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Apresentação
Fábio André Teixeira 

Ricardo Freitas Martins da Costa

O agronegócio tem sido, desde os primórdios da história brasileira, um 
dos principais setores da Economia e responsável por gerar emprego e renda 
para os diversos atores envolvidos. Este setor se modernizou ao longo dos 
anos e, atualmente, consegue absorver novas tecnologias, que fazem com que 
a produtividade seja sempre crescente e desbravadora de fronteiras. É comum 
percebermos a presença de uma produção que, por exemplo, há cerca de trinta 
anos era inexistente e não adaptável ao clima da região e, em determinado 
momento, passa a ser o “carro-chefe” da economia de diversos municípios. Foi 
assim para a soja, o milho, o café, a cana-de-açúcar e tantos outros produtos.

Desponta neste cenário dinâmico do desenvolvimento agrícola a região 
do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Com produção diversificada e abrangente, 
apresenta um rol de variedades agrícolas que dão características e relevo para 
os municípios da região. É fácil denotar onde o café é o principal produto, 
assim com a soja, o milho ou a cana-de açúcar. Diante destes fatores, foi diag-
nosticado pelo Núcleo de Estudos Econômicos do Alto Paranaíba (NEEAP) 
da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, a necessidade de 
estudar as particularidades desta rica região e propor estudos que compreendam 
a economia local. Desde o início foi possível identificar produtos que não esta-
vam entre os mais relevantes para a economia nacional, mas que representavam 
significativa importância para a economia dos municípios, cito nestes casos o 
exemplo da produção da batata, do abacate, da cenoura e do alho.

Carente de informações regionais, a implementação do Campus UFV 
Rio Paranaíba, na cidade de Rio Paranaíba/MG, é vista como estratégica 
para a economia dos municípios da região, que conta com 31 municípios. 
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Ao completar 15 anos de existência, a UFV/CRP tem mostrado seu valor 
enquanto instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão. A interação com a ci-
dade e a região tornou-se cada vez mais forte e hoje, é possível visualizar as 
mudanças advindas desta parceria, tanto do ponto de vista econômico quanto 
social. Ao criar raízes, a instituição procura disponibilizar, além de profissionais 
altamente capacitados, estudos que envolvam diretamente a região, procurando 
estabelecer parcerias duradouras. 

O Núcleo de Estudos Econômicos do Alto Paranaíba (NEEAP) - UFV – 
Campus Rio Paranaíba, é um núcleo de pesquisas em Economia aplicada com 
estudos que envolvem temas relacionados a Economia, Administração, Finanças 
e Contabilidade, e promove debates sobre os temas relacionados, com o intui-
to de aumentar o acervo de informações sobre a região. Diante disso, cria-se 
a possibilidade da elaboração de diversos modelos econométricos aplicáveis 
às áreas de Economia, Finanças e Ciências Sociais (mais precisamente para a 
área de Políticas Públicas). O NEEAP realiza pesquisas dentro das seguintes 
linhas: Desenvolvimento Econômico, Político e Territorial em contexto de 
integração regional, Economia Aplicada ao Agronegócio, Emprego, Inflação e 
Desdobramentos Macroeconômicos, Finanças Corporativas, Gerenciamento 
de Sistemas Agroindustriais, Mercado de Trabalho no Agronegócio, Mercado 
Futuro de Commodities Agrícolas, Comportamento do Consumidor e Tribu-
tação, Mercado e Democracia. 

As primeiras conversas com o Instituto Sociocultural Brasil-China (IBRA-
CHINA), dedicado a promover a integração entre as culturas e os povos do 
Brasil, da China e de outros países de língua portuguesa, ocorreram por meio 
de uma demanda de pesquisa sobre a região do Alto Paranaíba, foco de estu-
dos do NEEAP. Este diálogo foi extremamente promissor o que possibilitou a 
realização do primeiro Workshop Brasil-China que objetivou primeiramente, 
o estreitamento dos laços institucionais e a apresentação de resultados de pes-
quisas.  As informações compartilhadas possibilitaram a consolidação de uma 
parceria que culminou na elaboração e finalização deste livro. 

