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Até onde poderá avançar a 
agropecuária no Brasil?

Regis Bonelli 

Pesquisador associado da FGV/IBRE

Um dos lugares-comuns nas análises 

do comportamento da produtividade 

no Brasil é a menção à agropecuária 

como exceção no quadro do fraco 

desempenho produtivo da maioria 

dos setores econômicos do país. De 

fato, os ganhos que vêm sendo ob-

tidos nesse setor o singularizam pela 

distância em relação aos demais. 

Mais do que isso, o bom desempe-

nho vem de longa data: a produti-

vidade do trabalho na agropecuária 

aumenta mais do que no restante da 

economia há quase meio século. E 

não dá sinais de arrefecer. 

Parece razoável, portanto, tentar 

identificar os limites futuros desse 

processo, tanto em termos de ritmo 

quanto de duração, pelo que ele re-

presenta para o setor e para a produ-

tividade da economia como um todo. 

E esse é, precisamente, o objetivo des-

te admitidamente especulativo texto.

Como é fartamente reconhecido, 

a agropecuária vem experimentan-

do fortes ganhos de produtividade 

no Brasil por fatores que incluem 

uma combinação de pesquisa, ino-

vação, solo, mecanização e uso de 

fertilizantes, defensivos, insumos 

modernos etc. Sabemos também que 

esses ganhos estão concentrados em 

uma parte do setor apenas, o que dá 

apoio à noção de que em princípio é 

possível avançar muito. 

Mas até onde? E qual pode ser 

sua contribuição para os ganhos de 

produtividade no futuro? De 1980 

a 2010, por exemplo, o crescimen-

to da produtividade da agropecuá-

ria respondeu por cerca de 77% do 

crescimento da produtividade da 

economia como um todo.1

Uma visão de longo prazo per-

mite concluir que, apesar do cres-

cimento rápido em diversas fases 

da nossa história, a agropecuária 

perdeu peso no PIB do começo do 

século XX até aproximadamente 

meados dos anos 1970, e recuperou 

parte da perda a partir de aproxi-

madamente 1990 (gráfico 1).

Um aspecto interessante, a propó-

sito, é que na publicação Estatísticas 

do século XX (IBGE, 2003, Tabela 

I), o peso da agropecuária passa de 

44% do PIB (valor adicionado) em 

1900 para 11% em 2000 quando as 

variáveis são medidas em preços de 

1949. Pelo gráfico acima passa-se de 
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Fonte: Elaboração do autor; ver texto.

18% para 4,5% nas mesmas datas 

(em preços de 2010, com dados da 

última revisão das Contas Nacio-

nais). Logo, a relação é aproximada-

mente a mesma, só muda o nível. 

Boa parte da diferença é explicada 

pelas mudanças de preços relativos 

(2010 versus 1949), tendo a produ-

ção do setor se tornado relativamen-

te mais barata com o passar do tem-

po, em larga medida, como reflexo 

dos ganhos de produtividade. Mas 

mudanças na metodologia das Con-

tas Nacionais também respondem 

por uma fatia da explicação.

No entanto, dessa transformação 

estrutural faz parte uma não me-

nos importante faceta: a redução da 

População Economicamente Ativa 

(PEA) ocupada na agropecuária em 

relação à PEA ocupada total. Com 

efeito, saindo de percentuais da or-

dem de 66% em 1940, a PEA ocu-

pada na agropecuária era de apenas 

14% da total em 2010, segundo os 

Censos Demográficos.2 E isso é o 

que explica boa parte dos ganhos de 

produtividade do setor: uma mudan-

ça estrutural na qual o fator traba-

lho é progressivamente substituído 

por capital e insumos modernos.

Essas tendências de longo prazo 

no percentual de pessoas ocupadas 

e no valor adicionado em relação 

ao total desde os anos 1940 estão 

plotadas no gráfico 2, sendo vistas 

no eixo da esquerda. No eixo da 

direita registramos a produtividade 

relativa da agropecuária (isto é, em 

relação à economia como um todo). 

