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ciência, tecnologia e inovação

O modelo de desenvolvimento agropecuário brasileiro, ba-
seado em ciência e tecnologia, mostrou-se um sucesso 
mundial. Poucas nações, hoje, contam com um setor agrí-

cola tão diversi� cado e relevante como o do Brasil. O País deixou 
de ser importador em larga escala de tecnologia e alimentos 
para se tornar gerador de conhecimentos sobre a agricultura 
tropical e sustentável e um dos maiores produtores de alimen-
tos do mundo, capaz de exportar para cerca de 170 países, com 
enorme impacto na balança comercial.

Inúmeros são os exemplos de sucesso dos resultados da pes-
quisa agropecuária brasileira na economia nacional nas últimas 
décadas. Destacam-se:

• Na década de 1970, a transformação de solos ácidos e po-
bres de nutrientes em áreas férteis e produtivas, junto com a 
adaptação de culturas de clima temperado para a faixa tro-
pical (como a soja), tornou o Cerrado um celeiro produtor 
de alimentos, com a possibilidade de produzir duas safras 
anuais na mesma área.

• A geração de cultivares de feijão-carioquinha mais produti-
vas e com resistência a doenças e pragas, iniciada pelo Ins-
tituto Agronômico (IAC) na década de 1960 e continuada 
por diferentes empresas públicas de pesquisa, impulsionou 
o consumo de uma variedade até então pouco conhecida 
no território brasileiro. Esse trabalho foi fundamental para 
ajudar a acabar com as crises de abastecimento que gera-
vam alto custo do produto e longas � las de consumidores.

• A inoculação de bactérias que � xam o nitrogênio do ar às se-

mentes de soja, iniciada pela cientista Johanna Döbereiner, 
da Embrapa, envolveu diferentes instituições de pesquisa e 
ensino e hoje alcança 33,9 milhões de hectares, permitindo 
aos agricultores e ao País economizar R$ 42,3 bilhões ao ano, 
além de evitar impactos ambientais na aplicação de fertili-
zantes nitrogenados. 

• Das centenas de tecnologias geradas pela pesquisa nacio-
nal, destacam-se as que consolidaram a base de sustenta-
ção de duas políticas públicas importantes para o compro-
misso brasileiro de redução das emissões de gases de efeito 
estufa: o Programa ABC (de � nanciamento) e o Plano Agri-
cultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC, em vigor 
desde 2010. Uma dessas tecnologias, o sistema integração 
lavoura, pecuária e � orestas (ILPF), é utilizada, sob diferen-
tes combinações, em mais de 14 milhões de hectares no 
Brasil.

• Há dois anos, novas variedades de trigo, desenvolvidas para 
o bioma Cerrado, estão gerando recordes de produtividade 
e, ao mesmo tempo, expandindo o cultivo para áreas fora 
da região Centro-Sul. Esse desenvolvimento representa um 
fenômeno único no mundo, ou seja, a produção sustentá-
vel de trigo nos trópicos. Na safra de 2017, a produtividade 
máxima alcançada com a produção desse grão chegou a 
8.388 quilos por hectare em algumas propriedades, en-
quanto a média nacional foi de 2.800 kg/ha. A produção 
de trigo nos trópicos poderá contribuir para a redução da 
fome em todo o mundo, ajudando o Brasil a cumprir seus 
compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (Agenda 2030).
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Um dos fatores responsáveis pela posição de destaque do agro-
negócio brasileiro é a Ciência como promotora de transformações 
estruturais e impulsionadora de avanços econômicos, ambientais 
e sociais. Em pouco mais de quatro décadas, a produção de grãos 
aumentou mais de cinco vezes, enquanto a área plantada cresceu 
apenas 60%. Atualmente, mais de 60% do crescimento anual da 
produção agrícola do País decorre do fator tecnologia.

