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O Brasil é um dos líderes mundiais no setor 
Agropecuário, negociando com cerca de 160 
países, ao mesmo tempo em que tem o desafio 
de manter seus principais biomas preservados 
a partir de uma das legislações florestais e de 
proteção ambiental mais avançadas do mundo.

Desenvolvemos ainda formas de manejo de 
rebanhos e implementação de culturas próprias, 
adaptadas às regiões tropicais que ocupam boa 
parte do nosso território. A criação da EMBRAPA em 
1973 desempenhou papel importante nesse sentido. 

Nesse contexto temos visto o desenvolvimento 
e crescimento da produção nacional, segundo 
a CONAB, em pesquisa de 2021, produzimos 
atualmente mais de 270 milhões de toneladas de 
grãos (e vamos buscar um novo recorde de mais 
de 300 milhões de toneladas na safra 2022/2023), 
somos ainda referência global em produção de 
proteína animal, tendo ainda uma produção 
extremamente diversificada oriunda da nossa 
extensão territorial e dos diferentes climas e 
tipos de solo, que proporcionam a possibilidade de 
contarmos com diversos tipos de lavoura e animais. 

1. INTRODUÇÃO

llorenteycuenca.com

NORTE
• Açaí
• Abacaxi
• Dendê
• Mandioca

NORDESTE
• Banana
• Coco
• Feijão
• Mamão
• Manga

CENTRO-OESTE
• Algodão
• Soja
• Sorgo
• Carne Bovina
• Milho SUL

• Arroz
• Frango
• Carne Suína
• Leite
• Uva
• Trigo

SUDESTE
• Café
• Cana
• Leite
• Laranja
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O crescimento e fortalecimento da Agropecuária 
brasileira está relacionado, entre outros 
fatores, com questões envolvendo a grande 
disponibilidade de recursos naturais no nosso 
território, a adaptação de tecnologias de plantio 
e desenvolvimento de rebanhos para condições 
tropicais, e o estabelecimento de políticas públicas 
para fortalecimento do setor. O impulsionamento 
de técnicas de melhoramento genético de culturas 
viabilizou a produção em áreas que antes não 
produziam, além de reduzir os riscos oriundos de 
pragas. Além disso a utilização de fertilizantes de 
qualidade no país e a facilitação de crédito para 
acesso a maquinário moderno e tecnológico, 
fazem com que a produtividade aumente, os 
custos de produção sejam diminuídos, os insumos 
aplicados sejam utilizados de maneira mais efetiva 
e racional, e tudo isso sem a necessidade de 
crescimento da área explorada. 

O Agronegócio nacional tem ganhado especial 
importância durante o período eleitoral em que 
nos encontramos, com os principais candidatos a 
presidência buscando o apoio do setor, que goza 
de prestígio junto a classe política e estabilidade 
econômica mesmo diante de cenários de crises e 
incertezas, a exemplo da Pandemia de COVID19, 
onde foi um dos setores menos afetados. Além 
disso o apoio do Agronegócio significa contar, 
ainda que indiretamente, com uma ampla base de 
apoio no Legislativo nacional, formada pela Frente 
Parlamentar da Agropecuária.

Nas próximas páginas veremos as principais 
questões envolvendo o setor e como os 
candidatos à presidência tem se colocado ante a 
questão: iniciaremos com uma breve análise do 
Sistema Regulatório que impacta o Agronegócio 
Nacional, passando pelas questões que envolvem 
o emprego de tecnologias do campo e os 
principais Projetos de Lei de interesse do setor, 
analisando ainda a questão envolvendo Brasil-
Mercosul e União Europeia, e finalizando com uma 
análise do plano dos principais candidatos para a 
questão da Agropecuária. 

“O Agronegócio nacional 
tem ganhado especial 
importância durante o 
período eleitoral em que 
nos encontramos, com os 
principais candidatos a 
presidência buscando o 
apoio do setor, que goza 
de prestígio junto a classe 
política e estabilidade 
econômica mesmo diante 
de cenários de crises e 
incertezas.”
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O sistema regulatório brasileiro é um dos mais 
modernos do mundo, a utilização de defensivos 
agrícolas, por exemplo, precisa passar por três 
diferentes instâncias para a obtenção de registros: 
ANVISA, IBAMA e MAPA. 

Vê-se, portanto, que o Agronegócio brasileiro é 
fiscalizado e regulado, direta ou indiretamente, por 
diversos órgãos e instituições. Enquanto a ANVISA 
analisa questões relacionadas à saúde humana, o 
IBAMA relaciona-se com questões ambientais, e o 
MAPA avalia questões de eficácia econômica. 

