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ESTÍMULOS FISCAIS E DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS MELHORAM DESEMPENHO DA ECONOMIA

No início de 2022, as perspectivas para os principais indicadores econômicos para o ano eram pouco favoráveis. 
As previsões apontavam inflação e juros elevados, baixo crescimento econômico e dificuldades para um aumento 
mais robusto do emprego e da renda. Somado a esse quadro, em fevereiro teve início a guerra no Leste Europeu, 
gerando mais incertezas e expectativa de impactos econômicos em todo o mundo.

Apesar do cenário desafiador, o desempenho da economia foi superior ao previsto, com elevação da expectativa 
de crescimento do PIB para 3,05%, ante 0,3% em janeiro. Pela ótica da produção, o crescimento do PIB em 2022 
deve ser liderado pelo setor de serviços (3,6%) e o setor industrial (1,5%). A agropecuária deve apresentar resultado 
de estabilidade por causa das intempéries climáticas que afetaram a produção de soja e outras lavouras. Pela ótica 
da despesa, o consumo das famílias deve se elevar em 3,5%, as exportações, em 2,5%, e o consumo do governo, em 
1,2%. Por outro lado, o investimento e as importações devem registrar quedas de -0,3% e -0,9%, respectivamente.

Entre as razões para o melhor dinamismo da atividade destacam-se impulsos fiscais, que estimularam e deram 
sustentação ao consumo, como o aumento do valor do Auxílio Brasil, no início de agosto, a criação dos auxílios a 
caminhoneiros e taxistas e o saque extraordinário do FGTS. Além desses estímulos, verificou-se uma retomada mais 
consistente do mercado de trabalho, com incremento significativo do número de pessoas ocupadas.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, até 
outubro, houve criação líquida de mais de 2,3 milhões de novos postos de trabalho formal no país. O bom resultado 
também foi verificado pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua (Pnad/Contínua) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que registrou crescimento de quase 4 milhões de empregos, com 
e sem carteira assinada, ao longo de 2022. Com isso, a taxa de desemprego recuou continuamente e deve alcançar 
média em torno de 9,0%, em 2022, ante média de 13,2%, em 2021.

A pressão inflacionária foi um dos grandes desafios do ano, que acabou sendo mitigada principalmente em razão 
de medidas voltadas ao controle dos preços administrados. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que chegou a alcançar 8,9% ao ano, é de fechar em 5,9%. Esse arrefecimento foi influenciado, 
principalmente, pela alteração da alíquota de tributos federais (Cide e PIS/Cofins) incidentes sobre a gasolina, ze-
rados no fim de junho, e pela determinação da aplicação de alíquotas de ICMS pelo piso (17% ou 18%) para com-
bustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, autorizada pela Lei Complementar n° 
194, de 23 de junho de 2022. 

Entretanto, o IPCA seguiu todo o ano acima da meta de inflação para 2022, de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto 
percentual. Como consequência, o Banco Central do Brasil (BCB) manteve a condução de uma política monetá-
ria contracionista, elevando a taxa Selic sucessivamente até agosto de 2022, momento em que se estabilizou em 
13,75% ao ano. A expectativa é que o BCB mantenha a Selic no mesmo patamar até o final de 2022. 
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Do ponto de vista fiscal, em 2022 as contas públicas irão registrar novo superávit primário em razão do aumento da 
arrecadação, mas também com ajuda da Emenda Constitucional (EC) 113/2021, que alterou a regra dos precatórios, 
adiando seus pagamentos. Segundo o 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, a estimativa é 
de superávit de R$ 13,5 bilhões no ano , o que significa melhora em relação à  meta determinada pela Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), de déficit de R$ 170,5 bilhões para o governo central. 

Por fim, o ano de 2022 será caracterizado por uma acomodação do PIB do agronegócio, que deverá reduzir após 
ter alcançado recordes sucessivos em 2020 e em 2021. A principal razão para esse resultado é a forte alta dos custos 
com insumos no setor, com destaque para as altas dos preços dos fertilizantes e defensivos. Também contribuíram 
para pressionar o PIB as reduções de produção em atividades importantes, como soja e cana-de-açúcar. A projeção 
do PIB do agronegócio em 2022, estimada pelo Cepea/CNA, é de queda de 4,11% frente ao patamar recorde de PIB 
alcançado em 2021. Apesar do resultado negativo, estima-se que o PIB alcance R$ 2,42 trilhões, o segundo maior 
valor da série histórica iniciada em 1996, atrás apenas de 2021 (quando alcançou R$ 2,52 trilhões).

O Valor Bruto da Produção (VBP) deve alcançar R$ 1,3 trilhão em 2022, crescimento de 2,2% em relação a 2021.  
No ramo agrícola, o VBP deverá crescer 3,3% em relação ao último ano, alcançando R$ 909,3 bilhões. Na pecuária, 
o VBP deverá ter estabilidade, com aumento 0,1%, alcançando R$ 448,5 bilhões. As principais cadeias que mais in-
fluenciam no VBP são a soja, a carne bovina e o milho, que, somados, representam 58,4% do total da agropecuária.

DESTAQUES

• O PIB surpreendeu positivamente e deve registrar crescimento de 3,05%, mesmo com o aperto mo-
netário pressionando a tomada de crédito para o consumo e o investimento;

• O PIB da agropecuária deve registrar estabilidade em razão das adversidades climáticas que impac-
taram a produção. O do Agronegócio deve cair 4,11%;

• A massa salarial deve avançar 6,5%, com crescimento do emprego e maior controle inflacionário, 
impulsionando o consumo das famílias;

• A inflação arrefeceu em razão das desonerações tributárias que reduziram preços administrados, 
mas o IPCA ficará pouco acima do teto da meta definida para o ano; e

• O endividamento público, medido pela relação Dívida Bruta/PIB, deve cair para 77,8%, em 2022, con-
tra 80,3%, com a expectativa de superávit primário. 

7 | BALANÇO 2022 | ECONOMIA



PIB Brasil
3,05%

Inflação
5,9%

VBP Agrícola
3,3%

VBP Agrícola
0,1%

VBP Total
2,2%

Taxa Selic
13,75%

Câmbio
R$/US$ 5,25

PIB Agronegócio
-4,1%
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MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS FINANÇAS DO AGRONEGÓCIO FORAM PRIORIDADES EM 2022

Ao longo deste ano, a conjugação de uma série de adversidades econômicas trouxe grandes desafios para o setor.  
A elevação das taxas de juros, o aumento dos custos de produção e os efeitos climáticos adversos foram alguns 
eventos que fizeram com que os recursos orçamentários para operacionalização da política de crédito rural e o 
acesso à subvenção ao prêmio do seguro rural se esgotassem. 

Essas adversidades comprometeram o acesso dos produtores rurais a essas importantes políticas, tanto na segun-
da etapa do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2021/2022, que se encerrou em junho, quanto para a elaboração das 
propostas do PAP 2022/2023, que se iniciou em julho e terá duração até julho do próximo ano. 

Nos quatro primeiros meses da safra 2022/2023 (julho a outubro), as contratações de crédito rural somaram  
R$ 148,9 bilhões, 23% a mais do que no mesmo período da safra 2021/2022 e 43,7% dos R$ 340,8 bilhões anuncia-
dos pelo governo federal e pelas instituições financeiras no lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2022/2023. 
O aumento de recursos tomados está diretamente associado ao aumento dos custos de produção em todas as 
atividades agropecuárias. 

Valor das contratações de julho a outubro 2021/2022 e 2022/2023 (R$ milhões)

394.472
437.945

Custeio

Valor das Contratações Plano Safra 21/22 Valor das Contratações Plano Safra 22/23
Quantidade de Contratos Plano Safra 21/22 Quantidade de Contratos Plano Safra 22/23

Investimento Comercialização Industrialização Total
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Fonte: SICOR/Banco Central do Brasil.
Obs.: Dados extraídos em 07/11/2022.



Devido às suspensões das contratações de crédito rural oficial e à insuficiência de recursos públicos, o volume de 
títulos negociados no mercado privado atingiu grandes marcas em 2022. Além disso, as alterações e melhorias nas 
legislações dos instrumentos privados (Leis n° 13.986/2020, n° 14.130/2021, n° 14.382/2022 e n° 14.421/2022) trouxeram 
significativo aperfeiçoamento na legislação, fazendo com que o volume de recursos fosse elevado significativamente. 

Estoque de títulos do agronegócio
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CPR
R$ 204 bilhões

out/2022

CRA
R$ 94,8 milhões

set/2022

Green Bonds
US$ 358,1 milhões 

out/2022

FIAGROs
R$ 4,6 bilhões

set/2022

LCA
R$ 317,2 milhões 

set/2022

CPR Verde
21 CPRs registradas 

9 bilhões de ton. de CO2e 
out/2022

Fonte: SITAWI; B3; CERC; Anbima.
Obs.: Dados extraídos em novembro de 2022.

A Lei n° 14.421/2022 facilitou a captação de recursos para funding privado do agronegócio, além de possibilitar o 
devido uso dos Fundos Garantidores Solidários (FGS) e do Patrimônio Rural em Afetação. A norma supriu algumas 
lacunas que os textos anteriores tinham, o que trouxe maior segurança jurídica para as instituições e os credores e 
possibilitou que um número maior de produtores estivesse apto a emitir as Cédulas de Produto Rural (CPR).

Com a constante preocupação com as mudanças climáticas, os títulos verdes são instrumentos financeiros que 
possibilitam aos produtores financiar projetos que ressaltem ainda mais as boas práticas de produção. Nos últimos 
anos, o Brasil aumentou consideravelmente o número de emissões de green bonds. De acordo com a SITAWI (Fi-
nanças), o montante emitido desde 2016 é de US$ 5,8 bilhões, sendo US$ 358,1 milhões apenas em 2022, fortale-
cendo as práticas ESG do setor.

Ainda, alterações na Lei n° 14.382/2022 modernizaram o registro público, trazendo o Sistema Eletrônico de Regis-
tros Públicos (SERP), o que possibilitará a redução de tempo e custo nos registros das operações de crédito, além 
de maior clareza na operacionalização e judicialização dos contratos rurais. 



Por fim, o mercado de seguros rurais foi extremamente importante em 2022 frente às adversidades climáticas 
que atingiram a produção agropecuária em diversas regiões. Com o aumento na sinistralidade e nos custos de 
produção, a taxa média do prêmio do seguro cresceu 37% entre 2021 e 2022, agravando a situação do produtor e 
consumindo maior volume dos recursos da subvenção ao prêmio. Os recursos para o Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural não foram suficientes para cobrir a mesma área do ano anterior (14 milhões de hectares), 
e apenas 5,6 milhões de hectares foram beneficiados com o PSR em 2022.
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DESTAQUES

• O valor das contratações de custeio na safra 2022/2023 está 51% maior que na safra anterior;

• A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) foi substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Fa-
miliar (CAF);

• A participação da LCA nas fontes de recurso do crédito rural oficial correspondeu a 28% do total das 
contratações, maior patamar dos últimos anos;

• As indenizações (Seguro Rural) pagas aos produtores rurais em 2021 e 2022 superaram R$ 13,8 bi-
lhões; e

• Nas Safras 2021/2022 e 2022/2023*, o Proagro garantiu R$ 6,35 bilhões em exonerações de obrigações 
financeiras dos produtores que tiveram dificuldades.

* Até setembro de 2022.
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“GOVERNAR É POVOAR, MAS NÃO SE POVOA SEM ABRIR ESTRADAS” 

A cada entrega dos produtos agropecuários aos consumidores discute-se a necessidade de equalizar a matriz de 
transporte, com a finalidade de reduzir custos logísticos e promover competitividade. Isso implica adotar medidas 
que permitam a maior participação de modos de transporte, com capacidade de carga superior à dos caminhões. 

Iniciativas dessa natureza foram destaque em 2022, a exemplo da edição do Marco Legal das Ferrovias (Lei n° 
14.273/2021) ou Pro Trilhos. Logo no início, foram protocolados no Ministério da Infraestrutura (Minfra) dezenas de 
pedidos de autorização para a implantação de novas linhas férreas. 

Das 95 solicitações, cerca de um terço (32 contratos) já encontra-se assinado, com a previsão de instalação de 
9.606,7 quilômetros de trilhos e de aporte de R$ 131,7 bilhões em investimentos. A maior parte está situada nas 
regiões de novas fronteira agrícolas, configurando-se como promessa de integração dos modos de transportes e, 
consequentemente, de redução dos valores dos fretes atualmente praticados.



95
pedidos

32
contratos

9.606,7
quilômetros

R$ 131,7
bi em investimento

Ferrovias Existentes
Ferrovias com Contratos Assinados

Figura 1. Linhas férreas com contrato de autorização assinado entre a iniciativa privada e o governo

Janeiro trouxe consigo bom presságio para o setor: a criação do Programa de Estímulo ao Transporte por Cabota-
gem ou BR do Mar (Lei n° 14.301/2022). Após alguns meses, registrou-se a primeira embarcação, de Rio Grande-RS 
a Itaqui-MA, com 15 mil toneladas de fertilizantes (o equivalente a 405 carretas).

Ainda, como feito inédito, há de se destacar a primeira desestatização portuária do Brasil. A Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa) foi arrematada por R$ 106 milhões (portos de Vitória e Barra do Riacho). A essência desse 
feito não se resume à transferência da gestão pública para o setor privado. Busca-se, com a privatização, melhorias 
operacionais na prestação dos serviços portuários, bem como garantir investimentos de R$ 855 milhões, inclusive 
para a ampliação da estrutura existente. O contrato é de 35 anos de concessão, prorrogável por mais cinco anos.
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No transporte hidroviário, houve a retomada da navegação na Hidrovia Tietê Paraná (HTP). Trata-se de importante 
corredor de escoamento dos produtos agrícolas (soja, milho, madeira, celulose e cana-de-açúcar) dos estados de 
Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo e do Paraná. Em razão da crise hídrica enfren-
tada em 2021, o transporte de carga, especialmente no trecho do pedral de Nova Avanhandava, fora suspenso. O 
custo estimado para a manutenção e ampliação do canal de navegação, entre Pederneiras-SP e São Simão-GO, 
é de R$ 343 milhões, a ser assegurado por repasses de recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura dos 
Transportes (DNIT) ao Departamento Hidroviário de São Paulo (DHSP). A intervenção permitirá o trafego de embar-
cações com 2,5 metros de calado, durante o ano todo.

No Arco Norte, terminais portuários avançaram as obras de ampliação. Vale ressaltar que somente na Bahia, segun-
do informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção de oleaginosas e leguminosas 
avançou 8,2% em comparação à safra de 2021 (11,4 milhões de toneladas). Para atender à demanda cada vez mais 
crescente, a União cedeu 48 mil m2 (Portaria SPU/ME n° 150/2022) à expansão da capacidade do Terminal Portu-
ário de Cotegipe (TPC), na Bahia. A estrutura existente atende ao escoamento de grãos (soja e milho) produzidos 
no Oeste baiano, mas a capacidade de movimentação se aproxima da saturação (4,6 milhões de toneladas de 5 
milhões de toneladas de grãos). A previsão é que, até 2024, o TCP permita exportar 10 milhões de toneladas. 

DESTAQUES

• Houve fusão das estatais Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e Valec Engenharia S/A, pelo 
Decreto n° 11.081/2022, e instituição da empresa Infra S/A, responsável pelo planejamento e pela es-
truturação de projetos para o setor de transporte;

• Foi instituído o Programa de Aumento de Produtividade da Frota Rodoviária ou Renovar (Lei n° 
14.440/2022), destinada a veículos de transporte de cargas e passageiros;

• Houve proibição da cobrança do Serviço de Segregação de Entregas (SSE) ou THC2 nos terminais 
portuários, pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

• Foi liberada a licença prévia, pelo Ibama, para o derrocamento dos 43 quilômetros do Pedral do Lourenço;

• Houve renovação antecipada do contrato da MRS Logística S/A, por mais 30 anos, com previsão de  
R$ 21 bilhões de investimentos nos 1.643 quilômetros de malha ferroviária;

• Foi autorizada a emissão de títulos de crédito (debêntures) para financiamento da Ferrovia Transnor-
destina Logística S.A (55% concluída) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM); e

• Foi suspenso o julgamento da Ferrogrão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), condição para a reto-
mada dos estudos ambientais e do leilão.
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MOVIMENTOS NA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL, INFLAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR:  
O SALDO DE 2022

O ano de 2022 foi marcado por eventos extremos no ambiente geopolítico internacional. Ainda sob os efeitos da 
pandemia de Covid-19 e do esforço de recuperação das economias, o ano iniciou de forma similar ao fim de 2021, 
com altos custos no transporte internacional, inflação histórica nos principais mercados, baixo crescimento eco-
nômico, acirramento nas tensões geopolíticas e ainda algumas restrições à mobilidade e ao fluxo de mercadorias.

Enquanto alguns fatores de pressão foram aliviados no decorrer do ano (ex: preços dos fretes), outros se intensifi-
caram. Ainda no primeiro trimestre, com a invasão da Rússia ao território ucraniano e todas as consequências de-
correntes disso – como as sanções à Rússia, a impossibilidade de escoamento de mercadorias e os distúrbios nas 
cadeias de fornecimento, sobretudo de energia –, aspectos como a persistente inflação no preço dos alimentos e 
as perspectivas de baixo crescimento foram reforçados. Isso criou desafios ao comércio internacional e aumentou 
a insegurança alimentar ao redor do mundo.

Índice Global de Frete de Contêineres

$ 10,000

$ 7,500

$ 5,000

$ 2,500

$ 0
01 - jan-17

Freightos (c) Freightos Limited. Lcensed under the Freightos Master Services Agreement.

Freightos Baltic Index (FBX) Global Container Index
FBX Global Container Freight Index

11 - nov - 22 / $3,185

01 - jan-18 01 - jan-19 01 - jan-20 01 - jan-21 01 - jan-22

Em março de 2022, o Índice de Preços dos Alimentos1 da FAO alcançou máximas históricas, tanto em termos nominais 
(159,7 pontos) quanto reais (156,3 pontos). As médias são também as mais altas da história, figurando em níveis 20% e 
16,7% mais altos em relação ao período pré-pandemia. Isso se reflete nas exportações do agronegócio brasileiro.

1 Disponível em: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
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A guerra também tem causado impacto em outras economias. Enquanto países de baixa renda – sobretudo no 
leste da África, na Ásia Central e no Oriente Médio, que gastam parcela expressiva da renda com alimentos – so-
freram com a escassez e viram a segurança alimentar se deteriorar ao longo de 2022, sobretudo devido ao trigo, 
europeus observaram impactos significativos no setor de energia. Nele, os preços subiram de maneira acentuada, 
o que obrigou os governos a tomarem medidas de racionamento e subsidiarem os gastos com energia, porém às 
custas de uma inflação cada vez mais alta.

No Reino Unido, a instabilidade política que acomete o país desde o Brexit se intensificou após a queda do pri-
meiro ministro Boris Johnson. Atualmente, o incumbente no cargo é Rishi Sunak, terceiro premiê no ano após um 
curtíssimo mandato de sua antecessora Liz Truss, que tentou implementar um pacote econômico de corte de im-
postos e aumento de gastos.
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Inflação no Reino Unido (CPIH) e na União Europeia (HICP)

Fonte: Eurostat e UK Office for National Statistics.

Em meio ao caos geopolítico, em junho deste ano, foi realizada a 12ª Conferência Ministerial da OMC. O evento que 
não acontecia há cinco anos prometia discutir aspectos importantes para o comércio internacional, como a reto-
mada do Órgão de Apelação do Mecanismo de Solução de Controvérsias, que está paralisado desde 2019 devido ao 
embrago norte-americano à indicação de novos juízes após a expiração do mandato dos últimos ocupante do órgão.

Apesar da alta expectativa em relação ao tema, a conferência não apresentou grandes avanços, porém outros temas 
importantes foram abordados, como a participação do Brasil como copatrocinador do TESSD (Discussões Estrutura-
das sobre Comércio e Sustentabilidade), que discute a relação entre comércio internacional e sustentabilidade.

A necessidade de quarentenas e a inspeção de produtos provocou atrasos e congestionamentos nos portos chi-
neses e dificultou a entrada de bens, algo que obrigou os chineses a colocar o tema segurança alimentar como 
prioritário na agenda governamental.

Após o início da guerra, o país reiterou diversas vezes – uma delas no China Agricultural Outlook Conference2  – o 
desejo de aumentar a produção doméstica de produtos agropecuários, dentre eles a soja e o milho, para os quais 
os chineses projetam aumento de 113,8% e 18,6% até 2031, respectivamente.
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Na contramão às medidas relacionadas à garantia da segurança alimentar, diversos países, sobretudo o Reino Uni-
do e a União Europeia têm avançado com medidas que visam restringir a importação de alimentos. A inflação, que 
já registra índices altos, 8,8% no Reino Unido e 10,9% na UE em setembro, é diretamente impactada por medidas 
como essa.

O ano também foi movimentado na China. O país iniciou 2022 ainda sob a política Covid-Zero, que impõe diversas 
restrições de mobilidade nacional e internacional. A política que visa controlar o número de casos da doença tem 
se mostrado uma barreira bastante incômoda para a realização de negócios no país.

Neste ano, a UE avançou com a proposta da Lei Antidesmatamento e passa agora por um período de discussão dos 
textos propostos para que sejam apresentados pela Comissão Europeia, pelo Conselho da União e pelo Parlamento 
Europeu em consenso. A medida extrapola o que seriam as ações razoáveis para alcançar um legítimo objetivo de 
preservação do meio ambiente e figura como uma barreira comercial disfarçada de medida ambiental.

A proposta tem potencial de impactar o setor agropecuário brasileiro de maneira significativa, visto que a UE é o 
segundo maior mercado para as exportações agrícolas do Brasil, respondendo por cerca de 15% do montante tran-
sacionado com o exterior. Além disso, as culturas listadas no escopo da regulação – como soja, café e carne – são de 
extrema importância para a atividade econômica do país.

Apesar dos retrocessos relacionados às medidas protecionistas nesses países, o Brasil registrou grandes avanços em 
diversos mercados, sobretudo na Ásia. Isso pode ser representado pela conclusão das negociações do Acordo de 
Livre Comércio com Singapura, país que se destaca como polo de realização de negócios com os países do Leste 
e do Sudeste asiático. Além disso, houve a abertura de mais de quarenta mercados em 2022, destacando-se os de 
milho e amendoim na China.

Até outubro de 2022, as exportações brasileiras de produtos agropecuários somaram US$ 136,1 bilhões, valor que já 
supera em US$ 15,6 bilhões o total exportado durante todo o ano de 2021. O padrão, porém, não se repete para o 
volume que, se comparado aos primeiros dez meses de 2021, mostra ligeira queda, de 0,2%.

2 Disponível em: https://aocm.agri-outlook.cn/index/index/index_en.html.
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DESTAQUES

• Houve aumento dos preços internacionais dos alimentos devido à guerra;

• Os preços dos fretes internacionais arrefeceram;

• Houve elevação da insegurança alimentar global, com os países mais pobres altamente impactados;

• A inflação e a instabilidade econômica persistiram nas maiores economias do mundo;

• Uma nova vertente da política de segurança alimentar chinesa visava expandir a produção nacional;

• Testemunhou-se instabilidade política em países europeus e crise política no Reino Unido;

• Houve avanços por parte dos europeus em legislações “ambientais” protecionistas com potencial de 
impactar de maneira significativa o agro brasileiro; e

• Foram concluídas as negociações do ALC entre Mercosul e Singapura.
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RECORDE DE EMISSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE, PROMOÇÃO DA IRRIGAÇÃO E TRANSIÇÃO 
PARA A ECONOMIA VERDE FORAM DESTAQUES DA PAUTA DE SUSTENTABILIDADE NO AGRO EM 2022 

Em 2022, o Incra digitalizou e modernizou a forma de entrega de títulos de domínio com o uso da Plataforma de 
Governança Territorial (PGT), com a emissão de mais de 140.000 documentos titulatórios entre projetos de assenta-
mentos e ocupações em glebas públicas da União. O sistema garantiu a agilização e simplificação do atendimento 
ao proprietário rural, acelerando a entrega dos títulos sem pendências, além de possibilitar a unificação das bases 
de dados e a automatização dos processos, facilitando a legalização de terras para o produtor rural. Cerca de 90% 
desses títulos foram entregues em nome de uma mulher.

Além disso, famílias de agricultores puderam residir e produzir com segurança jurídica, com a redução das invasões 
de terra, totalizando apenas 13, de janeiro até setembro. Isso possibilitou também o acesso a programas governa-
mentais de estímulo à produção e geração de emprego e renda.

No que concerne à garantia do direito de propriedade, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) regulamentou 
os critérios sobre identificação, discriminação e demarcação de terrenos de marinha e marginais pertencentes à 
União, por meio da Instrução Normativa (IN) n° 28/2022. Isso trouxe segurança jurídica ao setor agropecuário, ga-
rantindo a regularização fundiária de imóveis rurais localizados no limite dessas áreas.

MAIS DE 140 MIL DOCUMENTOS TITULATÓRIOS FORAM EMITIDOS até setembro de 2022.

90% DOS TÍTULOS concedidos FORAM ENTREGUES EM NOME DE MULHERES.

APENAS 13 INVASÕES DE TERRAS OCORRERAM DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2022, conforme os úl-
timos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Quanto às mudanças climáticas, os debates e a assimilação dos compromissos decorrentes da 26ª Conferência das 
Partes sobre Mudanças do Clima (COP-26) foram destaque em 2022. A necessidade de implementação do Código 
Florestal e a ampliação da ambição do programa de agricultura de baixa emissão de carbono, além da contribui-
ção do agro no Compromisso Global pelo Metano, mostraram a importância do setor no alcance das metas brasi-
leiras entregues ao Acordo de Paris. 

A COP-27, realizada em Shram-El Sheikh, no Egito, tinha a expectativa de ser a “COP da implementação”. No entanto, 
cumpriu parcialmente o objetivo ao definir os instrumentos necessários à urgência do combate às alterações climá-
ticas. O cenário atual, no qual o mundo atinge seus 8 bilhões de habitantes, de conflitos no leste europeu, de crise 
energética e de insegurança alimentar provocou atitudes conservadoras das partes, restringindo o potencial de am-
pliação da ambição da metas (NDCs), dos meios de implementação das NDCs (como o financiamento prometido de 
US$ 100 bi e as metas futuras), da implementação do mercado global de carbono e dos mecanismos de adaptação. 



Por outro lado, durante a COP-27, as negociações de Koronívia trouxeram resultados interessantes para a agricul-
tura no contexto do Acordo de Paris. Com o tema da adaptação às alterações climáticas para resposta à segurança 
alimentar, energética e climática, inicitivas como o Plano ABC ganharam espaço como modelo de ação a ser incen-
tivada e replicada, cabendo à convenção implementar mecanismos de incentivo. Esta COP também foi marcada 
pela formalização do tema “Perdas e Danos”, no qual países desenvolvidos a partir do uso de combustíveis fósseis, 
emissores de CO2, arcam com os danos em países em desenvolvimento. 

A constituição do mecanismo do mercado de carbono no Brasil foi normatizada pelo Decreto n° 11.075/2022, que 
definiu as regras para o mercado regulado, potencializando a demanda por créditos de carbono, e as regras para os 
acordos setoriais de emissões por setores econômicos, permitindo a definição do crescimento econômico do país 
em consonância com as emissões e metas propostas.

No Legislativo, os debates em torno do texto do Projeto da Lei Geral do Licenciamento foram realizados na Comissão 
de Meio Ambiente do Senado Federal com base no texto proveniente da Câmara dos Deputados. A necessidade 
de manutenção do texto original, para que sejam consideradas as particularidades do setor agropecuário dentro da 
complexidade dos instrumentos propostos, foi a estratégia adotada no projeto que ainda tramita, uma vez que isen-
ta as atividades agropecuárias do licenciamento formal, com exceção de atividades consideradas potencialmente 
poluidoras pelos órgãos licenciadores e garantindo o objetivo do instrumento do licenciamento. Os projetos de lei 
sobre a criação do mercado de carbono brasileiro se multiplicaram neste ano, em seus mais variados mecanismos 
de funcionamento, que vão de taxação de carbono a mercado regulado. Diante da falta de segurança jurídica e da 
ampla entrega das normas e regulamentações, os projetos ainda se encontram imaturos para aprovação, exigindo 
aprofundamento das discussões.

Apesar da pouca atividade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a representação do setor produ-
tivo voltou a ser permanente no plenário do conselho, importante ação diante da pretensa reativação do conselho 
no ano de 2023. 

A interlocução e forte atuação da CNA nas câmaras técnicas do Conselho Nacional e Recursos Hídricos (CNRH) 
viabilizou que a irrigação e seu crescimento potencial fossem contemplados no Plano Nacional de Recursos Hí-
dricos. Dessa forma, a demanda hídrica do setor está contemplada nos cenários de crescimento futuro, podendo 
apresentar seus planejamentos setoriais assim como os outros usuários de água. A instrumentalização e viabiliza-
ção do reúso de água para fins rurais também tiveram grande avanço, com a aprovação de parâmetros compatíveis 
e a obrigação de monitoramento da água de reúso de responsabilidade de seu produtor e não do usuário, o que 
precisa ser aprovado pelo CNRH até o fim de 2022. A reservação de água avançou no congresso. A aprovação da 
lei permite que o produtor reserve água para irrigar em períodos de seca, trazendo segurança hídrica e produtiva 
à sua produção.
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DESTAQUES

• O Brasil estabeleceu procedimentos de Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas e ins-
tituiu o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa (Decreto n° 11.075/2022);

• O governo promoveu integração dos Sistemas de Dados do Setor Rural, por meio do Grupo de Traba-
lho Interministerial, gerando informações relevantes para o produtor rural (Decreto n° 11.071/2022);

• A Instrução Normativa da Secretaria Patrimônio da União (28/2022) proporcionou maior segurança 
jurídica ao setor agropecuário ao regulamentar os critérios de demarcação de terrenos marginais e 
de marinha pertencentes à União;

• Os Projetos de Lei n° 2168/2021 e n° 2294/2019, que tornam barragem como de utilidade pública e in-
teresse social para a irrigação, avançaram nas comissões de agricultura e meio ambiente da Câmara;

• Houve o lançamento de três polos de agricultura irrigada, junto ao MDR, a entidades e a federações;

• Foi implantado o Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação (SINIR); e

• Houve a contratação de consultores para apoio aos representantes do setor no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).
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ANO FOI MARCADO POR REDUÇÃO HISTÓRICA NA CAPTAÇÃO DE LEITE E VIRADA NO CICLO DE 
PREÇOS DO BOI

Puxada pelo aumento nos custos de produção, a captação nacional de leite apresentou a maior retração da série 
histórica, com 17,3 bilhões de litros de leite recebidos pelas indústrias entre janeiro e setembro deste ano, o que 
representa queda de 7% ante o mesmo período de 2021.

A menor disponibilidade de leite gerou aumentos nos preços ao produtor, especialmente na entressafra, com o 
pico ocorrendo em agosto/22, a R$ 3,57/litro (média nacional - Cepea). Com a chegada das chuvas e a melhoria dos 
pastos, houve aumento na captação de leite, reduzindo a pressão de oferta. Esse fato, somado ao poder de compra 
da população comprometido, à redução do preço no mercado internacional e ao aumento das importações, levou 
a quedas expressivas na cotação ao produtor, que em novembro girou em torno de R$ 2,84 por litro de leite.

Naturalmente, a restrição de oferta refletiu-se em valorizações nos derivados lácteos, cujo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, acumulou alta de 28,3% em 2022 (até outubro).

CAPTAÇÃO DE LEITE FOI MENOR EM 1,3 BILHÃO DE LITROS nos primeiros nove meses de 2022.

IMPORTAÇÕES DE LÁCTEOS AUMENTARAM 143% E 80,7% EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 em 
relação ao mesmo período de 2021.

