
 

Economia e política agrícola no Brasil 

Prefácio 

Apresentação 

Capítulo 1 

Definição e Importância da Agropecuária e do Agronegócio na Economia Brasileira 
1.1 Definições 
1.2 Importância da agropecuária e do agronegócio na economia brasileira 
1.3 Outros indicadores de dimensão 

Capítulo 2 

O Papel da Agropecuária no Desenvolvimento Econômico 
2.1 Conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico 
2.2 Mudanças estruturais no processo de desenvolvimento econômico 
2.3 Papéis da agropecuária no desenvolvimento econômico 

Capítulo 3 

Instrumentos de Política Econômica que Afetam a Agropecuária 
3.1 Política fiscal 
3.2 Política monetária 
3.3 Política cambial 
3.4 Política de rendas 
3.5 Política comercial 
3.6 Instrumentos de política econômica específicos para a agropecuária 

Capítulo 4 

A Cafeicultura e os Primórdios da Industrialização no Brasil 
4.1 Fases da Cafeicultura no Brasil até 1929 
4.2 Outras expansões agropecuárias 
4.3 Impactos da cafeicultura sobre a economia brasileira no século XIX e nas três primeiras décadas do século XX 
4.4 Início do processo de industrialização e sua vinculação com a agropecuária 

Capítulo 5 

Evolução da Agropecuária no Brasil no Período de 1930 a 1945: crise da cafeicultura e 
diversificação da pauta agrícola 
5.1 Década de 1930 
5.2 Período de 1940 a 1945 
5.3 Agropecuária e suas funções no processo de desenvolvimento econômico no período de 1930 a 1945 

Capítulo 6 

Agropecuária Brasileira no Período de 1946 a 1964: crescimento apesar da discriminação 
6.1 Expansão da agropecuária no período de 1946 a 1964 
6.2 Agropecuária e suas funções convencionais 
6.3 Industrialização e sua relação com a agropecuária 



Capítulo 7 

Agropecuária Brasileira no Período de 1965 a 1986: aceleração do processo de modernização 
7.1 Políticas econômicas que afetaram o desempenho da agropecuária 
7.2 Evolução da agropecuária no período de 1965 a 1986 
7.3 Importância da agropecuária no PIB brasileiro 
7.4 Importância dos produtos de base agropecuária na balança comercial 
7.5 Cumprimento das funções da agropecuária 

Capítulo 8 

Agropecuária Brasileira no Período de 1987 a 2018: crescimento com menos subsídios 
8.1 Políticas econômicas que afetaram o desempenho da agropecuária 
8.2 Desempenho da agropecuária no período de 1987 a 2015 
8.3 Evolução do PIB da agropecuária de 1987 a 2017 
8.4 Comportamento das transações externas com produtos agropecuários e agroindustriais de 1987 a 2016 
8.5 O cumprimento pela agropecuária de suas funções no processo de desenvolvimento econômico de 1987 a 
2018 

Capítulo 9 

Evolução da Estrutura Agrária Brasileira 
9.1 Relações de trabalho na agropecuária brasileira 
9.2 Evolução da estrutura fundiária brasileira 

Capítulo 10 

Considerações Finais 
10.1 Avaliação das funções da agropecuária no processo de desenvolvimento econômico do Brasil desde o século 
XIX até 2018 
10.2 Evolução das interações entre a agropecuária e o setor industrial 
10.3 Perspectivas para a evolução do setor agropecuário no Brasil 

Referências 

 


