
O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO NO 
CENÁRIO MUNDIAL 



Objetivos do IPA

PROATIVIDADE x REATIVIDADE

• Harmonizar as atividades dos parlamentares no Congresso Nacional 

(Câmara e Senado);

• Interlocução com o Executivo e Judiciário;

• Organizar o relacionamento das entidades representativas do setor com 

o Congresso;

• Fortalecimento da representação do setor;

• Estimular políticas públicas para o desenvolvimento da agropecuária;

• Produção técnica para o embasamento das demandas do setor.

• Apoio técnico à bancada da FPA



COMPOSIÇÃO IPA

I- ASSEMBLÉIA GERAL

II- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

III- CONSELHO FISCAL

IV- CONSELHO DE EX-PRESIDENTES

V- DIRETORIA EXECUTIVA



Diretoria do Conselho Consultivo 

do Instituto Pensar Agropecuária:

 Presidente: Fábio Meirelles Filho

 1º Vice-Presidente: Alexandre Pedro Schenkel – AMPA;

 1º Vice-Presidente Tesoureiro: Eduardo Leão – ÚNICA;

 2º Vice-Presidente Tesoureiro: Gil Pereira – ABCZ;

 Vice-Presidente Secretário: Marcos da Rosa – APROSOJA BR.



Entidades mantenedoras do IPA
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INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO

ATUAÇÃO

Funcionamento

ENTIDADES

PensarAgro

PARLAMENTARES

• Poder Legislativo

• Executivo

• Judiciário



Posicionamento do setor
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Site da Frente Parlamentar da 

Agropecuária



Reuniões dos Parlamentares da 

FPA e Autoridades



Excelentes Condições de Cultivo (água-clima-terras);

Alta produtividade: Tecnologia de ponta;

Respeito ao meio ambiente;

Participação Expressiva no Mercado Externo;

Grande Mercado Consumidor Interno.

BRASIL



Desempenho da Agropecuária Brasileira no Mercado  

Exportação Importação Saldo

2016 2017 Δ% 2016 2017 Δ% 2016 2017

Total Brasil 185,24 217,74 17,5 137,55 150,75 9,6 47,68 66,99

Demais Produtos 100,30 121,72 21,4 123,92 136,60 10,2 -23,62 -14,87

Agronegócio 84,93 96,01 13,0 13,63 14,15 3,9 71,31 81,86

Participação 

Agro%
45,9 44,1 - 9,9 9,4 - - -

Em US$ bilhões

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

19% Empregos 

18 Milhões

23,5% PIB

R$1,16 trilhões

41,5% Exportações

US$81,45 Bilhões



BALANÇA COMERCIAL AGRÍCOLA BRASILEIRA
SÉRIE HISTÓRICA

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

2º 
maior 
saldo

3º maior 
valor



PARTICIPAÇÃO DO AGRONEGÓCIO NAS 
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC



ÍNDICES DE PREÇO E QUANTUM DAS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS DO AGRONEGÓCIO (2000 = 100)

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Em 2017 houve recuperação 
dos preços e continuidade do 

aumento em quantidade



EXPORTAÇÃO AGRÍCOLA BRASILEIRA POR PRINCIPAIS 
DESTINOS - CONCENTRAÇÃO (2017)

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Participação dos 5 
principais destinos:

58%

30% das exportações 
para UE foram farelo de 

soja e café verde

Recorde em celulose e 
carne bovina IN p/ EUA

76% das exportações para 
China foram soja em grãos



EXPORTAÇÃO AGRÍCOLA BRASILEIRA POR 
PRINCIPAIS PRODUTOS - CONCENTRAÇÃO (2017)

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
* Inclui grão, farelo e óleo
** Inclui farinha e preparações

Os demais 
produtos também 
aumentaram em 
valor, apesar do 

aumento da 
concentração da 

pauta nos 6 setores 
(84,6% em 2017)



PUBLICAÇÃO INTERCÂMBIO: COMÉRCIO DO 
BRASIL COM 10 PRINCIPAIS PARCEIROS

Entre os países importadores de 

produtos do agronegócio brasileiro 

também se destacam:

 Turquia (US$ 954,05 milhões; 

+106,5%);

 Coreia do Sul (US$ 1,16 bilhão; 

+26,7%);

 Argentina (US$ 971,47 milhões; 

+25,6%);

 França (US$ 804,44 milhões; 

+17,1%); e

 Hong Kong (US$ 1,51 bilhão; 

+16,1%).

Os dez principais 

mercados 

importadores 

somaram 68,1% do 

valor total 

exportado em 

produtos 

agropecuários. 

Embora 

concentradas nos 

principais 

mercados, as 

exportações 

agropecuárias 

foram direcionadas 

para 180 mercados 

em 2017.



O MAIOR SUPERÁVIT AGRÍCOLA 



PRESENÇA NOS MAIORES MERCADOS 



A MAIOR PARTE DO TERRITÓRIO É PRESERVADA

Fonte: Embrapa, IBGE, CNA, MMA, FUNAI, DNIT, ANA, MPOG. Preparação: Embrapa Monitoramento

Áreas de 
conservação

13,1%

Terras
indígenas

13,8%

Terras
devolutas

18,9%

Cidades, 
infraestrutura..

