender as modalidades existentes para venda 
antecipada de produtos agrícolas. As formas que serão apresentadas para venda 
antecipada são: 

a) Contrato de venda antes da produção 

Esse é um tipo de negociação a termo, visto que a entrega do produto físico 
ocorrerá apenas no futuro. A operação ocorre da seguinte forma: o comprador 
fornece recursos financeiros para o produtor rural para que ele possa produzir. Em 
contrapartida, o produtor rural deverá entregar parte ou a totalidade da sua produção 
para o comprador. Essa é uma forma de garantir o fluxo de produtos agropecuários 
para o comprador e a renda para o produtor rural. 

b) Venda antecipada com equivalência 

Essa modalidade de venda é conhecida como equivalência de produto, pois o 
produtor rural compra insumos e paga por eles com seus produtos agropecuários. 

Quais são as vantagens e os riscos da venda antecipada por 
meio de contratos para os produtores agropecuários?

2.1.2.1 Formas de venda antecipada 
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Assim, o valor do insumo é transformado (paridade) no valor do produto agropecuário. 
Podemos entender que o produto agropecuário é uma moeda de troca que será 
entregue no momento em que estiver pronto para o consumo final. 

c) Cédula de produto rural (CPR) 

A cédula de produto rural (CPR) é um ativo que permite a negociação antecipada 
de um produto rural, dessa forma o produtor poderá financiar a sua produção. Com 
a CPR, o produtor terá uma liquidação física ou financeira em uma data futura. 

A cédula de produto rural (CPR) física é um título que tem como propriedade 
fundamental a liquidação física do ativo-objeto (produto rural). A CPR pode ser 
emitida por produtores rurais e por suas associações. A sua liquidação ocorre apenas 
com a entrega física do produto. Desse modo, a CPR tem por finalidade financiar os 
produtores para suas atividades operacionais.

A cédula de produto rural financeira segue o mesmo princípio da CPR física, 
porém o pagamento para liquidação do título em termos financeiros poderá ocorrer 
na data do seu vencimento. Assim, por meio dessa CPR é possível financiar a atividade 
produtiva do setor agropecuário. 

Essa modalidade de venda antecipada é regida pela Lei nº 8.929, de 22 de agosto 
de 1994, e atualizada pela Lei nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001:

“Com a CPR física uma agroindústria, exportador ou beneficiadora 
poderá adiantar recursos financeiros e/ou insumos ao produtor rural e, 
receber no futuro, o valor equivalente a esses valores e adicionado de 
juros na forma de produto físico.” (BACHA, 2012, p. 65).

Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), 
representativa de promessa de entrega de produtos rurais, 
com ou sem garantia cedularmente constituída.
Art. 2º Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e 
suas associações, inclusive cooperativas.
Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu 
contexto:

   I - Denominação "Cédula de Produto Rural";
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 II - Data da entrega;
III - Nome do credor e cláusula à ordem;
IV - Promessa pura e simples de entregar o produto, sua 
indicação e as especificações de qualidade e quantidade;
V - Local e condições da entrega;
VI - Descrição dos bens cedularmente vinculados em 
garantia;
VII - Data e lugar da emissão;
VIII - Assinatura do emitente.

Essa é uma modalidade de comercialização que se baseia na estratégia de 
plantar, colher e estocar a safra para que possa ser vendida no futuro por um preço 
de mercado maior, permitindo auferir lucros decorrentes de um preço mais elevado 
no período da entressafra, por exemplo. 

Nessa modalidade, o produtor tem por estratégia armazenar sua produção e 
aguardar um aumento de preço até o ponto em que ele possa cobrir os custos 
com armazenagem, a taxa de juros que remunera o capital operacional investido e 
o seguro dispendido para manter o produto estocado. A Equação 1 demostra essa 
estratégia: 

P
t+1 

- P
t 
> C

A
 + i + S                                                                                         (1)

Onde: 

P
t+1

 = preço do futuro 

P
t
 = preço do presente 

C
A
 = custos com armazenagem 

i = taxa de juros 

S = seguros 

Com o Gráfico 4.4, podemos notar a evolução dos preços e os custos 
operacionais para essa estratégia de comercialização que tem por objetivo vender 
no futuro para que possa obter um preço maior, auferindo um maior lucro com as 
atividades econômicas. 

2.1.3 Venda no futuro dos estoques 
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Fonte: adaptado de Mendes e Padilha (2007).

Gráfico 4.4 | Evolução dos preços para venda futura

Quadro 4.1 | Instrumentos privados de comercialização e financiamento

Preço

(período)

Po

P1

Pt P
t+1

Para tomar uma decisão ótima é preciso considerar a remuneração do capital no 
tempo (por isso, considera-se uma taxa de juros na equação) bem como os custos 
com armazenagem e seguros entre o período em que o produto ficará estocado e 
a efetivação da sua venda no futuro. 

Para analisar melhor as formas de negociação para esse tipo de modalidade, 
iremos apresentar o Quadro 4.1, que, inclusive, trata de outros instrumentos privados 
de comercialização que podem financiar os produtores rurais ao longo do tempo 
no mercado. 

Características CPR – física 
CPR – 

financeira
CDA WA CDCA LCA CRA

Denominação 

Cédula de 
Produtor Rural 
– liquidação 

física 

Cédula de 
Produtor Rural 
– liquidação 

financeira

Certificado 
de Depósito 

Agropecuário 

Warrant 
Agropecuário 

Certificado 
de Direitos 

Creditórios do 
Agronegócio 

Letra de 
Crédito do 

Agronegócio 

Certificado de 
Recebíveis do 
Agronegócio 

Data e norma 
de criação 

Lei nº 8.929 
de 22-8-1994.

Medidas 
provisórias 

2.017, 2.042 e 
2.117 na Lei nº 

10.200 de 14-2-
2001.

Lei nº 11.076 de 
30-12-2004.

Lei nº 11.076 de 
30-12-2004.

Lei nº 11.076 de 
30-12-2004.

Lei nº 11.076 
de 30-12-

2004.

Lei nº 11.076 de 
30-12-2004.

Emissor

Produtor rural 
pessoa física, 

empresas 
agropecuárias, 
cooperativas 
e associações 
de produtores.

Produtor rural, 
empresas 

agropecuárias, 
cooperativas e 
associações de 

produtores.

Depositantes 
de produto 

agropecuário.
Pessoa física 
ou jurídica 

responsável legal 
pelos produtos 
agropecuários 

entregues a 
um armazém 
agropecuário. 