A formulação de programas de governo requer uma análise mi-
nuciosa dos desa� os que a agricultura nacional tem pela frente, 
parte dos quais podem ser superados com adequados esforços 
de pesquisa e desenvolvimento. Ciente do seu papel como insti-
tuição pública dedicada à Ciência e Inovação, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) preparou o presente docu-
mento como um insumo ao processo de re� exão dos postulantes 
a cargos eletivos nas eleições de 2018. Nesse sentido, resume a 
seguir os principais desa� os a serem enfrentados para garantir, 
no futuro, a posição de liderança ocupada pelo Brasil atualmente 
em agricultura tropical e na pesquisa agropecuária. Além disso, 
oferece recomendações para fortalecer o sistema brasileiro de 
pesquisa agropecuária.

 Desa� os

O conjunto mais recente de tendências e transformações na-
cionais e globais com potencial de impactar as atividades agrí-
colas do Brasil nos próximos anos foi identi� cado e analisado por 
centenas de especialistas da Embrapa e de sua rede de parceiros 
públicos e privados. O resultado desse esforço analítico foi con-
solidado no documento “Visão 2030: o futuro da agricultura 
brasileira”, lançado em abril de 20181. 

O conteúdo do “Visão 2030” permite de� nir diretrizes estraté-
gicas que orientam a tomada de decisão dos setores público e 
privado que atuam na agricultura, com especial atenção à pro-
gramação de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) das 
organizações nacionais. Da mesma forma, indica linhas de atua-
ção para o poder público promover um futuro sustentável para a 
agricultura brasileira, em seus três pilares: econômico, ambiental 
e social. Conforme consta no documento, foram apresentados 
os principais desa� os do setor nos próximos anos, vinculados a 
megatendências e desa� os identi� cados. Ademais, leva em con-
sideração o comprometimento da sociedade com os princípios 
da sustentabilidade, particularmente por meio dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), coordenados pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). 

1  Embrapa. Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. – Brasília, 
DF : Embrapa, 2018. 212 p. Versão online: www.embrapa.br/futuro

 Megatendências e principais desa� os para a atuação do 
poder público

1. Mudanças socioeconômicas e espaciais na agricultu-
ra – compreendem alterações na geogra� a da produção 
agrícola brasileira — deslocamento espacial de culturas e a 
incorporação de novas áreas para atividades agrícolas — e 
transformações socioeconômicas, por exemplo, tendências 
migratórias entre as regiões do País e a concentração da pro-
dução e da renda em um número relativamente pequeno 
de estabelecimentos rurais.

• Constatações: queda da disponibilidade de mão de obra 
no campo; risco de aumento da pobreza rural em algumas 
regiões; busca de melhores condições de vida nas cidades; 
abertura de postos de trabalho com maior nível de quali� ca-
ção atrelados à intensi� cação tecnológica. 

• Ações do poder público: estabelecimento de políticas pú-
blicas inovadoras e integradas, abarcando as áreas de edu-
cação (com ênfase na formação pro� ssional), saúde, sanea-
mento, crédito e assistência técnica. Foco na inclusão social 
e produtiva, na redução das desigualdades, na expansão das 
condições de acesso e conexão digital no campo e na erra-
dicação da pobreza. 

2. Intensi� cação e sustentabilidade dos sistemas de produ-
ção agrícolas – caracterizadas por crescente demanda de 
alimentos imposta pela expansão populacional do planeta 
diante de um ambiente com recursos naturais � nitos. No-
vos mecanismos legais aliados à crescente conscientização 
ambiental exercem pressão para que as atividades agrícolas 
ocorram com base em baixo impacto ambiental e em inten-
si� cação produtiva e sustentável.

• Constatações: demanda crescente da sociedade pelo de-
senvolvimento de sistemas de produção mais sustentáveis. 
Pressão mundial pela sustentabilidade em seus aspectos 
social, econômico e ambiental. Limitação e deterioração de 
recursos naturais, especialmente solo e água. Expansão da 
produção de agroenergia — biocombustíveis e biogás — e 
das energias eólica e solar no ambiente rural. 

