
EMBRAPA/CEPEA

Proposta de estudo: 

PERCEPÇÃO E PROSPECÇÃO DO 

DESEMPENHO DAS CADEIAS 

PRODUTIVAS DO ARROZ E DO FEIJÃO 

NO BRASIL



1. PROPOSTA INICIAL
1) Elaborar questionários, abordando temas:

• Tecnologia, 

• Políticas públicas

• Mercado interno e internacional;

• Consumo.

2) Consulta/participação segmentos da cadeia produtiva

3) Envio dos questionários;

4) Consulta e colaboração à profissionais fora das Câmaras;

5) Tabulação e análise preliminar dos dados;

6) Revisão de literatura;

7) Novos contatos para dirimir dúvidas;

8) Apresentação na última reunião das 2 Câmaras em 2021;

9) Divulgação dos resultados (relatórios e artigos).



2. NOVO ESCOPO

Objetivos: 

a) captar as percepções correntes dos agentes das cadeias produtivas 

(insumos, produção agrícola, agroindústria e agrosserviços) do arroz e 

feijão no Brasil quanto ao desempenho, entraves e desafios atuais;

b) prospectar junto aos agentes as potencialidades e rumos a serem 

seguidos tendo em vista o fortalecimento e a robustez dessas cadeias;

c) ampla e profunda pesquisa analisando dados setoriais e de mercado 

disponíveis para verificação das suas tendências de produção, 

consumo, preços, custos, produtividade, rentabilidade e 

competitividade;

d) elaborar, em conjunto com os agentes do setor, propostas de 

rearranjos organizacionais e institucionais, inclusive readequações 

dos programas e políticas públicas voltadas para essas cadeias.



3. METODOLOGIA
Atividades: 

i. As informações relativas às percepções e prospecções serão: 

a) coletadas através das consultas mediante aplicação de questionários e, 

também, realização de entrevistas estruturadas junto a especialistas e 

agentes das cadeias individuais aos agentes das cadeias;

b) tabuladas e organizadas compatibilizando-as estruturalmente; 

ii. As análises dos dados setoriais e de mercado levarão a uma visão estrutural 

(distribuição regional e por tamanho das unidades produtivas) e do desempenho 

(produtividade, agregação de valor) dos elos das cadeias produtivas, separados por: 

a) insumos e maquinários, 

b) agropecuária, 

c) agroindústria, 

d) agrosserviços (logística e comércio); 

iii. Consolidação dos resultados de consultas aos agentes das cadeias e das análises de 

dados setoriais e de mercado, com elaboração em consonância com os agentes das 

cadeias propostas de rearranjos organizacionais e institucionais, inclusive 

readequações dos programas e políticas públicas. 



4. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Especificamente, serão estimados e analisados os seguintes tópicos no estudo 

técnico: 

a) Caracterização da produção agropecuária, ao beneficiamento e processamento, aos 

serviços, ao mercado atacadista e ao mercado varejista; 

b) Valor Adicionado (PIB) dos segmentos (Insumos, Agropecuária, Agroindústrias e 

Agrosserviços) das cadeias produtivas; 

c) Força de trabalho: contingente, qualificação e produtividade, emprego, produtividade;

d) Custos de produção agrícola e uso de insumos e tecnologia nas principais regiões 

produtoras; 

e) Preços nas principais regiões produtoras; 

f) Transmissão de preços: produtor/atacado/varejo;

g) Comportamento e tendências do consumidor: preço, renda, pontos de venda, efeitos 

demográficos;

h) Mercado Externo: tendências de competitividade, transações comerciais.



5. PAPEL DAS ENTIDADES MEMBROS 

DAS CÂMARAS E DO ARROZ E DO 

FEIJÃO 

CÂMARA/MAPA 

a) Participar ativamente do processo;

b) Incorporar na agenda os temas selecionados.

ENTIDADES/REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES MEMBROS

a) Apoiar e participar efetivamente o processo;

b) Respondendo os questionários e contatos;

c) Encaminhando questionários para consumidores;

d) Participar efetivamente encontros/consultas individuais quando for acionado;

e) Colaborar na busca de recursos financeiros.



6. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E 

BENEFÍCIOS PARA O SETOR

PARTE TEÓRICA

a) Estudos básicos

b) Artigos acadêmicos

c) Artigos em jornais e revistas

d) Livro

PARTE APLICADA

a) Debater, à luz de fundamentos teóricos e dados, percepções dos atores 

apresentadas ao longo do processo;

b) Subsidiar e alavancar projetos de políticas públicas para o setor;

c) Informações sobre o comportamento do consumidor.



7. PARCERIA EMBRAPA/CEPEA
A essência da  proposta continua, porém com mais profundidade e robustez metodológica!

Equipe:

• CEPEA: A equipe técnica envolvida no projeto será de 12 técnicos (Professores, 

profissionais mestres e doutores de diferentes áreas)  e estagiários (a serem 

contratados). 

• EMBRAPA: Pela Embrapa são dois doutores e um estagiário doutorando) 

Experiência em estudos desta natureza

Credibilidade

Possui estrutura para coleta e de banco de dados 

Flexibilidade para estabelecer contratos de prestação de serviço

Orçamento:

• CEPEA: Custos para o desenvolvimento do trabalho, equipe, custos administrativos, 

financeiros e jurídicos envolvidos: 

• R$ 95.000,00  para a cadeia do arroz 

• R$ 115.000,00 para a cadeia do Feijão

• Estes valores poderão ser desembolsados em até seis parcelas mensais, iguais e 

sucessivas.

• O contrato deverá ser firmado com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de 

Queiroz, entidade sem fins lucrativos que administra os recursos do CEPEA.

• EMBRAPA: Não haverá custos adicionais (uso de recursos próprios).



Gratos pela atenção

Contatos: 

Carlos Magri Ferreira (carlos.magri@embrapa.br)

Alcido Elenor Wander (alcido.wander@embrapa.br)

Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros (gscbarro@usp.br)

Lucilio Rogerio Aparecido Alves (lralves@usp.br)

Nicole Rennó (nicole.renno@cepea.org.br)