3,5%

Lavouras e 
Florestas 
Plantadas

9,0%

Pastagens
13,2%

Pastagens
Naturais

8,0%

Vegetação 

Nativa

66,3%

Áreas Produtivas 

nas Propriedades 

Rurais

30,2%

A área de vegetação 

nativa preservada 

dentro das fazendas 

brasileira equivale à 

área total da França 

e Noruega 



Produção Brasileira é de 

Baixa Emissão de Carbono

Crescimento 

continuado e 

sustentável da 

taxa de lotação 

dos rebanhos



TECNOLOGIA “POUPA-TERRA”



PUBLICAÇÃO INTERCÂMBIO: ANÁLISE DE 
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA

Comércio bilateral
Importações 
agrícolas do 

mercado e inserção 
brasileira

Tarifas e questões 
sanitárias /  

fitossanitárias 
(produtos 

potenciais) 

Alta da produção (+108,1% em uma década)

Aumento da rentabilidade em real do 
exportador e desvalorização do câmbio 
nominal (100% entre 2011 e 2016)

Aumento do crédito rural (+ de 200% entre 

2007 e 2016)

Exportações crescentes, mesmo em 
ambiente com queda de preços 
internacionais de commodites
(-43% entre 2011 e 2016)



META ...

ampliar a participação dos produtos 

nacionais no comércio mundial, superar a 

barreira de 10% de participação no                                   

mercado mundial 

DESAFIOS

Diversificação da pauta 

exportadora;

Acesso, a manutenção, a 

ampliação de mercados e a 

agregação de valor aos produtos;

Redução de barreiras                                   

tarifárias e não tarifárias; 

Intensificação das ações  de 

promoção internacional e de 

atração de investimentos.



Desafios 
LOGÍSTICA: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 

O custo logístico médio 

de escoamento da 

produção no Brasil é 

quatro vezes superior 

ao dos EUA e 

Argentina.

O Brasil tem 3,4 

quilômetros de 

infraestrutura 

ferroviária para cada 

1.000 km2 de área. 

Os Estados Unidos, 

principal concorrente 

do Brasil, têm 22,9 

quilômetros, e a 

Argentina, que 

também disputa 

mercados com o país, 

tem 13,3 quilômetros.



Segundo estudo desenvolvido pelo Grupo de 

Inteligência Territorial Estratégica (Gite) da 

Embrapa, a aplicação de investimentos em obras 

estratégicas e o fortalecimento da logística na 

região do Arco Norte seriam fundamentais para 

garantir a competitividade e a expansão da 

produção de grãos no Brasil nos próximos dez 

anos.

CORREDORES LOGÍSTIOS – MODAL DE TRANSPORTE 





RISCO – MARINHA INTERNACIONAL 

A Comissão Coordenadora dos Assuntos 

da IMO (CCA-IMO) está realizando ações 

para preparar a posição para a 

Organização Marítima Internacional 

(IMO), em

assuntos de emissões de gases do efeito 

estufa (GHG) por navios e isso poderá 

resultar na adoção de medidas baseadas 

em mercado (taxas, tarifas e etc.), que 

poderão acarretar em um aumento no 

valor dos fretes marítimos, tendo como 

consequências prejuízos ao nosso comércio 

internacional, incluindo impactos no 

comércio do agronegócio internacional, 

com possíveis desdobramentos nacionais.

IMPACTO ESTIMADO EM 

10% NO VALOR DO FRETE

Estabelecimento de taxação de emissão de embarcações;

Criação de uma série de regras para a eficiência de 

embarcações;

Taxação sobre os combustíveis utilizados neste tipo de 

transporte;

Estabelecimento de um fundo para financiar ações de 

mitigação de emissões 

Adoção de combustível menos poluente, porém com um 

custo superior.



ACORDOS INTERNACIONAIS 

DESAFIOS

A política comercial 

brasileira deve buscar 

eficiência para negociações 

de acordos bilaterais ou 

birregionais relevantes, 

como é o acordo entre 

Mercosul e União Europeia, 

que se arrasta há mais de 

15 anos. E nesses acordos 

devemos procurar reduzir 

os picos tarifários e a 

escalada tarifária que 

inibem a agregação de 

valor nas commodities e 

matérias-primas.

• Modernizar a estrutura 

regulatória do comércio 

brasileiro e fortalecer a rede de 

apoio pública e privada;

• Estabelecer ações conjuntas sobre normas 

técnicas e avaliação de conformidade 

relacionadas ao comércio;

• Atuar de forma conjunta para a redução de 

barreiras em relação ao comércio com o 

restante do mundo.

• Acelerar a integração do Brasil com o mercado 

mundial, via ampliação e celebração de novos 

acordos de livre comércio. 

» União Europeia – conclusão da negociação; 

» Japão – lançamento da negociação;

» México – ampliação do ACE 53 para livre comércio;

» Coreia do Sul – estabelecimento de calendário 

acelerado de negociação; 

» Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) –

diálogo exploratório.



Contato com o IPA

Fone: (61) 3248-4682 /3364-2894

fpa.agropecuaria@gmail.com

mailto:fpa.agropecuaria@gmail.com