Esta obra intitulada “Perfil produtivo e potencialidades do Alto Paranaíba 
a partir de estudos da Universidade Federal de Viçosa” tem como principal 
objetivo traçar o perfil produtivo da região do Alto Paranaíba, identificando 
suas potencialidades e relevância econômica. Apresenta diversos estudos reali-
zados pelos professores e alunos que compõe o NEEAP e por isso, procura ser 
abrangente em suas análises, uma vez que não se prende somente aos produtos 
tradicionalmente relevantes para o agronegócio, mas procura também, apresentar 
outras especificidades. 
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Apresenta inicialmente um panorama da evolução dos investimentos 
chineses no Brasil entre os anos de 2007 a 2018, verificando seus efeitos sobre 
a indústria brasileira. Posteriormente, mostra como, ao longo de 30 anos, esta 
região foi se moldando, a partir da inserção de novas variedades produtivas e 
importantes inovações tecnológicas, acompanhando o desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro. Tais resgates mostram que, embora impulsionado pelas 
lavouras de café, milho e soja, tornou-se importante também a produção de 
feijão, da batata, do abacate, da cana-de-açúcar, do algodão e do leite para a 
economia regional.

Nesta visão abrangente, estabelece-se as relações comerciais entre Brasil 
e China, principalmente as que denotam o expressivo crescimento das expor-
tações brasileiras a partir de 2003, ligado à economia chinesa e sua política 
de segurança alimentar. Complementando, apresenta o desempenho de umas 
das culturas mais relevantes para a região: o café. Este desponta como um dos 
principais produtos demandados pela China (juntamente com a soja e o milho), 
importantes para a pauta de cooperação entre as duas nações, com potencial 
para geração de novos negócios, emprego e renda. Pressupõe-se que as análises 
subsequentes são necessárias para se entender algumas nuances da região do Alto 
Paranaíba e por isso, direcionou-se nesta parte da obra, para a compreensão do 
mercado do café e da soja, seguido pelas análises de produtos tradicionais para 
a região como o alho, o abacate e a batata. Formam-se, a partir destes produtos, 
cadeias produtivas estruturadas, que se ligam ao mercado consumidor interno 
e externo, atraindo diversas agroindústrias, responsáveis por agregar valor e 
produtividade as variedades produzidas.

Por fim, procurou-se demonstrar o esforço do estado brasileiro em de-
senvolver a sua matriz institucional como forma de se promover a segurança 
jurídica e melhoria da competitividade nacional, posicionando o Brasil em um 
destino seguro para investimentos produtivos.

Outras importantes análises poderiam ter sido abordadas neste livro, como 
por exemplo a da cadeia do leite, uma vez que a região do Alto Paranaíba é 
uma das principais bacias leiteiras do país e  a cadeia da mineração, isto porque 
encontra-se na região uma das maiores jazidas de nióbio do mundo, na cidade 
de Araxá e desponta-se importantes explorações minerais nas cidades de Serra 
do Salitre e Tapira. Contudo, tais assuntos passam a ser alvo de estudos mais 
aprofundados e poderão ser tratados em oportunidade própria.

Desta forma, é possível concluir que este livro apresenta abordagens para 
entender as particularidades da região do Alto Paranaíba e a importância dos 
diferentes produtos de origem agrícola, traçando suas potencialidades e mos-
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trando que investimentos direcionados nestas áreas possibilitarão geração de 
renda e emprego, impulsionando as economias dos municípios que compõe 
essa localidade. Material de consulta para diversos leitores ávidos por conhecer 
melhor, parte do Cerrado Mineiro.