Pelo fato de exportar para todo o mundo é 
prioritário que o Brasil acompanhe a modernização 
da legislação e sistema regulatório referentes 

ao Agronegócio, de forma que possa se adequar 
às sistemáticas e aos padrões de controle 
mais modernos, e que podem, caso não sejam 
obedecidos, transformar-se em barreiras 
para a exportação dos produtos nacionais. 
Exemplificando, o MAPA possui o Plano Nacional 
de Controle de Resíduos e Contaminantes em 
Produtos de Origem Vegetal – (PNCRC), além 
disso a ANVISA possuí o Programa de Análise 
de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos – (PARA). 
São apenas dois exemplos de como o sistema 
regulatório brasileiro já tem trabalhado, em 
especial em matéria de segurança dos seus 
produtos, para se adequar aos padrões de países 
pertencentes à União Europeia, Estados Unidos, 
Canadá, Austrália, entre outros. 

2. SISTEMA REGULATÓRIO

llorenteycuenca.comASSUNTOS	PÚBLICOS
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Também é importante frisar que outras entidades 
regulatórias também acabam influenciando no 
agronegócio nacional, um grande exemplo é 
digitalização da agricultura. Nesse contexto a 
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 
fica responsável pelas questões envolvendo a 
radiofrequência utilizada pelos aparelhos, como por 
exemplo os Drones, objetivando manter um padrão 
de controle e segurança, e evitando que frequências 
distintas se sobreponham ou entrem em conflito. 
Por sua vez, a ANAC (Agência Nacional de Aviação 
Civil) faz a regulação dos aparelhos, haja vista que os 
Drones têm permissões, autorizações e exigências 
específicas de acordo com a sua categoria. 

Indiretamente, têm-se ainda a ANTT tendo 
fundamental importância para o setor, vez 

que é a Agência reguladora responsável pelas 
questões envolvendo a exploração e utilização 
da infraestrutura de transportes terrestres, 
ferroviário e rodoviário, que são responsáveis pelo 
escoamento da produção nacional. 

Vê-se, portanto, que com a implementação da 
chamada “Agricultura Digital” e com o crescimento 
produtivo será cada vez mais comum a incidência 
de questões legais e regulatórias no Agronegócio 
brasileiro, além das que ocorrem tradicionalmente. 
Assim, a fim de continuarmos competitivos, faz-
se necessários que haja um monitoramento, 
acompanhamento e modernização frequentes das 
questões envolvendo as Agências e as legislações. 

ANVISA
Saúde Humana

IBAMA
Proteção ao Meio-Ambiente

MINISTÉRIO DA AGRIGULTURA
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Questões que envolvem diretamente o setor,
especialmente econômicas

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
Utilização de DRONES

AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES
Autorização de aparelhos, 
utilização de 4G e 5G e frequências
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A implementação de ferramentas tecnológicas 
vem aumentando paulatinamente no 
Agronegócio brasileiro, a utilização de Sensores 
de Monitoramento nas lavouras e maquinário, a 
utilização de Veículos Autônomos como tratores 
e drones, sistemas de irrigação inteligentes com a 
aplicação da água de acordo com a necessidade 
hídrica das plantas, o emprego de práticas como 
rotação de culturas (multisafra), manejo integrado 
de pragas, plantas melhoradas geneticamente para 
resistirem a pragas e doenças, têm se tornado cada 
vez mais acessíveis aos nossos produtores.

Todas essas aplicações e desenvolvimentos no 
Agronegócio nacional permitem o surgimento de 
tecnologias disruptivas no campo, promovendo 
benefícios econômicos, desenvolvimento da 
produção e proteção do meio ambiente, gerando 
uma utilização consciente e em menor quantidade 
de defensivos agrícolas, trazendo uma economia 
de áreas plantadas e combustíveis, menor emissão 
de CO2 por parte do setor, incremento produtivo, 
que levam a um aumento da receita e lucro dos 
produtores, fazendo com que o Agro participe 
de uma maneira ainda mais significativa no PIB 
nacional.

