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Ao  longo  dos  últimos  anos,  a  Embrapa  juntamente  com  várias  outras 
instituições de pesquisa federais ou estaduais, universidades, iniciativa privada e 
diferentes  empresas  de  assistência  técnica  e  de  extensão  rural,  gerou 
conhecimentos  e tecnologias que viabilizaram a exploração agrícola  do Bioma 
Cerrado,  possibilitando  ao  mesmo  tempo,  conhecer,  preservar  e  utilizar 
racionalmente a biodiversidade desse ecossistema.

Nas  últimas  três  décadas,  o  agronegócio  passou  a  ocupar  posição  de 
destaque  no  processo  de  desenvolvimento  brasileiro,  provendo  as  populações 
urbanas com alimentos a custos reais decrescentes, mesmo com o aumento da 
demanda interna, suprindo com matérias-primas a agroindústria, gerando divisas, 
dinamizando a indústria de insumos e o setor de serviços.

Participando diretamente da expansão do agronegócio brasileiro, o Bioma 
Cerrado emergiu desse processo como um dos mais expressivos devido à sua 
extensa  área  geográfica  com  características  edafoclimáticas  que  propiciaram 
intervenções visando ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e florestais, 
com avanços na produção e, sobretudo, na produtividade. 

Atualmente, o agronegócio brasileiro contribui com aproximadamente 30% 
do  produto  interno  bruto  (PIB)  e  emprega  em  torno  de  40%  da  população 
economicamente ativa  e responde em grande parte  pelo  superávit  da balança 
comercial do País. Nesse contexto, o Bioma Cerrado responde por 42% do que 
representa o agronegócio brasileiro no PIB. O uso de conhecimentos e tecnologias 
gerados  pela  Embrapa  e  demais  instituições  que  atuam  no  Bioma  Cerrado 
contribuíram  decisivamente  para  a  incorporação  dessa  região  ao  processo 
produtivo,  possibilitando  o  aumento  da  produtividade  e  da  competitividade  da 
atividade agrícola da região e do País. 

Quanto  à  participação do Cerrado na produção nacional,  podemos citar 
como exemplos a de soja que é de 63,5%, a de arroz que é de 37%, a de café que 
é de 48%, a de milho que é 26%, a de feijão que é de 30% e a de algodão que é 
de 76%. A participação do Cerrado em termos de rebanho bovino é ao redor de 
36,02%, mas quando se fala em termos de produção de carne propriamente dita o 
valor é de 55% da produção nacional.

Com  base  em  todos  os  fatos  descritos  anteriormente,  gostaríamos  de 
ressaltar  a importância da existência de empresas de assistência técnica e de 
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extensão rural fortes, bem estruturadas e com um quadro de pessoal bem treinado 
e em número suficiente para atender às várias demandas do setor produtivo em 
cada estado brasileiro, em especial na região do Cerrado.

O Estado de Goiás está totalmente dentro do Bioma Cerrado e por sua 
importância agropecuária no contexto brasileiro e também por sua localização no 
coração desse Bioma,  é  um Estado que realmente  merece e  precisa  de  uma 
empresa  de  assistência  técnica  e  de  extensão  rural  com  as  características 
descritas  anteriormente,  se  possível  com orçamento  próprio,  para  transferir  as 
várias tecnologias geradas pela pesquisa para os nossos produtores rurais, sejam 
eles pequenos, médios ou grandes. Todos precisam da pesquisa e da extensão 
rural, pois todos pagam seus impostos de uma forma ou de outra.

Gostaríamos  de  sensibilizar  a  todos  os  governantes  a  nível  estadual  e 
municipal do Estado de Goiás que não permitam que a extensão rural do Estado 
de Goiás perca sua força e todo o seu potencial,  pois  caso isso aconteça os 
prejuízos serão muito grandes e todo o setor agropecuário, o povo desse estado e 
de nosso país serão os que mais sentirão os efeitos negativos de um fato como 
esse. 

O  Estado  de  Goiás  deve  estar  preparado  para  atender  às  demandas 
internas e externas por alimentos, com ganhos em produtividade além de sempre 
procurar atender a todas as exigências crescentes da sociedade em relação à 
segurança alimentar e aos impactos ambientais. Isso somente será conseguido 
com uma empresa de assistência técnica e de extensão rural forte e atuante e por 
esta razão contamos sempre com o valioso apoio de nossos governantes.
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