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1 - INTRODUÇÃO 

• O objetivo da exposição é apresentar alguns aspectos 
produtivos e socioambientais da agricultura e do rural 
brasileiro antes e durante a pandemia da COVID-19. 
 

• A partir do breve diagnóstico realizado pretende-se 
contribuir com o tema geral do painel sobre os rumos da 
economia e da agricultura brasileira nos próximos anos. 
 

• A argumentação terá como base a revisão da literatura, a 
compilação de dados estatísticos e, especialmente, a 
recapitulação de alguns debates levados adiante nos 
Congressos da SOBER e nas duas últimas SOBER Lives. 



2 - AGRICULTURA E ECONOMIA: 
RELEMBRANDO IGNÁCIO RANGEL 

• O setor agrícola de uma economia em 
processo de industrialização deve 
cumprir duas ordens de funções 
(RANGEL, 2004, p. 67): 

• a) suprir, na quantidade e nas 
especificações necessárias, os bens 
agrícolas de que carece o sistema, 
consideradas as necessidades do seu 
comércio exterior; 

• b) liberar, reter ou mesmo reabsorver 
mão-de-obra, conforme as 
circunstâncias, de acordo com as 
necessidades das próprias atividades 
agrícolas e as dos demais setores do 
sistema econômico. 
 



• A agricultura é funcional ao sistema econômico. Mas a modernização 
desigual e concentradora do setor cria um “excedente populacional” que 
gera uma “bomba migratória” que pode agravar a crise urbana. 
 

• O problema da metropolização anacrônica do Brasil, do desemprego 
estrutural, da violência tornava a situação de crise urbana uma questão 
de ordem pública. 
 

• Nesse contexto, segundo Rangel (2004), era preciso fortalecer as formas 
familiares de produção no campo para recompor a economia natural, 
garantir moradia digna e reduzir a pressão sobre as cidades (reforma 
agrária não essencialmente agrícola). 
 

• Também era preciso cuidar da proteção da natureza, que não apenas 
havia sido dominada e amansada, mas estava sendo assassinada (A 
queimada e a ecologia).  
 

• Se isso não fosse feito, as Grandes Metrópoles eram o “fim da linha”, 
colocando em xeque a própria viabilidade do sistema econômico. 



3 – ALGUNS FATOS MARCANTES 
ANTES DA COVID-19 

• O Brasil tem uma agricultura bem-sucedida do ponto de vista da 
produção de riqueza, com safras recordes e exportações em alta. 
 

• Persistência de uma estrutura agrária extremamente desigual. 
 

• Concentração econômica derivada, em parte, do viés da política agrícola 
nacional. 
 

• (In)sustentabilidade ambiental do modelo agrícola e riscos econômicos. 
 

• Volta da pobreza rural e da fome no período recente apesar da expansão 
da oferta agrícola.  
 



NOSSA AGROPECUÁRIA APRESENTOU UM CRESCIMENTO 
SURPREENDENTE NOS ÚLTIMOS 30 ANOS (1990/91-2019/20) 

Fonte: R. Rodrigues (2020). 



Tabela 1 – Estrutura agrária brasileira por tipo de produtor - 2017 

Fonte: Censo Agropecuário 2017 (IBGE/SIDRA, 2019). 
*AF pobre/periférica (público potencial PRONAF B, com renda até R$ 20 mil). 
**AF intermediária (público potencial PRONAF V, com renda de R$ 20 mil até R$ 360 mil). 
***AF consolidada (fora do perfil do PRONAF, com renda acima de R$ 360 mil) 

 

TIPOS DE AGRICULTORES Nº ESTAB. % ÁREA % P. OCUPADO % VTP (Mil Reais) %

Agricultura não familiar (patronal) 1.175.916        23,2 270.398.732          77,0 4.989.566        33,0 355.889.076          77,0

Agricultura familiar (AF) 3.897.408        76,8         80.891.084             23,0       10.115.559     67,0         106.472.476          23,0         

       AF pobre/periférica* 2.732.790        53,9 41.530.634             11,8 6.687.469        44,3 13.013.344             2,8

       AF intermediária** 1.138.885        22,4 37.863.062             10,8 3.324.838        22,0 74.057.776             16,0

       AF consolidada*** 25.733              0,5 1.497.388               0,4 103.252           0,7 19.401.356             4,2

TOTAL 5.073.324        100,0 351.289.816          100,0 15.105.125     100,0 462.361.552          100,0

A fantástica expansão do agro brasileiro tem se dado 
em um contexto de profunda desigualdade produtiva 



Além das forças do mercado, a política de crédito rural 
tem contribuído para manter as desigualdades. 

