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1. Introdução

-
-

-

Institute (IFRI) (ASTI/IFPRI, 2014).

2. Gastos em pesquisa e desenvolvimento em agricultura

Em 2000, o gasto em pesquisa e desenvolvimento orientado para agricultura (PDA) representou apenas 

-
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2.1. Gastos públicos em PDA

-

metade dos gastos. 

-

-

-

Embora os estudos apontem acréscimo de valor em PDA, nem sempre estes gastos são custeio direto para 
pesquisa. Beintema e Stads (2011) argumentam que parte expressiva destes recursos constituem aumentos salariais 
e reabilitação de infraestrutura e de equipamentos após anos de negligência. A observação da realidade dos inves-

- PAC, também incluem o Brasil nesta lógica.

 

-

-

-

Indicadores Argentina Brasil
Sul

1 275.605 515.361 179.300 106.705 96.341

PPC$ 2005)2

369,30
(a) 

1.264,53
(a)

3.100,47
(b)

2.070,77
(d) (a)

291,27
(c)

3

4,59 6,02 11,55 4,57 3,02

Governamental2

64,2(d) 46,1(a) 73,4(c)

Superior 2

41,1(a) 16,4(a) 13,4(b) 53,9(a) 17,4(c)

2

- - 50,0(g) 37,6(e) 43,1(f)

2 27,6(e) - - 14,0(g) 15,6(e)
2 5,9(e) - - 1,0(g) 3,9(e) 0,1(f)

2 2,9(e) - - 6,0(g) 9,4(e) 0,0(f)

2

3.532(a) 5.194(a) - 11.330
(d)

3.979
(a)

% pesquisadores em PDA - Setor 
governamental2

50,9(a) - 42,9(d) 46,1(a) 74,2(c)

% pesquisadores em PDA - Setor Ensino 
Superior 2

49,1(a) 16,4(a) - 57,1(d) 17,6(c)

Fonte: (1) FAO, 2014; (2) ASTI/IFPR (2014); (3) calculado pelos autores. Nota: média calculada pelos autores: 
(a) período de 2004-2006; (b) período de 2005-2007; (c) período 2006-2008; (d) período de 2007-2009; (e) 
2006; (f) 2008; (g) 2009.

-
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-
mero de pesquisadores entre os setores governamentais e de ensino superior é similar à distribuição dos recursos.

onde os recursos para a área de piscicultura representou quase 10,0%.
-

-

-

-

efeitos ambientais, aspectos da qualidade e segurança dos alimentos, matérias primas para energia e outros usos in-

2.2. Gastos privados

-

investimento estrangeiro direto direcionado para agricultura sendo grande parte advindo da América do Norte 
-

direcionado para a produção primária. (FAO, 2013).

3. Conclusões

-

de gasto por unidade de área. Considerando a importância do setor para a economia brasileira e o padrão dos 

investimentos.

consistente. A pormenorização da distribuição por área de pesquisa ou tema-foco, a obtenção de dados mais re-
centes que contemple os investimentos do PAC, dentre outros tópicos é indispensável e, como aponta o estudo 
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-
zação dos problemas. 
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