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1 – INTRODUÇÃO
O Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgão integrante da Agência Paulista de
Tecnologia para os Agronegócios (APTA) produz, sistematiza e disponibiliza análises técnicocientíficas, dados e informações estatísticas na área de sócio-economia aplicada à agricultura,
visando seu desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, tem por atribuições:
• Realizar pesquisas e produzir informações e análises estratégicas, para auxiliar no
processo de tomada de decisão de agentes públicos e privados;
• Analisar políticas públicas e propor medidas, visando conferir maior
competitividade do agronegócio;
• Desenvolver estudos e propor ações para estimular as atividades econômicas do
setor agropecuário;
• Transferir conhecimento por meio de cursos “lato sensu”, seminários, workshops e
assessoramento para capacitar os agentes ligados ao agronegócio;
• Contribuir para o desenvolvimento equilibrado entre o econômico, o social e o
ambiental no agronegócio.
Primeira instituição a produzir estudos sobre Economia Agrícola no Brasil, em seus 76
anos de atividades a serviço da sociedade, construiu trajetória marcada pelo pioneirismo em
vários temas, conceitos e métodos atrelados à realidade agrícola do estado e do país. O
desempenho de suas atividades é pautado na competência e qualificação de seus recursos
humanos e na transparência e isenção em seus produtos e processos, o que lhe permite gerar e
disponibilizar em tempo hábil Banco de Dados de referência nacional.
Os propósitos da moderna agricultura circunscrevem-se dentro de princípios como a
sustentabilidade, redução das emissões e do mercado globalizado, exigindo promoção de
simbiose em suas dimensões ambiental, social e econômica com a competitividade, qualidade
e rastreabilidade. Nesse contexto, cabe à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo (SAA-SP), por meio de suas instituições, dentre as quais o IEA, estimular a
ampliação da produção paulista, promovendo a geração de emprego e renda e as exportações
do agronegócio paulista, visando contribuir para a eficiência de processos e produtos com total
respeito ao meio ambiente.
Para atingir esses objetivos é fundamental que as políticas públicas estejam
corretamente dirigidas, articuladas e sintonizadas com as tendências setoriais para o adequado
aproveitamento das potencialidades regionais, isto é, fundamentadas em informações,
parâmetros/indicadores e análises de cunho técnico-científico.
Em 2018, as ações da SAA-SP e de suas instituições foram orientadas pelas diretrizes e
metas propostas pelo Programa do Governo do Estado de São Paulo para a agricultura
(Monitoramento de Metas do PPA 2016-2019 – SimPPA 2016-2019), cujos principais eixos foram
promover: melhoria da qualidade dos produtos e processos; aprimoramento da infra-estrutura
e logística setorial; inovações focadas na melhoria da competitividade dos produtos e bem estar
social (emprego e renda); estratégias para redução das disparidades regionais; segurança
sanitária e alimentar.
Com base no exposto, em atendimento ao Sim PPA 2016-2019, o IEA orientou suas
atividades para:
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• Estímulo ao envolvimento nas demandas regionais, mediante a orientação na busca de
competitividade e sustentabilidade; aliado à discussão junto às instituições locais e
organizações sociais, compondo projetos coletivos de base territorial;
• Necessidade de geração de emprego e renda no agronegócio, mediante a orientação do
desenvolvimento das atividades de agregação de valor, certificação e de distribuição dos
produtos agrícolas, bem como a associação dessas orientações às atividades de outros
setores que mantêm interface com a agricultura;
• Novas possibilidades decorrentes da constante revolução tecnológica enquanto influências
nos setores de logística, consumo alimentar e meio ambiente;
• Capacitar recursos humanos capazes de sugerir políticas públicas para gestão adequada
das questões sócio-econômicas e ambientais, possibilitando a introdução de novos
processos produtivos preservacionistas e/ou poupadores de recursos naturais;
• Agroenergia, sob a ótica do papel da biomassa na matriz energética paulista e brasileira e
de seus impactos sobre o uso do solo e sobre o emprego;
• Segurança sanitária e alimentar e na qualidade do trabalho, como padrões determinantes
dos mercados interno e externo;
• Aprimoramento metodológico das estatísticas e geração de novas séries de dados e
informações, em consonância às mudanças na agricultura e economia em geral.
• Disponibilização das informações geradas, com qualidade, rapidez e confiabilidade.
As atividades realizadas pelo IEA, em 2018, relativas à gestão de pesquisa e
desenvolvimento, à geração e disponibilização de informações estatísticas e à prestação de
serviços, estão consolidadas nos itens Geração do Conhecimento, Geração de Informações
Estratégicas e Difusão/Transferência do Conhecimento e de Informações.