Na bovinocultura de corte, a maior oferta de animais de reposição, o incremento nos abates e a demanda domés-
tica fraca foram os principais fatores de baixa nas cotações. De acordo com o IBGE, a produção de carne no país 
cresceu 6,9% no acumulado até o terceiro trimestre deste ano, na comparação com igual período de 2021, com 
forte reflexo no preço pago ao produtor. Isso é resultado da menor participação de fêmeas nos abates em 2020 e 
2021, fruto da retenção dessas como matrizes, o que resultou em uma maior disponibilidade de bovinos no ano de 
2022, pressionando as cotações.

No mercado de suínos, a produção de carne aumentou 5,7% no país de janeiro a setembro de 2022 (IBGE), reflexo 
dos investimentos na atividade em 2020 e 2021 para atender à maior demanda pela China. No contexto interna-
cional, destaca-se a rápida recuperação no plantel chinês desde os casos mais graves de peste suína africana – PSA 
(Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Suínos em produção na China, em milhões de cabeças

Fonte: USDA; Elaboração DTEC/CNA.

Para o frango de corte, o cenário foi de demanda interna firme, em função da boa competitividade frente às carnes 
bovina e suína e bom ritmo das exportações brasileiras, que cresceram 4,7% em 2022, até outubro, na comparação 
anual (Comex). Do lado da oferta, a produção de carne de frango cresceu 1,9% no país até o terceiro trimestre deste 
ano, frente ao ano anterior (IBGE), representando o menor incremento dentre a carnes. 

No mercado de ovos, o consumo doméstico seguiu firme ao longo de 2022, enquanto a produção caiu 0,8% em 
2022 na comparação com igual período do ano anterior (IBGE), mas ainda se mantendo em patamares historica-
mente elevados.

Em relação ao mercado interno da tilápia, a alta do consumo doméstico atrelada à baixa oferta resultou em acú-
mulo de 3,91% no IPCA. Os preços pagos aos produtores, nas três praças monitoradas pelo CEPEA, também apre-
sentaram acréscimos – média de 6% – se comparados ao mesmo período de 2021. Apesar do aumento nos preços 
pagos aos produtores, as margens foram apertadas. 

Em São Paulo, o BOI GORDO RECUOU 15,3% no acumulado de janeiro a novembro de 2022, enquanto as 
cotações do BEZERRO E DO BOI MAGRO CAÍRAM 16,8% E 18,8%, respectivamente.

A CHINA REDUZIU AS IMPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA diante de recuperação do plantel E AS EXPORTA-
ÇÕES BRASILEIRAS RECUARAM 3,3% EM 2022 (janeiro a outubro). 

A MAIOR DISPONIBILIDADE DE CARNE NO MERCADO DOMÉSTICO RESULTOU NA REDUÇÃO DE 7,8% 
(janeiro a outubro) NO PREÇO DO SUÍNO VIVO e aperto nas margens da atividade.

O poder de compra ainda limitado da população BRASILEIRA AUMENTOU A PROCURA POR PROTEÍNAS 
MAIS BARATAS COMO OVO E CARNE DE FRANGO, QUE VIVENCIAM ALTAS NO PREÇO MÉDIO em função 
da alta nos custos de produção.

 * estimativas
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Proteína IPCA acumulado 
(jan-out/2022)

Produção 2022  
(milhões de ton.)

Exportação*  
(milhões de ton.)

Carne Bovina 10,40                                1,84

Carne Suína 5,10                             0,92

Carne de Frango 14,83                               4,07

Leite e derivados1 32,70                             0,032

Pescado (tilápia) 0,36                                0,006

Ovos2 132,712                           0,02

-6,7%

4,2%

1,3%

-7,2%
5,0%

-0,8%

28,3%

-1,5%

5,4%

1,4%

-0,3%

88,5%

1,02%

-3,39%

5,91%

28,37%

3,91%

17,60%

Tabela 1. Variações do IPCA, produção e exportação dos principais produtos pecuários em 2022

Fontes: Conab, IBGE, USDA, Projeções CNA; Elaboração DTEC/CNA.
¹ Bilhões de litros.
² Milhões de caixas de 30 dúzias.
* Exportações entre janeiro e novembro de 2022 em relação ao mesmo período de 2021.

Aumentos de custo superam os de preço na pecuária e margens dos produtores são depreciadas em 2022

O ano de 2022 manteve um cenário desafiador para os custos de produção das cadeias pecuárias, com destaque 
para suplementação mineral, fertilizantes, combustíveis, energia elétrica, insumos para aquecimento das granjas 
(lenha, pellet de madeira etc.) e mão de obra, que pressionaram as margens dos produtores.

Segundo dados do Projeto Campo Futuro da CNA, na pecuária de leite os custos operacionais efetivos (COE) su-
biram 12,3% no acumulado de 12 meses (outubro/21 a setembro/22), com destaque para variações expressivas em 
suplementação mineral (+35,3%), combustíveis (+46,4%) e adubos (+18,2%). 

Na pecuária de corte, nos sistemas de produção de bezerro, o COE aumentou 13,1% no acumulado de 12 meses, 
puxado pelos adubos (+18,2%) e suplementos minerais (+35,3%). Para os sistemas de recria e engorda, houve queda 
de 9,8% de outubro/21 a setembro/22, acompanhando os recuos nos preços dos animais de reposição.

Quanto às atividades integradas, a avicultura de corte registrou aumento de 10,2% no COE acumulado de 12 me-
ses, enquanto para a suinocultura o incremento foi de 7,7% nas unidades de terminação (UT). Nessas atividades, as 
variações nos custos com energia elétrica (+16,7%), mão de obra (+10,2%) e insumos para aquecimento das granjas 
– lenha, pellets, etc. (+59,4%), que ficam a cargo do produtor – foram as que mais impactaram.

Conforme dados levantados nos painéis de tilapicultura, realizados pelo Projeto Campo Futuro em 2022, os desem-
bolsos diretos acumularam alta de 21,3% em relação a 2021, comprometendo boa parte da renda do produtor. Assim 
como no ano passado, neste ano, os dispêndios com ração foram os mais representativos, cerca de 79% do COE.
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DESTAQUES

• OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DA PECUÁRIA pressionaram as margens das atividades em 2022;

• Com base na série histórica, a PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE DEVE FECHAR O ANO EM 32,7 BI-
LHÕES DE LITROS em 2022, retração de 7%;

• No acumulado de janeiro a outubro, o DÉFICIT NA BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS ATINGIU 886,1 
MILHÕES DE LITROS em equivalente leite, 20,8% a mais do que em igual período de 2021;

• 2022 se configura com a VIRADA NO CICLO DE PREÇOS do boi gordo e dos animais para reposição;

• AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA CRESCERAM 25,0% EM VOLUME e 47,7% em 
faturamento de janeiro a outubro de 2022, frente ao mesmo período de 2021. A CHINA RESPONDEU 
POR 68% DA RECEITA COM OS EMBARQUES NO PERÍODO; 

• AS EXPORTAÇÕES DE TILÁPIA APRESENTARAM ALTA DE 49% NO VALOR COMERCIALIZADO, se com-
parada ao mesmo período de 2021; e

• O MEL BRASILEIRO FOI TAXADO NOS EUA. O governo norte-americano, por meio de seu International 
Trade Comission (ITC), definiu a taxa de 9,8% para a entrada do mel brasileiro no país.
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EFEITO DE LA NIÑA NA PRODUÇÃO E ALTA DOS INSUMOS FORAM OS PRINCIPAIS VILÕES DA RENDA 
DOS AGRICULTORES EM 2022 

Na safra 2021/22, tivemos perdas expressivas que atingiram principalmente as culturas de soja e milho. Em função 
do fenômeno La Niña, os impactos foram sentidos principalmente na Região Sul e no estado do Mato Grosso do 
Sul. A produção total de grãos da safra 2021/22 foi de 271 milhões de toneladas, 14,3 milhões acima da temporada 
2020/21, mas aquém do que era o potencial estimado de 291 milhões de toneladas.

A produção de soja, mesmo com os efeitos climáticos, somou 125,5 milhões de toneladas. O milho foi o maior pro-
motor do crescimento da safra, que totalizou, nos três ciclos, 112,8 milhões de toneladas, um incremento de 30% 
em relação ao ciclo anterior, que foi fortemente afetado por problemas climáticos.

Cultivos de arroz e feijão também sofreram, mesmo que de forma mais dispersa, os impactos do clima e totalizaram 
uma produção de 2,9 e 10,8 milhões de toneladas, respectivamente. Em relação à produção de feijão, o resultado foi 
um aumento de 3% balanceado no volume das três safras. Já para o arroz houve redução de 8,3%, puxada também 
por uma redução de área de 3,6%. O trigo fechou com uma produção de 9,5 milhões de toneladas. A boa notícia é 
que o abastecimento foi pleno durante o período para os três produtos de grande relevância para a cesta básica.

Para a cana-de-açúcar, apesar do clima mais favorável, a recuperação e a produtividade dos canaviais, principal-
mente do Centro-Sul, ficaram aquém do esperado para o ciclo 2022/2023, devido aos efeitos residuais do déficit 
hídrico e às geadas enfrentados em 2021. A safra atual deve fechar com queda de aproximadamente 6% de moa-
gem, 7% na fabricação de açúcar e 3% na de etanol. 

Para a cafeicultura, apesar do ciclo de bienalidade positiva para o arábica, a produtividade da safra de 2022 foi li-
mitada pelo déficit hídrico na Região Sudeste, bem como pelas geadas e chuvas de granizo também recorrentes 
desde 2020 nas Regiões Sul e Sudeste. Já para o café conilon, as condições climáticas favoreceram a produção, 
refletindo em uma safra recorde de 17,9 milhões de sacas, avanço de 10,3% em comparação a 2021.

Do mesmo modo, a estiagem influenciou a produção nacional de laranja. A safra no cinturão citrícola de São Paulo 
e do Triângulo/Sudoeste Mineiro é de bienalidade negativa, mas com estimativa de produção 19% superior à safra 
anterior. É esperada recuperação após a quebra na última safra, resultante de déficit hídrico, altas temperaturas e 
geadas no enchimento de frutos.



O déficit hídrico, provocado por LA NIÑA NA REGIÃO SUL E NO MATO GROSSO DO SUL, CAUSOU 
IMPACTO DE MAIS DE R$ 83 BILHÕES na produção de milho e soja;

Com oportunidade de mercado, O BRASIL REDUZIU A IMPORTAÇÃO DE TRIGO E PRODUZIU  
SAFRA RECORDE DE 9,5 MILHÕES DE TONELADAS.

As exportações de milho no acumulado até novembro vivenciaram um aumento de 116% em comparação com 
o mesmo período de 2021. A maior exportação é fruto da recuperação da segunda safra em 2022 e de uma baixa 
base de comparação em 2021. Para a soja, as exportações brasileiras reduziram 8% em comparação com 2021 no 
mesmo período. A redução do potencial da safra 2021/22 e a menor demanda chinesa justificam o recuo.

Quanto ao açúcar, as exportações brasileiras, de janeiro a novembro, tiveram alta de 2,6% em volume em relação 
ao mesmo período de 2021. A valorização do produto, permitiu uma receita de US$ 10,48 bilhões, incremento de 
apenas 0,12% em relação ao observado ao ano anterior.

O escoamento de frutas para o mercado global foi freado pela menor oferta nacional. Manga e uva, duas das princi-
pais frutas na cesta de exportação nacional, foram impactadas pela alta pluviosidade nos primeiros meses deste ano, 
ocorridas na região do Vale do São Francisco (BA e PE). Retração no escoamento também foi vista para a maçã, que 
apresentou queda na produção em decorrência do período de estiagem em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Culturas Área  
(milhões de ha)

Produção  
(milhões de ton.)

Exportação1  
(milhões de ton.)

Soja 41,5 125,5 77,0

Cana-de-açúcar 8,1 550,0

Açúcar 32,5 26,0

Etanol 26,5* 2,2*

Algodão 1,6 2,6 1,6

Laranja Indústria 0,3 314,09** 0,96***

Milho 21,6 112,8 37,2

Café arábica 1,5 32,4**** 31,26

Café conilon 0,4 17,97**** 1,48****

Arroz 1,6 10,8 1,5

Feijão 2,9 2,9 0,1

-2,3%

16,8%

-0,6%
8,2%

-1,3%

3,6%

-3,6%
-2,2%

5,0% -9,9% -7,7%

-5,9%

2,6%

22,4%

-6,8%

2,9%

118,5%
6,3%

-59,1%

109,1%

-41,3%

-7,3%

-2,9%

8,1%

19,4%

29,5%

3,1%

10,3%
-8,3%

3,3%

Tabela 1. Variação em área, produção e exportação dos principais produtos agrícolas na safra de 2022
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¹Referente ao período de janeiro a novembro de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior
*Bilhões de litros
** Milhões de caixas de 40,8 kg
*** Milhões de toneladas equivalentes de FCOJ (Frozen Concentrated Orange Juice)
**** Milhões de sacas de 60kg de café verde.

CONFLITOS GEOPOLÍTICOS RESULTAM EM RECORDE DE CUSTO PARA AS PRINCIPAIS ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS E RENDA DOS PRODUTORES É COMPROMETIDA

O conflito entre Rússia e Ucrânia intensificou o movimento de desequilíbrio de mercado de insumos, o que já vinha 
ocorrendo com os efeitos da Covid-19 e da crise logística de 2021. O efeito foi o aumento expressivo no preço dos 
insumos. Nos primeiros sete meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, os principais itens de 
custo foram fertilizantes, com o cloreto de potássio atingindo alta de quase 98%, defensivos sendo representados 
pelo glifosato, com aumento acima de 190%, e diesel, que apresentou aumento de 52% no período comparativo. 

Na cana, os fertilizantes lideraram os itens de custo e participaram em 34%. Juntamente com mão de obra (17%), 
defensivos (11%) e mecanização (15%), somaram quase 80% dos desembolsos. No caso da soja, os fertilizantes parti-
ciparam em 27% do custo operacional que, somados aos defensivos (21%), ultrapassaram 50% do desembolso dos 
produtores. Para o milho segunda safra, os fertilizantes compuseram 30% das despesas operacionais, seguidos por 



sementes (16%), defensivos (14%) e mecanização (13%). Em outras culturas, como o café arábica, o café conilon e o 
tomate de mesa, os fertilizantes representaram 35%, 34% e 21%, respectivamente. No entanto, a mão de obra foi 
também um dos principais promotores do aumento de custo e representou 28%, 29% e 20%, na mesma ordem. 

Quanto aos preços, a soja vivenciou momentos de alta nos primeiros meses do ano atingindo a máxima em me-
ados de março, ultrapassando R$ 207/saca. Entretanto, com a entrada da nova safra no Brasil, o efeito sazonal 
pressionou os preços, chegando a saca a ser cotada em R$ 174 em abril. Após recuperação, salvo os movimentos de 
volatilidade, a oleaginosa segue com a cotação decrescendo, com o esfriamento da demanda global.

Movimento similar foi verificado para o milho, mas com intensidade menor no pico de alta e baixa constante em 
função da segunda safra maior, o que justifica os preços médios estarem abaixo do mesmo período do ano passa-
do. Outro movimento de baixa foi verificado no arroz. Com a excelente produção no ano de 2021 e o amplo abaste-
cimento do mercado, os preços médios arrefeceram em quase 9% em 2022, mesmo diante de uma safra menor.

No caso do café, a produção aquém do potencial no Brasil e a demanda ainda aquecida no mercado internacional 
sustentaram os movimentos de alta, mais intensos no arábica em função da menor oferta. O mesmo se repetiu 
para a cana no que se refere a oferta, ainda afetada pelos movimentos de alta do açúcar e do etanol. 

Tabela 2. Variação dos custos de produção e preços entre os anos de 2021 e 2022

Variação dos custos (R$/ha)

Atividades Custo Preço

Café arábica

Milho 2a safra -4,6%

Cana-de-açúcar

Café conilon 37,6%

Soja 14,5%

Arroz irrigado -8,5%

87,0%

56,7%

46,0%

42,0%

34,6%
20,3%

36 | BALANÇO 2022 | PRODUÇÃO AGRÍCOLA

47,1%

Fonte: Projeto Campo Futuro da CNA
* Dados referentes ao período de janeiro a outubro dos respectivos anos

Contudo, os movimentos de preço não superaram os de custo. Isso foi visto até mesmo em culturas como o café 
arábica e a cana-de-açúcar, que vivenciaram aumentos expressivos de preço em 2022. Com isso, em linhas gerais, 
o resultado foi o inevitável estreitamento das margens dos produtores. 

50,1%
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DESTAQUES

• A EXPORTAÇÃO DE MILHO apresentou recuperação e volume superou EM MAIS DE 115% as métricas 
de 2021; 

• Os custos com FERTILIZANTES E DEFENSIVOS como o glifosato apresentaram aumentos acima de 
100% NA SAFRA DE 2022;

• Com problemas climáticos, O CAFÉ ARÁBICA VIVENCIOU AUMENTOS DE CUSTO ACIMA DE 80% e a 
renda dos produtores foi comprometida; e

• O CAFÉ ARÁBICA ENFRENTOU PROBLEMAS CLIMÁTICOS e TEVE PRODUÇÃO 33,5% INFERIOR ao úl-
timo ano de alta.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL 899.333 participantes | 65.997 turmas

PROMOÇÃO SOCIAL  233.385 participantes | 16.870 turmas

PROGRAMAS ESPECIAIS  592.407 participantes | 12.056 turmas
OUTRAS ATIVIDADES
Palestras, dias de campo, feiras, eventos, seminários, 
oficinas e outras estratégias educativas 6.301 eventos | 1.402.308 participantes 

CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA
Treinamentos de agentes externos, instrutores e 
mobilizadores

393 turmas | 10.156 agentes externos (instrutores 
e mobilizadores)

APRENDIZAGEM RURAL  2.060 participantes | 105 turmas

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD

121 cursos EaD | 238.358 matrículas efetivadas 
nos cursos de Formação Inicial e Continuada 
(FIC) 

CARTILHAS 

166 títulos disponíveis para download gratuito no 
portal e no aplicativo Estante Virtual da Coleção 
Senar

64.723 downloads de cartilhas no portal Senar

70.537 downloads de cartilhas no app Estante 
Virtual da Coleção Senar

36.885 downloads do app Estante Virtual da 
Coleção Senar

210 títulos de cartilhas disponíveis para 
impressão

NEGÓCIO CERTO RURAL Presencial - 2.446 participantes | 148 turmas
3 EaD - 6.353 participantes 

MULHERES EM CAMPO 3.224 participantes | 241 turmas

SAÚDE DA MULHER RURAL 10.982 participantes em eventos



SAÚDE DO HOMEM RURAL 7.403 participantes em palestras

OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE REALIZADOS 
PELAS REGIONAIS 40.204 participantes  

AGRICULTURA DE PRECISÃO 11.624 participantes | 947 turmas

CNA JOVEM 
2.424 jovens selecionados das 27 UFs para 
iniciar a primeira etapa remota nacional do 
Programa CNA Jovem

FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  7.866 matrículas efetivadas

REDE DE ENSINO

193 polos | Centros de Excelência: 
- Fruticultura, em Juazeiro-BA 
- Bovinocultura de corte, em Campo Grande-MS
- Cafeicultura, em Varginha-MG

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL (ATEG)

NOVAS PROPRIEDADES EM 2022

PROPRIEDADES ATENDIDAS EM 2022

PROPRIEDADES ATENDIDAS DESDE 2014

VISITAS REALIZADAS EM 2022

VISITAS REALIZADAS DESDE 2014

PROPRIEDADES ATENDIDAS EM PROJETOS E/
OU PROGRAMAS NACIONAIS 

CAPACITADOS EM FORMAÇÕES OFERTADAS 
PELA DATEG 
 
EQUIPE DE CAMPO 

58.579

120.361

218.814

748.386

2,3 milhões

48.949

2.155

5.594 (TOTAL)
   - 5.235 técnicos
   - 359 supervisores
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CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS E NOVO REGIME DE RESPONSABILIDADE FISCAL DEVEM SER 
OS MAIORES DESAFIOS PARA A ECONOMIA NACIONAL

O ano de 2023 se iniciará com muitas incertezas e desafios, tanto do ponto de vista internacional quanto doméstico.

Para o cenário externo, as perspectivas são de queda do crescimento econômico de alguns dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Nos Estados Unidos, as pressões inflacionárias devem determinar a continuidade do aperto mo-
netário no primeiro trimestre do ano, com os juros fechando 2023 próximo a 5%. Na Europa, a crise energética tende 
a se arrastar, especialmente diante do prolongamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, com impactos sobre os 
preços e sobre a atividade econômica. Na China, medidas restritivas de circulação, com a ameaça de um novo avanço 
da Covid-19, e a grave crise no mercado imobiliário tendem a arrefecer o potencial de crescimento chinês.

Ademais, a política monetária contracionista em economias mais desenvolvidas pressiona por juros domésticos 
mais altos em razão da concorrência na atração do capital financeiro, além de gerar aumento de custos da rolagem 
da dívida pública.

MENOR CRESCIMENTO PREVISTO PARA O PIB MUNDIAL DEVE PROVOCAR A REDUÇÃO DA DEMANDA 
INTERNACIONAL e pode, consequentemente, impactar as exportações brasileiras.

Do lado doméstico, destacam-se as incertezas sobre o controle das despesas públicas e sobre a nova âncora fiscal 
que deve ser desenhada a partir do próximo ano.

A discussão tomou corpo após a apresentação ao Congresso Nacional da chamada PEC de Transição, que prevê 
ajuste do valor do Auxílio Brasil e a retirada do programa do Teto de Gastos num acréscimo estimado em R$ 200 
bilhões nas despesas do Orçamento de 2023, sem contrapartida, ou seja, sem redução de outras despesas ou am-
pliação de receita do governo federal. A proposta também prevê mais espaço para despesas discricionárias, fora do 
teto, com a destinação de parte das receitas decorrentes de eventual excesso de arrecadação do exercício anterior 
para investimentos. 

Em que pese o consenso em acomodar despesas não previstas no PLOA 2023, em especial o valor adicional do 
Auxílio Brasil, e a necessidade de se encontrar espaço para permitir maiores investimentos públicos, essenciais ao 
crescimento mais robusto do país, a PEC da Transição, da forma como foi apresentada ao Congresso Nacional, in-
duz a uma alta expressiva no endividamento público, com impactos negativos sobre toda a economia.

Nesse sentido, é imperiosa a limitação temporal das despesas incluídas na PEC, bem como a discussão de um novo 
arcabouço fiscal, que abra espaço para acomodar a necessidade de aumento das despesas discricionárias (investi-
mentos), que atualmente representam apenas 1,3% do PIB, mas que também cumpra o papel de âncora (regra de 
responsabilidade), sinalizando a manutenção do processo de consolidação fiscal no médio e longo prazo.



Ressalte-se que o equilíbrio das contas públicas em 2023 também deve ter como foco na arrecadação. O novo go-
verno defende a revisão de subsídios (incentivos fiscais) concedidos ao setor produtivo e também o avanço de uma 
agenda pró-competitividade a partir de reformas estruturais, como a tributária, desburocratização, acordos inter-
nacionais para a redução de barreiras comerciais, redução do custo do capital e maior atuação de bancos públicos 
no incremento ou na criação políticas voltadas à concessão de crédito.

LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS DESPESAS INCLUÍDAS NA PEC DA TRANSIÇÃO E REFORMAS ESTRUTURAN-
TES SERÃO DETERMINANTES PARA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS EM 2023.

Do ponto de vista do processo inflacionário, também há grandes desafios a serem enfrentados em 2023. Entre eles, 
destaca-se a aceleração esperada dos preços “administrados”, considerando o fim das desonerações tributárias so-
bre importantes itens, como combustíveis, energia e telecomunicações. Com isso, os preços “administrados”, que 
têm grande peso entre os grupos que compõem o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), deve 
encerrar 2023 com crescimento de 6,06%, ante queda de 3,59% em 2022. 

Por outro lado, é esperada a desaceleração dos preços do grupo Alimentos em razão da previsão de safra recorde 
de grãos no Brasil, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e da queda esperada nos 
preços médios das commodities agrícolas que, segundo estimativas do Banco Mundial, devem cair 4,5% em 2023 
ante o crescimento de 13,4% em 2022.

COM FORTE PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE ALIMENTOS, É ESPERADO UM ARREFECIMENTO NO IPCA 
PARA 5,08% AO ANO EM 2023, AINDA ACIMA DA META DE INFLAÇÃO DE 3,75%, com tolerância de 1,5 pon-
to percentual para mais ou para menos, definida pelo Conselho.

Dado esse cenário, e considerando as incertezas na trajetória das contas públicas, é esperada a manutenção da taxa 
básica de juros em alto patamar no primeiro semestre (pelo menos) de 2023, quando, a depender das pressões 
altistas sobre os preços de bens e serviços e das discussões sobre o novo arcabouço de responsabilidade fiscal, pode 
se iniciar um ciclo de afrouxamento monetária, levando a Selic a encerrar o ano em 11,75%.

Diante dessas incertezas e desafios, o crescimento esperado para o PIB em 2023 deve ser de 0,75%, 2,3 pontos per-
centuais abaixo do previsto para 2022. O crescimento deverá ser puxado pelo setor agropecuário, que deve crescer 
3,45% em 2023 com a expectativa de aumento da safra de grãos 2022/2023, com previsão de produção de 313 
milhões de toneladas, um aumento de 15,5% em relação ao resultado obtido no último ciclo. Para a indústria e os 
serviços, projetam-se taxas de crescimento de 0,1% e 0,75%, respectivamente. 
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O menor nível de atividade econômica deve se refletir em piora no desempenho do mercado de trabalho, frente 
ao dinamismo registrado em 2022.Com isso, é esperado um aumento da taxa de desemprego no próximo ano, 
alcançando média em torno de 9,0%, em 2022, ante média de 8,4%, em 2022.

Para o PIB do agronegócio, espera-se resultado modesto, com estabilidade ou crescimento (de até 2,5%) frente ao 
resultado de 2022. Essa projeção de crescimento se deve a fatores como carregamento estatístico – dada a estima-
tiva de queda no resultado de 2022 –, demanda ainda aquecida dos produtos agropecuários no mercado interna-
cional e condições climáticas que devem favorecer a produção. 

Entretanto, os custos com insumos agropecuários ainda em patamares elevados, dentro e fora da porteira, e a ten-
dência de queda nos preços internacionais deverão pressionar o resultado do PIB do agronegócio no próximo ciclo.

O Valor Bruto da Produção (VBP), por sua vez, deve alcançar R$ 1,35 trilhão em 2023, registrando crescimento de 
1,1% em relação a 2022. No ramo agrícola, o VBP deve crescer 2,8% em relação ao último ano, alcançando R$ 910 
bilhões. Na pecuária, o VBP deve apresentar queda de 2,3%, alcançando R$ 435 bilhões. Essa queda está associada 
à previsão de redução nos preços da arroba do boi, o que tem grande impacto, considerando que a bovinocultura 
de corte representa cerca 50% do VBP da pecuária.

PIB Brasil
0,75%

Inflação
5,08%

VBP Agrícola
(2021/2020)

2,8%

VBP Agrícola
(2021/2020)

-2,3%

VBP Total
(2021/2020)

1,1%

Taxa Selic
11,75%

Câmbio
R$/USD 5,25

PIB Agronegócio
(2021/2020)

0 A 2,5%
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DESTAQUES

• Discussões sobre política fiscal devem impactar os custos do setor agropecuário, sobretudo Reforma 
e Subsídios Tributários;

• Um menor crescimento mundial deve impactar o desempenho do PIB brasileiro em 2023; 

• O PIB do agronegócio deve mostrar leve recuperação frente ao resultado de 2022;

• O IPCA deve arrefecer em 2023, para 5,08% ao ano, pouco acima do teto da inflação;

• A taxa Selic deve seguir em alto patamar, impactando o custo do crédito para consumo, custeio e 
investimento; e 

• A PEC da Transição deve impactar as contas públicas, piorando a relação dívida/PIB nos próximos anos.
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CRÉDITO PRIVADO SERÁ ALTERNATIVA PARA O PRODUTOR FINANCIAR SUA PRODUÇÃO NAS  
PRÓXIMAS SAFRAS

As novas fontes de financiamento estão se tornando realidade ao produtor rural brasileiro. Atualmente, o funding 
do setor agropecuário encontra-se distribuído em: 36% de recursos de instituições financeiras; 36% de recursos dos 
próprios produtores; e 28% de traders, distribuidoras, cooperativas e mercado financeiro.

Contudo, esse cenário vem mudando ao longo das últimas safras, com redução da participação das instituições 
financeiras e ampliação das operações com traders, distribuidoras etc. Devido à elevação nos custos de produção e 
à insuficiência de recursos orçamentários para operacionalização da política de crédito rural, essa relação tende a 
continuar mudando, uma vez que o mercado privado está buscando ampliar participação nessa fatia. 

Com os recentes ajustes em normativos (Lei n° 14.130/2021, a Lei n° 14.421/2022 e a Lei n° 14.382/2022), o agronegó-
cio pode contar com novas alternativas ao crédito tradicional, de maneira mais segura para credores e produtores. 
Para democratizar o acesso a essas fontes privadas, espera-se que sejam fomentadas ferramentas adequadas aos 
diferentes portes de produtores e criados novos meios de garantia, que incluam os médios e pequenos produto-
res nesse sistema. Além disso, a inclusão das fintechs no sistema de crédito rural trará ampliação de recursos nos 
próximos anos, proporcionando uma maior competição e possíveis reduções de taxas e custos intrínsecos, menor 
burocracia e agilidade ao ambiente de negócios.

CRIAR NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O SETOR, ESTIMULANDO O FUNDING PRIVADO;

TORNAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS MAIS ATRATIVO E MODERNO para os investidores (possibilitando 
aumento de escala); 

Transferir os recursos públicos para a GESTÃO DE RISCOS E LINHAS DE INVESTIMENTOS VOLTADAS A 
PEQUENOS PRODUTORES; e

AMPLIAR A PREVISIBILIDADE DOS RECURSOS DE ORÇAMENTO AO PROGRAMA SUBVENÇÃO AO PRÊ-
MIO DO SEGURO RURAL.

A expansão que a agropecuária brasileira alcançou na última década não foi acompanhada pela oferta do crédito 
rural oficial. A expectativa é de que, nas próximas safras, sejam desenvolvidos e fortalecidos os instrumentos de 
mercado privado, tais como os Fundos de Investimentos do Agronegócio (Fiagros) e as Cédulas de Produtores Ru-
rais (CPRs). 
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Com a melhoria na segurança jurídica que as recentes alterações legislativas trouxeram, espera-se que mais institui-
ções entrem nesse mercado e aportem maiores volumes, financiando um número maior de produtores, de modo 
que os recursos públicos possam ser melhor distribuídos, seja no crédito rural ou em políticas de gestão de risco.

Para o mercado de crédito, há ainda a possibilidade que inovações como o open banking/finance aumentem a 
concorrência e a oferta de crédito aos produtores, tudo de forma digital. Inovações do Sistema Nacional de Crédi-
to Rural, como o Sistema de Consulta e a Autorização de Acesso a Operações de Crédito Rural (CACR), permitirão 
aos produtores compartilhar com diferentes instituições financeiras seus dados, escolhendo aquela que ofereça as 
condições que melhor se adaptem a sua realidade. 

Esse rol de informações financeiras, declarações, certidões e registros dos produtores e de suas propriedades per-
mitirá que seja criado o Bureau de Crédito Agro. Essa ferramenta vem sendo idealizada e aprimorada por todo o 
mercado financeiro e por entes públicos. Isso ocorre tanto por meio da criação de grupos de trabalho para propor a 
unificação de centros de processamento de dados dos órgãos e das entidades do Ministério da Agricultura quanto 
pela criação de plataformas de armazenamento de dados produtivos e financeiros dos produtores. 