3. AGRICULTURA 4.0 

MAIOR CONTROLE 
SANITÁRIO E 

RASTREABILIDADE

GESTÃO DE 
RECURSOS 

ECONÔMICOS 
E TERRITORIAIS 

MAIS EFICIENTES

APERFEIÇOAMENTO 
DA CADEIA DE 

PRODUÇÃO

INTEGRAÇÃO 
CIDADE/CAMPO

AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE

IMPLEMENTAÇÃO 
DE TECNOLOGIA 

DE GESTÃO E 
CULTIVO
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O antigo modelo familiar e tradicional vem 
sendo substituído pelo chamado Agro 4.0, 
estabelecendo processos cada vez mais pautados 
pela profissionalização dos projetos e da gestão. 
O relacionamento entre o setor da Agricultura 
e Pecuária com a Economia nacional e o setor 
financeiro, exigem que o Produtor modernize a 
estrutura da sua empresa, seja com a aplicação 
de ferramentas per si, seja pela implementação 
de Conselhos de Administração, Conselhos 
Consultivos, e outros. 

A pandemia da Covid-19 mudou as estruturas 
de diversos setores, e com o Agronegócio não 
foi diferente, passou-se a dar um maior valor 
a questões envolvendo controle sanitário e 
rastreabilidade dos produtos em uma cadeia 
que por vezes é gigantesca, assim, a utilização de 
ferramentas tecnológicas contribui para dar uma 
maior segurança nesses aspectos, além de permitir 
que as empresas sejam cada vez mais avaliadas 
e valorizadas pelas suas políticas de Governança, 
Sustentabilidade, proteção do meio ambiente e 
integração social. 

Ferramentas de “Big Data Agro” permitem um 
armazenamento mais seguro e efetivo dos 
dados de produção; a chegada do 5G possibilita 
que a Internet das Coisas (IoT) seja aplicada 
ao maquinário do campo estabelecendo a 
implementação de novas funcionalidades e o 
surgimento de soluções inovadoras ao campo; a 
nova robótica faz com que os veículos do campo 
utilizados na produção, a exemplo de tratores 
e colhedeiras, sejam mais eficientes evitando 
o desperdício da própria lavoura e sendo mais 
econômicos na utilização de combustíveis; na 
pecuária a utilização de chips de identificação 
permite que o rebanho seja tratado de maneira 
mais individualizada e segura desde o nascimento, 
até a engorda e por fim o abate. 

Vê-se, portanto, que para além de uma questão 
de lucratividade, a implementação de novas 
tecnologias desenvolverá um ciclo de benesses que 
pode dar também sustentabilidade ambiental e ao 
modelo de negócios. 

“O antigo modelo 
familiar e tradicional 
vem sendo substituído 
pelo chamado Agro 4.0, 
estabelecendo processos 
cada vez mais pautados 
pela	profissionalização	dos	
projetos	e	da	gestão.”

ASSUNTOS	PÚBLICOS
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• Sistema de pulverização 
de precisão

• Utilização de 5G
• Irrigação de precisão
• BIG DATA
• Softwares para  

economia de defensivos
• Smart Data
• Drones e equipamentos 

autônomos

AGRO
4.0SUSTENTA- 

BILIDADE
DIGITAL

OPERACIONAL

• Grãos transgênicos
• Defensivos agrícolas 

modernos
• Agricultura regenerativa
• Utilização de fontes 

alternativas de energia
• Economia de combustíveis 

fósseis
• Pharming

• Cooperativas
• Utilização de E-Commerce
• Vendas B2B
• Serviçs de Assinatura
• “Urban Agriculture”
• Crowfunding
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Como já dito anteriormente, o desenvolvimento do 
Agronegócio nacional passa por uma necessidade 
de modernização constante das normas e sistemas 
regulatórios, possibilitando que a produtividade 
do campo brasileiro seja sempre competitiva 
internacionalmente, nos colocando e mantendo na 
vanguarda em comparação a outros países. Neste 
sentido, serão analisados a seguir os principais 
Projetos de Lei que versam sobre o tema, e que 
são de fundamental importância para o setor, 
sendo apoiado pela chamada Bancada Ruralista no 
Congresso Nacional. 

A) PL N. 6.299/2002: LEI DOS DEFENSIVOS 

Em discussão no Congresso Nacional a quase 20 
anos, o PL n. 6.299/2002, de autoria do ex-Senador 
Blairo Maggi, encontra-se atualmente aguardando 
a apreciação pelo Senado Federal. O projeto é 
tema de bastante polêmica, pois busca flexibilizar 
as normas concernentes ao processo de avaliação, 
aprovação, flexibilização e comercialização dos 
defensivos agrícolas no país. 

