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AS ELEIÇÕES E O AGRONEGÓCIO 

 

Com a aproximação das eleições, torna-se cada vez mais importante entender quais 

as propostas dos presidenciáveis para o agronegócio brasileiro, responsável por cerca de 

20% do PIB do país. Desde já, algumas demandas são conhecidas e demonstradas pela 

bancada ruralista. 

O combate à criminalidade no campo, reformas como a tributária e a previdenciária, 

a priorização do seguro rural e a revogação de tabelamento de frete rodoviário são 

algumas das necessidades do agronegócio para o próximo presidente da República. 

Promovido pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), em agosto 

desse ano, houve uma rodada de sabatinas em sua sede, com a participação de alguns 

presidenciáveis. Poucos aderiram, entre eles: Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro 

Dias e Marina Silva. 

Na avaliação do diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), 

Luiz Cornachioni (2018), o encontro com os presidenciáveis evidencia o protagonismo do 

agronegócio. “Se olharmos a eleição de 1990, o agronegócio não era 30% do que é hoje. 

Em poucos anos, o setor ganhou os holofotes”, afirma Cornachioni. 

Outra análise feita sobre as propostas dos candidatos foi realizada pelo Canal Rural 

(2018), o qual contou com a participação do professor Sérgio Praça, da FGV-RJ. A partir 

da leitura dos planos de governos divulgados pelos presidenciáveis foram analisados os 

seus posicionamentos. 

Segundo ele, as propostas da Marina Silva (muito bem detalhadas, ressalta durante 

a entrevista) e do Fernando Haddad se mostraram mais próximas, com um caráter 

intervencionista, indo contra os interesses do agronegócio, portanto.  

O candidato Jair Bolsonaro demonstrou (de maneira não muito clara) a 

preocupação com aspectos de segurança no campo e com a reorganização administrativa 

(fusão do Ministério da Agricultura com o do Meio-Ambiente). Enquanto o candidato Ciro 

Gomes não abordou muito sobre o assunto, mesmo tendo como candidata à vice-

presidência em sua chapa  Katia Abreu, ex-presidente da CNA. 
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Geraldo Alckmin, último comentado na entrevista, trouxe uma proposta bem clara 

analisa o professor, no caso a plurianuidade do plano Safra, o que segundo ele traria uma 

segurança jurídica maior para o agronegócio. 

Portanto, seguindo um estudo feito pelo economista Pedro Nery, publicado no jornal 

Gazeta do Povo (2018), com base nos programas de governo dos candidatos à 

Presidência, temos a posição ideológica de cada um dos presidenciáveis em relação à 

economia. 

 

Figura 1: Posição ideológica de cada candidato. 
Fonte: Gazeta do Povo, 2018. 

 

Vale ressaltar que candidatos à direita na imagem, teoricamente, apresentam 

políticas mais liberais que são favoráveis ao desenvolvimento do agronegócio, enquanto os 

da esquerda se posicionam de maneira mais intervencionista. A não presença de 

Fernando Haddad se deu pelo fato de que na época em que foi elaborada a pesquisa, o 

mesmo não havia sido declarado candidato. 
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