A futura integração dessa base possibilitará a definição de níveis de risco de crédito, permitindo que o produtor 
consiga acessar recursos mais baratos, a depender de sua organização financeira e produtiva. 

Facilitação 
de acesso 
às informações 
do produtor

Participação 
de fintechs 
no SNCR

Redução de 
taxas e custos 
intrínsecos

Maior 
transparência

Digitalização 
dos processos 
(redução 
de tempo)

Bureau de Crédito Agro

De acordo com o Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, a previsão é de manutenção da taxa de juros Selic 
acima de dois dígitos em 2023, fazendo com que os recursos do crédito rural subvencionado sejam direcionados 
para pequenos e médios produtores (PRONAF e PRONAMP), além do fomento às práticas ambientais. 

De modo a possibilitar a expansão do mercado de crédito, é esperado que a política de gestão de riscos também 
seja estimulada, garantindo a manutenção do sistema econômico. Para 2023, espera-se que o orçamento para a 
subvenção ao prêmio de seguro rural supere R$ 2,0 bilhões. Em decorrência do aumento expressivo dos custos 



de produção e da sinistralidade, os prêmios ficaram mais caros, demandando maior volume de subvenção para se 
manter os avanços conquistados pelo programa até o momento. 

Fomentar a gestão de risco das atividades agropecuárias, tornando o seguro rural uma política de Estado, é uma 
das principais bandeiras defendidas pela CNA. A defesa de que os recursos orçamentários para o programa não 
sejam contingenciados em 2023 é uma das ações para tal. 

Uma agenda que priorize adequações legais e normativas é necessária para tornar o processo de concessão de 
crédito menos burocrática e mais ágil. O setor agropecuário carece de instrumentos céleres, baratos e efetivos no 
acesso ao mercado financeiro e de capitais.

Os temas relacionados à segurança alimentar e nutricional e às compras públicas de alimentos produzidos por 
agricultores empreendedores familiares rurais deverão ser os norteadores da política pública para o próximo ano. 
Espera-se aumento de recursos para a aquisição de alimentos por meio do Programa Alimenta Brasil e aumento 
nas aquisições de produtos elaborados pela agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). 

O fomento e o desenvolvimento da agroindústria de pequeno porte deve ter atenção especial para que os produtores 
rurais possam agregar valor aos seus produtos, diversificar suas atividades e conquistar novos mercados. Por fim, para 
os próximos anos é esperado um estímulo às práticas agroecológicas e orgânicas para o setor agropecuário brasileiro.
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DESTAQUES

• Expansão das novas fontes de financiamento para o setor por meio do funding privado;

• Regulamentação definitiva dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro);

• Crédito oficial deve ser direcionado aos pequenos e médios produtores; 

• Aproximação dos produtores rurais com a agenda de finanças verdes; e

• Capacitação em seguros rurais para produtores rurais, corretores, consultores, bancários, assistentes 
técnicos e peritos.
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OBRAS COMO MOTORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO BRASILEIRO

Sob o olhar do novo governo, o pilar da infraestrutura deverá ser o “Novo Programa de Aceleração do Crescimento”. 
A receita não é nova! O PAC fora criado em 2007 e substituído por outros programas, como o Pró-Brasil e Pro Tri-
lhos, no quadriênio de 2019-2022. A carteira de investimento dividir-se-á nos seguintes eixos: i) logística (rodovias, 
ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias); ii) energia (geração e transmissão de petróleo e gás); e iii) urbano (habita-
ção, saneamento e mobilidade urbana). 

O financiamento das obras dependerá do aumento dos investimentos públicos e de incentivos à aplicação de 
recursos privados. No setor público, agentes como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil devem ser protagonistas no financiamento de empreen-
dimentos de interesse nacional.

Em se tratando de recursos privados, a aposta é na oferta de concessões e parcerias (PPPs), especialmente aquelas 
com processos de autorização e avaliação avançados, tanto no Tribunal de Contas da União (TCU) como nas Agên-
cias Reguladoras (ARs). 

O Ministério da Infraestrutura (Minfra) preparou, para o próximo biênio – 2023 e 2024 –, pelo menos 73 ativos pas-
síveis de administração por particulares. Somente em rodovias, estão previstos 20 mil quilômetros. É importante 
priorizar os principais corredores de comércio e de exportação, garantindo recursos para a adequação e manuten-
ção das estradas por onde se movimentam as cargas agrícolas (Figura 1).  

Figura 1. Ranking das sete maiores rodovias em movimentação de cargas agrícolas e condição geral da estrada
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Outra iniciativa que está avançada é a implantação do Documento de Transporte Eletrônico (DTE). A finalidade é 
desburocratizar, simplificar, reduzir custos e modernizar as prestações de serviços de transporte de cargas, inclusive 
multimodal. A previsão é que, já no início de 2023, a plataforma seja testada com os granéis sólidos. 

O setor de transporte terrestre demanda – em continuidade às ações realizadas em 2022 – a implementação de 
mais de 150 pontos de parada e descanso, para melhoria das condições de trabalho do caminhoneiro. Ademais, 
faz-se necessária a ampliação da participação do modo ferroviário na matriz de transporte brasileira, atingindo 30% 
da carga movimentada. Para tanto, é primordial autorizar mais 30 mil quilômetros de linhas, bem como agilizar a 
implantação da Ferrovia Transnordestina, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) e da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (FIOL). Referente à Ferrogrão, o futuro vice-presidente assumiu o compromisso de priorizar a constru-
ção dessa importante obra de integração dos modos de transportes para garantir o escoamento da produção do 
Mato Grosso.

Quando o assunto é transporte aquaviário, embora a equipe do Minfra tenha se esforçado pela desestatização das 
Companhias Docas, esse modelo possivelmente será substituído, a partir de 2023, pela mera concessão da presta-
ção de serviços de dragagem em canais de acesso aos portos. A ideia do governo federal prima pela manutenção 
do controle da estatal, com possibilidade de abertura de capital da Santos Port Authority (SPA). Se houver mudan-
ça de planos, vale lembrar que os estudos de viabilidade do Porto de Santos encontram-se nas mãos da equipe 
técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) e que o leilão está previsto para o segundo trimestre de 2023. 

Mais que a continuidade dos investimentos em obras de infraestrutura, há um legado que precisa ser assimilado 
pelos novos gestores públicos, isto é, o aperfeiçoamento ou a formulação de marcos regulatórios importantes para 
setor de transportes (leis, decretos e resoluções). 

O programa BR dos Rios deve ser efetivado, a exemplo da BR do Mar (cabotagem), como política pública de de-
senvolvimento da navegação interior (fluvial). Além de contemplar elementos para a gestão dos rios – com previsão 
de manutenção que garanta o transporte ininterrupto –, deverá prever alternativas para a exploração ou concessão 
hidroviária, tendo como primeiros da lista o Rio Madeira e o Rio Tapajós.  
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DESTAQUES

• Desenvolvimento dos planos setoriais (PNL 2035), em consonância com as necessidades do setor agro-
pecuário;

• Oferta de projetos financeiramente atrativos no “NOVO PAC”, de maneira a motivar aportes de capitais 
pela inciativa privada;

• Incentivos às parcerias que viabilizem investimentos em infraestrutura e criem ambiente de competição, 
estímulo à livre iniciativa e mínima intervenção estatal em negócios privados;

• Formulação de regras claras e de longo prazo que possibilitem segurança jurídica, estabilidade e transpa-
rência e sejam aderentes aos riscos dos investimentos;

• Desburocratização dos processos logísticos e de licenciamento em obras de infraestrutura;

• Atuação equilibrada e conjunta do setor público e do setor privado, na construção de marcos regulatórios 
setoriais adequados (BR dos Rios, praticagem e armazenagem);

• Integração dos modos de transporte (rodoviário, ferroviário e aquaviário) aos centros de distribuição e 
sistemas portuários públicos e privados (intermodalidade e multimodalidade); e

• Conexão do campo à cidade (programa para manutenção de estradas vicinais), abastecendo o mercado 
interno e externo e ofertando às fazendas insumos e comodidades necessárias à produção. 
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CENÁRIO DESAFIADOR, MAS COM OPORTUNIDADES PARA CRESCIMENTO CONTÍNUO DAS  
EXPORTAÇÕES AGROPECUÁRIAS BRASILEIRAS

O ano de 2023 deve ser desafiador, mas com perspectivas positivas para que o Brasil continue aumentando sua 
participação no comércio agrícola internacional e cumprindo sua vocação de ser um grande fornecedor de ali-
mentos para o mundo. O cenário seguirá volátil com a incerteza na disponibilidade global de grãos e de insumos 
causada, principalmente, pelo conflito Rússia-Ucrânia. . E a inflação global, que registrou alta históricas em 2022, 
deve seguir pressionando o preço dos alimentos em todo o mundo.

Inflação

Fontes: FMI, World Economic Outlook October 2022, UK Office for National Statistics, EU Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), U.S. Bureau of Labor Statistics e China 
National Bureau of Statistic.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê que o crescimento do comércio internacional deve desacelerar 
em 2023, com um modesto aumento de apenas 1,0%, frente aos 3,4% esperados para 2022 e os 9,7% alcançados 
em 2021.

Aliado às incertezas internas sobre a política econômica e internacional, esse cenário leva a uma maior volatilidade 
da cotação do dólar no Brasil, com impacto direto na maior parte dos insumos utilizados pelo produtor rural.

Nesse contexto, é fundamental que os países, especialmente aqueles produtores de alimentos, busquem e man-
tenham um mercado aberto, sem a imposição de barreiras injustificadas ou taxações sobre as exportações de 
produtos agrícolas.
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A perspectiva de baixo crescimento do PIB em 2023 demonstra que será necessário manter o trabalho que vem sendo 
realizado pelo agro brasileiro na promoção da imagem do setor e na defesa de seus interesses internacionalmente. 

Para apoiar os esforços de promoção da imagem da agropecuária brasileira, a CNA realizará, em 2023, duas edições 
do AgroBrazil – iniciativa que leva representantes diplomáticos estrangeiros para conhecer a realidade do setor – e 
lançará uma nova versão reduzida do programa, intitulada Brazilian Farmers Experience, o que permitirá al-
cançar um número cada vez maior de formadores de opinião internacionais.

Considerando o cenário internacional desafiador e a necessidade de avançar com a defesa de pautas globalmente 
relevantes para os produtores rurais, a CNA pretende realizar um encontro das lideranças mundiais do agrone-
gócio no Brasil, com a participação de entidades de representação dos produtores rurais dos principais países 
produtores de alimentos.

Com o objetivo de construir uma agenda prioritária para endereçar os desafios identificados pelos produtores rurais 
para acessar o mercado internacional, a Confederação realizará uma pesquisa para identificar os principais desafios 
à internacionalização da agropecuária brasileira. 
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Além disso, a possibilidade de uma recessão ou desaceleração econômica global pode pressionar o mercado mun-
dial de alimentos, com reflexos nos preços das commodities e no poder de compra da população. 

Crescimento do PIB



Em termos de mercados, A CNA trabalhará para que, em 2023, Brasil e China continuem ampliando a parceria no 
setor agropecuário e seguirá defendendo a abertura para novos produtos – como frutas – e a expansão dos re-
gistros de estabelecimentos exportadores, especialmente de carnes. É esperada, também, a conclusão do pro-
cesso de abertura na China para farelo de soja. Além disso, as recentes autorizações para importação de milho 
e amendoim do Brasil têm potencial de aumentar significativamente o fluxo de comércio entre os dois países. 

É extremamente relevante diversificar não só os destinos, mas a gama de produtos exportados pela agropecu-
ária brasileira, fortalecendo ainda mais o setor e a posição do país no mercado internacional.

Ademais, o conflito entre Rússia e Ucrânia e a consequente restrição às exportações dos dois países aumentou a 
necessidade da União Europeia e do Reino Unido aumentarem suas importações de alimentos de outros fornece-
dores, enquanto enfrentam uma alta inflação.

Esse cenário ajudou o Brasil a aumentar suas exportações de diversos produtos como milho, soja, café e carne de 
aves nos três primeiros trimestres de 2022, em comparação com 2021. Esse cenário deve se manter em 2023 e 
novas oportunidades podem ser abertas com a conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia e novas aberturas 
de mercado no Reino Unido. 

A CNA também espera que as aberturas de mercados para produtos agrícolas e pecuários brasileiros possam 
seguir em ritmo acelerado, como aconteceu nos últimos quatro anos, e que exista um foco especial em cadeias 
que não são tradicionalmente exportadoras como lácteos, frutas, castanhas e mel, entre outras. O acesso a 
mercados que remuneram melhor, como o mercado japonês para suínos, também é aguardada com expectativa.

Em relação aos acordos de livre comércio, a CNA espera que as negociações com a União Europeia avancem, 
sem a criação de exigências adicionais, para que o acordo possa finalmente ser concluído e encaminhado para 
ratificação pelos parlamentos nacionais. É esperada, também, a ratificação dos Acordos do Mercosul com o 
EFTA e com Singapura.

A CNA também trabalhará para que o Brasil, no contexto do Mercosul, avance em importantes negociações 
para o setor agrícola brasileiro como Canadá, Coreia do Sul e Indonésia. 

Na área ambiental, a Confederação seguirá acompanhando as discussões e implementações das chamadas leis an-
tidesmatamento, com atenção especial para os mercados dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia.

É esperado que existam avanços nas discussões e que haja a possível implementação da lei na União Europeia.  
A CNA continuará atuando de forma próxima a associações setoriais, importadores e representações diplomáti-
cas para que a lei não cause distorções no comércio internacional e nem aumento de custos para o produtor rural. 
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Em relação à proposta norte-americana, a CNA participou da consulta pública aberta pelo governo dos Estados 
Unidos apresentando suas sugestões e preocupações para que a lei possa funcionar de forma eficiente, sem ser 
uma barreira ao comércio internacional. Para 2023, a CNA continuará engajada nas discussões sobre o tema.

Na frente de apoio à internacionalização de pequenos e médios produtores rurais, a Confederação ampliará 
a oferta de serviços de capacitação e promoção comercial, por meio do projeto Agro.BR. Para 2023, estão pre-
vistas diversas capacitações, rodadas de negócio, participação em feiras internacionais como a Green Week, em 
Berlim, a Gulfood, em Dubai, a SIAL China e a Biofach Américas, nos EUA, além da elaboração de estudos de inte-
ligência e de identificação de oportunidades comerciais em mercados internacionais.
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DESTAQUES

• Grande possibilidade de continuidade da inflação nos alimentos, especialmente na Europa;

• Avanço nas agendas de negociação internacional: ratificação do acordo Mercosul x União Europeia, Mer-
cosul x EFTA e Mercosul x Singapura;

• Conclusão das negociações dos acordos com Canadá, Coreia do Sul e Indonésia;

• Oportunidades comerciais e novos mercados para cadeias que não são tradicionalmente exportadoras 
como lácteos, frutas, castanhas e mel; e

• Necessidade de avaliar a implementação da lei antidesmatamento na UE e no Reino Unido e possíveis 
ações para mitigação dos impactos e da distorção do comércio.
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MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, ENERGÉTICA E ALIMENTAR SEGUIRÁ INTERMEANDO OS 
DEBATES AMBIENTAIS JUNTAMENTE COM OS ACORDOS INTERNACIONAIS

O início de uma nova legislatura a partir de 2023 retoma a expectativa da discussão de importantes projetos de lei, 
que impactam diretamente o desenvolvimento da atividade agropecuária brasileira. Domesticamente, as regula-
ridades ambiental e fundiária precisam ser normatizadas para a garantia da atividade produtiva da propriedade 
rural, para aplicação da legislação ambiental e para manter o cenário propício a investimentos para o crescimento 
do setor. Em âmbito internacional, processos de diligência devida, acordos sobre mudanças climáticas e biodiver-
sidade influenciarão o custo de produção da pauta de exportação brasileira.

O Licenciamento Ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, encontra-se na pauta do Senado 
Federal desde 2021, após sua discussão e aprovação na Câmara dos Deputados. A urgência em torno da aprovação 
das regras de licenciamento ambiental se justifica diante da necessidade de definição das normas gerais de aplica-
ção do instrumento com regras para as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos naturais, 
levando em consideração as particularidades dos setores produtivos e seus impactos ao crescimento econômico 
do setor do agro. Espera-se a aprovação das normais gerais de licenciamento ambiental com aplicação diferencia-
da às atividades agropecuárias

O Código Florestal exigirá investimentos multisetoriais para a execução de seus instrumentos, uma vez que é essen-
cial ao cumprimento da meta de redução do desmatamento ilegal e indicativo de cumprimento das exigências 
dos mercados e compromissos internacionais. Se por um lado é garantia para a regularização e conformidade am-
biental por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA), de outro 
precisa de incentivos massivos para implementação com a agilização da análise dos cadastros, da implementa-
ção da regularização ambiental e da garantia do uso do solo, respeitadas as áreas protegidas. Diante da possível 
intensificação das políticas de comando e controle, particularmente na Amazônia, 2023 exigirá a implementação 
do código florestal como forma de garantir a regularidade ambiental e a aplicação das medidas de combate ao 
desmatamento ilegal. A análise dos CARs, com o apoio aos órgãos licenciadores estaduais, além do incentivo aos 
PRAs, deverá ser o foco do setor público, com apoio do setor privado.

Denominado PROJETO DE LEI GERAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, o PL n° 2.159/2021, QUE REÚ-
NE EM UMA SÓ NORMA AS REGRAS DIFUSAS EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE E NAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS, é norma estruturante para garantia da sustentabilidade da 
agropecuária, exigindo aprovação em 2023.



63 | PERSPECTIVAS 2023 | SUSTENTABILIDADE

Com os prazos acordados na convenção do clima, ainda vigentes, ações no sentido de cumprimento das Contribui-
ções Nacionalmente Determinadas (do inglês NDCs) propostas pelo Brasil deverão ser definidas em 2023. Alcançar 
a redução das emissões em 37% e 50%, até 2025 e 2030, respectivamente, e relativas a 2005, além de alcançar a 
neutralidade das emissões em 2050, exige ações imediatas.

Instrumento necessário para o alcance das metas, o Mercado de Carbono, instituído pelo Decreto Federal n° 11.075 
de 2022, deu início à regulamentação do Sistema Brasileiro de Redução de Emissões e definirá as regras para os 
acordos setoriais, criando oportunidades para o agro a partir de 2024. Para isso, ainda será necessária a atualização 
da própria Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC) em face à atualização dos compromissos brasileiros, 
além da formulação das políticas de descarbonização para o alcance das metas propostas, garantindo a possibili-
dade de adicionalidades do cumprimento do Código Florestal e da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono.

Ainda no cenário internacional, o ano de 2023 trará o desafio das barreiras não tarifárias impostas por países com-
pradores dos produtos do agro brasileiro. Sob a justificativa de livrar suas cadeias produtivas de produtos com al-
guma “contaminação em desmatamento”, União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos adiantam suas políticas 
de avaliação de risco, demandando por meio de lei própria, mas com impacto fora de seus territórios, restrições e 
penas àqueles que adquirem produtos sem a comprovação de origem certificada. Esse processo encontra-se em 
graus diferentes de implementação em cada país, mas poderá acarretar aumento do custo de produção com a exi-
gência de certificação ou até perda do mercado comprador. Espera-se que as negociações multilaterais promovam 
acordos mais justos, garantindo a comprovação da sustentabilidade sem impacto no custo de produção.

Os INSTRUMENTOS DO CÓDIGO FLORESTAL deverão ser implementados para garantir a regularidade 
ambiental, por meio da análise do CAR, da aplicação do PRA e da regulamentação da Lei n° 14.119/2021, 
que institui A POLÍTICA NACIONAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS.

PROJETOS DE LEI SOBRE O MERCADO DE CARBONO, COMO O PL N° 2148/2015 E O PL N° 412/2022, 
buscam regulamentar a PNMC e ABRIRÃO GRANDES OPORTUNIDADES PARA FORNECEDORES DE 
CARBONO CERTIFICADO DO AGRO. Para tal, demandarão regras claras para a integridade do mercado 
de carbonos certificados.
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As metas de biodiversidade se renovam em 2023, tendo o Brasil como país signatário da Convenção da Diversida-
de Biológica. Com o início do período de cumprimento das 21 novas metas de biodiversidade, as discussões sobre 
a internalização das suas obrigações por meio do Conselho Nacional de Biodiversidade (CONABIO) se sucederão 
em 2023. Apesar de não serem vinculantes, os compromissos internacionais como as metas de biodiversidade 
precisam ser internalizados para que se integrem à realidade brasileira, reconhecendo as ações já empreendidas 
de conservação da biodiversidade e para que não se tornem barreiras ao crescimento da atividade agropecuária.    

Em relação à regularização fundiária, pautas importantes para o setor tramitam no Congresso Nacional. Os proje-
tos de lei se propõem a alcançar a segurança jurídica dos empreendimentos agropecuários, a garantir o direto da 
posse e o reconhecimento da ocupação legítima, a compatibilizar os direitos dos povos originários com o direito 
de propriedade, além de assegurar a aplicação da legislação ambiental, inclusive por possíveis ativos ambientais 
presentes em sua propriedade. Espera-se que os projetos de lei sejam aprovados em 2023 como forma de garantir 
a segurança jurídica necessária.

Caberá ao Brasil, em 2023, ATUAR JUNTO À UNIÃO EUROPEIA, AOS ESTADOS UNIDOS E AO REINO UNI-
DO NA CONTRAPOSIÇÃO ÀS BARREIRAS COMERCIAIS CAMUFLADAS DE PREOCUPAÇÕES AMBIEN-
TAIS. Da mesma forma, MEDIDAS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) NÃO SÃO 
DESCARTADAS.

Pautas como METAS DE CRIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, USO DE AGROTÓXICOS, USO DE TRANS-
GÊNICOS E ACESSO AOS RECURSOS GENÉTICOS, ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, ESPÉCIES 
EXÓTICAS INVASORAS, ENTRE OUTROS TEMAS, DEVERÃO SER DEFINIDAS A PARTIR DE JANEIRO no 
âmbito do CONABIO.

Mesmo que em ambiente político conturbado, A APROVAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO PARA A RE-
GULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (PL 510/2021) E A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS (PL 490/2007) 
CONTINUAM ENTRE AS PAUTAS ESSENCIAIS DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE.



No que concerne ao direito de propriedade, o ano de 2023 tende a ser mais intenso nas ocorrências de invasões de 
terras, exigindo atenção especial ao cumprimento das ordens judiciais, extrajudiciais e administrativas de desocu-
pação e/ou reintegração de posse em meio rural em nível do Legislativo e do Judiciário, garantindo o restabeleci-
mento e o fortalecimento do direito constitucional de propriedade.

Com a composição do novo governo eleito, espera-se a manutenção da política de emissão de títulos de proprieda-
de para quem possui a posse mansa, pacífica e de boa fé, em especial em áreas pertencentes à União presentes na 
região amazônica, na qual os produtores esperam por esse título há anos. Portanto, para dar celeridade à política 
de regularização fundiária, o uso da inteligência territorial, a tecnologia de sensoriamento remoto e a digitalização 
processual são fundamentais para trazer a pacificação no campo, além de possibilitar que o produtor rural tenha 
acesso a políticas governamentais, como o crédito e o seguro rural.

No tocante à segurança alimentar, a irrigação e os recursos hídricos terão um cenário importante em âmbito na-
cional. Com o aumento dos custos de produção nos sistemas irrigados, puxados pelo custo da energia elétrica e o 
investimento na tecnologia em si, o país precisará elaborar uma política nacional para a segurança alimentar que 
garanta a competitividade dos produtores rurais brasileiros, para que continue sendo potência de produção capaz 
de garantir alimentos inclusive a outros países do mundo. O ano de 2023 trará o desafio de definir alternativas ao 
fornecimento de energia elétrica para as atividades de irrigação e aquicultura e demais atividades agropecuárias 
em alternativa do uso da Conta de Desenvolvimento Elétrico (CDE).

Para 2023, É IMPORTANTE QUE O GOVERNO FEDERAL AMPLIE O USO DA PLATAFORMA DE GOVER-
NANÇA TERRITORIAL (PGT) lançada pelo INCRA/SERPRO, COM O OBJETIVO DE AUTOMATIZAR OS RE-
QUERIMENTOS DE TÍTULOS DE DOMÍNIO, INTEGRAR A BASE DE CADASTROS DO ÓRGÃO FUNDIÁRIO 
e promover a efetiva governança de terras do território brasileiro.

A GARANTIA DE VIABILIDADE DA IRRIGAÇÃO E AQUICULTURA POR MEIO DA MANUTENÇÃO DOS 
DESCONTOS CONCEDIDOS EM TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E TARIFAS DE ENER-
GIA ELÉTRICA é uma política necessária devido a diversos projetos de lei que tramitam no legislativo para 
zerar o subsídio da tarifa de irrigação noturna.
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Com a regulamentação da Lei de Irrigação, há expectativa de que o Conselho Nacional de Irrigação seja instituído 
no ano de 2023 e possa pautar o governo federal na importante missão de irrigar para garantir a segurança alimen-
tar, a produção sustentável por meio dos sistemas de irrigação já incorporados ao Plano ABC+, além da segurança 
hídrica com a reservação de água.

No âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é importante publicar uma resolução sobre o reúso, já dis-
cutida no âmbito das câmaras técnicas com a proposta da CNA aprovada. No que concerne às outorgas, daremos 
andamento ao trabalho para que mais estados adotem o sistema de outorga da ANA, dando celeridade e adotan-
do uma mesma base de sistemas para todo o território nacional.

DESTAQUES

• A LEI GERAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DEVERÁ SER SANCIONADA EM 2023;

• INVESTIMENTOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL, particularmente na análise do CAR, 
ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DO PAGAMENTO POR SERVI-
ÇOS AMBIENTAIS DEVEM ESTAR NA PAUTA DA INICIATIVA PRIVADA em 2023;

• A aprovação da Lei do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (Mercado de Carbono Doméstico) e 
DISCUSSÕES PARA INTERNALIZAR AS NOVAS METAS DE BIODIVERSIDADE (2020-2030) DEVEM AQUE-
CER EM 2023;

• É URGENTE A APROVAÇÃO DO NOVO MARCO REGULATÓRIO PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM 
GLEBAS PÚBLICAS FEDERAIS para que a pauta de sustentabilidade, sobretudo na Amazônia Legal, avan-
ce em 2023; e

• GARANTIR A POLÍTICA DE REINTEGRAÇÕES DE POSSES E DESOCUPAÇÕES É TEMA ÁSPERO PARA O 
PRÓXIMO GOVERNO, MAS TERÁ QUE SER ENFRENTADO CASO SE DESEJE A MANUTENÇÃO DA SEGU-
RANÇA JURÍDICA no campo.

66 | PERSPECTIVAS 2023 | SUSTENTABILIDADE



P R O D U Ç Ã O
A N I M A L

06PE
RS

PE
CT

IV
AS

 2
02

3



68 | PERSPECTIVAS 2023 | PRODUÇÃO ANIMAL

AUMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL IMPACTARÁ A RECEITA DO PRODUTOR 

Se, por um lado, a boa perspectiva de safra deve colaborar com o arrefecimento nos desembolsos com a alimen-
tação concentrada, por outro, o cenário é incerto quanto ao consumo de proteínas no Brasil em 2023, dados os 
desafios para a economia nacional, cuja projeção é de crescimento de 0,7% no PIB (Bacen).

A melhoria de 30% no poder de compra do produtor de leite em relação ao milho no fechamento de 2022 frente 
ao começo do ano, e as perspectivas de preço do cereal para 2023, sinalizam para incrementos da produção. Outro 
fato relevante está associado à queda no preço da arroba de animais para abate, que deve desestimular o descarte 
de matrizes leiteiras, contribuindo para uma maior oferta de leite. Nesse sentido, a intensidade da recuperação da 
produção dependerá da evolução do consumo doméstico. 

Pelo lado da balança comercial, o suprimento mundial de leite mais ajustado deve ser contraposto por uma de-
manda incerta, tendo em vista as perspectivas de recessão na Europa e nos EUA, além da desaceleração do cresci-
mento da economia chinesa e do aumento na produção interna do país asiático, que deve alcançar 41,38 bilhões 
de litros (+3,3%), conforme projeção do USDA. Com isso, espera-se que as importações iniciem 2023 ainda compe-
titivas ante o produto nacional.

Para o produtor, a maior oferta interna de leite, as importações aquecidas e a demanda doméstica aquém do po-
tencial trazem expectativas de menores oscilações na cotação do leite ao longo do próximo ano.

ARREFECIMENTO DO CUSTO COM ALIMENTAÇÃO FAVORECE RECUPERAÇÃO DA PRODUÇÃO, MAS CON-
SUMO INTERNO SERÁ DIFICULTADO PELOS DESAFIOS ECONÔMICOS.

Na pecuária de corte, a expectativa é de aumento na oferta de animais para abate e, consequentemente, maior 
produção de carne bovina em 2023, o que mantém o viés de baixa sobre os preços do boi gordo e dos animais de 
reposição. Esse fato pode ter reflexo positivo no consumo de carne bovina no mercado interno. Para o produtor, 
com os custos de produção ainda em patamares elevados e a previsão de queda nas cotações dos bovinos, o ce-
nário é de margens pressionadas no próximo ano.

Com relação às vendas no mercado internacional, os destaques para os embarques da carne brasileira devem con-
tinuar sendo a China e os Estados Unidos. No entanto, merecem destaque a desaceleração da economia chinesa, 
em função da política de tolerância zero à Covid-19, a crise imobiliária e a desvalorização da sua moeda (Yuan) 
no tocante à demanda do principal destino das carnes brasileiras. Já o caso dos Estados Unidos é marcado pela 
previsão de boa demanda por carne bovina e pela queda de 6,3% na produção norte-americana em 2023 (USDA) 
– fatores positivos para as exportações do Brasil. Cabe ressaltar que os Estados Unidos foram o segundo principal 
destino da carne bovina brasileira em 2022.



Na suinocultura, a previsão é de incremento na produção nacional no próximo ano, porém em um ritmo mais 
lento em relação aos anos anteriores, devido aos descartes de matrizes verificados neste ano e aos menores investi-
mentos pelo produtor. Do lado do consumo, no mercado doméstico, a proteína suína deve continuar enfrentando 
maior concorrência com a carne de frango e também com a carne bovina, mas, ainda assim, a expectativa é de 
crescimento na procura. No que se refere às exportações, o cenário é positivo para os embarques brasileiros em 
2023, em especial para a Ásia (China, Filipinas, Japão, Tailândia, entre outros). No caso da China, apesar de as proje-
ções apontarem para crescimento de 2,0% no número de suínos em produção no ano que vem (USDA), tem sido 
relatado grande descarte de matrizes no país, o que pode levar a uma revisão para baixo na produção e no aumen-
to na importação de carne suína. Se confirmado, o maior equilíbrio entre oferta e demanda no mercado interno 
constitui um fator de sustentação para as cotações do suíno vivo e da carne suína no próximo ano.

Para a carne de frango, a expectativa é de aumento de 4,3% nas importações mundiais em 2023, na comparação 
anual, sendo que o Brasil deve aumentar em 3,7% os embarques no período (USDA). Os casos de influenza aviária 
em importantes produtores e exportadores, como os Estados Unidos e a União Europeia, deverão beneficiar as 
exportações brasileiras. 

Na tilapicultura, o cenário é de crescimento da produção. Espera-se que o consumo interno de tilápia se mantenha 
em bom ritmo, impulsionando a produção do pescado que deve apresentar incremento de 6% no próximo ano.  
A boa competitividade da tilápia brasileira no mercado internacional mantém as expectativas de crescimento ace-
lerado das exportações, principalmente do peixe inteiro e filés congelados, para o próximo ano. 

Após dois últimos anos de crise, A PREVISÃO DE INCREMENTO TÍMIDO DA PRODUÇÃO E PROCURA  
AINDA AQUECIDA PODE SUSTENTAR MELHORES PREÇOS DOS SUÍNOS AOS PRODUTORES.