• Ações do poder público: promoção de ações públicas e 
privadas voltadas ao desenvolvimento de sistemas de pro-
dução mais resilientes e à adoção de técnicas sustentáveis, 
tais como: sistemas integração lavoura, pecuária e � oresta 
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(ILPF), agro� oresta e agricultura orgânica; plantio direto e 
� xação biológica de nitrogênio; recuperação de pastagens 
degradadas; manejo de � orestas nativas e � orestas planta-
das; otimização da irrigação; controle biológico de pragas e 
doenças; reciclagem de resíduos; e produção protegida. A 
concessão de crédito, a oferta de incentivos � scais e a cria-
ção de marcos legais estão entre as iniciativas ao alcance do 
poder público para impulsionar a adoção de tais sistemas, 
técnicas e práticas.

3. Mudança do clima – estudos indicam que o aquecimen-
to global é uma realidade2. Caso as emissões de gases do 
efeito estufa (GEE) continuem crescendo nos níveis atuais, 
a temperatura do planeta poderá aumentar cerca de 5,4ºC 
até 2100. 

• Constatações: estudos e análises de cenários desenvolvi-
dos por diferentes instituições indicam riscos e possíveis im-
pactos para a agricultura, em todo o mundo, nas próximas 
décadas. Novos compromissos nacionais e internacionais 
para enfrentar as mudanças climáticas serão necessários. 
Tecnologias avançadas terão grande potencial para promo-
ver a sustentabilidade, sabendo-se que suas formas de uso e 
aplicação são dependentes das decisões humanas. 

• Ações do poder público: participar de maneira proativa nas 
agendas nacionais e internacionais comprometidas com 
o tema (por exemplo: o Plano Setorial de Mitigação e de 
Adaptação para a Consolidação de uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na Agricultura – Plano ABC). Estímulo à 
adoção de novas tecnologias. Fomento à expansão de pro-
cessos tecnológicos com potencial de mitigação das emis-
sões de GEE, com destaque para: recuperação de pastagens 
degradadas; integração lavoura, pecuária e � oresta; sistema 
de plantio direto; ampliação do uso da � xação biológica de 
nitrogênio em novas culturas; � orestas plantadas e trata-
mento de dejetos animais 3. 

4. Riscos na agricultura – dependência dos recursos naturais, 
das condições climáticas, de processos biológicos (aspectos 
inerentes à natureza das atividades agropecuárias) somam-
-se a fatores de diferentes ordens, tais como: alterações de 
mercados e na economia; pressões e demandas não pre-
vistas do público consumidor, que fogem ao controle dos 
gestores rurais; e utilização de técnicas e ferramentas mais 
avançadas de gestão de risco, potencialmente sob controle 
dos gestores rurais. 

• Constatações: elevação dos riscos inerentes às atividades 
agrícolas, e não só aqueles de natureza ambiental, mas tam-
bém energética e sanitária (animal e vegetal) e os relaciona-
dos a insumos, a investimentos, a mercados, à comercializa-
ção e à gestão da propriedade.

• Ações do poder público: ampliação e implantação de polí-

2 Cf. o quinto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudan-
ças Climáticas (Intergovernamental Panel on Climate Change - IPCC).
3 Cf. Embrapa. Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. – Brasília, 
DF: Embrapa, 2018. p. 93

ticas públicas que fortaleçam as articulações público-priva-
das e público-públicas a � m de promover sistemas de ges-
tão integrada de riscos na agricultura. Fomento ao sistema 
de defesa zoo� tossanitária agrícola preventiva, bem como 
de pesquisa, para reduzir a exposição aos riscos sanitários 
animais e vegetais. Integração dos sistemas de informação e 
bases de dados de risco climático com informações de mer-
cado, recursos naturais, sanidade animal e vegetal, logística 
e infraestrutura. 