Há que se dizer, no entanto, que é necessária 
uma maior celeridade na avaliação para utilização 
de novas moléculas ou produtos, a exemplo dos 
defensivos agrícolas, que podem levar até 18 
anos para serem aprovados, e necessitam de 
investimentos em montantes na ordem de 290 
milhões de reais. Isso faz com que muitas vezes 
utilizemos durante um período maior defensivos 
já ultrapassados e menos modernos. Faz-se 
primordial, portanto, encontrar um equilíbrio entre 
uma maior velocidade e eficiência na análise de 

novos produtos, sem deixar de lado a segurança 
para questões ambientais e humanas.

Caso não haja modificações substanciais no PL, o 
tempo de análise para utilização dos Defensivos 
cairia substancialmente. 

B) PL N. 490/2007: ALTERA O ESTATUTO DO ÍNDIO

O projeto, de autoria do ex-Deputado Homero 
Pereira, foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça em junho de 2021, 14 anos 
após a sua proposição, com 13 modificações 
e atualmente aguarda votação no Plenário da 
Câmara. 

Dentre as principais propostas trazidas pelo 
PL, a mais polêmica envolve o chamado Marco 
Temporal. Segundo o preceito atual vale a 
autodeclaração no que se refere a questão da 
demarcação das terras indígenas, já que não seria 
necessário a comprovação de ocupação vez que 
os Povos Indígenas são os ocupantes originários 
de qualquer terra no Brasil, levando em conta 
que habitavam o território antes da chegada 
dos Europeus, caso o PL seja aprovado será 
preciso provas de que a tribo habitava as terras 
alvo de demarcação quando da promulgação da 
Constituição de 1988. 

Além disso, o PL também propõe que a permissão 
de exploração de terras indígenas, incluindo o 
plantio de variedades geneticamente modificadas, 
e impede a ampliação em terras já demarcadas. 
A questão da demarcação também passaria do 

4.	LEGISLAÇÃO	–	PAUTAS	EM	
DISCUSSÃO NO CONGRESSO DE 
RELEVÂNCIA PARA O SETOR
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executivo para o legislativo, atualmente compete 
à FUNAI essa prerrogativa, com a nova legislação 
a competência seria transferida para o Congresso 
Nacional, que o faria mediante a aprovação de lei. 

Os defensores do PL argumentam que a 
demarcação pela FUNAI seria inconstitucional, 
pois iria além da chamada Política Indigenista, vez 
que os estudos feitos para demarcação adentram 
questões que vão além dessa prerrogativa, 
como proteção ambiental, segurança de faixa de 
fronteira, propriedades privadas, exploração de 
recursos hídricos e minerais, e outros. 

C) PL N. 2159/2021: LEI GERAL DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O projeto, defendido pela Frente Parlamentar 
Agropecuária, tem o condão de simplificar a 
expedição das licenças ambientais de acordo com 
o porte, natureza e potencial poluidor de cada 
empreendimento, flexibilizando e conferindo 
uma maior agilidade e rapidez nos processos de 
concessão de licenças, o que geraria uma maior 
competitividade para o setor. 

Dentre as principais novidades trazidas pelo 
PL estão a determinação de um prazo máximo 
para que os órgãos licenciadores se manifestem 
acerca das questões envolvendo licenciamento 
ambiental, o que equilibraria a relação obrigação-
deveres entre o Poder Público e os entes privados; 
a possibilidade de isenção de licenciamento para 
o cultivo de espécies de interesse agrícola desde 
que o imóvel obedeça a alguns preceitos como 
a regularidade no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e que não tenha déficit de vegetação em 
reserva legal; a proposição de um licenciamento 
simplificado para atividades que tenham um baixo 
impacto ambiental e/ou poluidor; entre outros. 

D) PL N. 2.633/2020 E PL N. 510/2021: NOVO 
MARCO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ambos os projetos aguardam análise por parte do 
Senado Federal. Enquanto o primeiro versa acerca 
da possibilidade do aumento de tamanho de terras 
da União passíveis de regularização fundiária 
sem vistoria prévia, de quatro para seis módulos 
fiscais, o segundo altera o marco temporal de 
comprovação da ocupação, devendo o interessado 
provar, de acordo com o proposto, “o exercício 

Caminho para as Eleições Presidenciais 2022: 
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da exploração direta e pacífica, por si ou seus 
antecessores, anteriores a 25 de maio de 2012”. 