Depositantes 
de produto 

agropecuário.
Pessoa física 
ou jurídica 

responsável legal 
pelos produtos 
agropecuários 

entregues a 
um armazém 
agropecuário.

Pessoas 
jurídicas que 
trabalham no 

beneficiamento, 
comercialização 

ou 
industrialização 

de produtos 
agropecuários.

Instituições 
financeiras 
públicas ou 

privadas.

Companhias 
securatizadoras 

de direitos 
creditórios do 
agronegócio 

(DCA).

Gastos com 
armazenagem
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Fonte: Bacha (2012, p. 67). 

Comprador

Investidores 
privados, 

pessoas físicas 
ou jurídicas, 

agroindústrias, 
comerciantes, 
exportadores 

e 
cooperativas. 

Investidores 
privados, 

pessoas físicas 
ou jurídicas 
(incluindo 

os bancos), 
agroindústrias, 
exportadores e 
cooperativas.

Investidores 
privados, 

pessoas físicas 
ou jurídicas e 
agroindústrias. 

Investidores 
privados, 

pessoas físicas 
ou jurídicas, 

agroindústrias e 
bancos. 

Investidores 
privados, 

pessoas físicas 
ou jurídicas. 

Investidores 
privados, 
pessoas 

físicas ou 
jurídicas.

Investidores 
privados, 

pessoas físicas 
ou jurídicas.

Sistemática

Emitida antes, 
durante e 
depois do 

plantio, bem 
como após 
colheita. O 

produtor rural 
negocia com 
agroindústria, 
comerciantes, 
exportadores 
e investidores 

em geral. 
O produtor 

rural emite a 
CPR e recebe 

seu valor 
em dinheiro 
ou insumos. 

A CPR é 
endossável e 
renegociável.

Emitida antes, 
durante e 
depois do 

plantio, bem 
como após 
colheita. O 

produtor rural 
negocia com 
agroindústria, 
comerciantes, 
exportadores 
e investidores 
em geral. O 

produtor rural 
emite a CPR 
e recebe o 

valor do título. 
O título é 

renegociável 
até seu 

vencimento.

Emitido com 
o produto 

agropecuário 
depositado 

num armazém. 
Registrado 
em sistema 
de registro e 
de liquidação 

financeira 
de ativos 

autorizados 
pelo Bacen 

e negociado 
em mercado 
de balcão ou 

de bolsas, 
podendo ser 

renegociado até 
seu vencimento, 
comercializado 

junto ou 
separadamente 

do WA.

Emitido junto 
com o CDA. 
Registrado 
em sistema 
de registro e 
de liquidação 

financeira 
de ativos 

autorizados 
pelo Bacen e 

negociados em 
mercado de 
balcão ou de 

bolsas, podendo 
ser renegociado 

até o seu 
vencimento. 

Comercialização 
junto ou 

separadamente 
do CDA.

Os direitos 
creditórios do 
agronegócio 

(DCAs) 
compõem-
se das notas 
promissórias 

rurais, duplicatas 
rurais, CPR, 
CDA, WA 
e demais 
contratos. 

Os DCAs são 
vinculados 
a um título 
de crédito 

denominado 
CDCA que é 
registrado e 

de liquidação 
financeira 
de ativos 

autorizados 
pelo Bacen e 

negociados em 
mercado balcão 

ou de Bolsas, 
podendo ser 
renegociados 

até seu 
vencimento.

Os DCAs são 
vinculados 
a um título 
de crédito 

(LCA) que é 
registrado 

em sistema 
de registro e 
de liquidação 
financeira de 
ativos com 
autorização 
pelo Bacen. 

A LCA é 
negociada 

em mercado 
de balcão 

ou de Bolsa, 
podendo ser 
renegociada 

até o seu 
vencimento.

Securatizadoras 
adquirem os 

DCAs que são 
vinculados a 
um título de 
crédito (CRA) 

que é registrado 
em sistema 
de registro e 
de liquidação 

financeira 
de ativos 

autorizado 
pelo Bacen e 
negociados 

em mercado 
de balcão 

ou de Bolsa, 
podendo ser 
renegociados 

até seu 
vencimento.

O mercado futuro ganha cada vez mais espaço, devido à maior 
competição nos mercados, bem como as oscilações de preços que 
podem surgir por diversos fatores internos ou exógenos. 

1. As alternativas e estratégias de comercialização têm um 
papel fundamental no mercado agropecuário para garantir de 
forma adequada uma renda para os produtores rurais, bem 
como garantir um custo ótimo para aqueles que demandam 
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esses produtos, como as agroindústrias, por exemplo. 

Em relação às formas de comercialização, marque V para 
verdadeiro e F para falso: 
( ) A CPR física requer sempre a liquidação financeira no 
vencimento do prazo. 
( ) Na estratégia de venda no futuro de estoque é preciso 
considerar o valor do dinheiro no tempo. 
(   ) As CPRs são uma forma de financiar as atividades operacionais 
da agropecuária.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V – V – V. 
b) F – V – V. 
c) V – F – F. 
d) F – V – F. 
e) V – V – F. 

2. As oscilações de preços a curto prazo em função de fatores 
como sazonalidade e clima fazem com que os agentes 
econômicos no mercado agropecuário adotem estratégias 
de comercialização que viabilizem o aumento dos retornos 
financeiros. Uma das estratégias de comercialização é a venda a 
futuro dos estoques. Em relação a esse tipo de comercialização, 
podemos entender que: 

a) É preciso considerar alguns elementos, tais como taxas de 
juros, seguros, despesas etc., para determinar um preço no 
futuro nesse tipo de estratégia. 

b) A venda a futuro é uma estratégia adequada para 
comercialização de produtos no período da safra. 

c) Nesse tipo de estratégia, não devemos considerar uma taxa 
de desconto (taxa de juros) ao longo do tempo.

d) A venda dos estoques somente é vantajosa para casos de 
choque da demanda no mercado. 

e) O elemento principal e único para formação do preço 
no futuro é a taxa de inflação oficial (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo).
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Seção 3

Comercialização via bolsa de mercadorias e 
futuros (BM&F)

3.1 Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F)

Introdução à seção

A BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), junto com a Bovespa (Bolsa de Valores 
de São Paulo), é um dos instrumentos para viabilizar a produção e comercialização 
de muitos produtos agropecuários (commodities). Assim, essa bolsa passa a ter um 
papel importante com a globalização e o advento de novos mercados. 

