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Você  certamente  já  ouviu  na  televisão  os  jornalistas  abordando  os  números  sobre  o  PIB,  e                
sempre  se  no�cia  ele  por  sua  relevância,  pois  se  refere  à  soma  de  todos  os  bens  e  serviços finais                    
produzidos  por  um  país  em  determinado  período,  geralmente  calculado  durante  um  ano.  O              
cálculo  do  PIB  é  feito  em  moeda  local,  pois  ele  é  a  referência  para  avaliar  se  a  a�vidade                   
econômica   do   país   está   crescendo   ou   reduzindo,   e   qual   a   força   deste   movimento.  

Esta  informação  nos  traz  alguma  ansiedade,  pois  ela  sempre  está  atrasada,  pois  os  dados               
publicados  são  de  no  mínimo  do  ano  passado,  ou  seja, estamos  olhando  aquilo  que  já                
aconteceu ,  fique  atento,  pois  normalmente  estamos  olhando  o  dado  de  dois  anos  atrás. Isso  é                
rela�vamente   normal ,   apenas   devemos   ter   isso   em   mente   ao   olharmos   os   dados   com   atenção.  

OS  NÚMEROS  NOS  TRAZEM  UMA  NOÇÃO  DE  GRANDEZA,  E  NÃO  TEM  O  OBJETIVO  DE  SEREM                
ABSOLUTOS,  POIS  ESTÃO  EM  CONSTANTE  EVOLUÇÃO.  ALÉM  DAS  DIFERENTES  METODOLOGIAS           
DE   CADA   INSTITUIÇÃO   QUE   FAZ   OS   CÁLCULOS.  

Preste  atenção  nesta  conta:  Se  um  país  produz  R$  1.000,00  de  trigo,  R$  2.000,00  de  farinha  de                  
trigo   e   R$   3.000,00   de   pão,   qual   seria   seu   PIB?   ______________________________________  
Pois  é,  isso  mesmo,  _______________,  pois  os  valores  da  farinha  e  do  trigo  já  estão  embu�dos                 
no  valor  do  pão.  Ou  seja,  o  valor  que  o  produtor  recebe  pelo  trigo é  meio,  e  apenas  indica  que                    
ele  ficou  com  uma  fa�a  do  valor  final,  assim  como  a  farinha  que  é  vendida  ao  padeiro,  que  por                    
sua  vez,  faz  o  pão  e  vende  ao  consumidor  final.  Desta  forma,  para  evitar  duplicidade,  se                 
contabiliza   apenas   esse   úl�mo   valor   de   venda   como   sendo   o   PIB.  
 
Ele  é  calculado  a  par�r  do  valor  agregado  em  cada  setor  da  economia,  como  o  da  agropecuária,                  
indústria,  serviços,  despesa  de  consumo  das  famílias,  exportações  e  importações,  entre  outros.             
Ao   cálculo   do   PIB,   é   adicionado   apenas   o   produto   ou   serviço    final    vendido.  
 
Segundo  IBGE,  o  PIB  do  Brasil,  em  valores  atuais,  foi  de  R$  6,9  trilhões  em  2019.   Ou  seja,  de                    
tudo  que  foi  vendido  ao  consumidor  final  no  mercado  interno,  ou  para  exportação,  o  Brasil                
gerou   quase   7   trilhões   de   reais.   
 
Quando  comparamos   o  PIB  do  Brasil  ao  de  outros  países  do  Mundo,  segundo  o  FMI,  o  Brasil  em                   
2020  é  a  nona  economia  do  mundo,  com  1,8  trilhão  de  dólares,  mas  já  projeta  que  até  2024  o                    
Brasil  ultrapasse  a  Itália,  e  se  transforme  a  oitava  maior  economia  mundial,  com  um  PIB  de  2,3                  
trilhões   de   dólares. Em   sua   opinião,   isso   é   muito   ou   pouco?  
 
Agora  para  o  a  parcela  do  AGRONEGÓCIO  no  PIB  do  Brasil, segundo  o  CEPEA  (outra                
metodologia  de  cálculo ),  a  par�cipação  em  2019,  é  de  aproximadamente  21,0%  no  PIB              
brasileiro.  Em  valores  correntes,  isso  corresponde  a  cerca  de  R$  1,45  trilhão. Agora  preste              
atenção,   pois   vamos   mostrar   onde   está   esta   riqueza,   seguindo   a   meto.  

● AGRICULTURA   -   __________%   do   PIB   do   Agronegócio,   ou   algo   como   1   trilhão   de   reais.  
● PECUÁRIA   -   __________%   do   PIB   do   Agronegócio,   ou   algo   como   450   bilhões   de   reais.  

 
Ao  pegarmos  esse  valor  do  PIB  do  Agro,  e  olharmos  como  ele  foi  distribuído,  podemos  entender                 
onde   está   a   formação   do   PIB   Agro,   e   onde   temos   as   melhores   oportunidades   para   atuarmos.  
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● INSUMOS  –  Par�cipa  com  cerca  de  ______%  do  PIB  Agro,  em  dinheiro,  algo  como               
_______________________________________________________________________.  

● AGROPECUÁRIA  –  Par�cipa  com  cerca  de  ________%  do  PIB  Agro,  em  dinheiro,  seria              
algo   como   ______________________________________________________________.  

● INDÚSTRIA  –  Par�cipa  com  cerca  de  ___________%  do  PIB  Agro,  em  dinheiro,  seria  algo               
como   __________________________________________________________________.  

● SERVIÇOS  –  Par�cipa  com  cerca  de  ________%  do  PIB  do  Agro,  em  dinheiro,  seria  algo                
como   ________________________________________________________________.   

 
 
Perceba  que  à  medida  que  vamos  avançando  na  cadeia  dos  produtos  e  serviços,  chegando               
“mais  próximo  do  consumidor  final”,  as  parcelas  de  agregação  de  valor  são  maiores,  pois  são                
processos  mais  elaborados  e  valorizados,  assim  muitos  são  beneficiados  indiretamente  pelos            
produtos   gerados   nos   campos   do   Brasil.   
 
O  PIB  é  um  cálculo  bem  complexo,  por  isso  ele  é  mais  genérico,  muito  bom  para  observamos                  
como  as  coisas  estão  andando,  as  tendências,  mas  ruim  para  tentar  ser  preciso  e  específico  em                 
uma   cultura,   ou   parcela   de   forma   isolada.  
 
Mas,  é  possível  concluir  que  o  AGRONEGÓCIO  contribui  bastante  para  o  PIB  do  Brasil,  e  também                 
que  ele  possibilita  a  distribuição  de  riqueza  em  vários  setores  de  nossa  economia,  por  isso                
sempre   deve   ser   acompanhando   com   atenção,   pois   inúmeras   são   as   oportunidades   neste   setor.  
   
 

Anotações:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________   
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