Seguindo a tendência de consumo de 2022, as proteínas mais baratas, como OVO E FRANGO, DEVEM 
SEGUIR COM A DEMANDA AQUECIDA. O último com crescimento também da exportação. MESMO COM 
O AUMENTO DA PRODUÇÃO, O BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA APONTA PARA SUSTENTAÇÃO DOS 
PREÇOS EM 2023.

PERSPECTIVA DE AUMENTO DE PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA, DESEMPENHO ECONÔMICO DA CHINA 
E ESTADOS UNIDOS E VOLUME DE EXPORTAÇÃO DETERMINARÃO O NÍVEL DE REDUÇÃO NOS PREÇOS.
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Figura 1. Projeções de consumo, produção e exportação dos principais produtos pecuários em 2023

Proteína Consumo Produção  
(milhões em ton.)

Exportação  
(milhões em ton.)

Carne bovina

Carne suína

Carne de frango

Leite1

Pescado (tilápia)

Ovos2

1,4% 10,59 2,621,8% 2,7%

2,5% 5,27 1,153,3% 5,5%
3,4% 15,25 4,912,8% 1,3%

2,8% 33,36 0,331,8% 1,0%

5,0% 0,4 0,016,0% 11,0%
1,9% 133,92 0,0270,9% 1,5%

Fonte: USDA, ABPA, CEPEA, Jox Assessoria, Rabobank, Conab, IBGE, Projeções CNA. Elaboração: DTEC/CNA.
¹ consumo e produção em bilhões de litros
² milhões de caixas de 30 dúzias

No mercado mundial, o cenário macroeconômico global deverá influenciar sobremaneira o desempenho das ca-
deias produtivas brasileiras. É possível que os reflexos dos conflitos entre Rússia e Ucrânia sejam observados sobre 
os fertilizantes e combustíveis, que seguem indicando manutenção desses insumos em patamares acima da mé-
dia histórica em 2023, fato que exerce pressão sobre os custos agropecuários. Nesse sentido, os desembolsos com 
suplementos minerais (cotados em dólar), energia elétrica (ajustes nas tarifas) e mão de obra (reajuste no salário-
-mínimo) também devem se manter em patamares elevados, apesar de eventuais arrefecimentos. 

Pelo lado da alimentação animal concentrada, as perspectivas para a safra brasileira de grãos em 2022/23 sinalizam 
colheitas recordes para milho e soja e menor pressão sobre os custos com alimentação ao longo do próximo ano, 
com uma estimativa de preços de ração 7,8% menor durante 2023.

Para o pecuarista de gado de corte, o momento é de aproveitar a melhora nas relações de troca do animal termi-
nado frente às categorias menos eradas, para fazer a reposição do rebanho. Para efeito de comparação, o poder de 
compra do terminador ante o bezerro melhorou 4,6% em novembro/22, em relação a novembro/21. Quanto ao boi 
magro, a melhora na relação de troca foi de 10,3% no mesmo período, segundo dados do Cepea.
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DESTAQUES

• CASOS DE INFLUENZA AVIÁRIA EM IMPORTANTES PRODUTORES E EXPORTADORES NO HEMISFÉ-
RIO NORTE e a boa competitividade da carne de frango brasileira no mercado internacional DEVE-
RÃO FAVORECER OS EMBARQUES DO BRASIL;

• Apesar da retomada do plantel de suínos na China em um ritmo forte nos últimos anos, HÁ RELATOS 
DE UM VOLUME GRANDE DE DESCARTES DE MATRIZES EM 2022, O QUE PODE AUMENTAR A NECES-
SIDADE DE IMPORTAÇÃO do país asiático;

• A pecuária de leite brasileira deve INICIAR A RECUPERAÇÃO DA PRODUÇÃO. Contudo, o CONSUMO 
TÍMIDO DEVE LIMITAR O CRESCIMENTO EM 1,8% NO ANO; 

• As despesas com SUPLEMENTAÇÃO MINERAL DEVERÃO SEGUIR PESANDO NO BOLSO DO PRODU-
TOR de gado de corte e leite em 2023, diante da boa demanda por esses insumos e impactos do 
câmbio; e 

• Para o ano que vem, os ITENS DE MAIOR PESO NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO das cadeias integradas 
de aves e suínos deverão ser a ENERGIA ELÉTRICA, a MÃO DE OBRA E OS INSUMOS PARA AQUECI-
MENTO DAS GRANJAS.
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TERCEIRO ANO DE LA NIÑA NÃO DEVE LIMITAR RECORDE DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, MAS AS  
MARGENS DOS PRODUTORES SEGUEM ESTREITAS E OS RISCOS, ELEVADOS 

A safra 2022/2023 inicia com o aumento da tensão geopolítica e possíveis impactos do clima adverso. Os modelos 
de previsão apontam para uma probabilidade entre 60 e 70% de que as condições de La Niña de intensidade 
fraca permaneçam durante os meses de outubro a dezembro de 2022 e de que haja uma transição para a fase de 
neutralidade entre os meses de fevereiro e abril/2023. Isso resulta em previsão de chuvas próxima e ligeiramente 
acima da média histórica no centro-norte do Mato Grosso, em Goiás, no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito 
Santo, ligeiramente abaixo da climatologia no oeste do Mato Grosso do Sul e abaixo da média climatológica em 
toda a Região Sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul.

A estimativa para a safra de grãos em 2022/2023 é de um aumento de 15,5% ou 42 milhões de toneladas, se compara-
da à safra passada. Esse crescimento é reflexo da elevação na área plantada, que será de 76,8 milhões de hectares na 
atual safra, também sustentado principalmente pela expectativa de 43,2 milhões de hectares de soja, 4% superior ao 
ciclo anterior. Somada a recuperação da produtividade, devido às previsões mais favoráveis de clima, deve-se chegar 
ao patamar de 3.551 kg/ha, 17% superior à safra 2021/2022. A produção está estimada em 153,5 milhões de toneladas.

Para a cana-de-açúcar, as expectativas para o próximo ciclo são de recuperação dos canaviais brasileiros, princi-
palmente do centro-sul, que vinham sofrendo com as adversidades enfrentadas desde 2021, com ampliação do 
potencial produtivo principalmente advindo de áreas reformadas. O clima deve propiciar melhores curvas de ren-
dimento de TCH (Tonelada de Cana por Hectare), seguido pelas curvas de ATR (Açúcares Totais Recuperáveis).

Por outro lado, devido à elevação dos custos de produção, é prevista uma redução na área a ser cultivada com milho 
primeira safra, arroz e feijão na ordem de 3,1%, 6,2% e 2,7%, respectivamente. Para o arroz e o feijão, a recuperação do 
potencial produtivo deve manter a produção em níveis satisfatórios ao consumo interno, mesmo que em área menor. 

No caso do café, espera-se a inversão da bienalidade, com a recuperação das lavouras após dois anos de frustração 
de safra. A colheita de 2023 deve superar a produção de 2022 e torna-se uma safra de bienalidade positiva. Com 
exceção do sul de Minas e da Mogiana Paulista, as regiões produtoras encontraram melhores condições climáticas, 
possibilitando boa floração e pegamento dos frutos. Assim, estima-se um avanço de 7,3% da produção nacional, 
sendo que o aumento deve ser de 10,2% para o café Arábica e de 2% para o café Conilon. O crescimento da safra 
do Conilon deve ser limitado pela alta carga produzida em 2022 (safra recorde), pela redução do uso de fertilizantes 
devido aos altos preços e pelos surtos da broca dos ramos em importantes regiões produtivas do Espírito Santo.

Para a laranja, a próxima safra será de bienalidade positiva, sendo esperado incremento na produção. O segundo 
semestre de 2022 tem apresentado boas médias pluviométricas no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo/
Sudoeste mineiro, permitindo bom pegamento da florada. 



Tabela 1. Estimativa de área, produção e exportação e variação em relação à safra 2021/2022 das principais cul-
turas agrícolas

Culturas Área  
(milhões de ha)

Produção  
(milhões de ton.)

Exportação1  
(milhões de ton.)

Soja 43,2 153,5 96,6

Algodão 1,6 3,0 2,0

Milho 22,3 126,4 45,0

Arroz 1,5 10,6 1,3

Feijão 2,8 2,9 1,5

Laranja Indústria 0,3 356,6** 1,0***

Cana-de-açúcar 8,0 570,0

Açúcar 35,0 27,0

Etanol 30* 2,3*

Café Arábica 1,5 35,7 33,4****

Café conilon 0,4 18,3**** 1,7****

2,6%

3,4%
-6,2%

-2,7%

-1,7%
-1,2%

1,5%
2,5%

4,2% 22,3% 21,9%

16,9%

16,9%

4,0%

-31,6%
0,0%

-1,3%

-0,7%

10,7%

2,8%

8,1%

12,0%

-1,4%

-3,0%

13,5%

3,6%

7,7%

15,3%
10,2%

2,0%
¹ Exportação projetada para o ano civil de 2023
*Bilhões de litros
** Milhões de caixas de 40,8 kg
*** Milhões de toneladas equivalentes de FCOJ (Frozen Concentrated Orange Juice)
**** Milhões de sacas de 60kg de café verde.

Para a soja, entre os principais fundamentos de mercado encontram-se a desaceleração global e a preocupação 
com o impacto do clima na safra vindoura. A nível mundial, as estimativas indicam a produção superando o consu-
mo na safra 2022/2023, resultado dependente do desempenho da safra da América do Sul. Como fatores altistas, 
espera-se recuperação da demanda da China, mas ainda de forma tímida. Da mesma forma, espera-se também 
recuperação da capacidade de esmagamento e melhores margens da indústria de suínos, incentivando também 
a demanda por farelo. No entanto, apesar da tendência de estabilidade, espera-se recuos nos preços no período de 
janeiro a abril com a intensificação da colheita no Centro-Oeste.

Diante das crises globais de oferta de milho, o Brasil deve alcançar recorde de produção, ocasionando maior oferta 
e elevação das exportações (+5,6%) e dos estoques finais (+66,7%), com o protagonismo da 2ª safra, acompanhando 
também as perspectivas para alta na demanda de milho para ração e produção de etanol. Quanto à exportação de 
milho para a China, a expectativa ainda é tímida. Por outro lado, a recuperação dos estoques por dois anos conse-
cutivos deve culminar em preços abaixo da safra atual, principalmente no mercado físico – que já vivencia recuos –, 
mas ainda superiores à média histórica.
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O mercado internacional de açúcar deverá aquecer ainda mais, sobretudo o VHP (bruto), em razão do aumento do 
consumo, demandando do Brasil maiores volumes de exportação, que devem ser destinados principalmente para In-
donésia e China. Apesar das recuperações de produção esperadas para Índia e Tailândia, outros importantes players, 
os patamares não devem chegar aos já observados em anos anteriores. Isso deve sustentar os preços para o próximo 
ciclo e influenciar também no mix da safra. Já o crescimento da oferta e da demanda de etanol no Brasil dependerá 
de questões tributárias a serem definidas pelo próximo governo, além de outras políticas envolvendo o biocombustí-
vel que possam retomar a competitividade deste em relação aos combustíveis fósseis, como a gasolina. 

Seguindo a mesma tendência das principais commodities agrícolas, para o café, mesmo com as incertezas climáti-
cas, as perspectivas de oferta mundial seguem positivas, com recuperação da produção em importantes origens da 
América do Sul e Central, além de esperada desaceleração do consumo devido à recessão econômica global. Dessa 
forma, não há fundamentos técnicos para a sustentação dos preços tanto do café Arábica quanto do Conilon, a 
partir do segundo semestre de 2023, com a chegada da próxima safra brasileira ao mercado. 

Quanto a custos, fertilizantes, defensivos e diesel, estes devem permanecer entre os protagonistas. Por mais que 
reduções de preços sejam esperadas para 2023, com a ampliação das importações brasileiras em 2022 e o controle 
de oferta e demanda, os preços desses insumos devem ser sustentados acima da média histórica. No caso de fertili-
zantes, grande parte da safra foi plantada com os preços praticados em 2022, o que culminará na alta generalizada 
de custos agrícolas como arroz (+48%), trigo (+44%), soja (+42%), milho 1ª safra (+21%) e milho 2ª safra (9%). Para cana 
e café, por mais que haja perspectivas de arrefecimento de custo em função do momento de compra de fertilizan-
tes, as relações de troca ainda se apresentam desfavoráveis em relação à média histórica.

Diante da perspectiva de redução dos preços para a maioria dos produtos agrícolas e de elevação quase generalizada 
dos custos, a safra agrícola de 2023 se configurará com margens de lucro estreitas e elevado risco aos produtores.

Os eventos climáticos ou os ataques de pragas e doenças não previstos podem reduzir significativamente a produ-
tividade e afetar negativamente os resultados econômicos. Assim, cada vez mais se configuram relevantes os instru-
mentos de hedge e seguro rural dentro do processo de gestão. Análises das relações de troca serão essenciais para as 
tomadas de decisão de compra de insumos.
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DESTAQUES

• O Brasil deve registrar a TERCEIRA SAFRA CONSECUTIVA SOB O EFEITO DE LA NIÑA,  mesmo que de 
intensidade fraca;

• - A PRODUÇÃO DE GRÃOS DEVE SER RECORDE E SUPERAR 313 MILHÕES DE TONELADAS na safra 
2022/2023;

• - Os impactos dos preços de fertilizantes de 2022 se arrastarão para 2023 e, PELO TERCEIRO ANO 
CONSECUTIVO, A SAFRA DE GRÃOS SERÁ RECORDISTA DE CUSTO;

• - A possibilidade de intensificação da guerra entre Rússia e Ucrânia e INTERRUPÇÕES DE ROTAS DE 
EXPORTAÇÃO DE GRÃOS AINDA SÃO FACTÍVEIS PARA A PRÓXIMA SAFRA;

• - A ABERTURA DO MERCADO CHINÊS DE MILHO É MAIS UMA ALTERNATIVA DE DEMANDA para a 
produção brasileira; e

• - DECISÕES GOVERNAMENTAIS EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS DE COMBUSTÍVEIS DETERMINARÃO 
OS RUMOS DA DEMANDA E O PREÇO DO ETANOL, bem como o mix da safra em relação ao açúcar.
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80 | AÇÕES E CONQUISTAS | ECONOMIA

a) Atuação da CNA na reforma tributária é garantir que a carga tributária do setor não se eleve, ampliando ainda 
a segurança jurídica. Os projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional (PEC 45, PEC 110, PL 
3887 e PL 2337) impactam o setor agropecuário de várias formas: aumento da carga tributária recai nos insumos, 
nas vendas dos produtos agropecuários e, também, na cobrança do imposto de renda da atividade rural, além da 
exigência de que todos os produtores tenham a obrigatoriedade de uma contabilidade mensal. A CNA elaborou 
estudos e pareceres, reunindo-se com parlamentares e com o relator da PEC 110. Ainda, a confederação participou 
do Grupo de Trabalho no Ministério da Economia a fim de apresentar ao governo federal como as propostas preju-
dicam o setor e o que precisa ser alterado nos projetos. 

b) A antecipação da cobrança do ICMS sobre fertilizantes no Amazonas é suspensa após a atuação da CNA, 
garantindo que a carga tributária sobre insumos agropecuários não se eleve. Após a intervenção, o governo esta-
dual não publicou decreto regulamentando a mudança, ou seja, determinando que o tributo sobre os fertilizantes 
não seja elevado para 4%, garantindo, desse modo, que os produtores rurais não paguem ainda mais pelo insumo 
agrícola por conta de aumento na carga tributária.

c) CNA propõe emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 no sentido de que os recursos para o se-
guro rural não sejam suspensos pelo governo federal, garantindo maior cobertura do seguro aos produtores 
rurais. O objetivo é assegurar que, nas despesas com a Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR,) todos os re-
cursos destinados a essa rubrica devem ser executados pelo governo federal, não podendo serem alvo de cortes 
orçamentários no próximo ano.

d) CNA atua no Congresso Nacional para que seja aprovado o projeto de lei que desonera a tributação incidente 
sobre rações e suplementos animais, garantindo a redução de custos aos pecuaristas. A CNA atua para aprovar o 
Projeto de Lei nº 5925 que visa desonerar as rações e suplementos minerais destinados a esses animais de criação, 
com o objetivo de reduzir o custo aos pecuaristas e de ampliar a competitividade da produção pecuária. 

e) CNA participa da Câmara Técnica de Assuntos Regulatórios, Econômicos e de Infraestrutura do Confert para 
assegurar que os tributos sobre fertilizantes não se elevem.  A defesa é no sentido de que o acordado no âmbito 
do Confaz, no ano passado, seja cumprido, ou seja, que nenhum estado promova a antecipação da cobrança tribu-
tária, visando a garantia da segurança jurídica dos produtores rurais e de todo setor.

f) Atuação da CNA garante aprovação do projeto de lei que garante redução tributária para o etanol de milho.  
O Projeto de Lei do Senado nº 117/2018 busca assegurar as mesmas condições tributárias, relativas às contribuições 
federais para o PIS/Pasep e para a Cofins, para a produção de etanol com milho, nos moldes ocorridos com a pro-
dução do biodiesel oriundo da soja. 

g) Assinaturas de acordos de cooperação técnica ampliam o relacionamento da CNA com importantes enti-
dades para realização de estudos e parcerias para o setor agropecuário brasileiro. Os acordos firmados com a 
Confederação Nacional dos Munícipios (CNM) e com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) preveem 



que as federações estaduais e os sindicatos rurais tenham uma maior interação na realização das pesquisas de sa-
fras e da pecuária, bem como na elaboração de políticas municipais para o setor agropecuário.

h) CNA atua para a redução do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) de imóveis rurais, 
juntamente com as federações estaduais de Agricultura. O Sistema CNA atuará em nível federal, por meio de 
Projeto de Lei Complementar, e também em nível estadual. O objetivo nas duas ações é determinar que os imóveis 
rurais com valores de até R$ 5 milhões estejam isentos do tributo em todo país.  

i) CNA elabora estudo que apresenta os problemas do Imposto Territorial Rural (ITR) nos municípios convenia-
dos com a Receita Federal do Brasil e permite que sindicatos rurais efetuam denúncias de abusos. O propósito 
do estudo foi apresentar os municípios conveniados com a RFB, os quais excederam os valores de terras, contra-
riando a legislação tributária que determina que o Valor de Terra Nua (VTN) não seja superior ao valor de mercado. 
Federações de Agricultura e sindicatos rurais poderão promover as denúncias junto ao Ministério Público, bem 
como a própria RFB. 

j) Estudo analisa o impacto da atividade agropecuária nos municípios do Brasil e serve para elaboração de 
políticas públicas em todos os níveis governamentais. O trabalho desenvolvido serve como base para o Sistema 
CNA promover a defesa dos interesses do setor junto ao Congresso Nacional. Além disso, o trabalho contou com a 
construção de um sistema denominado “Mapa do Agro”, no qual federações estaduais terão acesso às informações 
socioeconômicas para promover as comparações regionais necessárias.

k) CNA propõe emendas ao Orçamento Público de 2023 para ampliar recursos financeiros destinados a políti-
cas voltadas ao setor agropecuário. As emendas relativas à subvenção ao prêmio do seguro rural, regularização 
fundiária e fortalecimento da defesa agropecuária foram aprovadas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) e aguardam deliberação na Comissão Mista de Orçamento (CMO).
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a) Elaboração das propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2022/2023 para garantir incremento de produção 
e segurança alimentar aos brasileiros. As medidas anunciadas para a safra 2022/2023 priorizam os recursos para 
pequenos e médios produtores e o crédito para investimentos nas finalidades previstas pelo Programa ABC+ e o 
Programa de Armazéns (PCA). O volume total de recursos é de R$ 340,88 bilhões, 36% superior ao anunciado na 
safra 2021/2022.

b) Melhorias à CPR e ao Fundo Garantidor Solidário permitiram que vários produtos agropecuários fossem fi-
nanciados pelo instrumento, ampliando acesso ao crédito com taxas competitivas. A CNA contribuiu na legisla-
ção, retirando as amarras do Fundo Garantidor Solidário (FGS), trazendo novidades às garantias (Fundo Garantidor 
Solidário e Patrimônio Rural em Afetação), além de modernizações na emissão de CPRs, como a possibilidade 
assiná-la digitalmente em diferentes níveis de segurança, bem como a expansão da lista de produtos passíveis de 
serem aceitos na emissão das cédulas.

c) Sistema Eletrônico de Registros Públicos vai melhorar ambiente de negócios no Agro, reduzindo os custos 
contratuais e a burocracia para registros de títulos. Em 2022, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp) 
foi criado e simplifica os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. A CNA sugeriu 
mudanças que devem diminuir as dúvidas quanto às ações demarcatórias, usucapião e outras ações fundiárias, 
que exigem a participação dos confrontantes.

d) Emendas elaboradas pela CNA protegem produtores rurais no marco legal das garantias (PL nº 4188/2021). 
Com as emendas apoiadas pelo Sistema CNA, estará protegida a residência do produtor, bem como a pequena 
propriedade rural, desde que trabalhada pelo produtor ou pela família, quando esta for oferecida em garantia.

e) Aprovação de crédito suplementar que permitiu reabertura das contratações de recursos para a safra 
2021/2022, garantindo recursos de pré-custeio para produtores de todo Brasil. A CNA participou ativamente do 
PLN nº 01/2022, que ajudou a destravar a contratação de R$ 20 bilhões em operações de crédito rural. Essa medida 
ajudou a impulsionar o setor em um momento bastante desafiador à agropecuária nacional.

f) Ação da CNA junto ao governo federal assegura apoio aos produtores afetados pelo clima, por meio de rene-
gociações de financiamentos. O resultado foi a publicação da Medida Provisória nº 1.101/2022 e seu decreto de 
regulamentação, que permitiu que os produtores pronafianos impactados pela seca nas regiões do Sul tivessem 
as suas dívidas prorrogadas.

g) Mutirão de renegociação de dívidas rurais com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento per-
mite uma reinserção de produtores para tomada de novos créditos agrícolas. As rodadas realizadas em 12 esta-
dos e 70 municípios deram suporte para a regularização dos produtores. A renegociação prevê descontos de até 
90% para repactuação das dívidas. Os produtores que aderiram à renegociação poderão tomar novos créditos para 
financiamento de sua atividade, de acordo com as suas capacidades financeiras.
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h) Melhorias propostas pela CNA no Crédito Rural no Nordeste elevam o limite de crédito rural e permite que 
produtores consigam ampliar sua produção. A CNA solicitou e foi atendida belo BNB, na elevação do limite geral 
de contratação de créditos sem garantia real de até R$ 100.000,00. A aprovação é um grande avanço, principal-
mente para aqueles produtores que não possuem garantia real ou pignoratícia para ceder. 

i) Seguro Rural, principal instrumento de gestão de risco, é foco no Sistema CNA, e capacitação gera conheci-
mento aos produtores rurais e demais agentes do setor. O Sistema CNA lançou a capacitação em seguros rurais 
para produtores, peritos, corretores e profissionais de instituições financeiras, a fim de disseminar o uso do seguro 
rural em todo país. 

j) Nova delimitação do Semiárido, com exclusão de 50 municípios da região prejudica os produtores rurais si-
tuados nesses municípios; CNA atua com critérios técnicos para a manutenção dos municípios prejudicados. 
A CNA vem trabalhando pela defesa dos municípios indicados pela exclusão e pela instituição de uma regra de 
transição, considerando os impactos sobre o financiamento produtivo.

k) Linha de crédito emergencial e alongamento de dívidas (Resolução CMN nº 4.987/2022) permite que produ-
tores afetados pelo excesso de chuvas se mantenham na atividade. A CNA atuou ativamente para a criação da 
linha emergencial de crédito rural e pelo alongamento de operações de crédito de custeio e investimento para 
agricultores familiares cujos empreendimentos foram prejudicados pelo excesso de chuvas em municípios da área 
de atuação da Sudene com decretação de situação estado de calamidade pública.

l) CNA atuou para plena liberação dos recursos do Pronaf nesta safra em 2022. A CNA acompanhou problemas 
com a demora na liberação de recursos das linhas de custeio e de financiamento do Pronaf e atendeu a deman-
das pontuais de produtores rurais, que não estavam conseguindo acesso ao crédito. A atuação foi junto ao governo 
federal para a reabertura dos protocolos de contratação e liberação de novos recursos, especialmente os oriundos 
do BNDES.

m) Linha PNCF Empreendedor é operacionalizada por instituições financeiras atendo demanda da CNA. A li-
nha de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) – Terra Brasil encontra-se em operação 
por meio das instituições bancárias e com risco atrelado ao Fundo de Terras.Com limites de crédito de até R$ 
174.289,41, a linha PNCF Empreendedor abrange todo o país, com o limite de renda anual do produtor rural de até 
R$ 268.903,65, passando a ser operacionalizada em 2022.

n) Sistema CNA apoia desenvolvimento de 1º curso on-line sobre crédito fundiário. A CNA e a Secretaria de Agri-
cultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAF/Mapa) nortearam 
o curso para os interessados na aquisição de terras via Programa Terra Brasil (PNCF). O curso foi desenvolvido pelo 
Senar, contendo cinco módulos para os interessados.
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86 | AÇÕES E CONQUISTAS | LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

a) A inclusão de obras de manutenção e ampliação da infraestrutura de escoamento de produtos agrícolas em 
programas governamentais foi pauta da CNA para reduzir os custos com escoamento da safra agrícola. Houve 
atuação em audiências no Congresso Nacional, no Ministério da Economia e no Ministério de Infraestrutura, com 
foco em subsidiar o Plano Nacional de Logística (PNL 2035) e o Plano Setorial de Transportes Terrestres (PSTT), com 
a inserção das prioridades do setor agropecuário. Ex.: FIOL, FICO, Ferrogrão, derrocamento do Pedral do Lourenço, 
terminal de grãos em Outeiro-PA e estradas vicinais.

b) Regulamentação dos limites de peso por eixo em caminhões para evitar multas por excesso de peso. A CNA 
atuou no grupo de trabalho na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para regulamentar, por definitivo, os li-
mites de peso por eixo de 12,5% e ampliar a isenção de pesagem para caminhões de até 50 toneladas. Enquanto 
não se finaliza os estudos – previsto para 2023 –, a Resolução Contran n° 882/2021 manterá o aumento do limite de 
peso, estabelecido pela Lei n° 14.229/2021.

c) O desenvolvimento de estudos para a implantação do Documento de Transporte Único (DT-e) reduzirá a bu-
rocracia dos transportadores. A CNA participou de grupo de trabalho, sob supervisão da Procomex, para o mape-
amento dos processos e fluxos documentais exigidos na movimentação de grãos nos modos de transporte (rodovi-
ário, ferroviário e hidroviário). A previsão é que a implantação ocorra no primeiro semestre de 2023, com cargas de 
granéis sólidos, de maneira a desburocratizar, simplificar e reduzir custos na prestação dos serviços de transportes.

d) Aperfeiçoamento das regras de autorização de ferrovias à iniciativa privada para garantir maior concorrên-
cia e menores preços dos transportes ferroviários. O novo marco regulatório das ferrovias foi aprovado com a Lei  
n° 14.273/2021. A CNA analisou os vetos ao projeto e defende a manutenção daqueles que promovem a concorrên-
cia, como incentivo e garantia de maior oferta de serviços ferroviários (veto 67.21.018 a 023 e veto 67.21.027 a 030). 
Enquanto aguarda-se apreciação dos vetos pelo Congresso Nacional, já foram assinados 32 contratos de ferrovias, 
totalizando 9.6 mil quilômetros e R$ 131,7 bilhões em investimentos.

e) Defesa da retomada do processo de implantação da Ferrogrão (EF-170) para viabilizar essa importante linha 
de escoamento agrícola. A CNA participou como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6553, que questiona a suspensão da Ferrogrão. A votação no Supremo Tribunal Federal (STF) foi adiada (sem pre-
visão), porém a CNA mantém ações que ressaltam a importância do projeto nas esferas executivas, legislativas e 
judiciárias, com apoio do Ministério da Infraestrutura.

f) Redução de custos operacionais e tarifas portuárias. A CNA apresentou à Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) posicionamento contrário à tarifa de Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres (SSE ou 
Terminal Handling Charge 2 – THC2). O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) se manifestou pela 
ilegalidade da cobrança e o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou sua extinção.

g) Desestatização dos portos públicos para ampliar a capacidade de exportação e importação. A CNA participou 
de audiências públicas na ANTAQ e de diversos debates com o Ministério da Infraestrutura sobre a desestatização 



de portos públicos. Neste ano, fora concretizada a primeira privatização portuária da Companhia Docas do Espírito 
Santo (Codesa), com o objetivo de ampliar investimentos em infraestrutura e modernizar a gestão portuária. O pro-
cesso para o Porto de Santos encontra-se em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

h) Contribuições à Lei n° 14.301/2022, que dispõe do novo marco legal da navegação de cabotagem, também 
conhecido como BR do Mar, garantiram reduções tributárias importantes aos consumidores de fertilizantes. 
 O regulamento, aprovado no início do ano, promoveu a redução do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para 8% – a 
ser aplicado no financiamento de empresas brasileiras de navegação – e a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária. A CNA também participou do texto do decreto 
que irá regulamentar parte da lei.

i) Melhoria do canal de navegação do Rio Tocantins, que possibilitará maior capacidade de escoamento da safra 
com a redução de custos de fretes. A CNA atuou a favor do derrocamento dos 43 quilômetros de formação rocho-
sa (Pedral do Lourenço) no Rio Tocantins. A licença prévia foi emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
(Ibama). Após a conclusão da obra, prevista para os próximos cinco anos, será possível o transportar até 20 milhões 
de toneladas/ano, com redução de custos de fretes entre 35% a 45%, se comparados aos praticados nas estradas.

 j) Melhoria da fluidez das vias destinadas ao escoamento da Safra 2021/2022 garantem escoamento dos pro-
dutos agro e a renda do produtor rural. Com foco em abastecer o mercado agropecuário, foram identificados os 
gargalos existentes nos principais eixos/corredores de transportes pela CNA. O levantamento possibilitou sugerir ao 
Minfra, ao Mapa e ao DNIT ações para a implantação de patrulhas de desencalhe, operações “tapa-buracos” e ins-
talações de pontes móveis, de maneira a garantir a entrega dos produtos da fazenda aos consumidores nacionais 
e internacionais.

k) A CNA participa de avaliação dos corredores de escoamento de grãos para propor melhorias viárias e reduzir 
os custos dos produtores mato-grossenses. A confederação participou do estradeiro das rodovias que atendem 
ao complexo portuário de Porto Velho-RO e Mirituruba-PA (BR-174/MT, BR-364/RO e BR-163/MT/PA). A iniciativa 
auxilia na definição dos investimentos prioritários em infraestrutura de transportes, que deverão compor planos 
governamentais e orçamento público, justificando a inclusão de recursos para a manutenção e adequação da ma-
lha viária brasileira.
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89 | AÇÕES E CONQUISTAS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS

a) Representação e defesa de interesses do agro junto a organizações internacionais. A CNA atuou junto a 
diversas organizações internacionais ao longo de 2022, na defesa de um mercado internacional agrícola aberto, 
transparente e com regras baseadas em critérios técnicos e científicos. Entre as principais ações destacam-se: o 
diálogo com a diretora-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Dra. Ngozi Okonjo-Iweala; as reuniões 
com a Federação das Associações Rurais do Mercosul (Farm) e com o Cairns Group Farm Leaders (CGFL), organiza-
ção que congrega entidades representativas da classe produtora rural dos principais países exportadores agrícolas; 
e a participação na mesa redonda organizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) sobre segurança alimentar. 