Quando um produtor almeja canalizar sua produção para novos mercados ou 
proteger-se de eventuais problemas produtivos, ou até mesmo econômicos, a BM&F 
é um caminho, pois nela são negociados contratos agrícolas, tais como: café, boi 
gordo, milho, e outros. Por outro lado, temos os contratos financeiros, como índice 
Bovespa, dólar futuro, swap crédito etc. (Estes últimos não são objeto do nosso 
estudo nesta seção.) 

Iremos, ao longo da seção, desmistificar o papel da BM&FBovespa: quais são os 
contratos nela negociados e como operar esses contratos? Esses e outros temas 
relevantes ao mercado serão especialmente explorados. Todavia, o objetivo é estudar 
quais são os fatores e processos fundamentais para analisar e operar nesse mercado. 

A Bolsa de Mercadorias & Futuros é uma organização de capital privado e opera 
juntamente com a Bolsa de Valores de São Paulo, desde a sua fusão em 2008. A bolsa 
tem por missão organizar as negociações com os títulos e contratos que possuam 
como referência ou objeto ativos financeiros, índices, indicadores, taxas e mercadorias 
(as commodities).

Para alcançar essa missão, a BM&F sempre manterá um local e/ou sistemas de 
negociação, registro, compensação e liquidação adequados para realizar operações 
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de comércio para os títulos e/ou contratos, visando permitir o perfeito funcionamento 
e facilidades que sejam necessárias para as operações nesse mercado. 

A negociação com títulos e contratos financeiros e de mercadorias poderá ser 
realizada em diversos mercados, conforme os objetivos financeiros dos agentes de 
mercado. Vamos apresentar os mercados existentes para que seja possível analisar as 
possíveis formas de negociação:

a) Mercado à vista: é um mercado em que as compras e vendas são realizadas 
imediatamente para um ativo-objeto (mercadorias, por exemplo), e por isso a liquidação 
física e financeira ocorre logo após a confirmação da transação na bolsa. 

b) Mercado derivativo: é um mercado no qual são negociados contratos derivados 
de um ativo-objeto (ex.: mercadoria) e que têm vencimento e liquidação (financeira 
e física), definidos para uma data futura. Os derivativos possibilitam que os agentes 
produtivos realizem operações para se proteger do risco de preço.

É um mercado para realização de negócios de compra e venda de ativos por meio de 
contratos padronizados. Esses poderão ser agrícolas ou financeiros e seu vencimento 
e liquidação é para uma data futura, que é preestabelecida. Os contratos futuros têm 
como características:

• Vendedor tem a obrigação de entregar a mercadoria dentro dos padrões do 
contrato.

• Comprador tem a obrigação de pagar o valor negociado.

• Padronização dos contratos.

3.2 Tipos de mercados 

3.3 Negociação no mercado futuro

Derivativos são ativos cujo valor ou preço de negociação deriva de 
outro ativo, e representam, para quem os possui, o direito ou obrigação 
de comprar ou vender o ativo-objeto em data preestabelecida. São 
negociados no mercado de derivativos os futuros, opções, termo e swap.
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Para compreender as negociações em mercado futuro, iremos analisar o que vem 
a ser o preço futuro de um ativo-objeto. Devemos entender que o preço futuro é o 
preço à vista daqui a alguns dias, meses ou anos. Logo, nesse preço estão incorporadas 
algumas expectativas dos agentes em relação aos fatores que afetam o preço no 
futuro, tais como: 

• Custo operacional.

• Consumo e oferta do bem.

• Exportações.

• Preço dos bens substitutos.

• Câmbio.

• Clima.

• Sazonalidade (safra e entressafra).

• Poder aquisitivo.

• Atitudes dos compradores internacionais.

• Questões fitossanitárias etc.

• Alta liquidez.

• Nível baixo para o risco de crédito. 

• As negociações são transparentes. 

• Os contratos têm sua liquidação garantida pela bolsa.

• É possível fechar sua posição diariamente para que possa limitar uma possível 
perda, por exemplo. 

Conforme já apresentado, nesse mercado são realizadas operações com liquidação 
e vencimento no futuro. Logo, ele possibilita estratégias para garantir a produção 
agropecuária e redução dos riscos financeiros a curto e longo prazo. 

3.3.1 Formação do preço futuro
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No mercado de derivativos temos os contratos agrícolas, que são objeto de estudo 
no mercado futuro, por isso serão apresentadas de forma técnica e objetiva as principais 
características para os contratos que são negociados atualmente na bolsa. Segundo a 
BM&FBovespa ([s.d.], [s.p.]):

3.3.2 Contratos futuros: agrícolas 

a) Contrato Futuro de Soja
Ativo-objeto: Soja a granel tipo exportação, com conteúdo 
de óleo base de 18,5% e com até 14% de umidade; base de 1%, 
não ultrapassando o máximo de 2% de impurezas; e máximo 
de 8% de avariados, de 10% de grãos verdes e de 30% de grãos 
quebrados.
Tamanho do contrato: 450 sacas de 60 kg.
Cotação: Dólares dos Estados Unidos da América/saca de 
60 quilogramas com duas casas decimais, livres de quaisquer 
encargos, tributários ou não tributários.
Vencimentos: Os meses de vencimento autorizados são 
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro.
Data de vencimento do contrato: Segundo dia útil anterior 
ao mês de vencimento.
Preço à vista de referência: Base da referência de preço do 
produto – é o Porto de Paranaguá (PR).
Principais participantes dessa modalidade de negociação:
O sojicultor: atua na proteção da queda de preço.
A Cadeia produtiva de óleo, farelo de soja, tradings, Indústria 
de Insumos, criadores de Aves, Suínos e Frigoríficos: atuam na 
proteção da alta de preço.

b) Contrato Futuro de Milho
Ativo-objeto: Milho a granel com 14% de umidade, máximo 
de 2% de impureza na peneira 5 mm, até 6% de ardidos e 12% 
de avariados.
Tamanho do contrato: 450 sacas de 60 kg.
Cotação: Reais/saca de 60 quilos, com duas casas decimais.
Vencimentos: Os meses de vencimento autorizados são 
janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.
Data de vencimento do contrato: Sétimo dia útil anterior ao 
último dia útil do mês de vencimento.
Preço à vista de referência: Base da referência de preço do 
produto – é Campinas (SP).
Liquidação por entrega: Do último dia útil anterior ao mês 
de vencimento até o penúltimo dia de negociação, no caso 
do milho.
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O ajuste diário é uma forma de equilibrar as posições no mercado futuro, com base 
no preço do dia, assim há débitos e créditos na conta das partes envolvidas no contrato 
futuro. Esse mecanismo viabiliza a contabilização de lucros ou prejuízos das posições, 
isso pode ajudar na mobilidade de posições, isto é, o compromisso de liquidar o contrato 
em data futura pode ser encerrado com a posição inversa, dessa forma, quando se está 
vendido, ocorre uma compra para encerrar a posição; e se estiver comprado, tem-se 
uma venda para finalizar a posição. 