Fábio André Teixeira e Ricardo Freitas Martins da Costa
Coordenadores do Núcleo de Estudos Econômicos do Alto Paranaíba (NEEAP)
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介绍

自巴西历史开始以来，农业综合企业就一直是经济的主要部门之

一，为各方创造就业机会和收入。多年来，农业综合企业已经实现了

现代化，如今，它能够吸收新技术，从而使生产率始终在增长并突破

了前沿。我们通常能注意到某些种大约三十年前不存在并不适应地区

气候的产品，而在一定时候成为若干市镇经济的“旗舰”产品。大豆、

玉米、咖啡、甘蔗和许多其他产品也如此。

在这种动态的农业发展形势下，米纳斯吉拉斯州的巴拉那伊巴河

上游地区就突出了。以多样化和全面的生产，该地区显示一系列农业

品种，为当地市镇提供特色和重要性。辨别某一个地方的主要产品容

易，列入咖啡、大豆、玉米或甘蔗。由于这些因素，维索萨联邦大学

巴拉纳伊巴河校区的巴拉那伊巴河上游地区经济研究中心（NEEAP）

诊断了对该富裕地区的特殊性进行研究并提出了解当地经济的研究的

必要性。一开始就可以识别与巴西国民经济不相关的产品，但这些产

品对市镇经济具有重要意义，在这种情况下的，我提到土豆、鳄梨、

胡萝卜和 大蒜的生产。

因缺乏地方信息，在里约巴拉那伊巴市（米纳斯吉拉斯州）成立

维索萨大学巴拉那伊巴河校区被认为对该地区的市镇（总共31）经济

具有战略意义。经过15年的发展，UFV/CRP已证明它作为教学、研究和

科学推广机构的价值。大学与城市以及与地区之间的互动日益紧密，

如今，可以从经济和社会的角度直观地看到这种合作关系所产生的变

化。通过建立根基，该机构除了谋求提供和培养有素的专业人员外，

还有意供应与该地区直接有关的研究，以寻求建立持久的伙伴关系。

巴拉那伊巴河上游地区农业综合研究中心（NEAAP）- 维索萨联邦大

学 - 巴拉那伊巴河校区，是应用经济学研究的中心，涉及与经济学，
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管理学，金融和会计有关的主题，并促进了相关主题的辩论，以增加馆