O objetivo deste relatório é apresentar balanço da atividade de pesquisa e
desenvolvimento realizada pelo IEA, concedendo conhecimento à APTA, à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento e à sociedade sobre o resultado do esforço realizado por sua
equipe, contribuindo assim na formulação das atividades a serem desenvolvidas em 2018.
Conforme Decreto nº 63,279, de 19 de março de 2018 ocorreu mudança na direção da
instituição. Nessa ocasião aproveitou-se o momento para repensar linhas de trabalho e
mecanismos de estímulo para produção de maior comprometimento e integração entre as
equipes de trabalho. Ademais, procedeu-se revisão na forma de acesso aos produtos gerados,
permitindo maior interface com os usuários dos dados estatísticos e possibilidades de
customização de informações.
Atualmente agregam-se as equipes e os produtos por área de atuação dentro de dois
centros técnicos. A integração entre o Centro de Pesquisa de Informações Estatísticas dos
Agronegócios (CPIEA) e o Centro de Pesquisa de Estudos Econômicos dos Agronegócios (CPEEA)
pretende oferecer maior dinamismo à realização dos trabalhos de rotina como também reforçar
o caráter multidisciplinar nos estudos.
Assim foram criados grupos de trabalho com produtos e temas determinados com
elaboração de projetos atividade que foram desenvolvidos ao longo do ano.
Os temas relacionados às pesquisas serão desenvolvidos atrelando as competências
científicas da equipe com as demandas institucionais e externas (setor, governo e sociedade).
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2 - GERAÇÃO DO CONHECIMENTO: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
Em 2018, a programação de pesquisa do Instituto de Economia Agrícola - IEA foi
desenvolvida em consonância com as ações de geração do conhecimento da Agência Paulista
de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) e dos Programas da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo – SAA/SP.
Os temas socioeconômicos abordados nos estudos e análises sobre o ambiente agrícola
realizados pelo IEA, geralmente, apresentam caráter transversal e relevância para outras áreas
disciplinares da pesquisa agrícola. Destaca-se que, esse tratamento multidisciplinar, inclusive,
implica na participação de sua equipe em projetos com outras instituições, cujas abordagens
prescindem de análises socioeconômicas.
Dos elos produtivos que compõem o complexo do agronegócio, o primeiro está à
montante e é formado pelas empresas que vendem os insumos (adubos, agrotóxicos, ração,
etc.), máquinas (trator, colheitadeiras, etc.) e equipamentos (arados, grades, bombas, etc.) para
a atividade agrícola. Convencionou-se chamar este elo de "antes da porteira". O segundo elo se
refere à produção agrícola, propriamente dita, comumente chamada da produção que se dá
"dentro da porteira". Este inclui desde a pequena produção familiar até os grandes
empreendimentos agrícolas e/ou agroindustriais. A terceira e última etapa, corresponde ao
setor à jusante, chamado de "depois da porteira", que atualmente se apropria da maior parcela
da renda gerada e apresenta tendência de aumento nessa participação. Essa complexidade do
setor exige uma diversidade no enfoque para um mesmo tema e entre temas. Como exemplo,
para o Estado de São Paulo, tem-se a produção do segmento citrícola que é composto por
produtores independentes e por produtores integrados verticalmente (unidades industriais),
que se distinguem tanto em termos do porte do empreendimento, quanto à gestão, emprego
de tecnologia, aquisição de bens e insumos, emprego, impacto ambiental, etc. A amplitude
temática inclui desde o desenvolvimento de metodologias para estimativa e previsão de safras
agrícolas, índices de paridade, preços agrícolas nos diferentes elos da cadeia de produção, para
alimentação de banco de dados, gestão e organização do negócio agrícola e estudos propositivos
para planejamento local/regional e delineamento de políticas públicas.
A agricultura familiar, importante segmento de produção do setor agrícola brasileiro e
paulista, constituída por número expressivo de produtores e/ou de Unidades de Produção
Agropecuária (UPAs) com pequeno e médio porte, nesse novo milênio enfrentam sérios
entraves econômico-financeiro-tecnológicos com comprometimento de sua sustentabilidade.
Entre as principais causas encontram-se o modelo de desenvolvimento agrícola, implantado a
partir da década de 60 no Brasil, cujo principal pilar foi o crédito rural subsidiado para induzir a
adoção de tecnologia de produção moderna e que durante os anos 70 e os 80 eram elevados. A
partir dos anos 90 os subsídios foram drasticamente reduzidos/eliminados, até por exigência do
Acordo Agrícola firmado junto à Organização Mundial do Comércio – OMC, resultando no
encarecimento relativo dos custos de produção de diversos produtos vis-à-vis o comportamento
das receitas. Soma-se a esse comportamento o aumento da concorrência nos mercados em uma
economia cada vez mais globalizada, a migração do protecionismo tarifário para as barreiras
comerciais dos países desenvolvidos e a abertura indiscriminada do mercado interno brasileiro.
