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IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA PARA O BRASIL 

 
O Brasil é considerado o país com maior potencial agrícola do mundo, 

segundo Buonafina (2017) suas médias de produtividade no setor da agricultura 

e da pecuária são muito positivas. Entre 1975 e 2015, a taxa média de crescimento 

da produtividade agropecuária foi de 3,58%. Contanto apenas o século XXI, a 

média foi de 4,08% ao ano. Entretanto nosso país conta com áreas heterogêneas 

com grandes variedades de clima, tipos de solo, relevos e temperaturas, o que 

faz com que a produtividade oscile bastante de região para região. Assim, grande 

parcela das nossas terras agricultáveis não é aproveitada como deveria ser, 

ocasionando portanto uma produtividade média geral baixa.  

De acordo com a multinacional John Deere (2017), esse cenário está 

prestes a mudar. O Brasil se prepara para aumentar sua produção de alimentos 

em 60% e existem vários indícios de que o objetivo será alcançado: 

primeiramente, podemos citar que esse país corresponde à quinta maior nação 

da Terra, com mais de 200 milhões de habitantes. Segundo, há indícios de que 

ele se tornará o maior exportador mundial de alimentos; em 2010, cerca de 16% 

da produção brasileira de alimentos foi destinada para à alimentação mundial e 

esta porcentagem tende a se duplicar até 2020, podendo atingir cerca de 38%.   

 Paralelamente à melhoria na produtividade, o Brasil tenta adotar melhores 

práticas agrícolas, aumentando, assim, a intensidade da produção sustentável por 

meio de sistemas integrados como a Integração lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 

e o plantio direto. Desta forma, o Brasil tem melhores oportunidades de produzir 

mais e com sustentabilidade. 

 
O agronegócio foi em anos recentes, e deverá continuar sendo nos 

próximos, a principal fonte de recursos para o desenvolvimento da 

economia brasileira. Graças a investimentos tecnológicos, que 

asseguram o aumento de produtividade do campo sem a necessidade 

de expansão significativa do uso de terras nas últimas décadas, o setor 

tornou-se extremamente competitivo em termos globais e o país 

assumiu importante posição no mercado agrícola mundial. (REZENDE, 

2012) 

Assim sendo, concluímos que o meio agronômico tende a alavancar o 

Brasil ainda mais. Podemos notar na Figura 1 abaixo, que o agronegócio não 

caminha sozinho, ele utiliza muitos outros braços que ajudam e estimulam a 

melhoria na economia do país.  
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Figura: Direcionadores do agronegócio mundial. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base José Rezende. 

Esta rede ampla faz com que o agronegócio influencie positivamente no 

PIB brasileiro, representando 23% do total produto interno nacional. Assim, 

torna-se o principal agente do superávit da balança comercial brasileira, 

respondendo com porcentagens altíssimas das exportações totais do Brasil. 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, s.d. 

apud MOLIN, 2017). 
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