
ESQUEMA-RESUMO   –AGRONEGÓCIO   NO   BRASIL                         
 
O  resumo  de  hoje,  é  constatarmos  que  o  agronegócio  brasileiro  é  enorme  e  cheio  de  oportunidades                 
para   aqueles   que   se   dispõe   a   con�nuar   se   preparando   e   compreendendo   um   pouco   mais   sobre   ele.   
 
Percebemos  que  os  estados  que  mais  tem  evoluído  em  VBP  são  aqueles  onde  os  produtores  mais                 
u�lizam  tecnologias  associadas  ao  campo,  onde  estão  pra�cando  uma  agricultura  e  pecuária             
modernas  e  integradas,  onde  podemos  ver  a  evolução  do  IDH  das  cidades  e  como  tem  prosperado                 
as   pessoas   que   estão   conectadas   ao   agronegócio   nestas   cidades.  
 
Quando  olhamos  para  culturas,  percebemos  que  a  soja  e  a  bovinocultura  de  corte  detêm  a  maior                 
par�cipação  no  VBP  agro,  e  devemos  nos  aprofundar  nos  estudos  destas  culturas  tão  relevantes  do                
ponto   de   vista   econômico   para   o   setor,   pois   tem   grandes   chances   de   atuarmos   com   elas.  
 
Ao  analisarmos  o  PIB  do  Agronegócio,  percebemos  o  quanto  ele  é  robusto  no  Brasil,  e  podemos                 
observar  que  apenas  ¼  da  riqueza  gerada,  fica  dentro  das  porteiras,  ou  seja,  ¾  da  riqueza  é                  
distribuída  em  inúmeros  setores  da  nossa  economia.  Resumindo,  tem  mais  de  um  trilhão  de  reais                
que  são  espalhados  na  sociedade  todos  os  anos,  já  parou  para  pensar  em  capturar  uma  parte  deste                  
valor   para   sustentar   sua   família?  
 
O  Brasil  é  o  país  do  mundo  que  mais  preserva  o  meio  ambiente,  inclusive  desis�ndo  de  explorar                  
milhões   de   hectares   agricultáveis   em   prol   da   preservação.   Temos   2/3   de   nosso   território   intacto.  
 
Os  agricultores  têm  algo  como  3,5  trilhões  de  reais  inves�dos  em  áreas  de  reserva  legal,  bancando                 
grande  parte  dos  custos  desta  preservação.  Gastam  cerca  de  20  bilhões  todos  os  anos  na                
manutenção   destas   áreas.  
 
Mas,  o  mais  legal  é  observamos  que 1  em  cada  5  empregos  no  Brasil  está  ligado  ao  Agronegócio ,  e                    
que  ele  tem  crescido  mais  que  os  diferentes  segmentos  da  economia  brasileira ,  logo  as               
oportunidades   são   mais   frequentes   para   aqueles   que   entendem   e   atuam   neste   setor .  
 
Embora  a  AGROPECUÁRIA  represente  apenas  25%  do  valor  do  PIB,  ela  é  a  grande  fábrica  a  céu                  
aberto  do  agronegócio,  e ela  tem  uma  dinâmica  própria  em  cada  região  do  Brasil ,  em  cada  cultura                  
e  em  cada  propriedade,  e isso  vai  guiar  todas  as  a�vidades  relacionadas  em  cada  região, você  deve                  
compreender   como   tudo   acontece   dentro   das   fazendas    para   tomar   as   demais   decisões   associadas.   
 
Ao  saber  disso,  te  afirmo  que as  melhores  e  maiores  oportunidades  de  crescimento  profissional,               
assim  como  os  melhores  salários, vão  “cair  no  colo”  daqueles  que  efe�vamente  entenderem  a               
dinâmica  dentro  das  propriedades ,  pois  ela  é  base  de  tudo.  Queremos  que  se  dedique  e  aprenda                 
lógica,   a   dinâmica   de   onde,   quando   e   por   que   as   coisas   acontecem   no   campo.  
 
A   oportunidade   está   aqui,   agora   é   con�go.   Bom   estudo   e   bons   negócios.  
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