3.3.3 Ajuste diário 

Principais participantes dessa modalidade de negociação são 
os mesmos citados no contrato de Soja.

c) Contrato Futuro de Café Arábica
Ativo-objeto: Café cru, em grão, de produção brasileira, tipo 
seis ou melhor, ensacado em sacas novas de juta, não viajadas, 
tipo oficial adotado, em perfeito estado de conservação.
Tamanho do contrato: 100 sacas de 60 kg líquidos.
Cotação: Em dólares, por saca de 60 kg líquidos, com duas 
casas decimais.
Vencimentos: Março, maio, julho, setembro e dezembro.
Data de vencimento do contrato: Sexto dia útil anterior ao 
último dia do mês do vencimento.
Preço à vista de referência: O Indicador de Preço disponível 
do café é a referência, calculado pela Esalq (USP/Piracicaba).
Liquidação por entrega: Início no 2º dia útil do mês de 
vencimento e término no 17º dia útil anterior ao último dia útil 
do mês de vencimento.

O contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta 
para a gestão do risco de oscilação de preço, sendo utilizado pelos 
participantes do mercado, como o produtor, a indústria, tradings, dentre 
outros (BM&FBOVESPA, 2016). 
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.2  |  Exemplo ajuste diário

Data Posição Nº. Contratos Preço de Ajuste
Ajuste diário /

Contrato 

D+0 VENDIDA 1 R$ 62,30 R$ 0,00

D+1 VENDIDA 1 R$ 62,70 R$ 180,00

D+2 VENDIDA 1 R$ 62,50 (R$ 90,00)

D+3 VENDIDA 1 R$ 61,50 R$ 450,00

D+4 VENDIDA 1 R$ 59,90 R$ 270,00

Total 810

Posições operacionais no mercado

A posição vendido é quando o agente detém posições de venda para contratos futuros. 
O seu objetivo é ganhar com a queda de preços. 

A posição comprada é a situação em que o indivíduo tem uma posição de compra para 
um contrato futuro. O seu objetivo é obter ganhos com a expectativa de alta nos preços. 

Caso Prático de ajuste diário

Para analisar como funciona o ajuste diário, apresentaremos um exemplo a fim de 
possibilitar a compreensão da mecânica do ajuste. Suponha que um agente assumiu 
posição vendida para um contrato de milho ao preço de R$ 62,30 por saca (suponha 
que um contrato seja composto por 450 sacas) no mercado futuro, com vencimento 
em outubro/200Y no dia 31/10/200Y.

O objetivo principal para operar no mercado futuro está em fixar um preço no 
futuro, livrando-se das oscilações do mercado para o preço, protegendo-se. Assim, 
o participante do mercado busca uma proteção das oscilações de preços que é 
conhecida como hedge.

O hedge pode ser entendido como uma estratégia de proteção financeira 
que ocorre no mercado derivativo com a finalidade de eliminar o risco de preço 
ao qual um agente pode estar exposto em uma operação no mercado à vista. Por 
isso, entende-se essa operação como um seguro contra o risco de mercado para 
oscilações de preço. O hedge é a operação que tem por objetivo fixar de forma 
antecipada o preço de uma mercadoria ou ativo financeiro para que se possa 
neutralizar as variações de preços do mercado à vista. O agente que realiza essa 
proteção no mercado é conhecido como hedger. 

3.3.3 Hedge no mercado futuro
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Com o objetivo de compreender as operações que podem ser realizadas em Bolsa 
de Valores, iremos apresentar de forma prática algumas modalidades de operações nos 
seus devidos mercados, sendo elas: day trade, opções, termo e swap.

Estratégia com hedge ocorre tanto do lado do vendedor quanto do comprador, 
uma vez que é possível realizar um seguro para quem compra uma mercadoria no 
futuro ou para quem deseja vendê-la. Para melhor compreensão, vamos analisar 
dois casos: 

1º Caso: Hedge de venda – Produtor agrícola se protege da eventual queda no 
preço da mercadoria.

2º Caso: Hedge de compra – Indústria de alimentos, processadora e exportadora, 
pode fixar o preço da matéria-prima antecipadamente, reduzindo incertezas no seu 
fluxo de caixa durante a produção.

3.3.4 Operações no mercado futuro

Caso Prático: 

Hedge no mercado futuro: compra de boi gordo  

Um frigorífico na região do Sul tem a necessidade de abater 30.000 
cabeças de gado para o mês de abril de 2012, uma vez que precisa 
entregar um lote de carne processada para seus principais clientes (redes de 
supermercados) na região Sudeste do país. No mercado futuro, na data do 
dia 15/08/2011 (hipoteticamente), a arroba do boi para o mês de abril de 2012 
estava com cotação de R$ 85,65. 

Como o objetivo financeiro do frigorífico é se proteger das oscilações do 
preço para o boi gordo até o mês de abril do ano de 2012, ele busca manter 
um custo que venha a permitir que sua comercialização com as redes de 
supermercados tenha um resultado positivo, ou seja, um lucro operacional. 

Desse modo, o frigorífico compra contratos de boi gordo na data do 
dia 15/08/2011 para que possa os liquidar no mês de abril 2012. Essa é 
uma operação típica de hedge em que o maior objetivo é se proteger das 
oscilações de preço. Normalmente, na BM&F não há liquidações físicas e, 
sim, financeiras, pois o objetivo é apenas fazer um seguro para o preço futuro. 
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I. Day Trade

O day trade é uma das formas de operar no mercado futuro, além disso é uma 
estratégia para buscar uma rentabilidade de curtíssimo prazo, porém o risco pode ser 
alto para essa operação. Day trade é a nome dado às operações que têm seu início e 
encerramento no mesmo dia para o mesmo ativo-objeto. Assim, entendemos o day 
trade como aquela operação em que um investidor compra um contrato agrícola, por 
exemplo, em determinado período do dia, e logo depois realiza sua venda, no mesmo 
dia, para que possa obter um lucro. Essas operações são normalmente realizadas por 
especuladores que têm o desejo de obter lucros marginais a curto prazo. 

a) Custos operacionais para Day Trade

Os custos que estão envolvidos para os contratos negociados na BM&FBovespa 
são: a corretagem de 0,30% para operação normal e 0,07% para operações day 
trade. Há taxas de emolumentos, de registro e de permanência, conforme padrões 
definidos pela Bolsa, além disso, há uma taxa de 0,45% sobre o valor de liquidação 
financeira no vencimento.

