
POLÍTICAS PÚBLICAS

- Ações governamentais em conjunto com 
o setor para a promoção comercial inter-
nacional do agronegócio e sua sustentabi-
lidade.

- Esforços com a iniciativa privada para a 
integração de sistemas que englobem as 
tecnologias 4.0, para agregar valor à 
cadeia e evitar gargalos que drenem sua 
competitividade.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATENTES

-  Promover parcerias estratégicas entre players da agroindús-
tria, a  fim de gerar produtos inovadores e realizar registros de 
patentes e propriedade intelectual.

- Simplificar os processos para registro de propriedade intelec-
tual, de modo a reduzir prazos e custos

SUSTENTABILIDADE

- Reduzir a “pegada” (carbono, água, energia) do 
agronegócio brasileiro, por meio da adoção de tecno-
logia na otimização da utilização de insumos.

- Promover a economia circular, por meio de políticas 
e tecnologias que façam uso de bioinsumos.

- Desmistificar a biotecnologia e ressaltar sua contri-
buição para a redução no uso de insumos e redução 
de área produtiva equivalente.

FATOR HUMANO 

- Criação de políticas de incentivos educacionais específicas para 
permitir a inovação, por meio de novas tecnologias, governança e 
gestão eficientes dos processos produtivos.

- Revisão da grade curricular das universidades e cursos técnicos 
profissionalizantes, no sentido de habilitar a força de trabalho às 
novas tecnologias 4.0.

INFRAESTRUTURA

- Promoção da logística inter-
modal, com investimentos em 
infraestrutura com parcerias 
público-privadas em modais 
de transportes e portos.

- Expansão de cobertura, velo-
cidade e estabilidade na comu-
nicação de dados.

FINANCIAMENTO E 
FOMENTO À INOVAÇÃO 

-  Melhorar a comunicação com os produtores rurais e insti-
tuições financeiras e linhas de crédito.

- Assegurar que o financiamento privado possa continuar 
crescendo, como operações de Barter e emissão de Cédu-
las do Produto Rural (CPR).

O agronegócio brasileiro é um dos maiores fornecedores mundiais de 
alimentos, ao mesmo tempo em que passa por profundas transformações 
econômicas, culturais, sociais, tecnológicas, ambientais e mercadológicas, 
que impactam de forma substancial os elos de todas as cadeias agroindus-
triais. Para identificar os principais direcionadores que auxiliem nessa trans-
formação e promovam a inovação e a competitividade, a ABAG, por meio de 
seu Comitê de Inovação, realizou uma pesquisa com diferentes stakehol-
ders do setor. Com os resultados obtidos, foram identificados pontos funda-
mentais ao planejamento estratégico do agronegócio brasileiro, de suas 
cadeias produtivas e suas políticas governamentais.

POLÍTICA INTERNACIONAL E 
ACORDOS COMERCIAIS

- Estimular acordos internacionais e parcerias 
estratégicas entre países, visando fortalecer o 
desenvolvimento do setor, com maior acesso às 
tecnologias e mercados de todos os blocos eco-
nômicos.
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