藏和该地区有关的信息。鉴于此，有可能创建适用于经济学，金融和

社会科学领域（尤其是公共政策领域）的几种计量经济学模型。研究

中心按照以下方面进行研究：区域一体化背景下的经济、政治和领地

发展，应用于农业综合企业的经济学、就业、通货膨胀和宏观经济发

展，公司财务，农业工业系统的管理，农业综合企业的劳动力市场，

农业商品期货市场，消费者行为和税收，市场与民主。 

中巴社会文化研究中心（IBRACHINA）致力于促进中国、巴西和

其他葡萄牙语国家的文化与民族之间的融合，与该社会文化交流中心

的首次对话是通过对巴拉那伊巴河上游地区的研究需求而进行的，这

就是 NEEAP 研究的重点。这次对话极为有前途，这使举办第一届中

巴研讨会成为可能，该研讨会的主要目的是加强机构联系并展示研究

成果。共享的信息使巩固伙伴关系成为可能，而最终达到了这本书的

准备和完成。

此作品“维索萨联邦大学研究巴拉那伊巴河上游地区的生产概况

和潜力”旨在勾勒出来巴拉那伊巴河上游地区的生产概况，鉴定其潜

力和经济重要性。这本书介绍了组成 NEEAP 的教师和学生进行的几

项研究，因此企求对其进行全面的分析，因为它不仅限于传统上与农

业综合企业相关的产品，而且也意欲提出其他特殊物。

最初，它概述了2007年至2018年间中国在巴西投资的演变，验证

其对巴西产业的影响。随后，它展示了在过去30年中，随着巴西农业

综合企业的发展，该地区如何通过引入新的生产品种和重要的技术创

新来塑造自己。这些研究表明，尽管受到咖啡、玉米和大豆作物的推

动，其他豆类、马铃薯、鳄梨、甘蔗、棉花和牛奶的生产对区域经济

也已变得重要。

从这种全面的观点来看，指明了中巴之间的商业关系，主要是那些

表示自2003年以来巴西出口增长的贸易关系，与中国经济及其粮食安

全政策有关。此外，它还讲述了该地区最重要的农作物之一：咖啡。

咖啡已成为中国需求的主要产品之一（包括大豆和玉米），对两国之

间的合作议程很重要，并具有创造新业务、创造就业机会和增加收入

的潜力。预先假定随后的分析对于理解巴拉那伊巴河上游地区的某些

细微差别是必要的，因此，该部分作品的目的是为了理解咖啡和大豆

市场，然后进行地区传统产品的分析，列如大蒜、鳄梨和土豆。这些

产品形成了生产链而连接到内部和外部消费者市场，吸引了多个负责

为所生产的品种增加价值和生产力的农业产业。

最后，我们试图证明巴西政府在发展其体制矩阵方面所做的努力，

以此来促进法律安全和提高国家竞争力，从而将巴西置于有生产力投

资的安全目的地。
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本书中可能还涉及了其他重要分析，例如：牛奶链分析因为巴拉

那伊巴河上游地区是巴西主要的乳品生产区之一，采矿链因为在该地

区的阿拉沙城市有全世界最大的铌矿床之一，而在塞拉杜萨利特里城

市和塔皮拉城市正在出现重要的采矿业区。但是，这些事情是需要进

一步研究的主题，应在本书的第二卷中解决。

因此，可以断定这本书提出的一些了解巴拉那伊巴河上游地区特

殊性的方法以及不同农业产品的重要性，描绘其潜力，并表明在这些

领域的有针对性的投资将能够创造收入和就业机会，促进了组成该地

区的市镇的经济发展。对有感兴趣了解米纳斯吉拉斯部分热带草原的

阅读者的参考材料。

Fábio André Teixeira e Ricardo Freitas Martins da Costa

法比奥·安德烈·特谢拉 与 里卡多·弗雷塔斯·马丁斯·达·科斯塔

巴拉那伊巴河上游地区经济研究中心（NEEAP）的协调员
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Prefácio
Demetrius David da Silva

Rejane Nascentes

É com muita satisfação que aceitamos o convite para prefaciar este livro 
que trata de pesquisas científicas realizadas pelo Núcleo de Estudos Econô-
micos do Alto Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio 
Paranaíba (NEEAP-UFV CRP), em parceria com o Instituto Sociocultural 
Brasil-China (IBRACHINA).

O NEEAP, coordenado pelos professores Fábio André Teixeira e Ricardo 
Freitas Martins da Costa, vem realizando amplo e profundo trabalho de inves-
tigação científica, integrando conhecimentos das áreas de macro e microeco-
nomia em intersecção com as ciências agrárias, tendo como interesse principal 
a confluência (e os resultados dessa) do agronegócio com o desenvolvimento 
econômico e social da região do Alto Paranaíba, MG, onde fica o mais recente 
campus da UFV.

Esta obra é composta por 11 (onze) capítulos que correspondem a pesquisas 
feitas por professores pesquisadores das áreas de Administração de Empresas, 
Ciências Econômicas, Estatística, Ciências Contábeis e também do Direito, 
construindo um panorama amplo e consistente sobre o agronegócio no Brasil e 
no mundo, sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China e a importância 
dessas relações para o Produto Interno Bruto (PIB) e a Balança Comercial, 
assim como sobre a evolução e o estado atual da atividade agropecuária da 
região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Utilizando uma extensa base de dados nacionais e internacionais, os autores 
realizam um trabalho robusto, lançando mão dos mais conceituados métodos 
de coleta e análise de dados. Com pesquisas que abrangeram séries temporais 
de até duas décadas, é possível ter uma clara visão da evolução dos diversos 
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fenômenos que se propuseram a examinar, desde a evolução dos investimentos 
chineses no Brasil tanto em quantidade quanto em variedade, passando pela 
maneira como isso tem influenciado as relações comerciais entre os dois países. 
É uma verdadeira radiografia do aprimoramento do agronegócio em regiões 
cruciais para o Estado de Minas Gerais (com especial ênfase na região do Alto 
Paranaíba), com a análise das principais culturas (o café como a mais expressiva 
delas) que compõem a atividade agropecuária da região e culminando com 
uma oportuna e primordial investigação acerca do aspecto da segurança jurí-
dica proporcionada pelo Estado Brasileiro no que se refere a atual forma de 
tratamento da questão das regularizações fundiárias.