5. Agregação de valor às cadeias produtivas agrícolas – O 
vínculo entre saúde/nutrição/alimentação e produtos agrí-
colas é um dos aspectos responsáveis pela consolidação 
dessa megatendência. É preciso difundir o entendimento 
de que a adição de valor a um produto é derivada da per-
cepção de valor que o consumidor atribui a uma determi-
nada característica dele. Isso inclui a perspectiva de criação 
conjunta de valor entre produtor/fornecedor e seu consu-
midor. Estratégias de políticas públicas, de comunicação 
e de marketing ajudam a adicionar outros valores a esses 
produtos, tais como características associadas à brasilidade 
e aos nossos diferentes regionalismos. Importante destacar 
que a adição de valor a um produto se dá em termos geren-
ciais-produtivos ao se desenvolver novas características, mas 
que só há agregação de valor quando essa adição gera ga-
nhos na relação receita – custos. Há também uma mudança 
em relação às diversas possibilidades de uso e agregação de 
valor da biomassa. Existem plantas que podem ser utilizadas 
quase que na sua totalidade, como, por exemplo, o algodão: 
as � bras podem servir de insumo para a indústria têxtil, da 
semente produz-se o óleo, que é um material básico para a 
indústria de cosméticos. Após a obtenção do óleo, há ainda 
a possibilidade de uso do resíduo como proteína para enri-
quecer a ração animal. O desenvolvimento de vários produ-
tos a partir de um insumo de origem biológica e sua parti-
cipação em diversas cadeias, a utilização do conhecimento 
de diversas áreas, a aproximação entre os setores e um maior 
relacionamento entre a agricultura e a indústria são caracte-
rísticas da bioeconomia atual.

• Constatações: mercados ainda mais competitivos. A socie-
dade se tornará mais exigente e so� sticada, formada por 
consumidores propensos a pagar mais caro por produtos 
diversi� cados e especializados. Há uma perspectiva de am-
pliação de uso de produtos da biodiversidade nativa para 
atender tais exigências. Além da nutrição, o alimento ga-
nhará novos espaços, com seu poder de socialização, prazer 
sensorial e experiência cultural, gerando oportunidade para 
expressivo crescimento de aspectos relacionados à rotula-
gem e às certi� cações, como os selos de qualidade, deno-
minação de origem, produto orgânico e socioambiental. Os 
recursos biológicos, em contraponto aos fósseis, passam a 
ser considerados como insumos para diversos produtos em 
diferentes cadeias, há oportunidades para a agregação de 
valor, e a necessidade do desenvolvimento e utilização de 
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tecnologias que aumentem a produtividade, mas que tam-
bém assegurem o uso sustentável de recursos. Na bioeco-
nomia, o aproveitamento máximo dos insumos e a utiliza-
ção de resíduos tanto da agricultura quanto da indústria são 
desa� os que precisam ser enfrentados.     

• Ações do poder público: políticas públicas de apoio e 
incentivo à implantação e consolidação de processos de 
rastreabilidade dos produtos agropecuários (com informa-
ções de local de origem, insumos utilizados, colheita, abate, 
processamento, conservação, qualidade, armazenamento e 
transporte) são essenciais para atendimento ao consumidor, 
que exigirá transparência em relação a tais características. 
Investimentos e foco em políticas públicas e em iniciativas 
com potencial para gerar emprego e renda no meio rural, 
com base na diversi� cação das atividades agrícolas, incluem 
a oferta de produtos com novas funcionalidades e aqueles 
associados a características típicas regionais. Um melhor co-
nhecimento dos recursos biológicos, soluções tecnológicas 
disponíveis e que precisam ser desenvolvidas, de acordo 
com o território, e uma coordenação dos atores que já par-
ticipam da bioeconomia são fundamentais para que o Brasil 
se torne um protagonista na bioeconomia mundial, a partir 
de uma estratégia nacional.

6. Protagonismo dos consumidores – as formas de interação 
e de comunicação entre empresas e consumidores, cida-
dãos e governos vêm sendo constantemente transformadas 
pelo avanço das tecnologias de informação e de comuni-
cação. A facilidade de acesso a dispositivos móveis, o baixo 
custo do acesso à internet, a profusão de informações oriun-
das de fontes diversi� cadas (e não apenas das mídias tradi-
cionais) estão entre os fatores impulsionadores de um maior 
protagonismo dos indivíduos. A transformação impulsiona-
da pelo papel mais central dos consumidores tem gerado 
novos modelos de negócios e oportunidades em diversos 
setores, entre os quais o agroindustrial. Contudo, ao mesmo 
tempo, essa tendência produz desa� os para os tomadores 
de decisão em diversos segmentos: políticas de concorrên-
cia, proteção e privacidade dos consumidores, tributação, 
direitos de propriedade intelectual, entre outros.