Estes fatos resultaram na inserção da agricultura familiar no complexo rural mundial,
que compreende as etapas de produção, processamento, distribuição e consumo, sendo que os
elos formados pelo processamento e a distribuição são os que mais têm aumentado sua
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participação relativa na apropriação do valor agregado. Essa tendência é acentuada pela
presença de atores formados por grandes empresas, tanto multinacional como nacional. Esse
cenário mostra a importância da continuidade de ações para promover junto a esses agricultores
a utilização de ferramentas que lhes permitam atuar no mercado sob o princípio da
racionalidade econômica, para ampliar sua inclusão e frear o processo histórico de exclusão, ao
permitir a esse segmento maior apropriação do valor agregado dos produtos finais
comercializados.
Conforme as A e científicas desenvolvidas pelo IEA, o desenvolvimento de estudos
aplicados junto aos agricultores familiares inclui desde pesquisas de mercado até análise do
potencial num dado espaço territorial. Isto tem gerado informações fundamentais para embasar
a definição dos tipos de produto, preço e praça de vendas, que permitirão estimar a escala de
produção adequada. Estes procedimentos permitem a implantação de um sistema inteligente
contendo as informações geradas, com base em de dados primários e secundários e atualização
sistemática.
O conhecimento do mercado é o primeiro passo no sentido de o agricultor conhecer o
seu contexto de atuação. Para consolidar o seu negócio também é necessária a adoção de
tecnologia gerencial, a aplicação da metodologia de organização do negócio agrícola - que utiliza
amplamente os conceitos da administração por objetivos por meio do software ACANT,
desenvolvido pelo IEA, o qual propicia condições para a geração de informações e tem sido a
base para a gestão de negócio de vários ramos da atividade agrícola – utilização de base de
dados referenciais sobre elementos essenciais ao negócio agrícola, tais como, preço, custo de
produção, coeficientes técnicos de utilização de fatores, área, produção e produtividade, etc.
Em 2018 foram realizadas atividades institucionais referentes a 66 projetos de pesquisa, assim
distribuídos: 30 pesquisas em que o líder é pesquisador científico do IEA e 21 projetos em que
os pesquisadores da Instituição participam como membros de equipes interinstitucionais. Desse
total geral, 15 pesquisas foram finalizadas até o mês de dezembro e 51 continuarão em
andamento em 2019.
A seguir os projetos, com o respectivo número de registro de pesquisa (NRP),
cadastrados junto ao Sistema de Informações Gerenciais dos Agronegócios (SIGA) da APTA/SAA.

Em 2018, a programação de pesquisa do Instituto de Economia Agrícola - IEA foi
desenvolvida em consonância com as ações de geração do conhecimento da Agência Paulista
de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) e dos Programas da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo – SAA/SP.
Os temas socioeconômicos abordados nos estudos e análises sobre o ambiente agrícola
realizados pelo IEA, geralmente, apresentam caráter transversal e relevância para outras áreas
disciplinares da pesquisa agrícola. Destaca-se que, esse tratamento multidisciplinar, inclusive,
implica na participação de sua equipe em projetos com outras instituições, cujas abordagens
prescindem de análises socioeconômicas.
Dos elos produtivos que compõem o complexo do agronegócio, o primeiro está à
montante e é formado pelas empresas que vendem os insumos (adubos, agrotóxicos, ração,
etc.), máquinas (trator, colheitadeiras, etc.) e equipamentos (arados, grades, bombas, etc.) para
a atividade agrícola. Convencionou-se chamar este elo de "antes da porteira". O segundo elo se
refere à produção agrícola, propriamente dita, comumente chamada da produção que se dá
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"dentro da porteira". Este inclui desde a pequena produção familiar até os grandes
empreendimentos agrícolas e/ou agroindustriais. A terceira e última etapa, corresponde ao
setor à jusante, chamado de "depois da porteira", que atualmente se apropria da maior parcela
da renda gerada e apresenta tendência de aumento nessa participação. Essa complexidade do
setor exige uma diversidade no enfoque para um mesmo tema e entre temas. Como exemplo,
para o Estado de São Paulo, tem-se a produção do segmento citrícola que é composto por
produtores independentes e por produtores integrados verticalmente (unidades industriais),
que se distinguem tanto em termos do porte do empreendimento, quanto à gestão, emprego
de tecnologia, aquisição de bens e insumos, emprego, impacto ambiental, etc. A amplitude
temática inclui desde o desenvolvimento de metodologias para estimativa e previsão de safras
agrícolas, índices de paridade, preços agrícolas nos diferentes elos da cadeia de produção, para
alimentação de banco de dados, gestão e organização do negócio agrícola e estudos propositivos
para planejamento local/regional e delineamento de políticas públicas.