Os críticos do PL afirmam que ele possibilitará 
e legitimará atitudes ilegais como grilagem, 
desmatamento, ocupação de terras públicas de 
maneira indevida, fomentando um ciclo que é 
percebido internacionalmente como um estímulo 
a devastação ambiental, sendo projetos que são 
incompatíveis com os compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, em especial aqueles para 
preservação ambiental e contenção das mudanças 
climáticas. 

Aqueles que defendem a modernização entendem 
que as medidas são necessárias para legitimação 
justa e legal de ocupações que já ocorrem, 
equilibrando questões de justiça social com a 
preservação da fauna e flora, vez que em terras 
ocupadas irregularmente as taxas de devastação 
ambiental, sejam frutos de queimada ou 
derrubada de floresta nativa, são muito superiores. 
Para os defensores da medida o Novo Marco trará 
segurança jurídica, vez que com a titulação os 
proprietários passariam a ter direitos e obrigações 
estabelecidos de maneira clara e objetiva, além de 
facilitar a implementação de infraestrutura adequada 
para as populações que já ocupam essas terras. 

E) PL 1.293/2021: AUTOFISCALIZAÇÃO 
DO AGRONEGÓCIO

O PL encontra-se no Senado Federal aguardando 
apreciação. A intenção é estabelecer que o 
Estado foque a sua fiscalização em atividades 
consideradas de maior risco, permitindo ao 
mesmo tempo a desburocratização do Setor 
que evoluiu de maneira rápida, não tendo sido 
evolução acompanhada pelo Estado em matéria de 
fiscalização e controle. 

A ausência de uma estrutura estatal adequada, 
ocasionada essencialmente pelo número 
diminuto de fiscais e servidores, faz com que o 

setor Agropecuário fique travado, tornando-o 
pouco dinâmico e lento, se comparado com o 
mesmo setor em outros países. Assim, a falta de 
dinamismo faz com que o Brasil perca mercado e 
competitividade.

O autocontrole seria feito através de uma 
adesão voluntária por parte dos Produtores, 
estabelecendo registros auditáveis em toda 
a cadeia produtiva, desde o seu início com a 
produção de matéria-prima, passando pela 
utilização de ingredientes e insumos, até a 
elaboração do produto final, prevendo ainda 
procedimentos referentes a conformidade, com o 
recolhimento e retirada de mercado de produtos 
que não seguem os protocolos estabelecidos e 
padrões de segurança, até regras de autocorreção, 
permitindo assim uma drástica redução de custos 
e ganho de competitividade produtiva, em especial 
com a inserção de profissionais particulares no 
acompanhamento e fiscalização de toda a cadeia 
produtiva, sem, no entanto, transferir atribuições 
e competências hoje privativas dos Auditores e 
Fiscais federais agropecuários. 

Além disso o PL também estabelece que o MAPA 
seria o responsável pela edição de normas e 
requisitos institucionais para o desenvolvimento 
dos programas de autocontrole, assim, o Governo 
seria o responsável, em última análise, pelo 
estabelecimento dos procedimentos e premissas 
básicas do programa. 

Os críticos do PL afirmam que é preciso aumentar 
o número de auditores, fiscais e funcionários 
públicos, e não transferir competências. Alegam 
ainda que a autofiscalização e regulação poderá 
colocar em risco a saúde da população, vez que a 
qualidade e segurança dos produtos poderiam ser 
comprometidas.
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Em junho de 2019 foi assinado, após quase duas 
décadas de negociações, um acordo comercial 
entre o Mercosul e a União Europeia, tal acordo 
representa uma grande oportunidade para o 
Agronegócio brasileiro, ante o fato de o Bloco 
Econômico Europeu representar o 2º maior 
mercado das exportações nacionais. É importante 
frisar que, para que entre em vigor, o acordo ainda 
precisa ser votado pelo Parlamento Europeu, que 
tem apresentado alguns óbices principalmente 
diante das políticas de preservação ambiental do 
atual Governo Bolsonaro. 

A guerra na Ucrânia forneceu a impressão de que 
o Acordo poderia ser destravado no Parlamento 
Europeu, diante da necessidade europeia de 
abastecimento. Há que se dizer, no entanto, que 
apesar da necessidade da União Europeia de 
fortalecimento de laços comerciais com outros 
parceiros, a Comissão Europeia que avalia a questão 
tem explicitado que a aprovação está condicionada 
a modificação da postura do MERCOSUL, aí 
incluindo-se o Brasil, com certos aspectos 
referentes a proteção ambiental, como o controle 
do desmatamento, a certificação de procedência 
e origem legal e em acordo com protocolos de 
segurança sanitária de alguns produtos, e o 
cumprimento irrestrito do Acordo de Paris. 