• Constatações: crescente nível de escolaridade da popula-
ção adulta brasileira nas próximas décadas. Acelerada in-
tensi� cação do uso de plataformas digitais nas relações de 
consumo. Ampliação da cocriação de produtos e serviços. 
Movimento global no sentido de promover a redução das 
perdas e desperdícios de alimentos. Maior acesso às infor-
mações por meio de novas mídias nos meios urbano e rural. 
A economia digital e colaborativa incrementará ainda mais 
as habilidades de negociação e interação do consumidor 
nos processos comerciais.

• Ações do poder público: políticas públicas e investimentos 
que estimulem novos modelos de negócio, como a venda 
direta pelo produtor; fortalecimento de rotas curtas para a 
produção, escoamento e consumo de produtos locais e re-
gionais (a exemplo do Programa Rota do Cordeiro no sertão 
nordestino4); desenvolvimento de alimentos a partir de ex-
cedentes e a valorização de produtos regionais, orgânicos 
e com fortes características nutricionais especí� cas (pró-bi-
óticos, vitamínicos, não alergênicos, bioestimulantes, etc.). 
Promoção de ações de responsabilidade social, tais como a 
inclusão dos diferentes grupos sociais de produtores tradi-
cionais no mercado; promoção de práticas empresariais am-
bientalmente corretas e socialmente justas, que garantam 
os direitos de produtores e de trabalhadores. 

7. Convergência tecnológica e de conhecimentos na agri-
cultura – a agricultura passa por intensa transformação 
digital, marcada por avanço e convergência entre subáreas 
como nanotecnologia, biotecnologia e as ciências cogniti-
vas. Trata-se de um processo de integração sinérgico de co-
nhecimentos e tecnologias já disponíveis em várias áreas e 
setores que ampliam a possibilidade de geração de novos 
conhecimentos. 

• Constatações: ampliação do desenvolvimento cientí� co 
com a utilização convergente das áreas de nanotecnologia, 
biotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva. 
Crescente convergência das geotecnologias (GPS e sistemas 
de informação) com a agricultura de precisão (robótica, au-
tomação e inteligência arti� cial) proporcionará novos pata-
mares de e� ciência e sustentabilidade na produção animal e 
vegetal via agricultura digital. A interoperabilidade por meio 
da IoT (Internet of things – Internet das Coisas, na sigla em 
inglês) permitirá ampliar a supervisão e a análise das ope-
rações nas propriedades rurais. Grande oferta de aplicativos 
para pequenos, médios e grandes produtores voltados para 
gestão das áreas agrícolas, manejo de rebanhos, cotação de 
insumos, previsão de clima, identi� cação de doenças, uso 
de defensivos, irrigação, Código Florestal e comercialização. 
A convergência de conhecimentos e tecnologias já dispo-
níveis em várias áreas e setores da ciência e tecnologia está 
alterando o modo de fazer pesquisa e desenvolvimento em 
busca de soluções para os problemas agrícolas, está trans-
formando máquinas, equipamentos e formas de produção 
agropecuária, e está criando o mercado agrícola digital. As 
fazendas inteligentes se tornam realidade: a produção agrí-
cola já experimenta maior acesso à energia elétrica, com o 
uso crescente de painéis solares, o que permite vislumbrar a 
superação dos problemas de comunicação com maior uso 
de computadores e a integração dos fazendeiros na rede 4G, 
sua atualização para o padrão 5G e � nalmente seu acesso à 
Internet das Coisas (Iot). Assim os produtores agrícolas po-
derão participar da convergência possível pela integração 

4 O Programa “Rota do Cordeiro” é uma iniciativa do Ministério da 
Integração Nacional, com a participação da Embrapa Caprinos e Ovinos e 
diversos parceiros locais, regionais e nacionais. O objetivo é apoiar a atividade 
de produção de cordeiros e cabritos no Nordeste e todas as atividades que 
estão ligadas a essa cadeia produtiva, como a frigori� cação, distribuição e 
comércio; bene� ciamento da carne; culinária e gastronomia.