Surgido em 2007, o protocolo agroambiental adota ações destinadas a consolidar o
desenvolvimento sustentável da indústria da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, sob o
pressuposto que o etanol e demais biocombustíveis avançados contribuem significativamente
para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Todavia, as emissões decorrentes
das queimas da palha e do bagaço acrescidas daquelas provenientes da aplicação de fertilizantes
no solo são aspectos que devem ser monitorados para comprovar a efetiva sustentabilidade da
indústria. Assim, sentiu-se a necessidade de constituir grupo de estudo sobre mudanças
climáticas e sustentabilidade no IEA, visando melhorar a compreensão sobre os gases de efeito
de estufa nesse segmento.
Acompanhar as emissões de gases de efeito estufa nas diferentes atividades
agropecuárias permite priorizar as tecnologias de baixa emissão de carbono que devam ser
fomentadas nos Planos Estaduais de Mitigação e Adaptação de GEE, bem como auxiliam a
redistribuição dos recursos públicos em crédito agrícola e em programas e ações de extensão
rural.
Existe uma relação positiva entre o uso de fertilizantes nitrogenados e a produção de
alimentos, bem como entre o uso desse energético e a emissão de óxido nitroso, gás de efeito
estufa 300 vezes mais poderoso que o gás carbônico. No entanto, tecnologias verdes, como a
fixação biológica do nitrogênio já estão disponíveis para algumas culturas. No entanto, a adoção
de tal tecnologia ainda pode ser inviável ao produtor, o que cabe ao estado prover tal
financiamento.
A rotina do grupo, em parceria com técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, consiste
na emissão de relatórios anuais nos quais se avalia o cumprimento das diretivas técnicas
estabelecidas para o setor e acatadas pelas indústrias signatárias do Protocolo. Os indicadores
contemplam os ganhos ambientais referentes a redução de emissões de GEE com a diminuição
da queima por exemplo. Estima-se que desde o início do Protocolo, houve redução nas emissões
de mais de 8,65 milhões de toneladas de CO2eq e mais de 52 milhões de toneladas de poluentes
atmosféricos (monóxido de carbono, material particulado e hidrocarbonetos).
As recentes conquistas e avanços na pesquisa científica e tecnológica no campo da
produção agrícola apontam como um dos eixos norteadores ao futuro da produção
agropecuária à questão da sustentabilidade. As tendências do mercado internacional e brasileiro
indicam maior conscientização e exigência dos consumidores, optando por adquirir produtos
que tenham em sua base produtiva a proteção à biodiversidade e mecanismos favoráveis a
9

equidade social. A pesquisa pública estadual paulista, tendo à frente as ações do IEA, é
importante para orientar as decisões do governo estadual em debates e ações sobre as novas
configurações territoriais dos sistemas técnicos de produção agrícola. Na agenda da pesquisa
incluem-se as investigações de temas como: especificidades e ganhos regionais dos circuitos
curtos de comercialização; compras públicas dos agricultores familiares; mercados à produção
orgânica e agroecológica; viabilidade dos sistemas agroflorestais; manejo integrado lavourapecuária-floresta e do plantio-direto; apoio local à difusão de tecnologias sociais e inovações
nos métodos e técnicas de campo como o controle biológico de pragas e agricultura de precisão;
aliado à garantia da oferta de sementes e mudas apropriadas à preservação dos recursos
naturais. Ao monitorar a heterogeneidade e as boas práticas do sistema produtivo paulista,
contribui-se para o desenvolvimento local e na promoção de sistemas técnicos sustentáveis,
socialmente inclusivos e condizentes com o porvir.
A agricultura familiar, nesse novo milênio enfrenta entraves econômico-financeirotecnológicos, conduzindo ao comprometimento de sua sustentabilidade. Ademais houve
aumento da concorrência nos mercados em uma economia cada vez mais globalizada e
ampliação das barreiras comerciais dos países desenvolvidos. Assim, as atividades técnicas e
científicas desenvolvidas pelo IEA, o desenvolvimento de estudos aplicados junto aos
agricultores familiares, inclui desde pesquisas de mercado até análise do potencial num dado
espaço territorial. Isso tem gerado informações fundamentais para embasar a definição dos
tipos de produto, preço e praça de vendas, que permitirão estimar a escala de produção
adequada. Estes procedimentos permitem a implantação de um sistema inteligente contendo
as informações geradas, com base em de dados primários e secundários e atualização
sistemática.