Caso seja ratificado pelo Parlamento Europeu, 
cerca de 39% dos produtos agropecuários 
brasileiros passariam a ter a alíquota tarifária já 
no primeiro ano de vigência do Acordo, de acordo 
com a CNA, melhorando o acesso dos produtos 
brasileiros as prateleiras europeias, diminuindo o 
abismo competitivo que existe hoje entre alguns 
dos nossos produtos e de outros concorrentes 
que já tem uma tarifa reduzida, a exemplo de 

países asiáticos. Vê-se, portanto, que uma barreira 
significativa à exportação dos produtos brasileiros 
seria retirada, representando um ganho de 
mercado gigantesco para os produtores nacionais. 
Neste sentido é importante a adequação do país 
às novas necessidades de proteção ambiental 
discutidas amplamente em Conferências 
internacionais. 

É sabido que o Agronegócio tem o potencial de 
causar degradação e impacto no meio-ambiente, 
gerando consequências para a geração atual e para 
as futuras. Em função disso o Brasil vem assumindo 
uma série de compromissos internacionais de 
preservação ambiental, redução das emissões 
de carbono, e um melhor controle climático, 
objetivando adequar-se às políticas internacionais, 
e concluir o acordo com o bloco europeu. 

5.	 ACORDO	MERCOSUL-UNIÃO	EUROPEIA	
&	PRESERVAÇÃO	AMBIENTAL

llorenteycuenca.com
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Neste sentindo uma série de programas vem 
sendo implementados desde o início das 
negociações, e incentivos e benefícios são 
concedidos para aqueles que manejam a suas 
lavouras e rebanhos causando um menor impacto 
ambiental, beneficiando não só a produtividade 
do campo, mas cumprindo a função social prevista 
constitucionalmente de proteção ao meio-ambiente.  

O Fundo Amazônia, instituído em 2009, por 
exemplo, objetiva a redução da emissão de gases 
que causam o efeito estufa, financiando iniciativas 
que induzem a preservação do nosso maior bioma, 
em especial com o monitoramento e combate 
ao desmatamento da floresta, e a utilização de 
queimadas para abertura de áreas de plantio. Já 
o Programa Floresta+, estabelecido em 2020 pelo 
MMA, destina-se ao pagamento pela prestação 
de serviços ambientais voltados à preservação de 
vegetação nativa em todos os biomas, incentivando 
o monitoramento e vigilância destas, o replantio 
de mudas originárias das regiões, e a pesquisa 
ambiental. 

Além disso o Governo vem implementando 
medidas voltadas a estabelecer no país uma 
cultura produtiva do Agronegócio de baixa emissão 
de carbono, em especial com a implementação 
do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono), com iniciativas como: a recuperação de 
pastagens degradadas, que usualmente ocorrem 
pelo manejo inadequado, com utilização de 
técnicas como queimada; a integração lavoura-
pecuária-floresta, com a utilização de uma mesma 
área para plantio de determinada cultura, manejo 
de rebanho, preservando uma área específica 
de florestas, gerando, entre outros benefícios, 
uma melhoria na qualidade do terreno e do solo 
de plantio, uma regulação térmica benéfica aos 
animais, e um controle na emissão dos gases 
oriundos dos grandes rebanhos; a implementação 
de técnicas de fixação biológica de nitrogênio, 
objetivando contornar e resolver um problema 
característico dos solos tropicais, a baixa 
quantidade de nitrogênio, através da utilização de 

microrganismos capazes de fazer a conversão do 
nitrogênio da atmosfera em nitrogênio passível de 
utilização pelas plantas; o tratamento de dejetos 
de animais, com o intuito de diminuir a propagação 
e emissão de gás metano oriundo das fezes dos 
rebanhos, através de técnicas de compostagem 
que, ao mesmo tempo, produzem fertilizantes 
e biogás que podem ser utilizados pelo próprio 
produtor; entre outros. 

Também é importante salientar medidas que estão 
sendo tomadas para garantir o cumprimento do 
Acordo de Paris, assinado em 2015 por diversos 
governos mundiais, entre eles o governo brasileiro, 
objetivando manter uma estabilidade climática. 
Neste sentido o Brasil estabeleceu uma série de 
compromissos a serem atingidos, dentre os quais 
podemos destacar: o cumprimento efetivo do 
código florestal, medidas destinadas a alcançar o 
desmatamento ilegal zero na Amazônia até 2030, 
a restauração de áreas de preservação ambiental 
que foram ilegalmente degradadas, também 
fortalecendo o Plano ABC supracitado. 