Caso Prático: Operação no Mercado Futuro

Um produtor vende 5 contratos de soja (2.250) na bolsa.

Local: Paraná

Vencimento: Maio/2008

Preço: US$ 21.90/saca

Resultados possíveis:

1º Resultado: Queda do preço – US$ 19,00/saca

Mercado Futuro: Ganho = US$ 2,90

Mercado à Vista: Venda a US$ 19,00

Líquido: US$ 19,00 + US$ 2,90 =US$ 21,90/saca

2º Resultado: Alta do preço – US$ 23,50/saca

Mercado Futuro: Perda = US$ 1,60

Mercado à Vista: Venda a US$ 23,50

Líquido: US$ 23,50 - U$$ 1,60 = US$ 21,90/saca



Mercado, comercialização e abastecimento agrícola

U4

177

É um mercado em que um agente econômico adquire o direto para comprar ou 
vender (opção de compra ou venda) um ativo-objeto (título monetário ou mercadoria) 
de outro agente econômico. Essa é uma negociação que é regida pelo preço do 
ativo-objeto, prazo para vencimento e um prêmio (remuneração que o lançador ou 
vendedor da opção recebe).

Esse é o preço pelo qual o detentor da opção poderá exercer seu direito de comprar 
ou vender. Por exemplo, um agente compra uma opção para que possa ter o direito 
de comprar um contrato de milho pelo valor de R$ 51,00 no mês de junho de 2015, 
hipoteticamente. 

O preço da opção é chamado de prêmio, pois é o valor pago para o lançador 
(vendedor) da opção para que ele entregue, na data do vencimento, pelo preço de 
exercício o ativo-objeto. Cabe lembrar que o lançador da opção tem a obrigação 

Com a proposta de analisar o mercado de opções de uma forma mais detalhada, 
apresentaremos os principais participantes desse mercado e suas respectivas funções, 
uma vez que é de suma importância analisar suas representações nesse mercado.

I. Opção de Compra

a) Comprador: é o titular, que tem o direito de comprar o ativo-objeto pelo preço 
de exercício até a data ou na data de exercício. 

b) Vendedor: é o lançador, que possui a obrigação, caso exercido, de vender o 
ativo-objeto pelo preço de exercício até a data ou na data de exercício. 

II. Opção de Venda:

c) Comprador de Opção de Venda: é o titular, que têm o direito de vender o ativo-
objeto pelo preço de exercício até a data ou na data de exercício. 

d) Vendedor de Opção de Venda: é o lançador, que possui a obrigação, caso 
exercido, de comprar o ativo-objeto pelo preço de exercício até a data ou na data de 
exercício.

3.4 Mercado de opções 

3.4.2 Preço de exercício da opção

3.4.3 Preço das opções

3.4.1 Os participantes do mercado de opções 
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de entregar o ativo-objeto no seu vencimento, porém, o comprador da opção tem 
o direito de compra, por isso ele pode optar por exercer seu direito ou não, isto é, 
comprar ou não o ativo-objeto pelo preço de exercício.

Caso Prático: Hedge no mercado de opções

Suponha que um produtor de soja tenha uma estimativa de 10.000 sacas 
para colher daqui a alguns meses. Diante da situação econômica do mercado, 
há uma expectativa para que o preço venha a diminuir nos próximos meses, 
por isso esse produtor irá realizar um hedge com opções. 

Com o objetivo de garantir seu preço de venda e assegurar uma margem 
de lucro, a estratégia é adquirir opções de venda de soja ao preço de exercício 
de US$ 90 por saca, para vencimento em 120 dias. O prêmio pago pelo 
produtor por opção é de US$ 6 dólares por saca.

Vamos supor que no vencimento da opção, o preço à vista no mercado 
esteja em US$ 75,00. Assim, o produtor irá exercer seu direito de vender as 
sacas de soja. O resultado líquido por saca será de US$ 84,00, visto que se 
deve deduzir os US$ 6,00. Desse modo, o produtor teria ainda um resultado 
financeiro melhor do que se tivesse vendido no mercado por US$ 75,00. 

Porém, se o preço estiver acima de US$ 90,00 não é viável financeiramente 
para o produtor exercer seu direito de venda no mercado, uma vez que 
seria mais vantajoso realizar uma operação de venda a preço de mercado. 
É preciso lembrar que a operação foi realizada para se proteger de uma 
eventual queda nos preços. 

Quais são os riscos inerente para as operações com opções 
de compra e venda do mercado derivativo?

É um mercado em que as partes firmam um contrato de compra ou venda para 
um ativo-objeto em um mercado de balcão organizado. No contrato há todas as 

3.5 Mercado a termo
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No mundo das finanças, o swap é entendido como uma operação na qual há permuta 
entre posições para risco e rentabilidade entre os agentes econômicos. O contrato de 
swap poderá ter como objeto de troca moedas, commodities ou ativos financeiros. 

Para compreendermos o funcionamento das operações a termo, iremos apresentar 
um exemplo simples que demonstra o comportamento dos agentes econômicos 
envolvidos nesse tipo de operação. O exemplo será para negociação a termo de café 
arábica.

Ativo-objeto: Contrato Café Arábica 

Vencimento: 30/06/2016

O comprador: tem por objetivo levar o contrato até o final do prazo e pagar pelo 
ativo-objeto, pois pretende receber as sacas de café arábica. 

O vendedor: irá seguir com o contrato até seu vencimento, visto que pretende 
receber o devido pagamento pelas sacas de café. 