Evolução da política de crédito rural e do PRONAF – 2002-
2018 (valores constantes de 2018) 
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Fonte: BCB (2019).  

Elaboração: Valdemar Wesz Jr. (2021). 

 



Participação (%) das lavouras no montante de recursos aplicados pelo 
crédito rural “tradicional” Custeio Agrícola (1999 a 2015)  

MAIS COMMODITIES E MENOS ALIMENTOS BÁSICOS 

Fonte: BCB (2016). 
Elaboração: C. Grisa e Wesz Jr. (2016). 



Cultivo com maior volume de recurso empregados no custeio agrícola de 

lavouras do Pronaf nos estados da Federação e Distrito Federal (1999, 2008 e 

2018) 

Fonte: BCB (2019).  

Elaboração: Valdemar Wesz Jr. (2021). 

 

Volume de recursos aplicados por grupo do Pronaf (2000, 2008 e 2018) 

 

SELETIVIDADE E COMMODITIZAÇÃO DO PRONAF 



• SEM fortalecer os estoques de ativos dos pobres as “portas de 

saída da pobreza” proporcionadas pelas transferências 

monetárias de renda se transformam em “portas giratórias” 

(FAVARETO, 2018). 

 

As famílias rurais vulneráveis estão presas em 

“armadilhas de pobreza persistente” (CARTER; 

BARRETI, 2006) porque... 

Pobre  



População em pobreza extrema e pobreza nas áreas 

rurais e urbanas do Brasil, 1992 a 2017 

Fonte: PNAD-IBGE (apud F. MENEZES, 2018).  

Nota: Pobreza extrema: pessoa com renda per capita mensal até R$ 70,00 (equivalente a US$ 

1,25 por dia). Pobreza: pessoa com renda mensal de R$ 70 a R$ 140. 



VOLTA DA FOME... Em 2017-18, 4,6% dos domicílios brasileiros, onde viviam 
10,3 milhões de pessoas, enfrentavam situação de insegurança alimentar 

grave. O quadro era proporcionalmente pior nas áreas rurais. 

Evolução da prevalência de segurança alimentar e insegurança alimentar leve, 
moderada e grave nos domicílios particulares em situação RURAL - Brasil - 
2004/2018 

2,6 milhões 
de pessoas 



Evolução da prevalência de segurança alimentar e insegurança alimentar 
leve, moderada e grave nos domicílios particulares em situação URBANO - 
Brasil - 2004/2018 

7,7 milhões 
de pessoas 



EM PARALELO COM O AUMENTO DA FOME, O 
SOBREPESO E A OBESIDADE AVANÇAM...   

Proporção (%) de adultos maiores de 18 anos com sobrepeso e obesidade nas 
capitais brasileiras – Brasil (2006-2018) 

Elaboração: IPEA (2020). 



ALÉM DISSO, TEM A QUESTÃO 
AMBIENTAL 

A POLÊMICA DOS AGROTÓXICOS 
 
Em 2018, foram comercializadas 
549 mil toneladas de defensivos 
químicos no Brasil, um acréscimo 
de +1,8% em relação a 2017 
(GLOBO RURAL, março/2020). 



4 - O CONTEXTO DE 2020: IMPACTOS DA 
COVID-19 E OS FATOS MARCANTES DA 
CONJUNTURA ATUAL 

• Agravamento da crise e dos indicadores econômicos e sociais do país que 
já estavam se deteriorando desde 2015. 
 

• Queda do PIB, expansão do desemprego, queda da renda e elevação da 
pobreza amenizada pelo Auxílio Emergencial. 
 

• Enquanto o agronegócio cresce, a agricultura familiar foi duramente 
afetada pela pandemia. 
 

• Alta dos preços dos alimentos corrói a renda dos trabalhadores e limita o 
mercado interno nacional. 