Assim, faz-se necessário que o Brasil continue 
impulsionando e incentivando medidas 
regulatórias e legais para a proteção ambiental, 
sendo também de fundamental importância que 
o Executivo Federal demonstre efetivamente a 
sua capacidade de implementar políticas públicas 
que façam com que a produtividade do campo 
aumente, conservando o meio-ambiente. Têm-
se aí o maior desafio para o país, encontrar 
um equilíbrio entre a dualidade envolvendo 
incremento produtivo e proteção da natureza. 
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Em virtude da aproximação do pleito eleitoral, 
os candidatos à presidência têm apresentado 
propostas visando a modernização e 
desenvolvimento do Setor Agropecuário brasileiro, 
cada um com suas individualidades e expertises. 
Apesar de ano após ano o Brasil vir apresentando 
recordes de safras, crescimento na produção 

de proteína de origem animal, desenvolvimento 
tecnológico do campo, e uma participação cada 
vez maior do Agronegócio no PIB nacional, é 
certo que é necessário o aprimoramento de uma 
série de medidas para que o setor continue se 
desenvolvendo. 

6. PLANOS DOS CANDIDATOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
BRASILEIRO
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O Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem 
buscando consistentemente melhorar seus 
números entre os eleitores que se identificam com 
o Agronegócio nacional, assim tem explicitado a 
necessidade de modernização e investimentos 
no setor, em especial com uma nova abordagem 
na relação Agro x Meio Ambiente, orientando o 
desenvolvimento e o investimento público para 
a criação de modelos inovativos focados em 
transição ecológica, energética e digital. 

O candidato do Partido dos Trabalhadores 
ainda estabelece como prioridade o controle 
da inflação dos alimentos, e para tanto propõe 

medidas como a criação de estoques reguladores, 
e ampliação de políticas de financiamento 
para pequenos produtores de alimentos 
orgânicos. Ao mesmo tempo versa sobre a 
necessidade de garantir a segurança alimentar 
dos brasileiros, essencialmente através da 
redução dos custos de produção para o setor, o 
desenvolvimento de um agronegócio sustentável 
e ecologicamente estabelecido, com sistemas 
que garantam o respeito a parâmetros definidos 
de sustentabilidade, respeito aos territórios, e 
democratização do uso da terra. 

CONTROLE
DA INFLAÇÃO

DOS ALIMENTOS

INVESTIMENTOS
PÚBLICOS

Nova Abordagem Relação Agro
x Meio Ambiente

Redução de Custos
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Transição Ecológica,
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Financiamento
para pequenos

agricultores
Estoques

reguladores
Sustentabilidade

Democratização
do Uso da Terra

SEGURANÇA
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AUMENTO DA
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FERTILIZANTES
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Por sua vez, o atual presidente Jair Bolsonaro, tem 
amplo apoio de alguns setores do Agronegócio, 
e busca capitalizar e fortalecer ainda mais essa 
base. Também busca suavizar a imagem ruim que 
seu governo tem em questões ambientais, e que 
impactam, entre outras coisas, a finalização do 
acordo entre a União Europeia e Mercosul. 

Dentre as principais medidas trazidas pelo atual 
presidente e candidato estão a criação de solução 
para a diminuição da utilização de combustíveis 
fósseis em toda a cadeia produtiva do campo, a 
incorporação e o fortalecimento de tecnologias 
sustentáveis que aumentem a produção de 
alimentos, e o aumento da produção nacional de 
fertilizantes para uma menor dependência externa. 

Bolsonaro ainda tem falado sobre uma maior 

atenção aos programas de Defesa Sanitária 
Agropecuária, importantes para garantia de 
entrada dos produtos brasileiros em mercados 
estrangeiros, sem que haja qualquer tipo de 
empecilhos por barreiras fitossanitárias. Ainda 
no sentido de melhorar a imagem ambiental do 
Governo, estabelece o investimento em pesquisas 
que permitam o desenvolvimento de defensivos 
agrícolas que poluam pouco. 