Essa operação tem alguns detalhes que merecem ser descritos, pois eles são 
importantes para realização do termo: 

I. Não há ajustes diários durante a vigência do termo.

II. Negociação realizada em balcão organizado.

III. Necessário o depósito de margens, seja em valor financeiro ou parte do ativo 
físico (mercadoria).

A realização de um hedge no mercado a termo segue o mesmo princípio do 
mercado futuro. O produtor poderá adquirir um contrato de compra ou venda de um 
ativo-objeto para sua liquidação no futuro com um preço fixado (normalmente o preço 
a termo é o preço à vista mais uma taxa de juros) pelas partes envolvidas. Logo, o 
resultado da operação a termo será igual ao mercado futuro, porém haverá ajustes 
diários apenas no mercado futuro. 

especificações que irão reger a operação a termo, tais como: quantidade do ativo-
objeto; seu valor; prazo de vencimento, e outros. Os indivíduos se dirigem a esse 
mercado para se proteger das oscilações de preços no futuro, objetivando minimizar 
os riscos possíveis.

3.7 Swap

3.6.1. Operando no mercado a termo
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Os contratos de swaps mais comuns para o mercado na economia doméstica são:  

I. Swap de taxa de juros: permuta da taxa de juros prefixados por juros pós-fixados, 
ou vice-versa, para neutralizar o risco da alta nos juros.

II. Swap cambial: permuta da taxa de variação cambial por uma taxa de juros 
pós-fixados.

O swap cambial pode ser entendido também como um “hedge” para que se tenha 
uma proteção para as variações cambiais daqueles que estão comprados ou vendidos à 
moeda estrangeira. As propriedades que irão reger o contrato podem ser estabelecidas 
entre as partes envolvidas. Para compreender esse tipo de operação será apresentado 
um exemplo para swap. 

A empresa Beta é exportadora, por isso a maior parte das suas receitas é em dólar 
e seu passivo em moeda local (moeda Real), corrigido por uma taxa de juros pós-
fixada. Portanto, os custos e despesas operacionais da empresa são moeda Real e 
suas receitas operacionais em moeda Dólar. Logo, o objetivo será trocar o “risco de 
juros pós-fixados” pelo “risco cambial”, assim, sua proposta com contrato de swap é se 
proteger dos riscos inerentes à variação da taxa de juros.

Caso Prático: de Hedge com Swap

Operações de swap com commodities (produtos agrícolas) podem ser 
realizadas no mercado também. Podemos utilizar como exemplo o caso de 
usina de açúcar. A usina de açúcar tem sua produção em um determinado 
período e coloca o produto no mercado físico durante todo o ano.

Quando uma usina realiza a operação de venda, ela fica com uma posição 
ativa em dólar, uma vez que os contratos de açúcar na BM&F são cotados em 
dólar, por isso a usina está exposta às variações cambiais. Além disso, haverá 
o risco das oscilações de preços do açúcar no mercado futuro. 

Uma possibilidade para a usina é montar uma estratégia com uma 
operação de swap para se proteger desse descasamento. Como está ativa 
em dólares, deve realizar um swap comprando a variação cambial prefixada 
e vendendo a variação cambial pós-fixada. Assim, a usina se protegerá das 
oscilações cambiais no mercado. 
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1. É possível vender uma produção agrícola de forma antecipada 
no mercado futuro a fim de receber uma receita financeira no 
presente e entregar o produto físico no futuro. Essa é uma 
estratégia de comercialização utilizada pelos participantes em 
uma cadeia agroindustrial, por exemplo. Em relação ao preço 
futuro, podemos afirmar que: 

a) No preço futuro estão embutidos os custos operacionais da 
produção agrícola. 

b) O preço futuro é formado com base na taxa básica de juros 
da economia nacional.

c) É preciso ter uma taxa de desconto para determinar o preço 
futuro. 

d) O preço dos contratos futuros é estabelecido pelo governo 
federal. 

e) O preço futuro somente será maior do que preço à vista para 
choques de oferta.

2. O mercado futuro é de suma relevância para o mercado 
doméstico, bem como para o mercado internacional, uma 
vez que tem a capacidade de viabilizar a produção de bens 
agropecuários, e também pode diminuir os riscos financeiros 
para esse mercado. Desse modo, operação __________ é 
entendida como uma produção financeira do mercado futuro. 

a) casada. 

b) on stop. 

c) hedge. 

d) integrada.

e) alavancada.
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Seção 4

Políticas de suporte e de estabilização de preço 
e renda

4.1 Política de garantia de preços mínimos (PGPM)

Introdução à seção

Conforme já estudado em seções anteriores, os preços no setor agropecuário 
são voláteis, visto que a produção agropecuária está sujeita à sazonalidade, que 
influenciará diretamente na oferta total do mercado. Assim sendo, o preço sofrerá 
impacto direto dessas variações. 

A proposta, nesta seção, é compreender o funcionamento da política de garantia 
de preços mínimos que é realizada pelo governo, e também da política de controle 
da produção e dos estoques reguladores. Esse estudo será fundamental para analisar 
o equilíbrio do mercado agropecuário com a aplicação dessas políticas. 

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) surgiu na década de 1940 com 
a criação da Comissão de Financiamento da Produção (CFP), que posteriormente 
passou a ser a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No princípio essa 
política foi apenas para algumas atividades agrícolas.

Essa é uma política que tem por missão garantir uma renda sustentável ao 
produtor rural, bem como estimular a oferta de produtos agropecuários 
ao longo do tempo. 
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4.1.1 Análise sistemática 

Os preços no setor agropecuário são influenciados pela sazonalidade e outros 
fatores de mercado, porém, a sua determinação em geral ocorre pelas forças da 
oferta e procura, bem como o equilíbrio no mercado. Ao analisar graficamente, 
podemos notar que no ponto da interseção entre a curva da demanda e a oferta 
teremos o equilíbrio de mercado. O Gráfico 4.5 demonstra esse equilíbrio. 

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 4.5 | Equilíbrio de mercado agropecuário 

Gráfico 4.6 | Equilíbrio de mercado agropecuário 
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Q_(0 ). O preço de equilíbrio poderá sofrer o impacto da sazonalidade, pois esta 
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Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 4.7 | Equilíbrio de mercado agropecuário 

Gráfico 4.8 | Ciclos produtivos e movimentos de preços 

Por outro lado, no período da entressafra para soja o seu volume de oferta 
diminui, por isso os preços têm uma tendência para aumento, uma vez que a oferta 
está abaixo do ponto de equilíbrio do mercado. Com o Gráfico 4.7 pode-se observar 
essa variação da oferta e a reação do preço.