Assim, indicamos fortemente esta obra fundamental para o conhecimento 
e o aprofundamento nos diversos aspectos que concernem às questões que hoje 
informam a relevância incontestável do agronegócio para o nosso país, com suas 
enormes potencialidades econômicas (e portanto, também sociais) para todo 
o território e especialmente para esta rica (e em franca expansão) região do 
Estado de Minas Gerais onde, não por acaso, a Universidade Federal de Viçosa 
escolheu avançar suas fronteiras de ensino, pesquisa e extensão.

Examinar e conhecer bem a dinâmica do desenvolvimento do agrone-
gócio e seus desdobramentos, com seus diversos fatores e variáveis ajudam a 
compreender o passado e o presente desse primordial setor econômico e são 
imprescindíveis para o planejamento das políticas públicas e dos investimentos 
privados que serão os vetores de toda a atividade agropecuária da região nos 
próximos anos.

Demetrius David da Silva
Reitor da Universidade Federal de Viçosa

Rejane Nascentes
Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa
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前言 

我们非常满意地接受写这本书序言的邀请。本书涉及中巴社会文化

研究中心（IBRACHINA）与巴拉那伊巴河上游地区经济研究中心(NEEAP)

合作开展的科学研究

由 Fábio André Teixeira 教授和 Ricardo Freitas Martins da 

Costa 教授协调的NEEAP一直在进行广泛而深入的科学研究工作，将宏

观和微观经济学领域的知识与农业科学结合，主要兴趣为农业综合企

业（和相关结果）与巴拉那伊巴河上游地区的经济和社会发展融合。

这本书由十一章组成，分别对应于工商管理、经济科学、统计学、

会计科学以及法律领域的研究教授所做的研究，它还为巴西和全世界的

农业综合企业、巴中贸易关系对国内生产总值和贸易平衡的重要性、

以及米纳斯吉拉斯州巴拉那伊巴河上游地区农业活动的演变和当前状

况建立广泛而一致的全景。

利用广泛巴西和国际数据库，作者使用最重视的数据收集和分析方

法来进行可靠的工作。通过研究长达二十年的时间序列，可以清晰地了

解作者研究的各样的18种现象演变，从中国在巴西投资的数量和种类的

演变，包括投资如何影响了两国之间的贸易关系。这是对米纳斯吉拉斯

州重要地区（特别侧重于巴拉那伊巴河上游地区）的农业综合企业发

展的真实射线照相，作者同时也分析了构成本地主要作物的农作物（

咖啡是其中最有代表性的农作物）。在本书的结尾，我们将巴西当前

提供的法律安全方面处理土地合法化问题来进行及时而原始的调查。

因此，我们强烈建议阅读这部基础性的作品，以获取知识，并在涉

及与农业综合企业对巴西相关问题和各个方面进行深化。对于整个巴

西，特别是对于米纳斯吉拉斯州这个富裕（又迅速扩张）的地区，农
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业综合企业有巨大的经济和社会潜力。所以，维索萨联邦大学（UFV）

不是随便地选择在这里发展教学、研究和科学推广的前沿。

以各种因素和变量地分析和了解农业综合企业的动态发展和后果

助于理解这个重要经济部门的以往和当今，并对于规划公共政策和私

人投资非常必要，它们将成为未来几年在这里所有农业活动的载体。

维索萨市，2020年 9月 23日。 

德米特里·大卫·达席尔瓦（Demetrius David da Silva ）

维索萨联邦大学院长 

荷佳尼·纳森特斯（Rejane Nascentes ）

维索萨联邦大学副院长
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