O candidato ainda propõe, assim como seu 
principal rival, focar as atenções em questões 
envolvendo a Segurança Alimentar, com a 
criação de políticas que permitam um controle 
inflacionário que incida sobre os alimentos, e a 
imposição de acesso facilitado a uma alimentação 
saudável que seja condizente com índices 
internacionais em questão de calorias e qualidade. 

llorenteycuenca.comASSUNTOS	PÚBLICOS
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Por sua vez o terceiro colocado nas pesquisas de 
intenção de votos, Ciro Gomes, do PDT, tem falado 
que o Agronegócio, juntamente com os setores 
de Óleo & Gás, defesa e saúde, serão os principais 
focos de seu governo, com o objetivo de retomada 
do setor produtivo, para tanto, o candidato tem 
falado em criação de políticas públicas específicas. 

Em relação a dualidade Agronegócio x Meio-
Ambiente o candidato posiciona-se favoravelmente 
a implementação de uma política para a área 
focada em desenvolvimento regional combinado 
com o estabelecimento de uma política fundiária 
que forneça segurança aos proprietários de terra, 
garantindo a diminuição do desmatamento em 
áreas consideradas essenciais como a Amazônia e 
o Cerrado. 

O objetivo do candidato é demonstrar a 
possibilidade de integração entre lavoura, pecuária 
e floresta, com o emprego de tecnologias para o 
campo. Assim como os dois candidatos citados 
anteriormente, Ciro Gomes também fala em seu 
programa de controle inflacionário para garantir o 
acesso da população aos alimentos, para conseguir 
defender a retomada dos chamados estoques 
reguladores de grãos. 

llorenteycuenca.comASSUNTOS	PÚBLICOS
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Por último, temos a candidata do MDB, Simone 
Tebet, representante de um estado que é uma das 
potências do Agronegócio brasileiro, Mato Grosso 
do Sul. Uma das principais mudanças defendidas 
pela candidata no campo da Agropecuária 
refere-se a mudança do Plano Safra de anual 
para plurianual, estabelecendo medidas de 
financiamento e seguro rural que tenham médio 
e longo prazo, garantindo assim a segurança do 
produtor por um maior período. 

Assim como Bolsonaro defende que o Brasil volte 
a ser autossuficiente na produção de fertilizantes, 
de forma a depender cada vez menos de 
importações, que podem passar por inconstâncias 
e instabilidades diante de crises políticas, 
econômicas e de saúde, externamente. No que 
se refere a Agricultura familiar a candidata tem 

falado em modernização do campo para os médios 
e pequenos produtores, levando ferramentas de 
conectividade e tecnologia para essas pessoas, em 
especial através da concessão de créditos, para 
melhoria e incremento da produtividade do país. 

Defende ainda a criação de um Novo Marco 
Legal para a indústria da pesca, estabelecendo 
restrições as pessoas que praticarem pesca de 
arrasto, e fornecendo ferramentas de tecnologia 
para o setor, de forma a impulsionar a exploração 
das águas nacionais de maneira ordenada e 
sustentável. 
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Diante de tudo que foi exposto, podemos observar 
que o Agronegócio brasileiro vem passando 
por mudanças substanciais com o intuito de se 
aperfeiçoar tecnologicamente e legalmente. A 
busca por competividade não deve significar uma 
corrida desenfreada pelo aumento da produção a 
qualquer custo, ao contrário, o desenvolvimento 
de um setor Agropecuário preocupado com as 
questões de conservação do meio-ambiente, 
redução das desigualdades sociais, preocupações 
com políticas de Governança, é essencial para 
que nos consolidemos ainda mais como um dos 
principais players internacionais na produção de 
alimentos de origem vegetal e animal.

Trata-se, portanto, de estabelecer um equilíbrio 
e uma relação mais harmoniosa entre a proteção 
ambiental e a competitividade do setor no país, 
através de uma adequação e racionalidade do 
uso dos recursos naturais, garantindo a proteção 
ao meio-ambiente, ao mesmo tempo em que 

se estabelece maior efetividade, previsibilidade, 
celeridade e impessoalidade nas análises por parte 
dos órgãos licenciadores, acabando com exageros 
burocráticos, e sobreposição de competência 
entre autoridades, permitindo ainda uma 
uniformidade legal que preze, ao mesmo tempo, 
pela busca de uma igualdade de condições entre 
estados produtores, levando em consideração 
as individualidades de cada empreendimento e 
região.

O período eleitoral em que nos encontramos é 
essencial para que a sociedade e os candidatos 
enderecem a questão, trazendo para a pauta 
e para as discussões políticas as questões aqui 
trazidas, que podem significar uma mudança de 
paradigma do Agronegócio brasileiro, gerando 
um setor mais relacionado com as práticas de 
Sustentabilidade Ambiental, as preocupações 
sociais e as práticas de boa gestão e governança. 

7. CONCLUSÃO
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