b) Promoção da imagem do agro brasileiro e relacionamento com representações diplomáticas visando à me-
lhoria do comércio bilateral. Ao longo de 2022, a CNA realizou cerca de 50 ações de relacionamento e diplomacia 
comercial com embaixadas e governos estrangeiros, além de uma edição do programa AgroBrazil, que leva diplo-
matas estrangeiros para conhecer a realidade produtiva do país. A Confederação também promoveu um evento 
com 26 adidos agrícolas estrangeiros.

c) Fortalecimento da cultura exportadora dos produtores rurais brasileiros. Mais de 150 produtores rurais par-
ticiparam de 5 capacitações promovidas pelo Agro.BR sobre mercado internacional: oficina passo a passo para 
exportação de pescados, oficina de marketing digital e três seminários com foco nos Emirados Árabes Unidos. 
Além disso, A CNA e a Fambras (Federação das Associações Muçulmanas do Brasil) realizaram a 3ª Edição do Curso 
Mundo Islâmico preparando mais de 1.000 participantes sobre como exportar para países muçulmanos.

d) Identificação de oportunidades comerciais para o agro brasileiro. A CNA lançou, em 2022, quatro estudos 
sobre oportunidades de mercado no Sudeste Asiático e publicou uma análise sobre as perspectivas para a agrope-
cuária chinesa e mundial nos próximos anos.

e) Ampliação do atendimento especializado aos produtores que buscam o mercado internacional com a ex-
pansão dos escritórios de representação no Brasil e no exterior. O Projeto Agro.BR abriu dois novos escritórios 
regionais no Pará e no Ceará, ampliando a capacidade de atendimento aos produtores rurais das Regiões Norte 
e Nordeste. Além disso, a CNA abriu o seu terceiro escritório internacional, em Dubai, para facilitar a entrada dos 
produtores nos países do Oriente Médio. 

f) Aumento da participação de produtores rurais em mercados internacionais. 64 produtores rurais marcaram 
presença em missões e feiras promovidas pela CNA. Outros 58 empresários participaram das três rodadas de ne-
gócios virtuais realizadas ao longo do ano. 40 exportadores foram selecionados para participar do programa de 
“aterrisagem comercial” para atuar nos mercados da China e dos Emirados Árabes Unidos.
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5.1 MEIO AMBIENTE

a) A implementação e o aprimoramento de programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) foi pauta 
da CNA em 2022. Como membro do comitê consultivo do projeto piloto Floresta + Amazônia, a CNA contribuiu 
com subsídios técnicos para a elaboração de editais para a seleção de projetos de interesse para o Agro brasileiro.

b) A CNA apoia regulamentação e estruturação do Mercado de Carbono como mecanismos de valoração das 
atividades agropecuárias. A CNA contribuiu na elaboração do Decreto n° 11.075/2022, que estabeleceu os proce-
dimentos de Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas e instituiu o Sistema Nacional de Redução de 
Emissões de Gases do Efeito Estufa, propondo a regulamentação de um Mercado de Carbono Nacional.

c) A CNA defende interesses do setor agropecuário junto ao Acordo do Clima. A CNA focou nas negociações 
dentro do contexto do Acordo de Paris e do posicionamento do Agro para a COP-27. Promoveu painéis que sub-
sidiaram o posicionamento do setor, que foi entregue e alinhado com os negociadores brasileiros na conferência. 
As agendas prioritárias foram o financiamento climático, a discussão sobre os mecanismos focados em adaptação, 
a formalização e criação do Comitê de Koronívia e a operacionalização dos mecanismos do mercado de carbono, 
além de coordenar o espaço do agro brasileiro no estande Brasil.

d) A CNA conquistou representação no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Com a publicação do 
Decreto n° 11.018/2022, que dispõe sobre a composição do Conama, a CNA garantiu representação para defender 
as pautas do setor agropecuário.

e) A CNA entregou posicionamento em defesa do setor agropecuário nas consultas públicas de propostas de 
leis antidesmatamento da União Europeia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. As propostas conhecidas como 
diligências devidas impõem obrigações às cadeias produtivas importantes do Brasil, onerando a produção. A CNA 
submeteu posicionamento condenando a medida protecionista ambiental com viés de barreira não tarifária pas-
sível de ação na Organização Mundial do Comércio (OMC).

f) A CNA propõe e promove a tramitação de projetos de lei para ajustar o código florestal. Com os dez anos de 
aprovação do novo Código Florestal Brasileiro (Lei n° 12.651/2012), ajustes na aplicação de seus instrumentos se 
fazem necessários. A CNA trabalhou na aprovação de adequações importantes, como a possibilidade de alteração 
das Áreas de Proteção Permanente (APPs) para reservação de água, aplicação da norma em área de Mata Atlântica 
e prorrogação do prazo para adesão ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA).

g) A CNA participa da construção da proposta de contribuição do setor agropecuário brasileiro no Compromis-
so Global pelo Metano. O compromisso assumido pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudan-
ças Climáticas de 2021 (COP-26) prevê a redução das emissões globais de metano em 30% até 2030. Sendo o me-
tano o principal gás de efeito estufa emitido pela agropecuária, a CNA propôs alternativas técnicas para a redução 
dos GEE, conciliando mitigação com vantagens produtivas resultantes da cooperação técnica prevista no acordo. 



h) A CNA apresenta posições sobre as 21 metas da Convenção da Diversidade Biológica a serem negociadas 
para o compromisso 2020-2030. O Brasil é signatário da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), sujeitando-se 
a suas recomendações, mesmo que de forma não vinculante, causando impacto em sua imagem e no comércio 
internacional. Diante dessa responsabilidade de propor o melhor termo para os produtores rurais, a CNA defendeu, 
meta a meta, ações compatíveis com a agropecuária brasileira de forma a tornar as obrigações da CDB o diferencial 
competitivo e sustentável do agro brasileiro da CNA.

5.2 IRRIGAÇÃO

a) A CNA buscou celeridade nas análises de outorga em 2022. A confederação articulou, junto à Agência Na-
cional de Águas (ANA), a ampliação da aplicação do Sistema Federal de Regulação de Usos (Regla) nos estados 
para agilizar a concessão das outorgas. O estado de Goiás o adotou em duas microbacias de conflito e vai expan-
dir, até o final de 2023, para todo o estado. Minas Gerais está adotando parte do sistema para somar ao já usado, 
o que deve vigorar em 2023.

b) O lançamento de três polos de agricultura irrigada conta com o apoio da CNA. Em 2022, ocorreu o lançamento 
de três polos de agricultura irrigada por meio de iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) para 
fomentar a irrigação em regiões que possuem possibilidade de expansão: os Polos de Agricultura Irrigada do Su-
doeste Paulista, do Vale do Araguaia do MT e do Araguaia Xingú.

c) A CNA defendeu que a água reutilizada dentro do processo produtivo não deve ser entendida como água de 
reúso. A proposta foi trabalhada no âmbito da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Como resultado, definiu-se que a competência da qualidade e do mo-
nitoramento é do produtor da água de reúso. Da mesma forma obteve-se a aprovação dos parâmetros, conforme 
propostos pela CNA e pela Embrapa, que garantem segurança ao produtor e ao usuário.

d) A reservação de água para irrigação foi fortemente defendida pela CNA em 2022. Durante todo o ano de 2022, 
a CNA desenvolveu ações em apoio à tramitação dos Projetos de Lei n° 2168/2021 (CMADS), n° 2294/2019 (CCJC) 
e n° 1282/2019 (CRA), buscando permitir a classificação de barragens como de utilidade pública e interesse social, 
garantindo segurança hídrica e alimentar.

e) O retorno do desconto da energia elétrica para o setor rural é medida defendida pela CNA para promoção da 
competitividade da irrigação. A CNA apoiou os Projetos de Lei n° 2045/2021 (Apensado ao n° 6501/2019 - CAPADR) 
e n° 007/2019 (CCJC), visando ao retorno do desconto de energia elétrica a irrigantes e aquicultores.
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a) CNA defende garantia do direito de propriedade com o cumprimento das reintegrações de posses em meio 
rural. A CNA atuou no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828/DF/2021. 
Em consonância com a solicitação da CNA, a decisão do STF não prorrogou o prazo para a suspensão das reinte-
grações e desocupações de imóveis, mas, por outro lado, o processo foi burocratizado, o que não contribui para a 
manutenção da segurança jurídica no campo.

b) Digitalização e celeridade na regularização fundiária por meio da Plataforma de Governança Territorial (PGT) 
foi parte dos esforços da CNA em 2022. A confederação promoveu a PGT por meio de divulgação entre os sindi-
catos e a capacitação dos técnicos das federações de Agricultura da região Norte. A ideia foi usar a capilaridade da 
CNA para agilizar o processo de emissão de títulos em todo o Brasil.

c) CNA atua para o pagamento de indenizações para produtores rurais afetados pela demarcação da terra indí-
gena Caramuru-Paraguassu na Bahia. O trabalho da CNA, juntamente com a Federação de Agricultura e Pecuária 
da Bahia (FAEB), deu-se por meio da Comissão de Pagamento, visando assegurar a indenização dos produtores 
que perderam terra pela demarcação. As indenizações ocorreram nos municípios afetados.

d) Desburocratização, redução do número de cadastros e geração de dados positivos para o setor foram traba-
lhados pela CNA. A CNA atuou para a integração dos sistemas de dados do setor rural para a formação de cadastro 
básico. A ideia é integrar as informações literais e geoespaciais sobre o território brasileiro, por meio da inteligência 
territorial e interoperabilidade dos sistemas cadastrais, com o intuito de reduzir o número de exigências cadastrais 
aos produtores. Um dos resultados foi a publicação do Decreto nº 11.071/2022.

e) Novos critérios para demarcação de terrenos de marinha e marginais beneficiam o produtor rural. A publi-
cação da Instrução Normativa nº 28/2022 da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) foi uma das conquistas da 
CNA, a qual trará maior segurança jurídica para o produtor que possui imóvel rural limítrofe a terrenos de marinha, 
marginais e de seus acrescidos, garantindo, assim, o direto de propriedade.

f) CNA atua no fortalecimento do ordenamento territorial da região Amazônica - A CNA promoveu o Projeto 
Raízes, uma parceria do BNDES e do Incra, baseando-se em quatro eixos: (i) regularização fundiária; (ii) regulariza-
ção ambiental; (iii) desenvolvimento da infraestrutura local; e (iv) inclusão produtiva. O projeto se encontra-se em 
chamada pública do parceiro gestor. 

g) CNA defendeu a importância da regularização fundiária para o setor produtivo na Amazônia Legal. A CNA 
apoiou, durante o ano de 2022, o Projeto de Lei nº 510/2021, que trata da regularização fundiária das ocupações 
em áreas da União. O principal ponto positivo é a ampliação do uso de tecnologia de sensoriamento remoto para 
pequenas e médias propriedades.
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7.1 MERCADO EM FOCO

a) Avaliação dos impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia no mercado agropecuário. Com os temores iniciais 
sobre as possíveis consequências do conflito iniciado no final de fevereiro, a CNA analisou os impactos sobre a ofer-
ta e os preços, dentro e fora do país, de fertilizantes, milho e trigo, bem como os efeitos sobre as relações de troca 
da ureia, MAP e KCL para soja, milho e café. O objetivo foi orientar os produtores em como se preparar no caso de 
prolongamento e escalonamento do conflito. 

b) Avaliação dos impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia no trade mundial de trigo. Outra publicação no 
contexto de guerra teve como foco o mercado de trigo, trazendo análises sobre a oferta e a demanda global, a re-
lação estoque/uso, o comportamento dos preços e as possíveis mudanças no comércio do cereal após o conflito.  
A análise objetivou avaliar riscos de oferta interna e oportunidades para os produtores brasileiros.

c) Geração de informações estratégicas para a gestão da pecuária de corte. A publicação avaliou cenário de custo, 
com a evolução dos custos da arroba do boi, os desafios gerenciais e as consequências sobre a oferta de animais 
com efeito de pressão sobre os preços da arroba. A publicação objetivou subsidiar as decisões quanto a postergar 
o abate com boi terminado a pasto ou confinar animais no primeiro ciclo e suas consequências. 

d) Análise do cenário e perspectivas para a oferta e preços de combustíveis. Focando principalmente no diesel, 
essa edição buscou avaliar os impactos sobre os custos de produção diante das políticas públicas implementadas, 
das perspectivas de oferta e demanda e de projeções de preços. As informações foram úteis para as tomadas de 
decisão tanto nas safras em encerramento quanto nas de 2023.

7.2 COMUNICAÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES COM OS PRODUTORES RURAIS

a) Gráficos animados expressam informações sobre o agronegócio de forma lúdica e dinâmica. Publicados em 
formato de vídeos no canal do YouTube da CNA e compartilhados em outras redes sociais e WhatsApp, os gráficos 
animados servem para facilitar a visualização e interpretação de dados e informações setoriais sem atrapalhar a 
rotina de trabalho dos produtores com a leitura de textos extensos. Em 2022, foram elaborados oito vídeos de grá-
ficos animados:

1) Evolução das exportações de carne bovina brasileira;
2) Evolução do trabalho feminino na agropecuária brasileira; 
3) Evolução das exportações do complexo soja e milho pelos portos do Arco Norte;
4) Evolução dos preços de fertilizantes e principais commodities agrícolas; 
5) Queijos artesanais no Brasil;
6) Biodiesel no Brasil; 
7) Exportação pelos portos do Arco Norte; e
8) Destino das exportações do Agro brasileiro.



b) Podcast Ouça o Agro – Gestão e Mercado objetivou manter o produtor rural e profissionais do setor mais co-
nectados e informados sobre mercado agropecuário. Em 2022, com 45 episódios gravados até 25 de novembro, o 
podcast Ouça o Agro – Gestão e Mercado gerou quase 18 horas de informações sobre agronegócio, custos, tributa-
ção, riscos, perspectivas, estratégias, entre outros temas. O podcast está disponível no site da CNA em plataformas 
como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras.

c) CNA realizou 38 lives sobre temas relevantes da agropecuária. Com a participação de produtores, profissionais 
de diferentes áreas de atuação do setor agropecuário e colaboradores do sistema CNA, as lives abordaram desde 
temas técnicos específicos das cadeias produtivas, passando por questões e atualizações normativas, até atuali-
zações sobre os principais mercados e iniciativas de ampliação da competitividade e melhoria dos processos de 
gestão no Agro.

d) Panorama do Agro trouxe informações relevantes da economia, dos mercados agrícolas e pecuários e da nor-
matização setorial em 2022. Com 44 edições, o Panorama do Agro é um modelo de publicação único, no qual, em 
um único e sucinto documento, foram abordadas informações econômicas dos mercados das principais culturas 
agrícolas, bem como conteúdos e normatizações setoriais que nortearam o Agro em 2022.
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2022 pode ser descrito como o ano da expectativa: retomada econômico-social após a crise deflagrada pela Co-
vid-19; reforma tributária; crises institucionais entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário; guerra entre a Rússia e 
a Ucrânia; COP27; eleições; copa mundial de futebol – temas que assumiram a vanguarda de nossos dias, na pers-
pectiva do que viria e do que virá. Em meio a tudo isso, e não obstante as dificuldades enfrentadas especialmente 
com a falta e a alta de insumos, provocadas pelo conflito armado no continente europeu/asiático, o agro brasileiro 
se manteve firme e forte, prosperando e produzindo alimento, emprego e renda. E o Jurídico da CNA se manteve 
igualmente atento às necessidades do setor, atuando e intervindo em prol da defesa dos interesses, pleitos e direi-
tos dos produtores rurais brasileiros junto ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Nesse sentido, destacam-se:

1. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

A CNA foi admitida como amicus curiae nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.017.365 (com repercussão 
geral reconhecida) e apresentou memoriais e sustentação oral durante o julgamento já iniciado em 2021 (mas ain-
da não concluído), seguindo firme na defesa da manutenção do Estatuto Constitucional do Índio tal como fixado 
no julgamento da PET nº 3.388, pleiteando a confirmação das premissas e balizas definidas pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) – notadamente em relação ao critério constitucional objetivo de identificação e reconhecimento de 
terra indígena – e restituída a efetividade ao Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU, o qual adota, em formato vincu-
lativo aos órgãos integrantes da Administração Pública Federal, as mesmas conclusões e fundamentos decisórios 
outrora fixados pelo STF.

A CNA também tem atuado, junto ao Congresso Nacional, pela aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 490/2007, que 
altera a Lei n° 6.001/1973 (“Estatuto do Índio”), incorporando ao texto legal as condicionantes estabelecidas pelo 
STF, no julgamento da PET nº 3.388, para a demarcação de terras indígenas. 

2. DEMARCAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS

A CNA requereu sua habilitação, como amicus curiae, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)  
nº 1360309, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo que o debate acerca da aplicação do 
marco temporal à demarcação de terras quilombolas, por se tratar de assunto de grande importância e magnitu-
de, não pode ser decidido em autos que se apresentam com condições processuais de conhecimento bastante 
frágeis, como ocorre no caso. 



3. FERROGRÃO

A CNA foi admitida, como amicus curiae, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6553, em 
trâmite no STF e sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o qual deferiu a liminar pleiteada pelo autor da 
demanda (Partido Socialismo e Liberdade – PSOL), determinando a suspensão da eficácia da Lei nº 13.452/2017 
(que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim), bem como dos processos relacionados à Ferrogrão, em 
especial aqueles em trâmite na Agência Nacional dos Transportes Terrestres – ANTT (50500.036505/2016-15 ou ou-
tro qualquer), no Ministério da Infraestrutura (50000.025009/2020-53 ou qualquer outro) e no Tribunal de Contas 
da União (025.756/2020-6). 

A CNA pleiteia a reconsideração e a posterior rejeição da medida cautelar concedida nos autos, especialmente 
diante do dano causado à continuidade do projeto da Ferrogrão e, no mérito, postula a rejeição da referida ADI, 
com o reconhecimento de que a Lei nº 13.452/2017 está a viabilizar empreendimento fundamental para o desen-
volvimento do país e para o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, com enormes ganhos para o 
meio ambiente, para a economia e para a infraestrutura nacionais.

4. FRETE RODOVIÁRIO DE CARGAS

A CNA é autora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5959, em trâmite junto ao STF, na qual pleiteia o 
reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do tabelamento mínimo obrigatório do frete rodoviário 
(Medida Provisória nº 832/2018, posteriormente convertida na Lei nº 13.703/2018). A ação aguarda julgamento e, 
em 2022, a CNA aditou sua petição inicial, incluindo algumas alterações legislativas feitas à Lei nº 13. 703/2018 e 
requerendo o prosseguimento da demanda.

5. DEFENSIVOS QUÍMICOS

A CNA se habilitou, como amicus curiae, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 910, 
em tramitação junto ao STF, defendendo a plena constitucionalidade do Decreto nº 10.833/2021, que trouxe mais 
racionalização e desburocratização para o procedimento de análise dos agroquímicos, garantindo a manutenção 
do rigor técnico do exame e, assim, a segurança dos produtos e a intensificação da concorrência no mercado de 
defensivos (redução dos custos de produção para o produtor rural).

Ademais, a CNA atuou como assistente da União Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
nos autos da Ação Popular nº 0802385-55.2020.4.05.8100, em tramitação junto à 1ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária do Ceará e proposta por Felipe Augusto Lyra Carreras, Deputado Federal. A demanda foi julgada im-
procedente (juntamente com a Ação Popular nº 0818549-32.2019.4.05.8100, proposta por Celio Studart Barbosa, 
também Deputado Federal), reconhecendo, o juiz de ambos os feitos, que o procedimento de avaliação toxico-
lógica e liberação de agrotóxicos é questão absolutamente complexa e sensível, sendo que para se contrapor às 
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avaliações da Anvisa, do Ibama e do MAPA se faz necessária a comprovação técnica da argumentação contrária 
ao registro do defensivo.

6. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE PARA PRODUTOS HORTÍCOLAS – INVIABILIDADE 

A CNA postulou e foi admitida, como amicus curiae, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 1003, em tramitação junto ao STF, defendendo a constitucionalidade e a plena validade da Portaria/
MAPA nº 458/2022 e da Instrução Normativa/MAPA nº 69/2018, que mantêm a inexigibilidade de prazo de validade 
para a comercialização de produtos vegetais (hortícolas).

7. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL AO BIOMA PANTANAL E AO BIOMA MATA ATLÂNTICA

A CNA permanece atuando, como amicus curiae, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO) nº 63 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6446, ambas em tramitação junto ao STF, defen-
dendo a plena validade da aplicação da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) ao Bioma Pantanal e ao Bioma 
Mata Atlântica, ressaltando sua perfeita incidência em todo o território nacional como lei de proteção ambiental 
de todos os biomas brasileiros, na linha do que exige o art. 225, §4º, da CF.

8. DESOCUPAÇÕES DE IMÓVEIS DURANTE A PANDEMIA 

A CNA foi admitida como amicus curiae nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 828, em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo a exclusão, do âmbito de aplica-
ção das liminares parcialmente concedidas pelo ministro Luís Roberto Barroso, dos imóveis rurais e dos atos de 
ocupação ilegal que se observam rotineiramente – desde bem antes da pandemia – e que fragilizam o direito de 
propriedade dos produtores rurais.

9. INVASÕES DE IMÓVEIS RURAIS NA BAHIA

Em 18/07/2022, a CNA encaminhou ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública e também presidente do 
Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, Anderson Torres, solicitando a imediata adoção de pro-
vidências quanto às invasões de imóveis rurais perpetradas na região do extremo sul da Bahia, mais precisamente 
nos municípios de Porto Seguro, Itamarajú, Prado e Itabela, por indivíduos armados que, se autodeclarando indí-
genas, têm levado violência, destruição, caos e pânico ao campo.
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10. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE E MORADIA DOS PRODUTORES RURAIS

Tramitam, no Congresso Nacional, o PL nº 4188/2021, que institui uma série de alterações no sistema de garantias 
reais, bem como o PL nº 6204/2019, que delega, aos cartórios, a execução civil de título executivo judicial e extraju-
dicial. Ambas as proposições impactam, sobremaneira, no campo, onde o imóvel é o lar do produtor rural e, con-
comitantemente, o principal insumo de sua(s) atividade(s) produtiva(s) e a garantia dos financiamentos contraídos 
para subsidiá-la(s). Nesse cenário, a CNA tem acompanhado ambas as proposições, intervindo e apresentando 
emendas de forma a resguardar a propriedade e moradia dos produtores rurais. 

11. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA 

A CNA habilitou-se, como amicus curiae, nos autos do Recurso Especial (REsp) nº 1.905.573/MT e do Recurso Es-
pecial (REsp) nº 1.947.011/PR, em trâmite junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), defendendo ser plenamente 
possível o deferimento de pedido de recuperação judicial de produtor rural que, comprovadamente, exerce ativi-
dade rural há mais de dois anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial há menos tempo, nos termos da 
Lei nº 11.101, de 09.02.2005, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.112, de 24.12.2020 (especialmente os §§2º, 3º, 4º 
e 5º do art. 48; e §§ 6º, 7º, 8º e 9º do art. 49). Os recursos foram julgados em 22/06/2022, restando fixada a seguinte 
tese: “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer 
a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido re-
cuperacional, independentemente do tempo de seu registro” (Tema 1.145).

12. CRÉDITOS DEVIDOS AO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – NATUREZA ALIMENTAR 

A CNA, objetivando melhor resguardar os créditos devidos ao produtor rural pessoa física na eventual hipótese de 
recuperação judicial deferida ao adquirente de sua produção, propôs, por meio do Deputado José Mário Schreiner, 
o PL nº 649/2022, que equipara tais créditos ao trabalhista, com natureza alimentar, conferindo-lhes preferência no 
pagamento dentre os demais credores. 

13. ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR – 
INCONSTITUCIONALIDADE

A CNA pleiteou a sua admissão, como amicus curiae, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 
nº 49, em trâmite junto ao STF, a fim de alertar a Corte sobre a necessidade de consignar, no acórdão de modula-
ção, que, até a efetiva produção de efeitos da decisão de mérito (proferida em abril de 2021, a reconhecer e declarar 
a inexistência de fato gerador de ICMS no deslocamento físico de bens/mercadorias entre estabelecimentos de 
mesmo titular), o Fisco Estadual está impedido de efetuar a cobrança do ICMS, evitando-se, assim, novas autuações 
e respeitando-se aquelas impugnadas em sede administrativa ou judicial.
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14. TRANSFERÊNCIA DE GADO (DE 2014 A 2021), NO ESTADO DE GOIÁS, SEM A EMISSÃO DA NOTA-
FISCAL AVULSA – PERDÃO FISCAL

A CNA postulou a sua admissão, como amicus curiae, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
7040, em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo a constitucionalidade da Lei do estado de 
Goiás nº 21.077/201, a qual inseriu o §3° no art. 37 do Código Tributário Estadual, afastando a aplicação de multas, 
pelo Fisco Goiano, aos produtores rurais que efetuaram o deslocamento de gado, no período de 2014 a 2021, sem 
a emissão da Nota Fiscal Avulsa (NF-A).

15. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO 

A CNA postulou a sua admissão, como amicus curiae, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 640.452, com 
repercussão geral reconhecida (Tema 487) e em trâmite junto ao STF, apontando o caráter confiscatório da multa 
isolada incidente sobre o valor da operação e devida em hipóteses de descumprimento de obrigação acessória nas 
quais não houve inadimplência tributária, isto é, em que houve o pagamento do tributo devido.

16. ICMS – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO DO CONFAZ 

A CNA, sensível ao pleito do setor agropecuário, propôs no final do ano de 2021, por meio do deputado José Má-
rio Schreiner, o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 198, cujo intuito é aprimorar o funcionamento do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz) mediante a flexibilização do quórum para instalação e deliberação de/
por referido colegiado, em direção à construção de uma arena verdadeiramente deliberativa, onde deve imperar o 
dever de cooperação federativa.

17. CONVÊNIO ICMS Nº 100/1997 

O Convênio ICMS nº 100/1997 estabelece descontos de 30% a 60% no ICMS para insumos agropecuários, com 
grande impacto na produção rural. Esse benefício tributário venceria no dia 31/03/2021, e a CNA promoveu uma 
grande campanha voltada a sua renovação.

O convênio foi, então, prorrogado até 31/12/2025, todavia com alterações no que tange à tributação nas importa-
ções e nas saídas internas e interestaduais de alguns produtos, entre eles os fertilizantes, com ajustes graduais na 
redução da base de cálculo, a partir de 01/01/2022, de modo que a alíquota efetiva até 2025 seja de 4% (indepen-
dentemente do tipo de operação realizada), conforme disposto no Convênio ICMS nº 26/2021, publicado no Diário 
Oficial da União de 15/03/2021. 
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Para a CNA, a renovação do Convênio ICMS 100/97 deveria incluir todos os insumos agropecuários. Nesse sentido, 
a entidade está estudando iniciativas legislativas e até mesmo judiciais que podem ser adotadas, considerando 
que o disposto no Convênio ICMS nº 26/2021 trará significativo aumento dos custos de produção agropecuária.

Saliente-se, ademais, que a CNA atua como amicus curiae e apresentou enfática sustentação oral nos autos da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5553, defendendo a constitucionalidade das Cláusulas 1ª e 3ª, do 
Convênio ICMS nº 100/1997, bem como dos itens previstos na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660/2011 da Presidência da República, que dizem respeito aos 
benefícios fiscais concedidos à comercialização de agroquímicos. O processo aguarda a conclusão do julgamen-
to já iniciado. 

18. TRIBUTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO

A CNA realizou em 15 de setembro de 2022, com apoio do JOTA, o 2º Seminário Nacional de Tributação do Agro-
negócio, aberto ao público em geral, oportunidade na qual, por meio de vários painéis apresentados pela manhã 
e à tarde, com a participação de renomados tributaristas, foram debatidos importantes temas afetos ao setor, com 
ênfase às particularidades do agronegócio face, especialmente, à complexidade e ao dinamismo da cadeia produ-
tiva. A gravação do evento está disponível no YouTube da CNA (https://youtu.be/ow50mImcWzI), contando já com 
mais de duas mil visualizações. 

19. REFORMA TRIBUTÁRIA

A CNA continua defendendo, essencialmente, seis pontos: (i) desoneração da cesta básica; (ii) produtor rural estabe-
lecido como pessoa física não deve se tornar contribuinte direto do IBS; (iii) crédito presumido nas operações oriun-
das de produtor rural pessoa física; (iv) ressarcimento e compensação dos créditos tributários, inclusive os atuais; (v) 
alíquota zero para insumos agropecuários; e (vi) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo.

Com base nisso, a entidade tem mantido a atuação conjunta com as demais entidades que integram o Instituto 
Pensar Agropecuário (IPA), elaborando propostas que foram encaminhadas ao Legislativo como contribuição 
à construção do texto da Reforma Tributária, com foco especialmente na Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 45, na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 110 e no PL nº 2337/2021, de maneira a resguardar a 
não-majoração dos custos de produção, a estabilidade dos preços dos produtos que compõem a cesta básica e a 
preservação da competitividade do agro nacional em relação ao mercado internacional. 
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20. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Atendendo a pleito da CNA, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) reabriu o Programa de Retomada 
Fiscal (Programa “Regularize”), o qual permite a renegociação de débitos que sejam inscritos em dívida ativa da 
União até 31/10/2022 (Portaria PGFN/ME nº 9.444, de 27/10/2022, publicada no DOU de 31/10/2022). 

O prazo para adesão dos interessados se estende até 30/12/2022, podendo ser renegociados débitos relativos, in-
clusive, ao Imposto Territorial Rural (ITR) e ao Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA).

21. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS

A CNA tem trabalhado arduamente, junto ao Legislativo, para a simplificação/desburocratização/modernização 
de procedimentos cartorários e a fixação de um teto nacional à cobrança de emolumentos cartorários, matéria, 
inclusive, objeto do Projeto de Lei (PL) nº 4334/2020, apresentado pelo deputado Federal, vice-presidente da CNA e 
presidente do Sistema Faeg/Senar, José Mário Schreiner, que determina o teto de R$ 250,00 (duzentos e cinquen-
ta reais) para o registro de garantias vinculadas às cédulas de formalização das operações de financiamento rural, 
dentre outras providências.

A CNA defende a redução dos emolumentos cartorários e o fim da sua cobrança como um percentual do valor de 
financiamento tomado pelo produtor rural. Defende, ainda, aprimoramentos para padronizar e acelerar a formali-
zação dos atos de registro das operações, além do uso de novas tecnologias e a integração entre os cartórios.

22. ESOCIAL

Por solicitação da CNA e demais entidades representativas de outros setores econômicos, foi publicada a Portaria 
MTP nº 334/2022, que prorrogou, até 01/01/2023, o início da obrigatoriedade da emissão do PPP (Perfil Profissiográ-
fico Previdenciário) eletrônico por meio da plataforma eSocial. 

Além disso, e atenta ao prazo, a Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social (CNRTPS) reali-
zou ao longo de 2022, com o apoio das Federações da Agricultura, uma série de reuniões virtuais para capacita-
ção e orientação dos Sindicatos Rurais e dos empregadores rurais (e demais interessados) acerca do eSocial, com 
enfoque nos eventos de segurança e saúde do trabalho no campo. 

Insta destacar que em 24/03/2022, a CNRTPS/CNA realizou reunião virtual, aberta ao público em geral, para tratar 
do tema (eSocial e eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), com a participação de Drª. Pollyana Tibúrcio. 
A gravação do evento está disponível em https://www.cnabrasil.org.br/paginas-especiais/esocial.
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23. FLEXIBILIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR RURAL NO PÓS-PANDEMIA

Para mitigar as consequências sociais e econômicas decorrentes do estado de calamidade pública outrora decre-
tado no país em razão da pandemia provocada pela Covid-19, o governo editou a Medida Provisória (MP) nº 1.109, 
dispondo sobre a adoção, por empregados e empregadores, de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Progra-
ma Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 

A CNA apoiou a iniciativa, sendo que a referida MP foi posteriormente convertida na Lei nº 14.437, de 15/08/2022 
(publicada no DOU de 16/08/2022).