A Pesquisa Agropecuária e o Futuro do Brasil

Propostas para o sistema brasileiro de 

ciência, tecnologia e inovação 5

de geotecnologias, agricultura de precisão, da evolução 
exponencial da inteligência arti� cial e de outros recursos 
computacionais para promover a transformação digital das 
fazendas, viabilizando o chamado smart farming e as smart 
farms. Nelas será possível a aquisição de dados e a supervi-
são de operações agrícolas em tempo real. Máquinas serão 
acionadas remotamente ou de forma autônoma a partir 
do desenvolvimento de aplicativos para auxiliar pequenos 
e grandes produtores em tarefas como gestão das áreas 
agrícolas, manejo de rebanhos, previsão de clima, identi� -
cação de doenças, uso de defensivos, irrigação, adequação 
ao Código Florestal, cotação de produtos e comercialização 
da produção.

• Ações do poder público: políticas públicas e investimentos 
focados na disseminação e utilização de tecnologias de úl-
tima geração no meio rural, entre produtores de diferentes 
portes, tais como soluções baseadas em IoT e inteligência 
arti� cial. Políticas públicas que levem em consideração a 
lógica do mercado digital, em que o relacionamento com 
clientes e consumidores seja baseado no uso intensivo da 
automação e da convergência das tecnologias de informa-
ção e de comunicação (TICs). Fomento da ciência cidadã, 
um novo conceito que propõe valorizar e incorporar o co-
nhecimento local sobre processos e fenômenos e validar 
resultados e produtos obtidos em organizações de pesqui-
sa.                                     

8. Assimetrias sociais, pobreza rural e inclusão produtiva – 
especialmente em função da forte expansão da agropecuá-
ria nas duas últimas décadas, aprofundaram-se as diferenças 
sociais e econômicas nas regiões rurais. Em outros termos, 
a desigualdade social alargou-se, entre regiões e, parti-
cularmente, entre os tipos de produtores rurais. Enquanto 
intensi� cou-se o processo de produção de riqueza nas re-
giões onde se concentram os cultivos considerados mais 
“dinâmicos”, outras regiões, como o Nordeste rural, foram se 
tornando ainda mais pobres, relativamente. Não obstante 
ações de minimização da pobreza rural, como as políticas 
de transferência de renda “condicionadas”, como o progra-
ma “Bolsa Família”, as quais vêm reduzindo a intensidade da 
precariedade social, as diferenças sociais, de fato, vêm sendo 
ampliadas no campo brasileiro. 

• Constatações: em diversas regiões rurais, os processos de-
mográ� cos gerais (como a redução do tamanho das famí-
lias) combinam-se com a crescente facilidade de abandono 
da atividade, com a migração, em especial, dos jovens rurais. 
Existe atualmente uma íntima relação entre o crescimen-
to da economia nacional e essas decisões migratórias. As 
políticas sociais ainda “seguram” milhares de famílias rurais 
empobrecidas, mas não reduzem o fenômeno da pobreza 
rural. O campo, analisado como um todo, está cada vez mais 
marcado por assimetrias sociais e, em face da necessidade 
de aprofundamento tecnológico para permitir a inclusão 
em mercados competitivos, uma proporção considerável 
de produtores de porte médio e pequeno vêm encontrando 
di� culdades de incluir-se produtivamente.

• Ações do poder público: o emprego rural de baixa quali-
� cação está diminuindo e, por isso, é preciso intensi� car os 

programas de treinamento e requali� cação. São urgentes 
mais investimentos na chamada “agricultura familiar”, em 
todas as regiões, pois é um grande universo de produtores 
que ampliam as formas de ocupação, além de crescerem as 
chances de integração aos mercados, especialmente aque-
les regionais e ligados às pequenas cidades do interior. É 
provável que se torne necessária uma ação federal exclusi-
vamente destinada ao Nordeste rural, por ser esta a região 
brasileira onde concentra-se, aproximadamente, a metade 
das famílias tecnicamente consideradas como “pobres ru-
rais”, e as condições de produção vêm se tornando ainda 
mais ameaçadoras.

