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Segundo o dicionário, o conceito de __________________ é: “Processos ou operações 

relacionadas à agricultura e à pecuária desde a produção de seus produtos até à 

comercialização dos mesmos”. Ou seja, quando envolver o campo, TODO VALOR que é gerado e 

distribuído, por qualquer produto, processo ou serviço, desde sua origem até o consumidor 

final. 

Segundo o conceito de _____________________, que é: “Estudo, Teoria e prática da agricultura 

e da pecuária, tendo em vista suas relações recíprocas”. Ou Seja, ela está “contida” DENTRO DAS 

FAZENDAS apenas, não envolve as atividades fora da porteira. 

Alguns números para ajudar na memorização, o PIB do AGRONEGÓCIO brasileiro de 2018 foi de 

1,43 trilhões de reais, um belo montante de dinheiro. Mas, quando separamos somente o que 

foi gerado e distribuído dentro da porteira, que também é chamada de AGROPECUÁRIA, foi 

apenas 343 bilhões de reais, o restante, algo como um trilhão e 80 bilhões de reais, foi gerado e 

distribuído nas demais etapas do agronegócio. 

                                            

 

 

Ou seja, o AGRONEGÓCIO distribui muita renda em toda a economia do Brasil, não só nas 

fazendas. 

Entendido isso, vamos tentar uma subdivisão para ampliar o entendimento das fases, e quando 

pensamos de forma estratégica, podemos dividir o agronegócio em: 

➢ _________ DA PORTEIRA – Aqui estão considerados todos os INSUMOS que são 

necessários para o andamento das operações agropecuárias. Existe uma grande gama de 

insumos, como:  sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, genética, 

produtos tecnológicos, rações, produtos veterinários, mudas, entre outros.  

➢ ___________ DA PORTEIRA – É onde a “fábrica” do AGRONEGÓCIO gera sua riqueza, 

transformando os INSUMOS em alimentos. Aqui está inserida a AGROPECUÁRIA, que 

podemos subdividir em: 
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• PECUÁRIA - Produção da proteína animal, sendo as principais: carne bovina, suína, 

avícola e outras, além da produção de leite, que é a matéria prima para os 

produtos lácteos.  

• AGRICULTURA - Produção de diversas culturas de importância econômica, como: 

soja, milho, trigo, feijão, pipoca, girassol, cana de açúcar, etc. Lembre-se que aqui 

também temos a FRUTICULTURA e a HORTICULTURA, que abastecem o hortifrúti 

para todas as cidades do país. A produção FLORESTAL também se enquadra nesta 

categoria, visando, principalmente, a produção de madeira para movelaria, para 

papel e como fonte de energia.  

➢ ___________ DA PORTEIRA - existem duas grandes etapas, a do processamento pela 

AGROINDÚSTRIA e a da DISTRIBUIÇÃO dos produtos, realizada pelo atacado e o varejo, 

que fazem a entrega dos produtos para o consumidor final. Perceba que o volume de 

dinheiro agregado e distribuído depois que do produto colhido, é muito maior que a soma 

de todas as etapas anteriores.  

 

▪ A AGROINDUSTRIA transforma o produto in natura em produto acabado, 

ou seja, pronto para o consumo. Alguns exemplos são: os frigoríficos, 

fiação e tecelagem, fábricas de celulose, de móveis, de vinhos, de cerveja 

etc. 

▪ A DISTRIBUIÇÃO é ampla, pois envolve os diferentes formatos e 

possibilidades para o produto chegar até o consumidor final. Temos desde 

os supermercados, restaurantes, hotéis, bares, padarias, feiras, 

exportação, dentre outros.  

➢ SERVIÇOS TRANSVERSAIS – Aqui temos todos os serviços que dão suporte para que todas 

as fases anteriores aconteçam. Inserido neste contexto temos o marketing, as pesquisas, 

serviços de ensino e o CRÉDITO, fundamental para cada uma das etapas aconteçam de 

forma adequada à sua necessidade. 
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