24. REFORMA TRABALHISTA RURAL 

A CNA prossegue participando dos debates e da elaboração de proposta para a reforma trabalhista rural, dedican-
do-se à adequação das normas à realidade e às peculiaridades do trabalho no campo, inclusive – e especialmente 
– quanto ao preenchimento das cotas de aprendizes e de pessoas com deficiência. 

25. INDENIZAÇÃO AO TRABALHADOR SAFRISTA

A CNA, juntamente com a CNI, segue firme na defesa, junto ao STF, de não recepção do art. 14, caput, da Lei nº 
5.889/1973 (indenização ao trabalhador safrista) pela Constituição Federal de 1988.

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 433 aguarda a sua inclusão em pauta para 
julgamento pelo Plenário do STF.

26. TRABALHO DECENTE E TRABALHO SUSTENTÁVEL 

Em parceria com o Senar e com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), por meio de sua Secretaria de Inspe-
ção do Trabalho (SIT), a CNA prosseguiu, em 2022, com a execução do seu projeto de promoção do trabalho decen-
te no campo, com foco na capacitação e orientação dos empregadores rurais, de diferentes segmentos produtivos 
(cafeicultura, canavial, cacauicultura, bovinocultura etc.) quanto ao cumprimento das disposições contidas na nova 
Norma Regulamentadora (NR) 31, cuja vigência teve início em 27/10/2021. 

Registre-se, por oportuno, que a CNA, em parceria com o Senar, editou uma coletânea de cartilhas comentadas 
sobre a nova NR 31, além da cartilha “Trabalho decente: aspectos legais nas relações de trabalho” – todas disponíveis 
no site institucional (https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar). 
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Também em 2022, a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)/Ministério do Trabalho e Previdência (MPT) lançou o 
Programa “Trabalho Sustentável” (PTS), voltado a ações proativas de orientação e conscientização quanto às boas 
práticas no ambiente de trabalho, com quatro eixos (diálogo setorial, capacitações, campanhas e implementação 
de soluções tecnológicas). A CNA, por meio de sua Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência So-
cial (CNRTPS), tem participado dos eventos relacionados ao projeto.

27. PREVALÊNCIA DO “NEGOCIADO” SOBRE O “LEGISLADO” – NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

A CNA foi admitida, como amicus curiae, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.121.633 (com 
repercussão geral reconhecida), defendendo que “é plenamente constitucional convenção ou acordo coletivo do 
trabalho que suprima ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, tal como no caso da 
chamada “hora in itinere”, notadamente quando concedidas, no mesmo instrumento, outras vantagens pecuniá-
rias e/ou outras utilidades em compensação”. 

O julgamento (virtual) foi concluído em 02/06/2022 (CNA apresentou os seus memoriais e a sustentação oral), 
restando fixada a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a 
adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemen-
te da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente 
indisponíveis” (Tema 1.046).

28. PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO RURAL

Não é incomum micros, pequenos e médios produtores e trabalhadores rurais não se prepararem adequadamen-
te para o futuro no que diz respeito a um importante momento de suas vidas: a aposentadoria para a fruição de 
uma velhice com dignidade e segurança. Tal despreparo é o principal motivo do indeferimento de aposentadorias 
rurais, o que abarrota o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com centenas de recursos adminis-
trativos, e o Judiciário Federal, com inúmeras demandas contra o INSS que perduram por anos, causando intensa 
aflição àqueles que aguardam uma definição de seu futuro. Pensando nisso, a CNA implementou o projeto “Plane-
jamento previdenciário rural”, realizando, ao longo de 2022, um total de três lives, com a participação de especia-
listas na matéria, visando capacitar e orientar produtores e trabalhadores rurais quanto à coleta e tratamento das 
informações e documentações referentes ao tempo de exercício efetivo da atividade rural e/ou vida contributiva 
(quando o caso), minimizando as dificuldades que podem surgir, de forma a proporcionar maior segurança jurídica 
no momento da aposentadoria e assegurar um futuro digno, tranquilo e seguro. Todas as lives estão disponíveis no 
YouTube da CNA (youtube.com/agrofortebrasilforte).
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29. 110ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)

Neste ano, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), após superada a emergência mundial de saúde pública 
provocada pela pandemia da Covid-19, retomou os trabalhos com a realização, em formato híbrido, da 110ª Confe-
rência Internacional do Trabalho (CIT), em Genebra, na Suíça, de 27 de maio a 11 de junho. 

Os debates se centralizaram na discussão geral sobre: a) a inclusão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no 
quadro de princípios e direitos fundamentais da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais do 
Trabalho, de 1998; b) aprendizagem; c) trabalho decente e economia social e solidária; e d) empregabilidade e 
retomada de empregos pós-covid.

A CNA integrou a Delegação Brasileira dos Empregadores, representada por seu Diretor Jurídico, Dr. Rudy Maia 
Ferraz, e por seu Coordenador Trabalhista, Dr. Rodrigo Hugueney do Amaral Mello. 

30. LIVES 

Ao longo de 2022, a CNA, por meio de sua Diretoria Jurídica, também promoveu o projeto “Judiciário e o Agro – 
Panoramas Trabalhista e Tributário”, com a realização de lives direcionadas ao setor rural, as quais contaram com a 
participação de convidados especiais, trazendo ao debate decisões judiciais/administrativas, em matéria trabalhis-
ta e tributária, com impacto nas relações de trabalho no campo e na relação fisco-produtor rural, todas disponibi-
lizadas em youtube.com/agrofortebrasilforte. 
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9.1 PECUÁRIA DE LEITE

a) CNA atua na revogação da Tarifa Externa Comum para o queijo muçarela. A Resolução Gecex nº 317 reduziu 
a zero a tarifa de 28% incidente no queijo muçarela importado de países não membros do Mercosul. A atuação 
da CNA foi junto a CAMEX, com a tarifa tendo sido reinstaurada com a publicação da Resolução Gecex nº 341, pre-
servando, assim, o setor produtivo de importações predatórias.

b) A CNA atuou para a redução da TEC para o milho importado. A CNA solicitou à Camex a renovação da Reso-
lução Gecex nº 290, a qual reduziu a zero a tarifa de 8% incidente sobre o milho importado de fora do Mercosul.  
A isenção tarifária, concedida até 31 de dezembro de 2022 pelo Ministério da Agricultura, trouxe alívio de custos 
aos pecuaristas. 

c) Direito de compra de Milho Balcão da Conab foi pleito da CNA atendido em 2022. A atuação foi junto aos par-
lamentares para a derrubada parcial do veto 4/2022 a Lei nº 14.293/2022, que permite o direito do pecuarista com 
área de até 10 módulos fiscais ou com renda bruta anual que não ultrapasse R$ 500 mil tenha acesso aos estoques 
públicos de milho. 

d) Mitigação das oscilações de preços e custos com cereal é concretizada com plataforma construída com o 
apoio da CNA. A parceria com a Conab materializou a plataforma Leilão Pra Você, lançada em maio, a qual promo-
ve apoio ao abastecimento nacional de milho.

e) Teste alternativo para diagnósticos de brucelose e tuberculose é reconhecido. A CNA demandou ao Mapa o 
reconhecimento de testes alternativos para o diagnóstico de brucelose e tuberculose. Após estudos conduzidos 
pelo ministério, o pleito foi atendido com a publicação da Informação 54, reconhecendo o ensaio de imunoabsor-
ção enzimática – Elisa – como teste complementar para a enfermidade. 

f) Estudo de diagnóstico e mensuração de fatores de competitividade do leite nacional é desenvolvido pela 
CNA. O estudo forneceu um diagnóstico e ações inovadoras para a atuação do Sistema CNA, sobretudo do Pro-
grama de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Foi composta uma equipe que propôs estratégias de atuação 
para operacionalizar grupos de compras coletivas, incentivo à agroindustrialização da matéria-prima e análise de 
indicadores das propriedades rurais, com vista a pautar o plano de trabalho de diferentes regionais do Senar em 
2023, em sinergia com as ações da confederação.

g) CNA se posiciona contrariamente às práticas desleais de mercado baseadas no preço do leite spot. O do-
cumento, elaborado pela CNA, além de condenar a prática, alerta e orienta os produtores para uma negociação 
baseada em toda uma cesta de produtos derivados lácteos, de maneira a preservar a renda das propriedades ante 
um contexto de longos períodos de margens restritas. 



h) Aumento da transparência e efetividade do Programa Mais Leite Saudável. A CNA vem pautando o Mapa 
quanto à necessidade de mecanismos de transparência para essa política pública. As sugestões foram internali-
zadas pelo ministério, e a Instrução Normativa, que rege a iniciativa, deve entrar em consulta pública ainda 2022.

i) CNA organizou workshop sobre políticas estruturantes para o setor leiteiro nacional. O evento contou com 
especialistas do setor para traçar estratégias para aumentar a competitividade do produto nacional, abrangendo 
previsibilidade de preços, exportações e indicadores de mercado. As ações elencadas pautarão a atuação da Co-
missão Nacional de Pecuária de Leite em 2022. 

9.2 PECUÁRIA DE CORTE

a) Priorização dos pagamentos dos créditos de produtores em caso de recuperação judicial é pauta no Congres-
so e atende à solicitação da CNA. O tema é tratado no Projeto de Lei nº 649/2022. O projeto foi apensado a outro 
de mesmo teor, e o próximo prazo é a criação de comissão temporária, o que deve ocorrer em 2023.

b) CNA apresenta ao Mapa normativa para a classificação e tipificação de carcaças bovinas. A versão final da 
proposta de Classificação e Tipificação de Carcaças de Bovinos (Classibov) foi encaminhada para a Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva da Carne Bovina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O objetivo é 
que o texto seja utilizado como base para a construção do normativo, que disciplinará a matéria. Segundo o Mapa, 
a proposta será incluída nos temas de regulamentação do Dipoa/SDA para o próximo biênio.

c) Aprimoramento tecnológico para a rastreabilidade bovina foi debatido pelo Sistema CNA em 2022. Grupo 
de Trabalho da Confederação levantou e discutiu informações para a elaboração de uma proposta de sistema de 
rastreabilidade individual de bovinos a ser apresentada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) em 2023. Participaram das discussões representantes do Mapa, pecuaristas, frigoríficos e empresas de tec-
nologias, como equipamentos para identificação animal como brincos, chip, reconhecimento facial, entre outros, 
bem como empresas de softwares de gestão e rastreabilidade e frigoríficos para levantar os principais desafios e 
sugestões acerca do assunto. 

d) CNA atua no âmbito do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA) e avanços são verifica-
dos na retirada da vacina contra aftosa no país. A CNA participou das reuniões de Blocos do PNEFA e da Equipe 
Gestora Nacional (EGN), da qual é integrante. Os principais temas discutidos foram as ações de vigilância com 
relação à sanidade animal nos estados, treinamentos/capacitações em saúde animal e simulações de emergên-
cias, avanços na estrutura de fiscalização, ações de educação e comunicação em saúde animal e orçamento para 
a defesa sanitária animal em 2022 e previsão para 2023. Como resultado dos avanços nesses quesitos, a vacinação 
contra febre aftosa será suspensa em parte do Bloco IV (MS, MT, GO, DF, ES, MG e TO) a partir de 2023. 

e) CNA solicita prorrogação do prazo estabelecido na Instrução Normativa de cisticercose bovina. A solicitação 
foi feita junto ao Mapa para que o prazo do art. 1º da Instrução Normativa 121/2021 fosse prorrogado por mais 30 
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meses. Como resultado, foi autorizado ao Dipoa permitir, por mais 60 dias, que o julgamento para infecções leves 
ou moderadas por cisticercose bovina seja feita conforme descrito no art. 2º da IN 121/2021. A CNA seguirá as trata-
tivas junto ao Mapa.

f) Grupo de Trabalho para estruturar a criação do Fundo Nacional de Saúde Animal conta com participação da 
CNA. Em 2022, foi criado, pelo Mapa, um Grupo de Trabalho e Coordenação para estruturar o Fundo Privado Na-
cional de Saúde Animal, destinado a administrar mecanismos de apoio à proteção da saúde animal e da pecuária 
brasileira mediante pagamentos de indenizações e apoio às atividades de prevenção, controle, vigilância e emer-
gências zoossanitárias. Está em andamento a elaboração de uma minuta de Projeto de Lei para criação do Fundo.

9.3 AVES E SUÍNOS

a) CNA discute medidas para mitigar prejuízos econômicos da suinocultura independente. O debate ocorreu 
em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a Confederação apresen-
tou os pleitos, como a isenção de PIS/Cofins do milho importado, a inserção da carne suína na merenda escolar, a 
criação de uma linha emergencial para custeio e a prorrogação do prazo de pagamento por um ano dos financia-
mentos de custeios da atividade.

b) Linha de crédito para custeio da suinocultura independente é criada em atendimento de pleito da CNA. A 
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5017/22 ampliou para até dois anos o prazo de reembolso das ope-
rações de custeio destinadas à suinocultura independente e criou uma linha de custeio específica para suinocul-
tura independente, com recursos de até 20% dos limites previstos para o Pronamp, Pronaf e Financiamentos sem 
Vinculação a Programa Específicos.

c) Companha de vacinação contra peste suína clássica (PSC) em Alagoas é apoiada pelo Sistema CNA. Realizada 
entre março e abril de 2022, a segunda etapa do projeto piloto em Alagoas vacinou 127.191 suínos, em 5.581 estabe-
lecimentos. No total, considerando-se a primeira etapa, em 2021, e a sua etapa, neste ano, foram vacinados 234.072 
mil suínos, superando a expectativa inicial, que era de 200 mil animais. A terceira etapa ocorrerá entre novembro 
de 2022 e janeiro de 2023.



9.4 AQUICULTURA

a) Em 2022, CNA apoiou campanha de incentivo ao consumo de produtos da aquicultura e pesca. A 19ª Semana 
do Pescado, que alcançou 100% dos estados brasileiros, além de apoiar e envolver todos os setores ligados à cadeia 
produtiva, incentivou o consumo de produtos oriundos da pesca e aquicultura, aumentando as vendas em mais 
de 30% no período da ação.

b) CNA conclui diagnóstico e análise da cadeia produtiva de rações aquícolas brasileiras. A CNA, em parceria 
com a FAO, a fim de oferecer informações para aumentar a eficiência produtiva da aquicultura nacional, finalizou o 
estudo sobre a distribuição da cadeia de insumos e principais polos produtivos da aquicultura nacional. O estudo 
caracterizou também os requisitos mínimos para a produção de ração de alto desemprenho zootécnico e baixo 
impacto ambiental. 

c) Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura (PNDA). A CNA vem atuando junto à Câmara Setorial de 
Produção e Indústria de Pescados do Mapa e outras entidades do setor na conclusão do PNDA. Tal programa 
tem como objetivo a promoção do desenvolvimento efetivo do setor por meio de estratégias para implementação 
das ações definidas no plano.

9.5 APICULTURA

a) CNA discute e auxilia defesa de apicultores perante governo norte-americano. A CNA levantou e organizou da-
dos de produção de mel na região Sul do país para a defesa dos apicultores brasileiros contra o pedido de proteção 
de práticas de dumping, protocolado por apicultores norte-americanos em 2021. A conquista para o setor veio no 
início de 2022 com a taxação do mel brasileiro em apenas 9,38% por parte do governo norte-americano, por meio 
da International Trade Comission (ITC). 

b) Medidas para o desenvolvimento da criação de abelhas no país foram discutidas pela CNA em 2022. A CNA 
participou de grupo de trabalho para definir ações de promoção para a criação de abelhas e a mitigação da mor-
tandade da espécie. Como primeiro avanço, a assinatura de um Acordo de Cooperação entre o Senar e a Associa-
ção Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A) para a elaboração de conteúdo técnico. O desenvolvimento de 
um cadastro nacional para os apicultores e os meliponicultores está em andamento, bem como de aplicativos de 
localização das colmeias.
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9.6 DEMAIS CADEIAS PECUÁRIAS 

a) CNA propõe aprimoramentos em normatizações do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. A CNA 
analisou as minutas de portaria, que visam à melhoria do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), 
durante consulta pública, em relação ao mormo (Portaria SDA n° 643/2022) e a anemia infecciosa equina (Portaria 
n° SDA 644/2022). Espera-se que o governo atenda ao pleito do setor, principalmente no que se refere à permissão 
do reteste em casos de dúvida sobre o resultado do teste do mormo.

b) Plano Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos – PNSCO. A CNA vem atuando junto à Câmara Setorial de 
Caprinos e Ovinos do Mapa. Grupos de Trabalho específicos para tratar das principais enfermidades que dificultam 
a produção discutem protocolos para pautar a criação do PNSCO, com enfoque em scrapie e mycoplasmose.

c) CNA apoia ações de incentivo e desenvolvimento região Semiárida. Além das ações voltadas à convivência 
produtiva com a seca, sobre o momento de chuva, pré-seca e seca e os resultados do Projeto Forrageias para o 
Semiárido, a CNA apoiou a empresa Laboremus, a qual, após dois anos, irá comercializar a colhedora de palma no 
início de 2023, visando o público dos empreendedores familiares rurais, pequenos e médios produtores rurais da 
região semiárida.
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10.1 AÇÕES TRANSVERSAIS

a) Disponibilidade de fertilizantes e melhoria do ambiente organizacional para produção doméstica foi pauta 
defendida pela CNA em 2022. Os temas foram tratados no âmbito do Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutri-
ção de Plantas, instituído no âmbito do Plano Nacional de Fertilizantes, e suas respectivas câmaras técnicas, bem 
como apoiado pela CNA na Câmara dos Deputados por meio do apoio ao Projeto de Lei nº 3507/2021.

b) Desburocratização, ampliação da eficiência regulatória e garantia da segurança dos alimentos foi prioridade 
da CNA em 2022. Como forma de estabelecer novo marco regulatório para os pesticidas, a CNA trabalhou forte-
mente para a aprovação do Projeto de Lei nº 6299/2002, aprovado na Câmara e que tramita no Senado com o 
número 1459/2022.

c) A CNA trabalhou em prol da segurança jurídica e eficiência do uso dos bioinsumos em 2022. O tema foi tratado 
pela CNA no Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, da mesma forma a confederação apoiou 
a tramitação do PL nº 658/2021, o qual se encontra em fase terminativa de discussão na Câmara do Deputados. 

d)CNA desenvolve ações para promoção do trabalho decente no campo em 2022. A CNA auxiliou em ações do 
Programa de Promoção ao Trabalho Sustentável, na realização de encontros regionais nas cadeias de cacau e café. 
As iniciativas capacitaram acerca das normas trabalhistas, como a Norma Regulamentadora 31. Da mesma forma, 
a CNA tem buscado a alteração do item 31.7.4. da norma, que trata sobre a obrigatoriedade de cabine nos tratores 
de forma a assegurar a viabilidade técnica sem que haja danos às lavouras e à produção.

e) CNA elabora material orientativo sobre o registro de máquinas agrícolas. A CNA elaborou material com orien-
tações para produtores rurais sobre o ID Agro Máquinas, ferramenta desenvolvida para o registro de tratores e 
máquinas agrícolas. O objetivo é oferecer informações aos produtores para o cumprimento das exigências da Lei  
n° 13.154/2015 e do Decreto n° 11.014/2022. 

f) Diante das altas de preço, orientação para monitoramento da qualidade dos fertilizantes foi foco das ações da 
CNA. A ação, em conjunto com o Mapa, foi focada na elaboração e divulgação de um documento para orientar os 
produtores rurais na compra, no recebimento e no uso de fertilizantes, inoculantes e corretivos.

g) CNA atua para reverter a proibição do Carbendazim e seus efeitos para a produção agrícola. A CNA se posicio-
nou com embasamento técnico contra a suspensão da importação, produção e comercialização do ingrediente ativo 
durante o andamento do processo na Anvisa. Da mesma forma, em parceria com a Frente Parlamentar da Agropecu-
ária, mobilizou para a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 312/22, que visa sustar a Resolução de 
Diretoria Colegiada nº 739/22 da Anvisa, que proíbe o uso, a comercialização e a importação do Carbendazim. 



h) Com problemas na comercialização e desequilíbrio entre as partes, a CNA trabalhou para oferecer maior 
segurança jurídica nos contratos de venda futura. A CNA tem trabalhado junto a produtores de grãos e café, que 
atuam com ferramentas de venda futura, com o intuito de elaborar uma estrutura básica de contrato, de modo a 
garantir segurança jurídica entre as partes nas negociações. 

i) CNA trabalha em sistema de digitalização para as Indicações Geográficas (IGs). CNA, Sebrae e Agência Brasilei-
ra de Desenvolvimento Industrial (ABDI) realizam estudos que resultaram na publicação do relatório de inteligên-
cia empresarial (BI) e do benchmarking (estudo de práticas adotadas por empresas e entidades do mesmo setor), 
que serviram de subsídio para a elaboração do plano de trabalho para o novo sistema de digitalização das IGs.

 10.2 CEREAIS, FIBRAS E OLEAGINOSAS

a) Valorização da qualidade da soja nacional foi o norteador da CNA durante as discussões da revisão do padrão 
oficial de classificação da soja. A CNA participou das discussões de revisão do padrão de classificação da soja e 
pontuou que a redução do teor de umidade vai exigir gastos maiores para secagem, defendendo ainda um perío-
do de transição e uma tabela de remuneração pela soja entregue com menor umidade. A CNA também colaborou 
para dar mais clareza à comercialização e à precificação do grão. 

b) Com foco na diversificação de culturas e na melhoria das boas práticas de produção, Sistema CNA/Senar 
lança treinamento sobre a produção de pulses. O Sistema CNA/Senar estruturou o curso EaD sobre a produção e 
a comercialização de feijão-comum e feijão-caupi. O curso conta com quatro módulos e tem carga horária de 27h, 
abordando desde a escolha da área até a comercialização dos produtos.

c) Prevenção de pragas quarentenárias em cargas de soja exportadas para a China é foco de ação orientativa 
da CNA. Diante das notificações da China, sobre a incidência de pragas quarentenárias encontradas em cargas de 
soja, a CNA elaborou um informativo contendo os impactos econômicos e as boas práticas agrícolas para controle 
dessas pragas. 

d) CNA propõe ações de gerenciamento dos riscos associados a eventos transgênicos de soja resistentes a her-
bicidas hormonais (Dicamba e 2,4 D). As variedades resistentes e, sobretudo, os herbicidas associados vêm sendo 
foco de debate, considerando-se o potencial risco, a exemplo das perdas ocasionadas por deriva. Ciente disso, a 
CNA tem solicitado celeridade na publicação das portarias que visam normatizar o uso das novas variedades de 
soja resistentes aos herbicidas à base de Dicamba e 2,4 D.

10.3 CANA-DE-AÇÚCAR

a) Garantia da participação dos produtores na remuneração dos Cbios é foco de Projeto de Lei apoiado pela 
CNA. A CNA tem trabalhado no aprimoramento do PL nº 3149/2020, aprovado na Comissão de Agricultura da Câ-
mara dos Deputados com inclusão de sugestões feitas pela CNA.
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b) Sistema CNA/Senar trabalha na estruturação de Centro de Excelência em Cana-de-açúcar. A CNA participou 
do Comitê que construiu o Perfil Profissional e a organização curricular do Curso de Especialização Técnica em 
Cana-de-açúcar, que será oferecido pelo Senar no Centro de Excelência em Cana-de-açúcar de Ribeirão Preto/SP, 
com o objetivo de ampliar a mão de obra qualificada para atuação no setor.

c) Melhor estruturação setorial, agregação de valor e acesso a novos mercados são foco do trabalho do Núcleo 
de Aguardente de Cana e Cachaça criado pela CNA em 2022. O núcleo criado no âmbito da Comissão Nacional 
de Cana-de-Açúcar da CNA visou reunir especialistas vinculados ao Sistema CNA para propor ações relativas aos 
assuntos inerentes à cadeia, e organização setorial.

d) Atualização dos parâmetros físico-químicos e garantia do equilíbrio normativo entre as diferentes regiões 
produtoras foram prioridades da CNA na discussão de regulamentação dos parâmetros de identidade e qua-
lidade da aguardente de cana e cachaça. A CNA participou de Audiência Pública promovida pelo Ministério da 
Agricultura sobre a revisão dos Padrões de Identidade e Qualidade da Aguardente de Cana e Cachaça, bem como 
contribuiu com os temas em reuniões e consulta pública.

10.4 CAFÉ

a) Setor cafeeiro dá passos largos em sua regulamentação com a publicação do Regulamento Técnico de Iden-
tidade e Qualidade do Café Torrado, apoiado pela CNA. A CNA participou da construção do novo Regulamento 
Técnico de Identidade e Qualidade do Café Torrado, oficializado pela Portaria da SDA 570/ 2022. O objetivo foi 
ratificar os esforços dos produtores em agregar cada vez mais valor e fornecer um produto de qualidade para o 
consumidor final.

b) CNA promove agregação de valor, encurtamento da cadeia de valor e diferenciação de cafés por meio da rea-
lização da Primeira Rodada de Negócios de Cafés Diferenciados. A CNA, em parceria com o Senar e a Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) realizou o evento durante a Semana Internacional do 
Café 2022. A ação contou com quase 100 compradores de diferentes nacionalidades nos três dias de realização.

c) Diante de eventos climáticos drásticos, CNA orienta cafeicultores afetados quanto à mitigação dos danos 
econômicos. A CNA elaborou e divulgou orientações para os produtores de café afetados pelas fortes chuvas de 
granizo e vendavais. O documento trouxe recomendações para elaboração de laudo técnico, alternativas para mi-
nimizar as perdas econômicas provocadas pelas intempéries, assim como orientações para acesso a linhas emer-
genciais, comunicação de sinistro de seguro rural e renegociação de eventuais compromissos financeiros. 

d) CNA prioriza gestão transparente e maior eficiência no uso dos recursos do Funcafé em contribuição para o 
novo texto do decreto regulamentador do Fundo. A CNA contribuiu com a revisão do Decreto n° 94.874/87, que dis-
põe sobre a estruturação do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). As contribuições encaminhadas pela 
CNA e demais entidades devem ser consideradas na atualização do texto prevista para o primeiro trimestre de 2023.
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10.5 FRUTAS E HORTALIÇAS

a) CNA realiza estudo do cenário atual da rastreabilidade de produtos vegetais e mapeia desafios a serem su-
perados para a melhoria da segurança jurídica dos produtores no cumprimento das normas setoriais. O diag-
nóstico contou com 1.548 respostas e visou identificar os pontos de adequação para o cumprimento da Instrução 
Normativa Conjunta (Mapa/Anvisa/Ibama) 02/2018, bem como as ações do Sistema CNA/Senar em prol da capaci-
tação e apoio ao produtor no que se refere ao tema.

b) Melhorias regulatórias para ampliação da farmácia rural para culturas com suporte fitossanitário insuficiente 
são apoiadas pelas CNA em 2022. As melhorias estão sendo trabalhadas na revisão da IN 01/2014. A minuta está em 
consulta pública e atende a alguns pleitos trabalhados pelo setor, como o reenquadramento dos grupos de culturas.

c) CNA trabalhou para que a indicação de prazo de validade em produtos hortícolas fosse facultativa. A CNA 
trabalhou para que houvesse a atualização da IN 69/2018, além da harmonização com o estabelecido na Resolu-
ção de Diretoria Colegiada da Anvisa 259/2002, a qual isenta a obrigatoriedade de exibir a data de vencimento no 
rótulo, entre outros produtos, para frutas e hortaliças frescas. A Portaria do Mapa n° 458/2022 foi publicada e con-
templou a demanda, de modo a garantir segurança jurídica aos entes envolvidos na cadeia. 

d) Manutenção do alho na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) foi pleito da CNA em prol da com-
petitividade igualitária com o alho importado. A CNA trabalhou para a manutenção do alho na Letec, cuja alí-
quota vigente é de 35% para o Imposto de Importação do produto (NCM 0703.20.90). A retirada do alho da lista 
resultaria em redução da alíquota para 10%. O pleito foi avaliado pela Camex, que determinou pela retirada do 
tema da pauta e pela manutenção do item na Letec, com alíquota de 35%. 

10.6 SILVICULTURA

a) CNA se consolida na divulgação de referencial de preços da borracha natural. A CNA, em parceria com o Ins-
tituto de Economia Agrícola (IEA), divulgou mensalmente o índice de preços de importação da borracha natural, 
com o intuito de manter o produtor rural e demais elos da cadeia produtiva atualizados. O tema foi tratado em live, 
evidenciando, assim, a importância do índice para as negociações setoriais.

b) Formação técnica profissional na produção florestal é pauta da CNA em 2022. A CNA participou do Comitê 
Técnico que construiu o perfil profissional e a organização curricular do Curso Técnico de Florestas, a ser oferecido 
pelo Senar em módulo à distância para todo o país.
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125 | PROJETOS E PROGRAMAS | CADEC BRASIL 

O programa Cadec Brasil é um conjunto de soluções voltadas para os produtores 
integrados de aves e suínos, visando reduzir a assimetria na cadeia e garantir dis-
tribuição justa dos resultados da produção integrada. 

BALANÇO 2022

Capacitação 

• Em setembro de 2022, a CNA promoveu um treinamento abordando os aspec-
tos da Lei n° 13.288/2016 (Lei da Integração), o Manual de Boas Práticas das Cadecs, Técnicas de negociação e 
condução de reunião e gestão de custos de produção. A capacitação ocorreu durante uma semana, com carga 
horária de 40 horas, e reuniu oito técnicos e 12 representantes das federações estaduais de agricultura e pecuá-
ria (RS, SC, PR, SP, MG, MS, MT, GO e DF), com o objetivo de capacitar os profissionais para auxiliar as lideranças 
dos produtores junto às Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Ca-
dec) nas negociações com as agroindústrias. O projeto tem potencial para atendimento de mais de 80 Cadecs 
nos estados em questão.

Consultoria jurídica

• De janeiro a outubro de 2022, a CNA realizou atendimentos jurídicos às Cadecs dos principais estados produ-
tores de aves e suínos. As demandas foram relacionadas a análise de contratos de integração vertical e esclare-
cimentos sobre a Lei n° 13.288/2016. 

Comunicados técnicos e pareceres 

• Ao longo do ano, foram elaborados artigos e pareceres técnicos para dar subsídio aos produtores nas ca-
deias integradas de aves e suínos e equilibrar as forças nas negociações com as integradoras. Os temas 
abordados foram: 

• o “Parâmetros técnicos e econômicos do Documento de Informação Pré-Contratual (DIPC) para validação das 
Cadecs na integração vertical de avicultura e suinocultura”;

•  “O que é uma Cadec e qual seu objetivo”; 
• “Como o gerenciamento de custos produção pode ajudar produtores integrados de aves e suínos”; e 
• “Conjuntura e expectativas: pellets de madeira e madeira para lenha”.

PERSPECTIVAS 2023

• Renovação das capacitações de lideranças dos produtores e técnicos e consultoria jurídica às Cadecs; 
• Treinamento presencial e treinamento online (EaD), referente à Lei da Integração, a custos de produção, técni-

cas de negociação e condução de reuniões; e
• Promoção do “Encontro Anual das Cadecs”, com a finalidade de discutir ações para a melhoria na relação entre 

o produtor integrado e a integradora.



126 | PROJETOS E PROGRAMAS | AGRONORDESTE

A L I M E N T O S  
A R T E S A N A I S  
E  T R A D I C I O N A I S

02
PR

OJ
ET

OS
 E

 P
RO

GR
AM

AS



BALANÇO 2022

Eixo Regulamentação

A ampliação da segurança jurídica e a melhoria do ambiente regulatório para os 
alimentos artesanais e tradicionais são parte das ações do Programa CNA/Senar 
Alimentos Artesanais e Tradicionais. Entre os destaques de 2022, encontram-se:

• Regulamentação do Selo Arte e do selo Queijo Artesanal por meio do Decreto 
n° 11.099/2022. A norma regulamentou o art. 10-A da Lei n° 1.283/1950 e a Lei n° 
13.860/2019, e autoriza os órgãos de agricultura e pecuária federal, estadual, mu-

nicipal e distrital a realizar a concessão de ambos os selos; e
• Realização de seis oficinas sobre o Selo Arte pela CNA/Senar junto com os parceiros Sebrae e Mapa durante 

várias feiras nos estados de Goiás, de São Paulo, do Pará, do Mato Grosso do Sul, da Bahia e de Pernambuco. Estas 
contaram com a participação de 95 representantes das governanças dos respectivos estados;

• Apesar do grande potencial de ampliação, os processos de concessão do Selo Arte já demonstraram avanços, 
chegando ao acréscimo de 30% nas emissões.