O enfrentamento dos desa� os mencionados pressupõe es-
forços para garantir a ampliação e a qualidade das atividades de 
pesquisa e inovação no Brasil. Novos mecanismos de � nancia-
mento e investimento deverão ser criados para a superação do 
atual nível de aproximadamente 1,5% do PIB setorial aplicado em 
PD&I no Brasil. De modo a que o sistema brasileiro de PD&I seja 
competitivo, a longo prazo, é necessário isonomia de condições 
diante dos principais competidores internacionais, que investem 
cerca de 3% do PIB setorial em pesquisa. É preciso elevar os inves-
timentos em pesquisa e inovação no País, incentivando e enga-
jando o setor privado nesse empreendimento. Há necessidade de 
avanços na integração de esforços entre as diferentes instituições 
que trabalham com pesquisa agropecuária (Embrapa, universida-
des, empresas estaduais de pesquisa, por exemplo) nos moldes 
do funcionamento das similares norte-americanas. Além disso, 
fortes ganhos podem ser atingidos com estímulo a políticas de 
maior integração entre áreas de pesquisa.

 Propostas

Diante da realidade atual da agricultura nacional, das megaten-
dências e dos desa� os identi� cados, algumas propostas funda-
mentais para o sistema brasileiro de pesquisa agropecuária são: 

a. estabelecimento de meios concretos que permitam a cria-
ção de um ou mais Fundos para o � nanciamento de pes-
quisas, sustentados por mecanismos como renúncia � scal e/
ou desmobilização de ativos da União e dos Estados, e par-
ticipação do setor privado com governança compartilhada 
(moldes dos “checko�  programs” americanos); de� nição de 
modelos de auto� nanciamento da pesquisa pública na área 
agrícola; 

b. criação de políticas e orientações diversas que estabeleçam 
as condições necessárias para a venda de ativos gerados 
pela pesquisa agropecuária, e que o resultado desta venda 
seja revertido integralmente às instituições geradoras; 

c. desenvolvimento de mecanismos que garantam o � uxo 
adequado de recursos � nanceiros dos Tesouros Federal e Es-
taduais para instituições públicas de pesquisa sem risco de 
contingenciamento; 

d. desenvolvimento e aprimoramento de mecanismos de 
acesso a recursos (materiais, � nanceiros e humanos) prove-
nientes de organizações e empresas privadas; 
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e. criação de instrumentos que estimulem doações, � nancei-
ras e patrimoniais, por parte de órgãos, empresas, pessoas 
físicas, nacionais e internacionais a instituições públicas de 
pesquisa;

f. estabelecimento de políticas públicas regionalizadas visan-
do maior dinamismo organizacional cientí� co-industrial-
-institucional, apoiando arranjos produtivos agroindustriais 
e sua integração aos mercados locais;

g. fortalecimento de alianças estratégicas nacionais e interna-
cionais, conjugando atores e ações governamentais, do se-
tor privado e da sociedade civil organizada para maior aces-
so a informações, tecnologias, � nanciamentos e mercados;

h. fortalecimento de mecanismos de articulação público-pri-
vada e público-pública, visando integrar investimentos e 
esforços estruturais diante das rupturas tecnológicas cres-
centes e ampliar o acesso à saúde, à educação e à segurança 
alimentar das comunidades rurais, a � m de minimizar as de-
sigualdades regionais;

i. � exibilização na contratação de mão de obra para a pesquisa 
e serviços nas empresas públicas de pesquisa agropecuária;

j. � exibilização de � nanciamentos internacionais, não substi-
tutivos ao orçamento público, para investimentos e ações 
estruturantes;

k. abertura para a internacionalização da ciência brasileira.

 Outras Sugestões

Além das propostas acima apresentadas para ações dirigidas 
ao fortalecimento do sistema brasileiro de pesquisa agropecuária, 
sugerem-se, a seguir, medidas para um melhor desempenho da 
agricultura do País.

• Avaliar a criação de uma bolsa de cereais latino-americana, 
no âmbito de uma política de mercado, com objetivo de as-
segurar o preço de soja, milho e trigo. 