O mercado agropecuário tem, em muitos casos, as propriedades de um 
mercado competitivo, visto o número elevado de produtores e a determinação dos 
preços pela lei da oferta e procura. Assim, nesse mercado a produção nem sempre 
é programada para manter o preço de equilíbrio. 

Podemos supor que o preço do milho está elevado no presente período e, por 
esse motivo, os produtores aumentam a área plantada, consequentemente, temos 
o aumento da produção de milho no mercado como um todo. Por outro lado, 
quando o preço diminui, a reação do produtor é reduzir a área plantada e, assim, 
diminuir a produção de milho no mercado. O Gráfico 4.8 demonstra a relação entre 
preço e reação do produtor. 
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Com o Gráfico 4.8 é possível analisar a reação da produção para o movimento 
dos preços no mercado. De uma forma geral, já sabemos que o aumento dos preços 
leva o produtor a aumentar sua área plantada (aumento na produção) e a queda no 
preço irá fazer com que ele venha a diminuir sua área plantada (queda na produção).  
Todavia, devemos analisar que o aumento dos preços no período atual (t) só irá 
gerar um aumento na produção no período posterior (t+1). Desse modo, quando 
a produção aumentar em t+1, o preço irá reduzir, uma vez que a oferta será maior, 
por isso os preços serão reduzidos seguindo o princípio da lei da oferta e procura. 

Assim, se o preço atual (t) está alto e bom para o produtor, haverá um aumento 
na área plantada desse produto, aumento da produção para o próximo período (t+1) 
e, com isso, o preço do produto diminuirá nesse próximo período. Logo, a renda do 
produto agropecuário está sujeita às flutuações de preços. 

Com o objetivo de minimizar as flutuações da renda dos produtores agropecuários, 
considerando as variações de preços durante um ou vários períodos de produção, 
criou-se a Política de Garantia de Preços Mínimos para os produtos agrícolas. A 
proposta é estabelecer um preço para o produto antes mesmo da produção e, 
assim, o governo poderá firmar um compromisso de compra para o produto caso 
o seu preço esteja abaixo daquele estabelecido na política de preços mínimos. Essa
operação é conhecida como Aquisição do Governo Federal (AGF) da Política de
Preços Mínimos.

Como o governo não busca gerar altos volumes de estoques na compra de 
produtos agrícolas com a política de preços mínimos, há a versão de Empréstimo 
do Governo Federal (EGF). Assim, o governo, no período da safra de um produto, 
por exemplo, empresta recursos financeiros aos produtores agrícolas, para que seja 
possível estocar os produtos no período da safra e vendê-los na entressafra, quando 
os preços são maiores em comparação ao período da safra.

Para esse tipo de política há duas modalidades que podem ser realizadas: 

I. Com opção de venda (EGF/SOV): nessa modalidade, no vencimento do
empréstimo, o produtor deverá pagar o empréstimo conforme as condições 
contratuais vigentes, porém não será possível vender o produto ao governo pelo 
preço mínimo que estiver em vigor. 

II. Sem opção de venda (EGF/COV): no vencimento do empréstimo, o produtor
deverá pagar o empréstimo conforme as condições contratuais vigentes, e ainda 
poderá vender o produto ao governo pelo preço mínimo que estiver em vigor, caso 
o preço de mercado esteja abaixo do preço mínimo.
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Como o governo tem a capacidade para equilibrar o mercado 
com a política de preços mínimos?

4.2 Política de controle da produção 

A política de controle da produção é uma alternativa econômica para manter os 
preços em níveis que garantam a viabilidade financeira da produção rural. Essa política 
visa manter os preços em níveis ótimos para o produtor, uma vez que um excesso 
de produção faz com que os preços venham a cair no mercado, comprometendo 
a renda dos produtores. 

Essa política tem suas limitações, visto o elevado número de participantes nesse 
mercado, principalmente no que tange ao lado da oferta. Por isso, nem sempre é 
possível que ela tenha a capacidade de controlar a produção, garantindo preços em 
níveis ótimos para o produtor. Todavia, a maior justificativa para sua existência é a 
inelasticidade preço da demanda para produtos rurais. 

A demanda para produtos rurais é inelástica, por isso, uma queda nos preços irá 
reduzir a renda do produtor agrícola. Com uma política de controle e limitação da 
produção, a oferta não se expande, assim os preços não irão cair no mercado. O 
resultado é a garantia de um padrão para a renda do produtor. 

O Gráfico 4.9 demonstra o deslocamento da curva da oferta (S
0
) para a esquerda, 

ou seja, uma redução para as quantidades ofertadas e, com isso, o aumento nos 
preços (P

1
). 

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 4.9 | Efeito da política de controle da produção 
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Portanto, o maior objetivo dessa política é ser um suporte para que os preços 
viabilizem a produção econômica dos produtores rurais, bem como garantir a sua 
renda ao longo do tempo. Essa política é de difícil aplicação para alguns casos, por 
isso ela tem limitações.

4.5 Política de estoques reguladores

Essa é uma política que visa equilibrar o mercado a longo prazo para que seja 
possível ter um preço de mercado equilibrado por meio de estoques reguladores, 
que irão servir para ajustar os períodos de superprodução e escassez para um produto 
agrícola. Assim, essa política tem por princípio armazenar produtos que estão em 
excesso no mercado e, logo depois, utilizá-los como reguladores no futuro, em 
épocas de escassez. 

Em períodos de superprodução, o governo compraria o excesso e, nos períodos 
de escassez, a operação seria inversa, ou seja, venderia os estoques comprados 
anteriormente para compensar um aumento de preço. Com isso, o governo teria a 
capacidade de garantir a renda do produtor rural e minimizar as variações de preços 
no mercado.

É preciso considerar que essa política pode ser ineficiente a longo prazo se tiver 
como objetivo manipular preços e não os deixar serem determinados pelo mercado, 
uma vez que poderia haver ineficiência na alocação de recursos para produção 
rural, além dos altos custos com estocagem que poderão onerar demasiadamente 
o governo. 

Com o estudo dessa última política concluímos a seção quatro, bem como 
chegamos ao fim desta unidade que teve como objetivo central discutir as questões 
pertinentes ao negócio agrícola e às organizações do agronegócio. Esse objetivo foi 
cumprido ao longo do estudo das seções desta unidade. 

