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O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
A expansão da demanda mundial por
água, alimentos, fibras e energia é um fe
nômeno que ocorre há décadas no mundo
e as projeções indicam aumento de 35%
na necessidade por alimentos nos próxi
mos dez anos. Nesse contexto, o agrone
gócio brasileiro terá
um papel de pro
tagonista, ao mes
mo tempo em que
passa por profun
das transformações
econômicas, cultu
rais, sociais, tecno
lógicas, ambientais
e mercadológicas,
as quais impactam
de forma substan
cial o mundo rural.
As tecnologias
e políticas que forma
taram a atual competitividade do agronegó
cio foram fundamentais, no entanto devem
-se definir o ambiente e o foco de atuação
para os próximos anos, no intuito de elevar

ainda mais o protagonismo do agronegó
cio na economia brasileira e no mundo.
Para trazer luz aos caminhos e pa
vimentar ações concretas de inovação e
competitividade, a ABAG, por meio de seu
Comitê de Inovação, realizou uma estrutu
rada pesquisa com
seus associados e
também com em
presas não associa
das, de forma a re
presentar os elos da
cadeia produtiva do
agronegócio, aca
demia e sociedade.
A partir da pesqui
sa realizada, foram
identificadas as ten
dências e desafios
fundamentais
ao
planejamento estra
tégico do agronegócio brasileiro, cadeia
produtiva e políticas setoriais do governo.
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Principais direcionadores
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS PÚBLICAS

FATOR HUMANO

• Ações governamentais coorde
nadas com associações represen
tativas do agronegócio, de modo
a inserir de maneira mais contun
dente a promoção comercial in
ternacional do agronegócio e sua
sustentabilidade.

• Criação de políticas de incentivos
educacionais específicas para abar
car e permitir a inovação por meio
de novas tecnologias, governança
e gestão eficientes dos processos
produtivos e de inteligência compe
titiva.

• Coordenar esforços com a inicia
tiva privada para permitir a integra
ção de sistemas que englobam os
principais subfatores das tecnolo
gias 4.0, de maneira a criar valor
na cadeia e evitar gargalos que dre
nem a competitividade.

• Revisão por parte do MEC da
grade curricular acadêmica das uni
versidades e cursos técnicos pro
fissionalizantes, no sentido de ha
bilitar a força de trabalho às novas
tecnologias 4.0 e visão sistêmica
quanto aos aspectos de sustentabi
lidade dos negócios, com enfoque
ao agronegócio no conceito global
ESG (Environmental, Social and Go
vernance).
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PROPRIEDADE INTELECTUAL
E PATENTES
• Promover parcerias estratégicas en
tre companhias privadas relacionadas
à agroindústria, entidades de classe,
institutos de pesquisa e universidades
a fim de gerar produtos inovadores e
realizar o processo de registro de pa
tentes e propriedade intelectual.
• Estimular as redes de colaboração
para que surjam mais pedidos de pa
tente com alta qualidade, com depósi
tos no Brasil e no exterior.
• Simplificar os processos para regis
tro de propriedade intelectual de modo
a reduzir prazos e custos para empre
sas e pessoas, usufruindo das ações
do órgão responsável pelas con
cessões, com vistas à aceleração dos
processos.
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FINANCIAMENTO E
FOMENTO À INOVAÇÃO
• Aperfeiçoar a comunicação com
os produtores rurais, instituições fi
nanceiras e linhas de crédito, para
melhor encaminhamento de recur
sos tangíveis e intangíveis.

SUSTENTABILIDADE
• Reduzir a “pegada” (carbono,
água, energia) do agronegócio bra
sileiro em toda a sua cadeia, por
meio da adoção intensa de tecno
logia na otimização da utilização de
insumos.

• Assegurar que o financiamento
privado possa continuar crescendo,
uma vez que há o interesse do setor
privado em atender tais demandas,
como operações de Barter e emis
são de Cédulas de Produto Rural
(CPR).

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

INFRAESTRUTURA

POLÍTICA INTERNACIONAL E
ACORDOS COMERCIAIS

• Viabilizar investimentos em in
fraestrutura com parcerias públi
co-privadas em modais de trans
portes e portos, com objetivo de
melhorar a eficácia da logística de
maneira integrada.
• Expansão de cobertura, veloci
dade e estabilidade na comunica
ção de dados, de forma a permitir
a adoção de tecnologias 4.0 que
são fundamentais à produtividade e
também à competitividade.

• Desmistificar a biotecnologia e
ressaltar sua contribuição para a
redução no uso de insumos e de
área produtiva equivalente e articu
lar institucionalmente para que tec
nologias não sejam utilizadas como
barreiras comerciais ao agronegó
cio brasileiro.

• Os acordos internacionais e par
cerias estratégicas entre países de
vem ser estimulados, visando for
talecer o desenvolvimento do setor
com maior acesso às tecnologias e
mercados de todos os blocos eco
nômicos.
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Papel da

ABAG

A ABAG é uma entidade que tem como missão representar o agronegócio em toda a
sua transversalidade, contemplando os interesses de diferentes cadeias, dos insumos agríco
las, passando pela produção à industrialização e comercialização de alimentos, fibras e energia.
Com base nos direcionadores, são citados abaixo alguns planos de ação de competências desta entidade:
1) Articular interesses e demandas entre esferas pública e privada para promoção da competitividade do setor;
2) Posicionamento com argumentos sobre o tema em diferentes eventos do setor, gerando engajamento;
3) Apoio à criação e desenvolvimento de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento do setor, com
participação ativa em debates técnicos;
4) Criação de conteúdo e informações para divulgação nas mídias e imprensa. Promoção de espaços para diálogo
e coalizão de interesses de diferentes cadeias do agronegócio para promoção conjunta do setor na sociedade;
5) Desenvolver e propor políticas públicas que alicercem o ambiente institucional para desenvolvimento, difusão e
exportação de tecnologia;
6) Liderar a criação de um banco de informações sobre agricultura digital com o objetivo de promover o comparti
lhamento de informações;
7) Disponibilizar de forma clara o posicionamento da entidade sobre os temas que impactam o desenvolvimento
de tecnologias para agricultura, tais como telecomunicações, financiamentos, propriedade intelectual, formação de
mão de obra, dentre outros;
8) Propor políticas de acesso à tecnologia de produção e comercialização para pequenos agricultores;
9) Trabalhar para a articulação entre as diferentes iniciativas governamentais que contribuam para o desenvolvimen
to da agricultura, acompanhando o presente momento econômico e político mundial.
10) Criar um ponto focal para divulgação de empresas e soluções agrícolas aproximando empresas e agricultores.

CONSIDERAÇÕES

É indiscutível a capacidade do Brasil de produzir ali
mentos de forma sustentável. Porém, o país tem o
desafio de continuar ocupando lugar de destaque em
um cenário mundial em constante e acelerada muta
ção. O uso intenso da tecnologia em todos os pilares
do agronegócio foi responsável pela mudança de status
do Brasil de importador para exportador de alimentos.
E somente o contínuo desenvolvimento e investimen
to em inovação tecnológica permitirá que esse ciclo

FINAIS

virtuoso não seja interrompido e revertido. A visão de
orientadores estratégicos, aqui apresentados, contri
buem, mas não esgotam o assunto, sobre manter o
contínuo desenvolvimento da agricultura conservacio
nista brasileira. Neste sentido, a ABAG manterá este
documento sempre aberto a revisões e inserções e,
mais do que isto, trabalhará para a implantação e para
o desenvolvimento dos pontos aqui mencionados.

Acesse o Position Paper completo:
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