• Fomentar o desenvolvimento de infraestrutura na área de 
armazenagem regional e local. A medida favoreceria a or-
ganização da logística e reduziria vulnerabilidade da depen-
dência da infraestrutura de estradas para escoamento. 

• Planejamento logístico que aumente a integração e torne os 
modais de transporte mais e� cientes, permitindo um � uxo 
ágil e barato da produção agrícola brasileira.

• Nacionalização e internacionalização (Argentina, Bolívia, Pa-
raguai e Uruguai) de legislação � tossanitária com vistas ao 
controle de ameaças como: ferrugem-da-soja, mosca-bran-
ca (interação feijão e soja), Amaranthus palmeri (caruru pal-
meri) entre outras.

• Política de educação visando à formação de pro� ssionais 
para atender o futuro da agricultura, com a interação entre 
universidades e instituições de pesquisa, e também a for-

mação de consultores independentes para o atendimento 
regional da demanda por assistência técnica. 

 Considerações � nais

O mundo rural passou a depender mais do conhecimento 
gerado além dos limites das ciências agrárias e assumiu caráter 
multifuncional. A agricultura tradicionalmente concentrada na 
produção de alimentos e � bras abriu espaço para a agricultura 
também produtora de energia renovável e promete, em futuro 
próximo, como provedora de serviços ambientais e ecossistê-
micos, manter interface com a indústria da química verde, da 
nutrição, da saúde e do meio ambiente no contexto da bioe-
conomia.

A utilização de recursos biológicos de forma sustentável, seu 
processamento em diversos produtos, agregando valor e contri-
buindo para o crescimento do País dentro de uma economia cir-
cular é uma tendência mundial. O Brasil possui recursos naturais, 
biodiversidade, tecnologia desenvolvida para os trópicos e já está 
inserido na bioeconomia. Há necessidade de um maior reconhe-
cimento dessa realidade, das oportunidades existentes, e de uma 
coordenação entre os atores que já fazem parte da bioeconomia 
brasileira para que seu desenvolvimento seja mais rápido e e� -
ciente trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais.

Isso faz crescer a dependência em conhecimentos, tecnologias 
e inovação e a importância de se ampliar as interfaces entre as 
ciências agrárias e outras múltiplas áreas do conhecimento. Estão 
a favor da agricultura do futuro os extraordinários avanços cien-
tí� cos em diferentes campos do conhecimento, como a biotec-
nologia, a nanotecnologia, a automação e a robótica, além das 
tecnologias da informação e da comunicação (TICs). 

O grande desa� o é desenvolver novos produtos e processos, 
capazes de atender a um novo padrão de consumo, e de alcançar 
mercados mais competitivos e rentáveis. Para que isso aconteça, 
a pesquisa e a inovação precisam ser tratadas com elevada prio-
ridade. Essa é uma grande oportunidade para o Brasil, do qual se 
espera protagonismo crescente e competência na produção de 
alimentos. O conjunto de transformações pelas quais passa a so-
ciedade mundial terá enormes implicações para a agricultura e o 
agronegócio. A pesquisa nacional está atenta a essas tendências 
e mudanças e precisará seguir investindo em capacitação de seus 
colaboradores e na so� sticação de processos, métodos e infraes-
trutura para continuar contribuindo com o desenvolvimento de 
um agronegócio sustentável e competitivo. 

A experiência brasileira na construção de uma nova agricultu-
ra no cinturão tropical baseada em ciência e tecnologia mostrou 
ao mundo que investir em pesquisa agropecuária faz a diferença. 
No entanto, esse é um processo contínuo e de longo prazo que 
precisa ter alicerces em políticas públicas e decisões de gover-
nos. É fundamental garantir e ampliar o apoio público à ciência 
para que o Brasil mantenha a sua posição entre os líderes no setor 
agrícola mundial e assegure a sua capacidade de gerar inovação 
para um setor fundamental da economia. Dessa forma, as orga-
nizações públicas e privadas irão fortalecer a soberania alimentar, 
minimizar as desigualdades regionais e apoiar o contínuo desen-
volvimento da sociedade brasileira.