Esta nada mais é do que o quociente 

entre as séries de emprego e VA da 

agropecuá ria, ambas medidas em re-

lação ao total da economia.

Do gráfico depreende-se que a 

redução relativa da ocupação foi 

muito forte entre 1940 (quando era 

de 66%) e 1980 (quando chegou a 

30%). A tendência continuou, mas 

com intensidade menor, até os nos-

sos dias (14% em 2010). Já o peso 

da agropecuária no VA total de fato 

diminuiu entre 1940 (12%) e 1980 

(4%) — significando que a agrope-

cuária cresceu menos que os demais 

Gráfico 1: Participação percentual do valor adicionado (VA) da agropecuária no valor 
adicionado total da economia (preços de 2010) — 1900-2016
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México a produtividade relativa da 

agropecuária é muito pequena, e pra-

ticamente dobrou entre 1973 (0,15) e 

2007 (0,27); (iii) nos EUA ela passou 

de 0,2 em 1950 para 0,8 em 2010; 

(iv) na França, de 0,3 em 1950 para 

1,0 em 2009; (v) na Grã-Bretanha, 

de 0,2 para 0,6; (vi) na Itália, de 0,2 

para 0,8. Logo, a produtividade rela-

tiva da agropecuária aumentou subs-

tancialmente em praticamente todos 

os países selecionados desde meados 

do século passado até o começo do 

atual, não sendo incomuns razões 

próximas da unidade.6

Mas o que dizer do potencial do 

Brasil? Dicas de respostas podem ser 

encontradas em texto recente, do 

qual extraímos a tabela seguinte.

Da tabela 1 vê-se que a produti-

vidade da agropecuária no Brasil é 

de apenas 7% da norte-americana e 

da Austrália; 10% da França; 17% 

da Irlanda; 19% da Grã-Bretanha e 

seados no VA bruto em preços cons-

tantes de 2005 de cada país permitem 

concluir que:5 (i) na Argentina a pro-

dutividade relativa da agropecuária 

aumentou de 0,4 em 1950 para 1,4 

em média no período 2003-08, tendo 

diminuído para 1,3 em 2011; (ii) no 

setores nesse período, tudo contabi-

lizado em preços constantes —, ele-

vando-se muito suavemente daí até 

os dias atuais (5% em 2010).3

O gráfico 2 mostra também proje-

ções simples das tendências do passa-

do até 2050. Por elas vê-se que a agro-

pecuária chegaria a 2050 com 7,1% 

do VA total. Já a ocupação chegaria a 

6,4% da ocupação total. Com isso, a 

produtividade relativa da agropecuá-

ria ultrapassaria a da economia como 

um todo, atingindo 1,1 (contra 0,34 

em 2010). Note-se que ela era de 0,12 

em 1970, tendo praticamente tripli-

cado desde então. É factível imaginar 

que pode triplicar novamente nos pró-

ximos 40 anos, assim como ocorreu 

nos últimos 40 (1970-2010)?4

Uma pista para a resposta pode 

estar na comparação com outros pa-

íses. Assim, resultados selecionados 

extraídos do projeto do Groningen 

Growth and Development Center ba-

Apesar dos ganhos que 

vem experimentando há 

décadas, a produtividade 

da agropecuária no 

Brasil ainda é muito 

baixa em comparações 

internacionais

Gráfico 2: Participação percentual da PEA e do VA agropecuário no total (eixo da 
esquerda) e produtividade relativa da agropecuária (eixo da direita):  
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Fonte: Elaboração do autor.
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20% da Coreia; 26% do Japão. Ela 

só é superior à da China e da Índia, 

entre os países da tabela, sendo pouco 

inferior à do México nesta medida.