 
• Desmantelamento das políticas públicas e baixa prioridade para 

agricultura familiar limitam o potencial do setor e ameaçam sua 
reprodução social no campo. 
 



A CRISE DA COVID-19 SE SITUA EM UM QUADRO QUE 
JÁ ERA DIFÍCIL  ANTES DE 2020 

Taxa real de crescimento do PIB do Brasil, 2003 a 2020 (Em %)  

Fonte: IBGE (vários anos).  
Nota: Dados elaborados pelo ETENE/BNB (2019) e corrigidos pelo IPCA. O asterisco (*) nos 
anos de 2017, 2018 , 2019 e 2020  indica estimativas ou projeções, sendo 2020** a última 
estimativa do FMI.  



CRESCIMENTO DA POBREZA E QUEDA DA 
RENDA NAS CIDADES E NO CAMPO 

São mais de 22 milhões de 
famílias, englobando 76 milhões 
de brasileiros 

*Grave situação dos agricultores familiares: metade (51%) deles tiveram 
redução nas suas rendas, perdendo em média 35% da renda que 
habitualmente recebia a família. Somente 67% receberam o auxílio 
emergencial. 
Fonte: IBGE/PNAD COVID (Elaboração: Mauro DelGrossi, 2020). 



ALTA DOS PREÇOS DOS ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA  
(arroz, feijão, óleo de soja, carne...)  

Conjuntura X mudança de lógica de regulação do mercado 

Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (tomada especial) Custo e variação 
da cesta básica em 17 capitais Brasil – setembro de 2020  

Fonte: DIEESE (2020). 



Mudanças na governança da política de abastecimento 
alimentar – queda dos estoques públicos de alimentos 
em toneladas (2010-maio/2020) 

Fonte: CONAB (2020). 



Estamos matando nossa “galinha dos ovos de ouro” – a 
numerosa agricultura familiar produtora de alimentos 

- Desmantelamento das 
políticas púbicas da AF 
 

- Viés seletivo da política 
agrícola 
 

- Commoditização da AF 
 

- Falta de apoio produtivo 
aos agricultores familiares 
pobres 
 

VETOS DO EXECUTIVO AO PL 735/2020,  que dispõe sobre 

medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil para 
mitigar os impactos socioeconômicos da Covid–19 

Fonte: Grisa (2020). 



5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA 
ONDE IREMOS PÓS-PANDEMIA? 

• Vivenciamos um CENÁRIO DE INCERTEZAS. A crise expôs nossas desigualdades que atrapalham 
a recuperação que pode se arrastar pelos próximos 3 anos... 
 

• A nossa agropecuária vai continuar crescendo e contribuindo para nossas contas externas. 
 

• Se seguirmos no mesmo caminho, vamos continuar com safras recordes, mas podendo agravar 
nossas contradições socioambiantais com rebatimentos profundos nas áreas urbanas. 
 

• É preciso refundar as bases da agricultura no Brasil – sistemas alimentares sustentáveis. 
 

• Não haverá um modelo ou padrão único no futuro, mas a COEXISTÊNCIA e disputa por posição 
(SCHNEIDER, 2020). 
 

• Precisamos de mais Estado, com uma visão de futuro focada no desenvolvimento sustentável e 
nas pessoas. O foco no livre mercado pode agravar a crise social e ambiental no país. 



Vamos continuar crescendo... 

Fonte: R. Rodrigues (2020). 



Agricultura 

Fonte: Schneider (2020). 

DESAFIOS – LIGAR A NOSSA AGRICULTURA A AGENDA 
INTERNACIONAL DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 



Recuperar a economia do Brasil, sem deixar ninguém para trás, 
através do enfrentamento das “múltiplas carências de ativos” e 
do fortalecimento dos meios de vida dos pobres. 

Fonte: Aquino (2019). 



Um país que precisa loucamente gerar empregos e garantir segurança 
alimentar para o seu povo (no atual momento histórico que vivenciamos) 
não pode prescindir de sua agricultura familiar (SCHNEIDER, 2020). Sem 
isto, o “fim da linha” para milhares de famílias será as grandes metrópoles, 
agravando a crise do sistema econômico de que tratava Ignácio Rangel. 

Fonte: Mattei (2019). Marcelo Conterato   
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