Eixo Comercialização e Marketing 

• A CNA realizou, no primeiro semestre, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o quarto Prêmio CNA 
Brasil Artesanal 2022 – Queijo. Totalizou R$ 40.000 em prêmios e 96 produtores inscritos nas categorias: Queijo 
Artesanal Tradicional de 30 a 180 dias de maturação, Queijo Artesanal com Tratamento Térmico e Queijo Arte-
sanal com adições/aromatizados/condimentados;

• No segundo semestre, a CNA lançou seu quinto Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022 - Cachaça, em parceria com 
o Sebrae. O produtor rural pôde se inscrever em duas categorias: Cachaça Branca e Cachaça Amarela. Foram 
120 inscritos e R$ 25.000 em premiação;

• A CNA promoveu, durante a Expointer, diversas ações de marketing e comercialização dos produtos artesanais 
e tradicionais. Os 15 produtores de oito estados brasileiros que enviaram 54 produtos para comercialização fica-
ram  satisfeitos com o resultado da feira;

• No segundo semestre, o Sistema CNA/Senar lançou a coletânea com 10 vídeos, nos quais os produtores pude-
ram contar suas histórias e apresentar seus produtos de diversas regiões: Geleias-MG, Doce de leite-MS, Conser-
va de pimenta-SP, Processamento de tilápia-SC, Lombo defumado-DF, Processamento de vegetais-MS, Tapio-
ca-BA, Azeite-MG, Mel-CE e Chips de banana-AL; e
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• Durante a Semana Internacional do Café (SIC), a CNA promoveu a harmonização/degustação de café, choco-
late, queijos e salames para a divulgação dos produtos artesanais e tradicionais. Durante o evento, também foi 
realizado o cadastramento de produtores e a comercialização de produtos ganhadores do Prêmio CNA Brasil 
Artesanal 2020, 2021 e 2022. 

Eixo Capacitação e Assistência Técnica e Gerencial

• Realização de 18.884 visitas em 2.304 propriedades dos técnicos da ATeG na agroindústria de pescados, pani-
ficação, apícolas, defumados, polpas de frutas e farinhas.

PERSPECTIVAS 2023

Para 2023, a atenção permanece na ampliação de produtores aptos a comercializar com o Selo Arte, na melhoria 
do ambiente regulatório e na ampliação do oferecimento de alternativas e formações com o intuito de melhorar a 
comercialização, o marketing e o acesso ao crédito. Com isso, a CNA pretende:

• Estabelecimento de um projeto-piloto de acompanhamento e orientação aos produtores e sindicatos rurais 
com o apoio das federações sobre o tema “Concessão do Selo Arte” e normas relacionadas à agroindústria 
artesanal e seus benefícios;

• Produção do manual de “Caminhos para obter o Selo Arte”, esclarecendo esse tema e garantindo maior 
acessibilidade ao produtor;

• Realização de três Prêmios CNA Brasil Artesanal, buscando a entrada de novos produtos no prêmio e a rea-
lização para um dos produtos já contemplado em prêmios de anos anteriores;

• Promoção dos alimentos artesanais e tradicionais em grandes feiras, buscando abarcar vários produtores e 
produtos de todos os estados brasileiros;

• Produção de nova coletânea de vídeos alimentos artesanais e tradicionais em diversos estados, buscando 
produtores vinculados aos programas do sistema;

• Fornecimento do curso de capacitação em vendas online, contemplando multiplicadores do tema nas 27 
federações;

• Realização de rodadas de negócios para os ganhadores do Prêmio CNA Brasil Artesanal;
• Orientação aos produtores e sindicatos rurais sobre as linhas de créditos disponíveis, bem como a estrutura-

ção das existentes para ampliar o número de beneficiários;
• Projeto-piloto para Goiás e Minas Gerais para analisar o modelo tributário vigente para os produtores, bus-

cando alternativas que atendam melhor à especificidade do setor; e
• Ampliação da ATeG Agroindústria para os estados do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso, da Paraíba, de 

Pernambuco e do Rio de Janeiro no ano de 2023.
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130 | PROJETOS E PROGRAMAS | PRAVALER

O PRAVALER se propõe a auxiliar os estados e os produtores rurais a 
superarem suas dificuldades na implementação do Novo Código Flo-
restal Brasileiro (Lei n° 12.651-2012), discutindo normativas com todos 

os atores envolvidos no processo, para viabilizar a regularização AMBIENTAL PRODUTIVA das propriedades rurais, 
buscando a convergência entre os setores produtivo e ambiental com base em resultados de pesquisa.

BALANÇO 2022 

A CNA promoveu a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e a 
Embrapa, oficializando e legitimando a execução do programa no nível nacional e demonstrando a importância 
da iniciativa para o poder público. Mesmo antes da assinatura do ACT, a CNA já vinha atuando na implantação de 
projetos piloto em três estados: Amazonas, Minas Gerais e Espírito Santo.

O PRAVALER atendeu a mais de 200 produtores no primeiro mutirão de regularização ambiental promovido 
em Boca do Acre, sul do Amazonas.

Para a realização do mutirão da regularização ambiental em Boca do Acre, foram capacitados técnicos do  
Senar-AM, sindicato rural, e órgãos gestores do estado, que realizaram o atendimento a mais de 200 produtores 
rurais. A ação permitiu a aproximação dos órgãos do governo ao setor produtivo, gerando outras demandas como 
a regularização fundiária e a aprovação do zoneamento ecológico econômico da região. O PRAVALER, em atendi-
mento à demanda fundiária, abriu diálogo com o Incra Nacional e promoveu a capacitação de técnicos para uso 
da Plataforma de Governança Territorial (PGT). O objetivo é que, futuramente, seja realizado novo mutirão para 
viabilizar a regularização fundiária de produtores e aumentar a adesão destes ao PRAVALER. Os primeiros CARs já 
tiveram retificação concluída, representando um marco por terem sido os primeiros no município a alcançar essa 
condição. As experiências acumuladas pelo projeto estimularam o governo do estado a realizar a primeira oficina 
de regularização ambiental, expondo os gargalos identificados como forma de contribuir com a pauta da regulari-
zação a ser trabalhada em 2023.

O PRAVALER promoveu a análise dos primeiros 100 cadastros ambientais rurais dos produtores atendidos 
pelo projeto-piloto realizado em Minas Gerais, no município de Uberaba.

O estado de Minas Gerais foi inserido no PRAVALER em 2022. A estratégia foi tão bem assimilada que virou a base 
do Programa de Regularização Ambiental do Estado de Minas Gerais – Programa PRA Produzir Sustentável. Foram 
selecionados 100 produtores do Triângulo Mineiro (região de Uberaba) que já estão com o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) sendo analisado no âmbito do PRAVALER. Paralelamente, foram articuladas parcerias com instituições 
como a Cargil e o FIP Paisagens Rurais, tornando possível obter recursos financeiros para a ação.



O PRAVALER iniciou os trabalhos em sete municípios do Espírito Santo.

O PRAVALER foi oficializado no Espírito Santo a partir do ACT firmado entre o Senar-ES, os órgão estaduais respon-
sáveis pela gestão do CAR (IDAF) e a assistência técnica (Incaper) no início de 2022. A partir de então foi articulada 
uma parceria entre o PRAVALER e o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais desenvolvido no Espírito 
Santo, o Reflorestar. Com isso, o produtor beneficiado pelo PRAVALER terá apoio financeiro indireto, por meio de 
assistência técnica, para obter sua regularização ambiental. O projeto avançou com a mobilização de sindicatos 
rurais dos municípios de Jaguaré, São Matheus, Cachoeiro do Itapemirim, Atílio Viváqua, São Jerônimo e Muqui, 
onde se pretende trabalhar com a regularização ambiental produtiva de 50 produtores rurais. Paralelamente, foi 
realizado o envolvimento com pesquisadores da Embrapa e das universidades para que os parâmetros do PRA do 
estado sejam construídos a partir das experiências do PRAVALER. 

PERSPECTIVAS 2023

A perspectiva é que, em 2023, além do desenvolvimento do PRAVALER nos estados do AM, MG e ES, sejam esten-
didas ações para outros três estados. 

Haverá investimento em campanhas de sensibilização dos produtores rurais e capacitações de técnicos para am-
pliar a interação entre as pautas de regularização ambiental e regularização fundiária, buscando também outros 
benefícios para atrair os produtores. Um exemplo disso é o pagamento por serviços ambientais e incentivos finan-
ceiros de novos parceiros apoiadores do projeto.

É esperada, também, a conclusão da análise, validação e retificação dos Cadastros Ambientais Rurais (CARs) de, 
pelo menos, 200 produtores rurais, a definição conjunta com os estados dos critérios de quitação ambiental dos 
Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e a elaboração dos projetos de recuperação dos passivos ambien-
tais de acordo com as diretrizes do PRAVALER, marcando o início da Regularização Ambiental Produtiva.
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133 | PROJETOS E PROGRAMAS | CAMPO FUTURO

BALANÇO 2022

O projeto Campo Futuro completou 15 anos de execução. Os 123 levan-
tamentos de custos de produção relativos a 34 atividades agropecuárias 
permitiram transformar dados em informações para o aprimoramento 
da gestão da propriedade rural, bem como para o aprimoramento de 
políticas públicas para o produtor rural.

Levantamento de Custos de Produção 2022

MT 15
PR 13
BA 12
MG 11
SC 11
SP 11
RS 7
GO 6
MS 6
PA 5
PE 5
ES 4
AC 3
RJ 3
SE 3
PI 2

RO 2
AL 1

MA 1
PB 1

Aquicultura 1.191 Participantes

Produtores Técnicos

TO 1

Aves e Suínos
Café
Cana-de-açúcar
Fruticultura

Grãos
Hortaliças
Pec. Corte
Pec. Leite
Silvicultura

Grãos
32

41%
Pecuários

59%
Agrícolas

Pec. Corte
17

Café
15

Cana-de-açúcar
13

Pec. Leite
12

Aves
e Suínos

11

Fruticultura
8

Aquicultura
7

Silvicultura
5 Hortaliças

3

123
Painéis

34
Sistemas de

Produção
Agropecuários



AÇÕES E CONQUISTAS 2022

Suporte a Propostas de Políticas Públicas e Defesa de Interesses do Produtor Rural

• Subsídios técnicos para a proposição de políticas públicas relacionadas à formulação de proposta para o Plano 
Agrícola e Pecuário 2022/2023; e

• Contribuição com dados referentes ao mercado de fertilizantes para apresentação em audiências públicas no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

Análises e Publicações

• 19 ativos do campo com análises de cada atividade agropecuária pesquisada pelo projeto durante o ano;

• Análises setoriais sobre a Região Centro-Oeste, publicadas em três relatórios trimestrais da Aliança Agroeconô-
mica do Centro-Oeste. Além do Sistema CNA, o grupo é composto pela Federação da Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso do Sul (Famasul), pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) e o Instituto 
para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG);

• Análises sobre comportamento dos preços de insumos e dos custos de produção agropecuários para auxiliar a 
equipe técnica do Sistema CNA em palestras, eventos e entrevistas para diversas redes de TV e outras mídias; e 

• Subsídio técnico e de informações para a construção de análises pontuais sobre o mercado agropecuário para 
composição do relatório Mercado em Foco e para os episódios do Podcast Ouça o Agro – Gestão e Mercado.

Eventos

• Encontros sobre Proteções Financeiras para o Produtor Rural, direcionados aos produtores de soja, milho e pe-
cuaristas de corte e leite das Regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, em parceria com a Messem Investimentos. 
Os três encontros virtuais abordaram gestão de custos e mercados futuros e de opções agropecuárias, com o 
objetivo de incentivar o produtor a fazer uso de ferramentas de gestão de riscos de preços; 

• O Circuito de Resultados Campo Futuro foi uma série de lives, durante 11 dias, para 
apresentar os principais impactos dos preços dos insumos nos custos de produção 
de diferentes sistemas produtivos. Foram 10 lives com especialistas, 10 e-books com 
análises exclusivas para cada atividade, 10 infográficos com os destaques do compor-
tamento de custos em 2022 e um evento final para auxiliar os produtores em suas 
tomadas de decisão a nível gerencial; e
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• Lives e palestras técnicas.

O projeto contou com o apoio das Federações de Agricultura e Pecuária dos estados, dos Sindicatos Rurais e de 
Universidades e Centros de Pesquisa, como a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), a Univer-
sidade Federal de Lavras (UFLA) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV).
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137 | PROJETOS E PROGRAMAS | AGRO.BR

O Agro.BR atua na formação e no apoio a empresários rurais no caminho 
da exportação. Com capacitações em mercado internacional, oficinas custo-
mizadas para os setores do agro e ações de promoção comercial, o projeto 
prepara o produtor para atuar no comércio exterior e ampliar a presença dos 
seus produtos nas prateleiras do mundo. O Agro.BR é uma parceria da CNA 

com a Apex-Brasil, por intermédio de um convênio que foi renovado em julho de 2022. Nessa nova fase do projeto, 
haverá ampliação da oferta de serviços de apoio para produtores, cooperativas e agroindústrias no desenvolvi-
mento de novos produtos e negócios, nas tratativas com importadores, em missões e feiras internacionais, além 
da inserção em plataformas de e-commerce. O atendimento individualizado aos produtores é realizado por meio 
de sete escritórios regionais do Agro.Br, dois a mais do que na primeira fase do projeto, localizados nos estados da 
Bahia, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

Após dois anos de pandemia, quando atuou apenas no formato online, o Agro.BR retomou em 2022 as suas ações 
presenciais, com missões e participações em feiras no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. As empresas do projeto 
também participaram da Anufood, feira internacional na cidade de São Paulo, onde tiveram contato com compra-
dores internacionais. 

Com a inauguração do terceiro escritório internacional da CNA, em Dubai, em fevereiro de 2022, foi iniciado o 
Programa de Aterrissagem para os Emirados Árabes Unidos (EAU), que tem como foco os setores de cafés e frutas. 
Além disso, o escritório realizou uma rodada de negócios com empresas do setor de cacau nos EAU e, em meados 
de dezembro, uma rodada virtual com importadores da América Latina. 

O Projeto Agro.BR foi um dos finalistas do prêmio “WTPO Awards 2022”, promovido pela Organização Mundial de 
Promoção do Comércio (WTPO). A iniciativa premia as melhores práticas inspiradoras que criam impacto positivo 
para o comércio internacional e contribuem com o aumento da competitividade das empresas exportadoras. 

PERSPECTIVAS 

Para 2023, além da ampliação dos atendimentos pelos escritórios regionais, estão previstas ações de promoção da 
imagem do agro brasileiro, relações públicas nos mercados de interesse e inserção das empresas do Agro.BR em 
plataformas de e-commerce. Também serão realizadas diversas rodadas virtuais de negócios, dois programas de 
aterrissagem – nos Emirados Árabes Unidos e em Singapura –, oficinas técnicas e capacitações, missões e participa-
ção em feiras internacionais.
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139 | PROJETOS E PROGRAMAS | INTERCÂMBIO AGROBRASIL

O AgroBrazil é um programa desenvolvido pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) com o objetivo de apresentar a realidade da produção 
agropecuária nacional para representantes de delegações estrangeiras e permitir 
um contato próximo e direto entre os diplomatas e os produtores rurais brasilei-
ros. Nos últimos cinco anos, o AgroBrazil levou representantes de 32 delegações 
estrangeiras aos estados da Bahia, de Pernambuco, do Mato Grosso do Sul, de 
Minas Gerais, do Pará, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Cada região esco-

lhida apresentou um aspecto da abundante produção agropecuária brasileira, quando tiveram a oportunidade de 
realizar inúmeras visitas técnicas a propriedades rurais, cooperativas e Federações da Agricultura. Os diplomatas 
estrangeiros puderam conhecer não só a realidade de produção agropecuária brasileira, mas também toda a tec-
nologia utilizada, a produção sustentável e o uso de boas práticas agrícolas. 

Em 2022, foi executado, no estado do Mato Grosso, o Programa AgroBrazil, com a presença de 11 delegações estran-
geiras. Em dezembro será realizada a próxima edição no estado de Santa Catarina.

PERSPECTIVAS 

Para o ano de 2023, está prevista a realização de duas edições do programa. Além disso, será lançado o Brazilian 
Farmers Experience, uma versão reduzida do AgroBrazil, com menor número de representantes estrangeiros e 
menos tempo de duração. 
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141 | PROJETOS E PROGRAMAS | AGRONORDESTE

Criado em 2019, o projeto AgroNordeste Assistência Técnica e 
Gerencial é resultado de um convênio firmado entre o Senar e a 
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). 
Tem como objetivos principais:

• promover a melhoria da gestão e o aumento da produtividade e 
lucratividade de propriedades rurais, prioritariamente no Semiári-

do brasileiro, por meio de prestação de serviços de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG); e fomentar o empre-
endedorismo, a inovação e a difusão de tecnologias de gestão e de inteligência produtiva, contribuindo para o 
desenvolvimento rural sustentável.

BALANÇO 2022

Em 2022, o projeto beneficiou 12.011 novos produtores e elaborou cinco boletins técnicos gerenciais, que de-
monstram os resultados alcançados. 

Em 2023, o AgroNordeste atuará em 16 atividades produtivas, sendo as dez principais listadas a seguir:

• Bovinocultura de leite;
• Ovinocaprinocultura de corte;
• Fruticultura perene;
• Apicultura;
• Avicultura;
• Olericultura;
• Bovinocultura de corte;
• Ovinocaprinocultura de leite;
• Piscicultura; e
• Sisalicultura.

Para o ano de 2023, o projeto será concluído com o fornecimento do modelo educativo de Assistência Técnica e 
Gerencial do Senar, promovendo melhorias nos processos de produção e gestão da propriedade, de forma susten-
tável e economicamente viável. Serão atendidas 6 mil propriedades.
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143 | PROJETOS E PROGRAMAS | FIP PAISAGENS RURAIS

O projeto de “Gestão Integrada de Paisagens no Bioma Cerrado – FIP Paisagem” – FIP Pai-
sagens Rurais  compõe o Plano de Investimentos do Brasil (Brazil Investment Plan – BIP), 
instituído como um instrumento de adesão ao Programa de Investimento Florestal (Forest 
Investment Program – FIP), integrante dos Fundos de Investimentos em Clima (CIF, na sigla 
em inglês).

O projeto é coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) e o Senar. O Mapa e o SFB têm a responsabilidade geral 
das políticas para a execução da coordenação institucional necessária à implementação das 

atividades a serem desenvolvidas no projeto. Participam também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTIC) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), instituição de pesquisa associada ao MCTIC e à Em-
brapa, adotando uma abordagem de gestão integrada da paisagem (GIP), que tem como propostas: (i) melhorar 
a implementação da regularização ambiental das propriedades rurais por meio do CAR; (ii) restaurar e proteger 
habitats críticos em propriedades privadas (APPs e RLs); (iii) promover a gestão agrícola sustentável na propriedade, 
incluindo a restauração de pastagens degradadas e a implementação de um sistema integrado de cultivo-pecu-
ária-floresta; e (iv) promover o planejamento do uso da terra e integrar a produção agrícola com a conservação da 
biodiversidade.

Em 2022, após um processo de Revisão de Meio Termo, realizado em todos os projetos desenvolvidos por meio de 
Acordo de Doação junto ao Banco Mundial, concluiu-se a pertinência de um prazo de 18 meses de prorrogação, que 
acontecerá com vistas à efetiva implementação e ao alcance do objetivo e dos resultados dos indicadores definidos 
no projeto. Até o momento, entre os principais indicadores monitorados, acumulam-se os seguintes resultados:

• 5.457 produtores beneficiados com ATeG;
• 60.828 mil hectares com adoção de práticas ABC; e
• 14.478 mil hectares com adoção de práticas de conservação e restauração.

Em 2023, será realizada a capacitação continuada das equipes de campo, além de eventos técnicos e de com-
partilhamento de experiências, dias de campo, reuniões com produtores, monitoramento e avaliação da adoção 
das práticas de agricultura de baixa emissão de carbono e de conservação e restauração da vegetação nativa em 
áreas de APP e RL, apresentação e reporte de resultados. Pretende-se alcançar 7 mil hectares de áreas onde foram 
adotadas práticas de conservação e restauração, 100 mil hectares com adoção de práticas de agricultura de baixa 
emissão de carbono, 3.500 produtores que adotaram tecnologias agrícolas aprimoradas e instrumentos de plane-
jamento para o uso do solo.
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145 | PROJETOS E PROGRAMAS | DO RURAL À MESA 

O programa Do Rural à Mesa consiste no estabelecimento de um arranjo 
produtivo social e comercial que envolve, de um lado, um grupo de pro-
dutores rurais organizados e assistidos pela Assistência Técnica e Gerencial 
do Senar e, de outro, uma empresa parceira consumidora de alimentos. 
Dessa forma, obtêm-se, como resultado, a segurança dos alimentos, o au-
mento da renda dos produtores rurais, a conscientização dos parceiros e 
das demais pessoas envolvidas e a melhoria dos processos produtivos, do 

gerenciamento e da comercialização de produtos agropecuários para a consolidação de canais de comercialização 
direta entre produtores e consumidores, por meio da aplicação da metodologia de Assistência Técnica e Gerencial.

Atualmente, participam do programa produtores rurais dos estados de Goiás e do Distrito Federal. Para 2023, o 
objetivo é ampliar o número dos produtores atendidos, com a participação de outras Administrações Regionais 
por meio da realização de parcerias com instituições como o Sesi e o Sesc de outras regiões do Brasil.

Com apoio da parceria estabelecida e renovada, por meio de protocolos de intenções entre as instituições, o pro-
grama manterá as ações a partir de esforço conjunto, para que mais produtores rurais tenham acesso a assistên-
cia técnica e gerencial gratuita associada à comercialização direta à empresa parceira.
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147 | PROJETOS E PROGRAMAS | EXPANSÃO ATeG

O projeto Expansão ATeG foi concebido a partir da necessidade de se am-
pliar a quantidade de produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica 
e Gerencial e de contribuir para aumentar a produtividade e gerar mais 
renda nas propriedades assistidas. 

No ano de 2022, o projeto iniciou a sua primeira fase a partir da adesão de 
13 Administrações Regionais. O objetivo é aumentar em, no mínimo, 30% o 
número de produtores rurais atendidos até 2023, com cerca de 28 mil no-

vas propriedades rurais. Dessa forma, espera-se alcançar os seguintes resultados:

• Elaboração de diagnósticos e realização de melhorias nas ferramentas de planejamento;
• Geração de conhecimento e aumento da capacidade técnica;
• Aumento de beneficiários da ATeG;
• Maximização da efetividade do produto ATeG;
• Fortalecimento da marca do Senar; e
• Engajamento de parceiros e stakeholders.
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149 | PROJETOS E PROGRAMAS | ATeG UNIVERSITÁRIA

O programa de Assistência Técnica e Gerencial Universitária visa oportunizar 
estágios para os alunos de ciência agrárias de nível superior e técnico que 
estejam cursando o último ano das universidades e faculdades. Os estagiá-
rios atuarão nos estados por meio das Administrações Regionais do Senar. 
Além do estágio, os alunos terão a oportunidade de ter o primeiro acesso ao 
mercado de trabalho, realizando atividades nas propriedades rurais, unindo 
a teoria e a prática, aplicando o conhecimento adquirido de forma colabo-

rativa e interdisciplinar e aproximando o universo acadêmico e o campo. Assim, poderão contribuir para a expan-
são do atendimento aos produtores rurais da ATeG, visando à melhoria das atividades produtivas e dos produtos 
entregues ao consumidor final, além da atuação na melhoria de renda do produtor e na diminuição dos custos.

No ano de 2022, o programa começou com a adesão de 12 Administrações Regionais, a assinatura dos convênios 
com as instituições de ensino e o início das atividades de 30 estagiários na Assistência Técnica e Gerencial, por 
meio das Administrações Regionais do Senar.

No ano de 2023, está prevista a atuação de 70 estagiários nas Administrações Regionais que aderirem ao pro-
grama, com atuação direta nas atividades de Assistência Técnica e Gerencial, a partir de ações técnicas e ge-
renciais a campo.

Os estagiários acompanharão as atividades nas propriedades rurais atendidas e terão a oportunidade de co-
nhecer a atuação do técnico de campo, vivenciando, assim, o atendimento ao produtor rural em diversas ativi-
dades produtivas.
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151 |PROJETOS E PROGRAMAS | CADEIAS PRODUTIVAS 

O programa Cadeias Produtivas é um desdobramento do programa Incentivo, 
que busca gerar resultados mais completos para os produtores rurais atendi-
dos ao envolver outros atores da cadeia produtiva. Complementar à Assistência 
Técnica e Gerencial e associado à Formação Profissional Rural (FPR), o projeto 
executará ações relevantes para reduzir pontos de atenção entre produtores de 
insumos, distribuidores, beneficiadores, varejistas, exportadores, órgãos regula-
dores e demais entes das cadeias definidas para atuação. As prioritárias são: ca-

feicultura, bovinocultura de leite, cacauicultura, apicultura, fruticultura, mandiocultura e agroindústria artesanal. No ano de 
2022, o projeto iniciou como piloto nos estados da Bahia, de Minas Gerais, de Santa Catarina, de Goiás e do Acre, atingindo 
mais de seis mil produtores. Além disso, contratou seis consultores master nacionais para a produção de diagnósticos e 
soluções de alta abrangência e replicabilidade somados à parceria junto ao Sebrae Nacional, por meio do Acordo de Coo-
peração Técnica denominado “Juntos pelo Agro”.

Em 2023, os objetivos serão: a operacionalização dos projetos iniciados, chegando a um total de dez mil propriedades 
atendidas; a avaliação das soluções aplicadas; a coleta de aprendizados; e o planejamento de possíveis expansões geo-
gráficas de ações comprovadamente vencedoras ou o desenvolvimento de novas soluções.

São objetivos principais do programa: 1) potencializar os resultados obtidos nas ações de FPR e ATeG; 2) identificar os 
principais pontos de atenção das cadeias produtivas nacional e regionalmente; 3) ampliar a rede de consultores master 
para estruturação, orientações e soluções nas cadeias produtivas; e 4) identificar e envolver todos os agentes da cadeia 
produtiva, visando minimizar e solucionar os pontos de atenção e foco na eficiência produtiva, incremento de renda, comer-
cialização e desenvolvimento de cadeias produtivas, apresenta-se como uma atuação protagonista na clássica abordagem 
aos produtores e à cadeia em que estão inseridos.



152 | BALANÇO | ECONOMIA

VERTENTES

13
PR

OJ
ET

OS
 E

 P
RO

GR
AM

AS



153 | PROJETOS E PROGRAMAS | VERTENTES

O projeto Consórcios Paisagísticos Sustentáveis de Uso Múltiplo no Brasil, 
mais conhecido como Projeto Vertentes, é uma ação coordenada pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente (MMA) em conjunto com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), tendo o Senar como parceiro 
executor e o Banco Mundial como agência fiduciária. O projeto resulta de 
uma doação de US$ 24,5 milhões, provenientes do programa de financia-
mento Folur (Sistemas Alimentares, Uso do Solo e Restauração) do Fundo 

GEF (Fundo Global para o Meio Ambiente). O programa Folur foi criado a partir da Convenção sobre a Biodiversi-
dade – CDB e da Convenção de Combate à Desertificação e Mitigação – UNCCD. Nesse sentido, os indicadores e as 
metas do projeto devem procurar responder aos objetivos internacionais das duas convenções, desde que alinha-
dos às políticas públicas de desenvolvimento rural e sustentável aplicadas no Brasil, como é o caso do Plano ABC+ 

e da Lei 12.651 (Código Florestal).

Com o objetivo de aumentar a área sob manejo sustentável da terra e promover a integração de sistemas ali-
mentares e paisagens sustentáveis, a conservação da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas em 
paisagens selecionadas de pecuária de corte e soja no Brasil, o projeto terá vigência de cinco anos (2023 – 2027) e, 
em 2023, o contará com a implementação do ANO 1.

Para alcançar esse objetivo, o projeto será executado por meio de quatro componentes, sendo:

• Componente 1 – Desenvolvimento e Promoção da Abordagem de Manejo Sustentável da Terra (SLM);
• Componente 2 – Promoção de Práticas Sustentáveis de Produção de Alimentos e Cadeias de Valor Responsáveis;
• Componente 3 – Conservação de Habitats Naturais e Integração da Biodiversidade; e
• Componente 4 – Gestão do Projeto e Geração de Conhecimento.

O projeto Vertentes terá como foco nove Núcleos de Leitura e Interpretação de Paisagens Naturais Produtivas 
(NLIP), os quais caracterizam três grandes áreas abrangendo aproximadamente 47,159,091 ha, localizadas nos esta-
dos de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal.
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155 | PROJETOS E PROGRAMAS | ACADEMIA ATeG PROJETOS E PROGRAMAS | ACADEMIA ATeG | 155

A partir de uma parceria entre o Sistema CNA/Senar, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira (Ceplac), a Academia ATeG tem como principal objetivo 
fomentar o desenvolvimento do conhecimento técnico no campo.

Esse conhecimento é difundido por meio de –encontros com especialistas 
de diversas áreas, voltadas tanto  para técnicos de campo quanto para ins-
trutores do Senar.

Os conteúdos da Academia ATeG são ofertados no portal da Acamia ATeG pelo portal: https://academiaateg.senar.
org.br/

Considerando-se o desafio de ofertar um formato de capacitação com flexibilidade e autonomia na aprendizagem, 
foi elaborada a metodologia on-line da “Conversa com o Especialista”, dividida em três momentos específicos:

Pré-aula: momento de aquecimento do assunto, no qual os participantes têm acesso ao fórum para networking, 
retirada de dúvidas com o especialista, e-book relacionado e uma autoavaliação diagnosticando onde o profissional 
avaliará o seu conhecimento sobre o assunto – tudo isso disponibilizado por um período de até 15 dias de acesso; 

Momento síncrono: momento ao vivo em que ocorre a interação direta entre os participantes e o especialista por 
um período de 120 minutos; e

Pós-aula: momento após a aula ao vivo, com duração de 10 dias, possibilitando, assim,ao participante aplicar e 
discutir o conhecimento em campo, além de funcionar ainda como autoavaliação. 

Serão ofertadas 200 vagas por turma, com o conteúdo posteriormente disponibilizado no mesmo portal como 
uma Resenha ATeG.
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157 | PROJETOS E PROGRAMAS | CENTROS DE EXCELÊNCIA DO SENAR 

A CNA e o Senar investem na implantação da rede de ensino, como forma de 
garantir os espaços necessários à oferta das possibilidades de trajetória formativa, 
alinhadas aos projetos profissionais das pessoas do campo.

A rede é composta pelos Centros de Excelência em Educação Profissional e 
Tecnológica, unidades de ensino dotadas de infraestrutura para disseminar o 
conhecimento e incentivar a pesquisa e a inovação, por cadeia produtiva, com 
projetos arquitetônicos sustentáveis. Nos centros de excelência, aplica-se um 

modelo estratégico de ofertas formativas composto por:

• Educação Profissional Rural, Técnica de Nível Médio e Superior de Tecnologia, nas modalidades de ensino pre-
sencial e a distância; e 

• Assistência Técnica e Gerencial.