Logo, apesar dos ganhos que vem 

experimentando há décadas, a pro-

dutividade da agropecuária no Bra-

sil ainda é muito baixa em compara-

ções internacionais. Uma implicação 

relativamente óbvia é que há muito 

espaço para aumento. Claramente, 

existem bolsões de excelência pro-

dutiva no país, mas eles representam 

apenas a ponta de um iceberg onde 

predominam técnicas de produção 

com produtividade muito baixa. 

De qualquer forma, o Brasil ainda 

pode avançar muito, como se deduz 

da comparação com outros países. 

Até quando e até quanto são questões 

em aberto. Uma especulação simples 

nos indica que se a produtividade 

do trabalho na economia brasileira 

crescer em média 1,5% ao ano entre 

2010 e 2050, a da agropecuária te-

ria que aumentar 4,2% ao ano para 

igualar a da economia em 2050.  Não 

parece fácil, mas o desempenho pas-

sado justifica otimismo. E mesmo que 

Dificilmente o 

desempenho futuro 

registrará ganhos 

de produção da 

ordem de grandeza 

dos historicamente 

registrados

a produtividade da agropecuária não 

chegue a igualar a da economia como 

um todo, é razoável supor que tem 

espaço para aumentar bastante.

Finalmente, mas não menos impor-

tante, dificilmente o desempenho futu-

ro registrará ganhos de produção da 

ordem de grandeza dos historicamente 

registrados. Com efeito, um gráfico 

com o nível de produção de 1940 até 

2016 sugere que a velocidade de cres-

cimento do setor vem decrescendo gra-

dativamente. Logo, ganhos, se vierem, 

terão origem na produtividade. 

Referências

1Resultado aproximado a que se chega supon-
do: participação média de 22% da PEA ocupa-
da na agropecuária na PEA ocupada total du-
rante 1980-2010; taxa de aumento médio anual 
da produtividade na agropecuária de 3,5% a.a. 
no mesmo período; e de 1% a.a. na economia 
como um todo, idem.

2Em números: 9,7 milhões de ocupados em 
1940 e 12,3 milhões em 2010, revelando cresci-
mento de 0,33% ao ano. Para o total dos seto-
res a taxa média é de 2,56% ao ano.

3Todos os valores e percentuais estão em pre-
ços de 2010 e foram obtidos das Contas Nacio-
nais, diversas edições. Ver Ipeadata. Para a PEA 
ocupada foram utilizados os dados dos Censos 
Demográficos, sendo que o de 1990 é uma in-
terpolação dos resultados de 1980 e 2000.

4De passagem, registre-se que entre 2010 e 
2017 o crescimento da produtividade do tra-
balho na agropecuária ultrapassou em muito o 
da economia como um todo. Logo, a trajetória 
hipotética à frente já está em parte percorrida. 

5Vide site do Centro.

6Uma notável exceção é a China, onde a pro-
dutividade relativa da agropecuária era de 
praticamente 1,0 em 1952 e atualmente apro-
xima-se de 0,25. Mas isso não chega a ser uma 
novidade, dadas as características do modelo 
de crescimento chinês.

7Na mesma linha do exercício da nota de ro-
dapé número 1, a agropecuária responderia 
pela apreciável proporção de 30% dos ga-
nhos de produtividade da economia nesse 
período da simulação.

Fonte:  “O Brasil em comparações internacionais de produtividade: uma análise setorial”. F. Veloso, S. Matos, P. C. Ferreira e B. Coelho. Cap. 
3 em Anatomia da produtividade no Brasil. R. Bonelli, F. Veloso e A. Castelar Pinheiro (Orgs.), IBRE/Elsevier, 2017, p. 63-107.

Tabela 1: Produtividade do trabalho na agropecuária,  
Brasil em relação a países selecionados,  

comparações em PPP (setoriais)

Países selecionados Agropecuária

Estados Unidos 0,072

Irlanda 0,171

Austrália 0,073

França 0,096

Japão 0,264

Grã-Bretanha 0,190

Coreia do Sul 0,197

México 0,782

China 1,328

Índia 2,149