1. O governo pode intervir no mercado para mantê-lo 
equilibrado, evitando uma crise no curto e longo prazo. Uma 
das formas do governo intervir na economia é por meio da 
política fiscal. Desse modo, a __________ tem por objetivo 



Mercado, comercialização e abastecimento agrícola

U4

189

2. O governo federal poderá adotar políticas a fim de garantir 
que o mercado agropecuário fique equilibrado no curto e longo 
prazo, evitando crises, bem como mantendo a economia em 
equilíbrio. 

Em relação à política desenvolvida pelo governo federal, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 

(  ) A política de controle da produção tem por objetivo manter 
os preços adequados para o produtor rural. 

(  ) A política de preços mínimos protege os consumidores das 
elevações abruptas de preços no mercado. 

(  ) O governo intervém no mercado com suas políticas, pois a 
demanda é inelástica para os preços agrícolas. 

Agora, assinale alternativa com a sequência CORRETA: 

a) V – V – V. 

b) F – V – V.

c) V – V – F. 

d) F – F – F. 

e) V – F – V. 

garantir uma renda para o produtor e, assim, manter a oferta 
daquele produto no mercado em níveis suficientes para atender 
à demanda. 

Complete a lacuna com a resposta CORRETA: 

a) política de preços mínimos. 

b) política de tabelamento de preços.

c) política de congelamento de preços. 

d) política de indexação dos preços. 

e) política de redesconto sobre os preços.
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Nesta unidade, estudamos inicialmente a estrutura do mercado 
agropecuário na economia nacional e, logo depois, verificamos 
as alternativas e estratégias de comercialização. Ao prosseguir o 
estudo, compreendemos as operações de comercialização via 
Bolsa de Mercadorias e Futuros para contratos agrícolas e, por 
fim, estudamos as políticas de preços e controle da produção. 

Esta é uma unidade de estudos passível de ser articulada com as 
demais unidades do livro, podendo servir de base para pesquisas 
ligadas à economia agrícola, uma vez que estudamos o mercado, 
a comercialização e as políticas agrícolas. Considerando que o 
mercado agropecuário tem um papel fundamental no Produto 
Interno Bruto, prossiga com seus estudos para compreender 
outros aspectos no que tange à produção, ao consumo, à 
comercialização e às estratégias para o mercado agropecuário 
doméstico.

1. Nas operações em Bolsa de Mercados e Futuros temos
diversos mercados, tais como: Mercado Futuro, Mercado
de Opções e Mercado a Termo. Cada um desses mercados
tem suas especificidades, que irão definir as suas diretrizes
operacionais. Em relação às operações, podemos afirmar
que:

a) É uma operação de compra e venda de uma mesma
quantidade de ações de uma mesma empresa, realizada no
mesmo dia pelo mesmo investidor.
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2. Em qual mercado são negociados direitos de compra ou
venda de um ativo-objeto e com um preço já preestabelecido,
ou o chamado preço de exercício? Além disso, nessa operação 
há um prazo limitado para sua liquidação.

a) Futuro.

b) Opções.

c) À vista.

d) Termo.

e) Spot.

3. Uma das alternativas de comercialização dos produtos
agrícolas é por meio do mercado de opções. Desse modo,
é preciso compreender o funcionamento desse mercado
por meio das suas funcionalidades e características. Para o
mercado de opções, podemos entender que:

a) O comprador de uma opção tem o dever de comprar a
ação-objeto no vencimento da opção.

b) O valor da opção no mercado é fixo, com isso o seu
lançador deverá vendê-la com esse valor fixado.

c) O vendedor da opção é obrigado a entregar a ação-objeto
no vencimento da opção.

d) O lançador da opção estabelece de forma arbitrária o valor
de venda da sua ação-objeto no mercado.

e) O comprador de uma opção não está sujeito a perder o
capital que investiu na compra de cada opção, embora o risco
seja alto.

b) No mercado a termo, compra-se e vende-se um ativo
com vencimento à vista, seguindo os mesmos princípios do
mercado de opções.

c) O preço a termo é formado pelo preço à vista mais uma
taxa de juros, que varia conforme o prazo.

d) É um tipo de derivativo que confere ao investidor o direito
de comprar um ativo-objeto em um prazo máximo de 360
dias.

e) As operações a termo são isentas de imposto de renda
independentemente da quantidade que foi negociada.
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4. No mercado futuro temos a possibilidade de negociar
contratos agrícolas diariamente para, se possível, tomar
comprada e vendida, e montar uma estratégia que permita
ao agente econômico se proteger das oscilações de preços.
A operação __________ é quando compramos e vendemos
o contrato de um ativo-objeto no mercado. O objetivo dessa
operação é especular no mercado.

Complete a lacuna com a resposta CORRETA: 

a) swing trade.

b) day trade.

c) position trade.

d) buy e hold.

e) arbitragem.

5. Uma operação de swap pode permitir que um agente
econômico venha a diminuir os riscos das suas operações
financeiras e econômicas no mercado agrícola e, desse modo,
garanta uma renda justa para suas operações. Portanto,
podemos entender swap:

a) Como uma operação em que é possível trocar posições
para risco e rentabilidade, entre os agentes do mercado.

b) Um método para garantir o direito de compra de um ativo
financeiro no futuro, visando garantir uma renda justa.

c) Um meio para garantir que haverá continuidade na entrega
de insumos básicos para a produção agrícola.

d) Uma estratégia financeira para indexar os preços a um
índice de inflação, para se proteger dos aumentos de preços.

e) Um modelo de operação comercial em que há fixação
de prazos e preços para entrega dos produtos agrícolas no
futuro.



U4

193Mercado, comercialização e abastecimento agrícola

Referências

AGROLINK. Cotações: histórico de cotações. [s.d.] Disponível em: <http://www.
agrolink.com.br/cotacoes/historico/go/soja-em-grao-sc-60kg>. Acesso em: 6 jun. 
2016.

BACHA, C. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 

BRASIL. Decreto lei nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001. Brasília, 2001. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10200.htm>. Acesso em: 
6 jun. 2016.

BM&FBOVESPA. Commodities. [s.d.] Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.
br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/>. Acesso em: 12 set. 
2016.

MENDES, J.; PADILHA, J. Agronegócio: uma abordagem econômica. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 





Daiane A. Rodrigues Santiago
Regina Lúcia Sanches Malassise
Andréia Moreira da Fonseca Boechat
Leuter Cardoso Duarte

Economia agrícola 

U
N

O
PA

R
ECO

N
O

M
IA

 A
G

RÍCO
LA

Economia 
agrícola


	Página em branco
	Página em branco