1. BALANÇO 2022 (REALIZAÇÕES DE 2022)

Em 2022, o Senar trabalhou com a implantação de dois novos centros de excelência e seguiu com a operação de 
outros dois existentes, conforme descrição a seguir.

2 Centros de excelência em operação

Unidade de ensino Localização

Centro de Excelência em Fruticultura Juazeiro-BA
Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte Campo Grande-MS

2 Centros de excelência em implantação

Unidade de Ensino Localização

Centro de Excelência em Cafeicultura Varginha-MG
Centro de Excelência em ILPF Tangará da Serra-MT

2. PERSPECTIVAS 2023 (AÇÕES PARA 2023)

Para 2023, o Senar organiza o lançamento de mais dois novos centros de excelência, relacionados a seguir.

2 Novos centros de excelência

Unidade de Ensino Localização

Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar Ribeirão Preto-SP
Centro de Excelência em Equideocultura Feira de Santana-BA
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159 | PROJETOS E PROGRAMAS | FORMAÇÃO TÉCNICA SENAR EAD

Na formação técnica rural, o processo educativo se integra aos diferentes 
níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e 
da tecnologia, com o objetivo de proporcionar a jovens e adultos a aquisição 
de conhecimentos, competências, valores e senso crítico para a vida produ-
tiva e social.

Sendo assim, para levar a oportunidade de formação técnica ao maior nú-
mero de jovens e adultos do campo, o projeto educacional do Senar realiza a 
oferta de cursos técnicos a distância, com o emprego de recursos tecnológi-

cos e midiáticos centrados na realidade dos estudantes, sobretudo daqueles que residem ou trabalham no campo.

BALANÇO 2022

No ano de 2022, o Senar lança o Curso Técnico em Zootecnia EAD, com 1.200 horas de carga horária total e 2.200 
matrículas. Estas estão distribuídas em polos localizados nas cinco regiões brasileiras, ampliando o portfólio de 
cursos técnicos ofertados pelo Senar, na modalidade de ensino a distância.

Com o início da oferta na área de gestão, o Senar atendia a um demanda nacional por profissionalizar as pesso-
as do campo em saberes administrativos da propriedade rural, sobretudo como negócio. A segunda oferta, na 
cadeia produtiva de fruticultura, trata de formar produtores e trabalhadores rurais na execução do processo pro-
dutivo das culturas frutíferas. 

O objetivo, agora, é ofertar às pessoas do setor a formação em saberes profissionais relacionados à produção pecu-
ária e ao processamento de alimentos de origem animal, de modo a contribuir para a competitividade e o desen-
volvimento sustentável do setor agropecuário brasileiro.

PERSPECTIVAS 2023

Para 2023, o Senar programa o lançamento do Curso Técnico em Florestas EAD, com 1.200 horas de carga horária 
total, de modo a proporcionar às pessoas do campo em todo país a habilitação técnica na competência profissio-
nal de participação em planejamento, execução e controle dos processos de produção florestal, considerando as 
legislações técnica, de segurança do trabalho e do meio ambiente, além da sustentabilidade social e econômica.
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161 | PROJETOS E PROGRAMAS | AGRICULTURA DE PRECISÃO

O Programa Agricultura de Precisão tem o objetivo de levar, aos produtores e 
trabalhadores rurais, conhecimentos sobre as tecnologias utilizadas na agri-
cultura de precisão, ajudando-os a entender melhor os conceitos associados 
a essas tecnologias e colocá-las em prática nas atividades diárias da proprie-
dade rural. As capacitações presenciais são conduzidas pelas Administrações 
Regionais do Senar, mas o programa conta, ainda, com a oferta de cursos na 
modalidade de educação a distância, aumentando ainda mais a dissemina-
ção dos conhecimentos em agricultura de precisão. De forma complementar, 

o programa proporciona a formação continuada de instrutores por meio de ações de capacitação junto às parcei-
ras do programa.

BALANÇO 2022

Em 2022, com a realização do seminário online em agricultura de precisão, foi possível levar conhecimentos bási-
cos para 264 instrutores de 22 Administrações Regionais que se inscreveram no seminário. Seu objetivo principal foi 
introduzir os conceitos e as ferramentas de agricultura de precisão para instrutores que queiram trabalhar na área.

De forma complementar, 4.335 produtores e trabalhadores rurais foram capacitados presencialmente pelas Admi-
nistrações Regionais nos cursos que tratam sobre as tecnologias de agricultura de precisão até meados de outubro.

PERSPECTIVAS 2023

Para 2023, está prevista a formação/atualização presencial e a distância de instrutores das Administrações Regio-
nais por meio de seminários com especialistas e capacitação com as empresas parceiras do programa, além da 
proposta de capacitação de 8.345 produtores e trabalhadores rurais em 794 turmas em todo o país, conduzidas 
pelas Administrações Regionais do Senar.
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163 | PROJETOS E PROGRAMAS | APLICADOR LEGAL DO MAPA

Em 7 de outubro de 2021, o governo federal publicou o Decreto n° 10.833, que prevê, 
em seu artigo 42-A, a obrigatoriedade de registro e capacitação dos aplicadores de 
agrotóxico em todo o território nacional. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Portaria 
Mapa n° 410, de 16 de março de 2022, definiu os conteúdos mínimos obrigatórios para 
essa capacitação. Também em 2022, em 16 de setembro, o Mapa lançou a consulta 
pública para a nova portaria, que irá definir as diretrizes para credenciamento das ins-
tituições ofertantes das capacitações, bem como os procedimentos para registro dos 
aplicadores.

Neste sentido, o Senar Central formalizou parcerias com a Cropile Brasil e o Sindicato 
Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), para executar ações que contribuam para o cum-
primento dessas normativas.

BALANÇO 2022

O Senar e a Croplife Brasil vêm promovendo a atualização técnica de instrutores, técnicos de campo e gestores das 
Administrações Regionais para que estejam aptos a atuar nas capacitações e no registro de aplicadores.

Em 2022, foram realizadas três turmas de atualização técnica em “Uso correto e seguro de defensivos agrícolas 
químicos e biológicos e tecnologia de aplicação”. 

A capacitação é ofertada em formato online, com carga horária de até 39 horas. Ao todo foram capacitados, até o 
momento, mais de 400 pessoas, que recebem também conteúdos sobre os equipamentos de aplicação, costal, 
semiestacionário, tratorizado, autopropelido e turboatomizador.

Além da atualização dos agentes do Senar e da Croplife, foi produzido um curso em formato EaD que atende aos 
requisitos do Decreto n° 410, e que será ofertado na plataforma EaD do Senar.

Com a Sindiveg, o Senar produziu uma série com seis minicursos totalizando 17 horas, que também abordam os 
conteúdos exigidos na portaria. Os minicursos já estão em operação e podem ser acessados pelo link https://ead.
senar.org.br/busca/?tab=cursos&group=saude-e-seguranca. Desde o início das ofertas, foram mais de 13.000 matrí-
culas efetivadas. 



Os minicursos ofertados são:

1. O que são defensivos agrícolas e cuidados na utilização;
2. Prevenção e primeiros socorros no uso de defensivos agrícolas;
3. Aplicação de defensivos agrícolas;
4. Equipamento de Proteção Individual (EPI) na aplicação de defensivos agrícolas;
5. Pulverizadores; e
6. Aquisição, transporte e armazenamento de defensivos agrícolas em propriedades rurais

Como resultado da parceria, o Senar já está capacitando produtores e trabalhadores rurais com informações atua-
lizadas recebidas na capacitação.

PERSPECTIVAS 2023

Para 2023, a parceria pretende dar continuidade à formação de agentes do Senar em todo o Brasil, buscando am-
pliar a capacidade operacional do Senar em suas Administrações Regionais.

Também está prevista a construção de mais dois cursos que buscarão atender às exigências do Mapa, sendo foca-
dos nos equipamentos de aplicação pulverizador costa e pulverizador tratorizado com barra.

164 | PROJETOS E PROGRAMAS | APLICADOR LEGAL DO MAPA
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166 | PROJETOS E PROGRAMAS | APRENDIZAGEM PROFISSIONAL RURAL

Aprendizagem é um instituto destinado à formação técnico-profissional 
metódica de adolescentes e jovens, desenvolvida por meio de atividades 
teóricas e práticas que são organizadas em tarefas de complexidade pro-
gressiva. Tais atividades são implementadas por meio de um contrato de 
aprendizagem, com base em programas organizados e desenvolvidos sob 
a orientação e responsabilidade de entidades habilitadas.

Os reflexos positivos da Aprendizagem Profissional Rural são inúmeros, na 
qual os aprendizes devem sair da condição de inexperiência profissional para a possibilidade de galgar postos de 
trabalho mais complexos e mais bem remunerados, fazendo dessa programação um pilar essencial para o aperfei-
çoamento da força de trabalho brasileira.

BALANÇO 2022

Em 2022, foram capacitados 2.765 aprendizes, em 137 turmas.

PERSPECTIVAS 2023

As Administrações Regionais estão prevendo a matrícula de 14.830 jovens aprendizes na Aprendizagem Profissio-
nal Rural.

Em 2022, foram realizadas capacitações de instrutores da Aprendizagem para trabalharem a educação socioemo-
cional com os aprendizes. A expectativa é que novas turmas sejam executadas em 2023.

Para 2023, atendendo à Portaria nº 671, de 2021 – que permite a oferta de até 20% de atividades complementares, 
inclusive a distância –, estão sendo preparados os módulos teóricos de Matemática, Comunicação e de Inclusão 
Digital, que ficarão disponíveis a distância para uso das Administrações Regionais nos cursos da Aprendizagem 
Profissional Rural.
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168 | PROJETOS E PROGRAMAS | CIRCUITO TREINAMENTO AGRO

O Projeto Circuito de Treinamento Agro, parceria institucional entre o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) – Administração Central 
e o Banco do Brasil, tem o objetivo de desenvolver eventos para levar in-
formações técnicas, gerenciais e de crédito para produtores rurais, prefe-
rencialmente os produtores que se enquadram no perfil Pronaf, de todas 
as regiões do Brasil.

BALANÇO 2022

As ações do projeto tiveram início na segunda quinzena de fevereiro e, até outubro de 2022, foram realizados 182 
eventos em 24 estados, atendendo às cinco regiões do Brasil e com a participação de mais de 5.300 produtores 
rurais.

Os eventos do projeto Circuito de Treinamento Agro possibilitarão levar informações técnicas, gerenciais e de crédi-
to rural para produtores rurais de 265 municípios em 25 estados brasileiros: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, 
MG, MS, MT, PA, PB, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE e TO. As informações repassadas durante os eventos são de 
grande importância para que o produtor rural tenha conhecimento sobre como acessar o crédito rural e consiga 
gerenciar sua propriedade de forma eficiente e sustentável.
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170 | PROJETOS E PROGRAMAS | CNA JOVEM

O CNA Jovem é um programa dirigido pelo Sistema CNA/Senar, por meio do Senar, 
voltado para a identificação, o desenvolvimento e a integração de lideranças jovens 
em todos os estados do Brasil. Ofertado para jovens do agro com idade entre 22 e 30 
anos e formação técnica ou superior, o programa oferece capacitação em técnicas de 
inovação e liderança com a finalidade desenvolver jovens capazes de liderar o futuro do 
setor agropecuário.

A partir de uma edição inicial em 2014, o CNA Jovem cresceu, ganhou estrutura e hoje 
se tornou um dos maiores programas de desenvolvimento de lideranças jovens de todo 

o Brasil. Em quatro edições já realizadas, 4.900 jovens de 27 unidades da Federação já participaram de alguma 
etapa do programa.

BALANÇO 2022

Em 2022, o CNA Jovem passou por uma nova revisão de formato com a finalidade de atender às novas diretrizes 
do sistema e às perspectivas do setor. Além disso, realizou-se uma atualização e adequação de conteúdo técnico 
como preparação para lançamento da quinta edição, que volta ao seu formato padrão, ofertando etapas estaduais 
e nacionais e integrando as atividades remotas com atividades presenciais em parceria com as Administrações 
Regionais do Senar. 

Na nova edição, os participantes passarão por um intenso processo de desenvolvimento que prevê oficinas digitais, 
capacitações técnicas, encontros presenciais, atividades vivenciais e mentorias que, somadas, resultarão em apro-
ximadamente 400 horas de atividades até novembro de 2023. 

As inscrições abertas em nível nacional para o programa foram realizadas em outubro. 2.424 jovens das 27 unidades 
da Federação foram selecionados para iniciar a primeira etapa remota da jornada a partir de novembro de 2022. A 
intenção é garantir que os participantes alcancem um conhecimento básico necessário sobre o setor agropecuário 
e entendam a importância da atuação do Sistema CNA. As etapas remotas subsequentes e as atividades presen-
ciais prosseguem até novembro de 2023.



PERSPECTIVAS 2023

Em 2023, o CNA Jovem intensificará o desenvolvimento da liderança a partir de oficinas remotas que endereçam 
diversas atividades práticas em campo e têm o objetivo de desenvolver os estágios iniciais da trajetória do líder. 
Entre encontros estaduais e nacionais, o jovem será capacitado em técnicas de liderança e inovação e terá a opor-
tunidade de se relacionar com outros líderes potenciais e profissionais de referência do país.

 A mentoria por meritocracia para os melhores do Brasil e a avaliação progressiva a cada etapa são as grandes 
novidades da edição. A intenção é investir nos verdadeiros potenciais de liderança, sem prejuízos aos demais, que 
receberão outros tipos de apoio ao longo das diferentes fases. 

 O parâmetro de trabalho e a avaliação durante toda a jornada serão sempre o conjunto de competências e atri-
butos de liderança priorizados para o CNA Jovem, pois neles serão baseadas a aceitação e a integração dos jovens 
como aptos a iniciar seu percurso de líderes dentro do setor ou no Sistema CNA, contribuindo com o futuro do 
setor agropecuário. 

171 | PROJETOS E PROGRAMAS | CNA JOVEM
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173 | PROJETOS E PROGRAMAS | EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Por meio de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), a Educação a 
Distância do Senar leva, desde 2010, educação de qualidade para o cam-
po com o objetivo de contribuir com a formação e a profissionalização das 
pessoas do meio rural, com melhoria de qualidade de vida e incentivo aos 
jovens para que permaneçam no campo, de modo a garantir a sustenta-
bilidade do meio ambiente. Desde então, já atendeu a mais de 1,4 milhão 
pessoas por meio do portal EaD Senar (ead.senar.org.br). No ano de 2022, 
até novembro, foram realizadas 218.794 matrículas.

BALANÇO 2022 

O Senar vem dedicando esforços para ampliação da cultura de educação a distância em toda a instituição. Em 
2022, desenvolveu um novo Portal EaD (ead.senar.org.br), com várias novidades, das quais podemos destacar a 
oferta de dois cursos por WhatsApp e cursos organizados por cadeia produtiva, com todas as ações desenvolvidas 
na cadeia. Exemplos dessa ampliação são: vídeos, cursos, cartilhas e podcasts; informações sobre os cursos oferta-
dos para a formação de agentes do Senar; busca por área de conhecimento, tema e matrículas abertas; e atendi-
mento via chatbot na persona da Aurora.

Desenvolveu, também, 21 novos cursos de curta e média duração, além do Guia de Educação a Distância, que 
consolida as diretrizes da EaD do Senar, apoiando e promovendo o aperfeiçoamento dessa prática em todas as 
Administrações Regionais, sempre buscando níveis de excelência e qualidade no ensino a distância. 

Para a formação dos agentes, foram atualizados, de acordo com a nova série metodológica, os cursos de metodo-
logia de mobilizadores e o curso de Treinamento Metodológico de Instrutores (TMI). Outro curso lançado para os 
agentes foi o curso de Mapeamento da Propriedade Rural. Todos eles são exclusivos e direcionados para atendi-
mento do público interno do Senar e, por isso, não estão disponíveis para o público externo no portal. Em 2022, fo-
ram realizadas 40 webconferências nos cursos TMI e a atualização do plano instrucional, buscando maior interação 
ao vivo para apresentação do conteúdo e o esclarecimento de dúvidas sobre a metodologia educacional do Senar, 
proporcionando o engajamento da turma. 

PERSPECTIVAS 2023

Para 2023, o Senar planeja desenvolver 20 cursos de FIC a distância, com carga horária que varia de 2 a 24 horas, 
além de cursos por WhatsApp, que trazem conteúdos com linguagem clara e abordagem objetiva, utilizando tex-
tos curtos e intuitivos e até mesmo emojis e recursos de comunicação próprios do aplicativo. Além de seguir o pa-
drão de qualidade dos cursos a distância do Senar, os cursos via WhatsApp abordam atividades de aprendizagem 
com exemplos práticos e com foco no contexto e na realidade do trabalhador e produtor rural.
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175 | PROJETOS E PROGRAMAS | PROMOÇÃO SOCIAL

BALANÇO 2022

Em 2022, houve a retomada dos eventos de saúde do homem e da mulher 
rural pós-pandemia. Mesmo com a desaceleração do contágio da Covid-19, 
18 administrações voltaram a realizar os eventos, ainda com um público re-
duzido, visando minimizar o contágio. 

Foi lançado o Programa Saúde do Adolescente Rural, com início da forma-
ção dos instrutores contemplando duas turmas com a média de 30 instrutores cada. 

A telemedicina cadastrou mais de 57.000 produtores e familiares para acessar os serviços médicos disponíveis.

Foi realizado o Seminário Virtual de Saúde Preventiva, no dia 16/11, com o objetivo de ampliar e aprimorar as ações 
dos programas de saúde, com ênfase nos desafios para a saúde bucal e inovações para a oferta de serviços.

PERSPECTIVAS 2023

Para 2023, está prevista a formatação do Programa de Saúde Bucal. Retomaremos também a formação dos instru-
tores para o Programa Saúde do Adolescente Rural, que tem o objetivo de conscientizar os adolescentes que vivem 
no meio rural sobre a importância da proteção e da promoção à saúde. Há previsão de início de implantação pelas 
Administrações Regionais que aderiram ao programa.

Haverá ampliação das ações de Saúde do Homem e da Mulher Rural, com parceria do Instituto Lado a Lado, tra-
zendo as doenças crônicas como foco. A telemedicina será ampliada para o Centro-Sul do país, levando mais pos-
sibilidades de cuidado para o produtor e trabalhador no meio rural.

O Programa Sorrindo no Campo será lançado em 2023  com o objetivo de levar informação qualificada sobre os 
cuidados com a saúde bucal, por meio de materiais informativos, oficinas e rodas de conversa, contemplando to-
dos os ciclos de vida da população rural.

O Programa Mulheres em Campo terá nova formatação, com o objetivo de qualificar a atuação dos cursos oferta-
dos nas Administrações Regionais. 
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177 | PROJETOS E PROGRAMAS | COLEÇÃO SENAR

A Coleção Senar é composta por cartilhas, vídeos, vídeo 360º e podcasts. Está dispo-
nível no portal do Senar e no app Estante Virtual da Coleção Senar.

BALANÇO 2022

São 166 títulos de cartilhas disponíveis para download gratuito, tendo sido realiza-
dos 730 mil downloads de cartilhas e 36 mil downloads do app. Foram 250 vídeos 
publicados e mais de 21.500 visualizações. Ampliando o escopo dos recursos didá-

ticos na Coleção Senar, a tecnologia educacional tour virtual vídeo 360º foi lançada em 2022 com o tour por uma 
queijaria artesanal. Há, também, 26 podcast disponíveis.

PERSPECTIVAS 2023

Desenvolver novos títulos de cartilhas e ampliar a coleção Senar, além de desenvolver novas tecnologias com o uso 
de realidade virtual.
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179 | PROJETOS E PROGRAMAS | HUB CNA DIGITAL

O Hub CNA Digital é um espaço dedicado à inovação tecnológica, na cidade 
de Brasília, e integra a estratégia de transformação digital do Sistema CNA 
SENAR ICNA.  É um ambiente de criação e de negócios para conectar star-
tups, empresas de tecnologia, investidores, ICT’s e universidades, em modo 
presencial ou virtual, com o objetivo de buscar soluções acessíveis e adapta-
das à realidade dos produtores rurais brasileiros.

O modelo de interatividade promoverá tanto a inovação e desenvolvimento, 
quanto o refinamento de produtos já existentes, assim como o acesso aos 
potenciais usuários. 

Pesquisas junto aos produtores rurais possibilitaram o levantamento dos principais desafios enfrentados cotidiana-
mente pelos produtores rurais. Os primeiros cinco desafios compõem os editais e a expectativa é que equipes empre-
endedoras e empresas de tecnologia de todos os tamanhos a criem e/ou melhorarem produtos e modelos de negó-
cios, facilitando a introdução no mercado, e prestando relevantes serviços aos produtores rurais. Como consequência, 
produtores rurais poderão acessar inovações alinhadas às suas realidades, aumentando produtividade, reduzindo 
custos e adotando processos digitais técnicos e gerenciais que facilitarão a tomada de decisão no dia a dia.  

BALANÇO 2022

O HUB CNA Digital foi inaugurado no dia 25 de outubro, em cerimônia com a participação de autoridades, lide-
ranças do agronegócio e de diversos atores do ambiente de inovação. A grande aceitação mostra a importância do 
HUB na criação de pontes entre o setor de inovação tecnológica e o produtor rural. 

A primeira ação prática foi o lançamento do Desafio CNA Digital, a primeira chamada de investimentos conduzi-
da pelo ICNA e que permite que empresas se candidatem e apresentem suas propostas para receber (a) capital 
financeiro; (b) acesso a uma plataforma de educação, desenvolvimento de produtos e refinamento de modelos 
de negócios com mentoria, consultoria e contato com clientes; e (c) espaço físico por, no mínimo, um ano.

PERSPECTIVAS 2023

• Seleção e investimento das primeiras 5 empresas, conforme requisitos do 1º Edital;
• Parceria direta com empresas de base tecnológica, para utilização do espaço físico do Hub CNA Digital;
• Criação de rede voluntária de propriedades, nas quais serão realizados os testes das soluções;
• Novas chamadas de investimentos;
• Projeto de acesso ao mercado para empresas de tecnologia que desenvolvam soluções;
• Parcerias com instituições difusoras de tecnologias;
• Parcerias e colaboração em projetos com instituições de pesquisa e desenvolvimento;
• Incentivo para que produtores rurais adotem as soluções desenvolvidas no Hub CNA Digital.
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181 | PROJETOS E PROGRAMAS | ID AGRO

A Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas (ID Agro) é o 
sistema aplicativo (Android, iOS e web) desenvolvido pelo Instituto CNA em parceria com o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para registro de propriedade de tratores e 
demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a execu-
tar trabalhos agrícolas, em atendimento à Lei n° 13.154/2015.

BENEFÍCIOS PARA OS PRODUTORES RURAIS

• Registro gratuito;
• Permissão para transitar em via pública com máquina agrícola*;
• Não necessidade de licenciamento anual e emplacamento;
• Documento físico e digital;
• Integração com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (polícias);
• Mais segurança no mercado de usados; e
• Facilitação de financiamento bancário.

BALANÇO 2022

• Publicação do Decreto n° 11.014/2022, regulamentando o registro nacional de máquinas agrícolas;
• Reformulação do layout do aplicativo ID Agro: mais funcional e moderno;
• Treinamentos e palestras para concessionárias, federações, sindicatos e outros interessados no registro de 

máquinas agrícolas; e
• Início das operações de registro de máquinas agrícolas em outubro de 2022.

PERSPECTIVAS 2023

• Registro de máquinas agrícolas de forma remota;
• Facilitação da contratação de financiamento com a possibilidade de alienação fiduciária diretamente no do-

cumento da máquina;
• Criação do catálogo nacional de máquinas agrícolas na página do ID Agro Máquinas; e
• Integração da Tabela FIP de máquinas agrícolas.
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183 | PROJETOS E PROGRAMAS | FORRAGEIRAS PARA O SEMIÁRIDO

É uma Iniciativa do Sistema CNA, em parceria com a Embrapa, sob a coordenação do 
Instituto CNA. O objetivo é avaliar, com padrões científicos, o potencial produtivo e a 
resiliência de plantas forrageiras nas condições de clima e solo da região Semiárida, 
submetidas ao pastejo e pisoteio por ovinos e bovinos de corte e de leite; e elaborar a 
recomendação de uso racional e sustentável de materiais forrageiros para diferentes 
regiões do semiárido nordestino.

Balanço 2022

• Manutenção da coleta de dados em URT’s da fase 1: foi feita uma alteração no protoco-
lo de condução da fase 1, e nas 06 URT’s que permaneceram ativas foram realizadas coletas de dados;

• Contratação de uma consultora para auxiliar na condução das atividades em campo;
• Validação das propriedades da fase 2: as propriedades indicadas pelas Federações para a fase 2 do Projeto fo-

ram visitadas pela equipe técnica do Instituto CNA e da Embrapa para verificar a viabilidade e os requisitos para 
suportar uma URT da fase 2.

• Instalação das URT’s da fase 2 – iniciado o processo de instalação de 09 URT’s (02 URT’s de ovinos, 03 URT’s de 
bovinos de corte e 04 URT’s de bovinos de leite). O processo consiste na análise de solo da área, limpeza, prepa-
ro do solo com correção e adubação, realização dos plantios, instalação da infraestrutura de cerca, comedouros, 
bebedouros etc.

• Entrada de animais em 03 URT’s da fase 2 (ovinos em Assunção, PB; e em Senhor do Bonfim,BA; e bovinos de 
corte em Baixa Grande,BA)

• Workshop de alinhamento metodológico e operacional da fase 2;
• Realização de Visitas técnicas – 32 visitas de supervisão do desenvolvimento das URT’s.
• Apresentação do Projeto Forrageiras para o Semiárido em eventos (3º Agropec Semiárido, Agrinordeste, Con-

gresso da SBZ e Dia D) 
• Realização de 01 capacitação técnica em manejo de pastagem e coleta de dados experimentais para a fase 2.

Perspectivas 2023

• Conversão das Unidades de Referência Tecnológicas – URT’s da fase 1 em Unidades Demonstrativas.
• Lançamento do livro com conclusões finais e recomendações da fase 1 do Projeto Forrageiras para o Semiárido 

– Pecuária Sustentável.
• Realização de Dias de Campo e outras ações de difusão das tecnologias geradas com o Projeto (feiras, congres-

sos, eventos etc)
• Realização de 02 capacitações técnicas em manejo de pastagem e coleta de dados experimentais para a fase 2.
• Conclusão da instalação de todas as URT’s da fase 2 (02 URT’s de ovinos e 01 URT de bovino de corte).
• Divulgação dos resultados preliminares da fase 2 do Projeto.
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185 | PROJETOS E PROGRAMAS | MERCADO CNA

A plataforma online de comercialização de produtos agropecuários permite que o 
produtor rural monte um hotsite para expor seus produtos, como uma vitrine virtual. 
Os consumidores interessados podem contatar diretamente o produtor para fechar 
o processo de comercialização.

BALANÇO 2022

• 1.141 produtores cadastrados, de 522 municípios, de 27 unidades da federação;
• 968 compradores cadastrados, de 336 municípios; de 26 unidades da federação; 
• 20 categorias de produtos; 
• 175 tipos de produtos; 
• 1.248 produtos à venda;
• 1.503 notificações de compra-venda.

PERSPECTIVAS 2023

Modernização da plataforma por meio do desenvolvimento de aplicativo mobile para produtores rurais e consumi-
dores, permitindo a comercialização integral dos produtos, de ponta a ponta, pela plataforma.
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187 | PROJETOS E PROGRAMAS | ORIGENS BRASILEIRAS - DIGITALIZAÇÃO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Parceria entre o Instituto CNA, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Sebrae, celebrada com 
o objetivo de prover aos pequenos produtores rurais e entidades requerentes das Indicações Geográficas (IGs) bra-
sileiras, um sistema de gestão, controle e rastreabilidade. A iniciativa visa evitar fraudes, chancelando os produtores 
quanto a veracidade e pertencimento à IG, e por conseguinte transferindo confiança aos consumidores quanto a 
qualidade e diferenciação dos produtos.

BALANÇO 2022

Estudos prévios de benchmarking sobre IG´s e Assinatura do Termo de Parceria. 

PERSPECTIVAS 2023

Desenvolvimento de um sistema digital de gestão, controle e rastreabilidade, a ser utilizado pelas entidades gestoras 
e pelos produtores das IGs de café; e implementação do sistema digital.
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189 | PROJETOS E PROGRAMAS | PROTOCOLOS DE RASTREABILIDADE

Previstos na Lei de Rastreabilidade (Lei 12.097/2009), protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária têm por 
objetivo atender aos requisitos específicos de mercados consumidores, promovendo transparência e agregação de 
valor em todos os elos da cadeia produtiva. Por meio do sistema Agri Trace, a CNA realiza a gestão das informações 
dos protocolos, 14 em vigência, validando os dados recebidos por meio da comparação com os dados constantes 
na Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Balanço 2022: mais de 350 mil carcaças certificadas (de janeiro a outubro de 2022), com estimativa de agregação 
de valor superior a R$140 milhões de reais para os produtores participantes. Atualmente são 25 (vinte e cinco) mil 
produtores cadastrados nos 14 protocolos disponíveis.

Perspectivas para 2023: incentivar a abertura de novos protocolos, principalmente  nas áreas de Bem Estar Animal 
(BEA), mitigação das emissões de carbono e cadeia produtiva de suínos. 

BASE NACIONAL DE DADOS DO SERVIÇO BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOVINOS E BÚFALOS – 
BND/SISBOV

A operacionalização da BND-SISBOV pela CNA, prevista no regramento atual (Instrução Normativa 51/2018), permi-
te que as demandas das fazendas habilitadas para exportação de carne bovina para a União Europeia sejam reali-
zadas de maneira rápida e eficiente, fazendo com que o Serviço Público Federal dedique sua atuação às atividades 
relacionadas à fiscalização e auditoria.

Balanço 2022: foram atendidas mais de 1.300 fazendas habilitadas por meio da operacionalização de demandas 
encaminhadas pelas 19 (dezenove) certificadoras credenciadas pelo Ministério da Agricultura. Além disso, foi de-
senvolvido sistema informatizado em linguagem atualizada, cópia da BND-SISBOV, visando substituir o sistema 
atual que deixou de ser atualizado com o encerramento das atividades do Internet Explorer, único navegador de 
acesso e que suportou a BND-SISBOV durante os últimos 20 anos.

Perspectivas 2023: continuidade na operacionalização das demandas das fazendas habilitadas até a entrada de 
protocolo privado, que entregue as garantias exigidas pelo Mercado Europeu. Operacionalizar o novo sistema, em 
substituição à BND-SISBOV, para manutenção das exportações e gestão das informações do futuro protocolo pri-
vado.
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O Agri Trace Rastreabilidade Vegetal é um sistema desenvolvido pelo Ins-
tituto CNA com o objetivo de ajudar os produtores de frutas e hortaliças a 
realizar a rastreabilidade dos seus produtos. Essa iniciativa se deu a partir da 
Instrução Normativa Conjunta n° 02/2018 do Mapa e Anvisa, que define os 
procedimentos obrigatórios para a aplicação da rastreabilidade de produ-
tos vegetais frescos destinados à alimentação humana, com o objetivo de 
monitorar e controlar resíduos de agrotóxicos, em todo o território nacional.

BALANÇO 2022
• Foram expedidas etiquetas para 16.279 lotes de produtos (frutas e hortaliças) no sistema Agri Trace Rastreabili-

dade Vegetal;
• Adesão de 83 produtores. O sistema possui 1.475 produtores cadastrados, dos quais 311 fazem uso da ferramenta 

mensalmente;
• 37 novos centros de distribuição (associações, cooperativas e sindicatos) cadastrados, que totaliza 76 centros de 

distribuição.

PERSPECTIVAS 2023

• Divulgação do sistema em eventos agropecuários nos quais o Sistema CNA tiver participação;

• Divulgação e apresentação do sistema para os produtores atendidos pela ATEG;

• Ampliar em 20% o número de produtores que utilizam o sistema.
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