O conhecimento do mercado é o primeiro passo no sentido de o agricultor conhecer o
seu contexto de atuação. Para consolidar o seu negócio também é necessária a adoção de
tecnologia gerencial, a aplicação da metodologia de organização do negócio agrícola - que utiliza
amplamente os conceitos da administração por objetivos por meio do software ACANT,
desenvolvido pelo IEA, o qual propicia condições para a geração de informações e tem sido a
base para a gestão de negócio de vários ramos da atividade agrícola – utilização de base de
dados referenciais sobre elementos essenciais ao negócio agrícola, tais como, preço, custo de
produção, coeficientes técnicos de utilização de fatores, área, produção e produtividade, etc.
Em 2016 foram realizadas atividades institucionais referentes a 22 projetos de pesquisa que o
líder é pesquisador científico do IEA. Desse total geral, 04 pesquisas foram finalizadas até o mês
de dezembro e 16 continuarão em andamento em 2019.

2.1 - Projetos Cadastrados do IEA
Em 2018, a APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios substituiu o programa
de gerenciamento de projetos SIGA – Sistema de Informações Gerenciais dos Agronegócios foi
substituído pelo SGP – Sistema de Gerenciamento de Projetos.
Ao cadastrar um novo projeto, o sistema SGP gera um número provisório para cada Proposta
de projeto (Pp), até receber o aceite final da direção de cada IP (Instituto de Pesquisa) onde o
sistema SGP atribuirá nova numeração. Alguns projetos de pesquisa migraram para o novo
sistema SGP
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2.1.1 – Projetos sob Coordenação do IEA – em Andamento
III –Projetos em andamento em 2018
SGP 1881 - Padrão sazonal dos preços internacionais de soja em grão: análise da relevância do
marketshare do Brasil
Líder:Marisa Zeferino Barbosa
SGP 1878 - Sustentabilidade ambiental: uma abordagem dos princípios e aplicações na agricultura
brasileira
Líder: Marisa Zeferino Barbosa
SGP 1864 - Estruturas e dimensões do agronegócio no PIB Paulista e seus recortes regionais
Líder:
SGP 1772 - Dinâmica dos territórios e agricultura familiar no Estado de São Paulo: produção, mercados e
segurança alimentar e nutricional nos municípios.
Líder: Soraia de Fátima Ramos
SGP 1764 - Perfil Do Empreendedor E Hábitos De Consumo No Comércio Informal De Café
Líder: Celso Luis Rodrigues Vegro
SGP 1651 - Levantamento de Preços no Mercado Varejista no Município de São Paulo - atualização da
base de ponderação, cálculo de índices e cesta de mercado
Líder: Vagner Azarias Martins
SGP 1590 - A inserção do Instituto de Economia Agrícola (IEA) no Processo Prospectivo do
Desenvolvimento do Brasil 2035.
Líder: Ana Victória Vieira Martins Monteiro
SGP 1501 - Estudo da interação entre o sistema agroindustrial do amendoim e da cana-de-açúcar
Líder: Renata Martins Sampaio

SGP 1089 - Cadeia Produtiva de Citros de Mesa (Laranja, Limão, Tangerina); Uva (Fina e Rústica); Figo;
Pêssego.
Líder: Priscilla Rocha Silva Fagundes
SGP 1019 - Estudo Econômico dos Mercado de Grãos (algodão, amendoim, arroz, feijão, milho, soja e
trigo) e Mandioca Industrial
Líder: José Roberto da Silva
SGP 1003 - Análise do Valor da Produção Agropecuária no Estado de São Paulo, 2015 a 2017
Líder: José Roberto da Silva
SGP 520 - Atualização dos sistemas de produção e do custo de produção de cana-de-açúcar dos
fornecedores do Estado de São Paulo - fase 3
Líder: Marli Dias Mascarenhas Oliveira
SGP 488 - Dinâmica sócio-econômica do segmento sucroenergético
Líder: Katia Nachiluk
SGP 1570 – Manutenção, ampliação e avaliação de impacto da rede social do café
Lider: Celso Luis Rodrigues Vegro
SGP 2119 - Preços Correntes - Preço de Terras Agrícolas e Trabalho Rural
Líder: Felipe Pires de Camargo
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SGP 2017 – Análise da Oferta e Demanda de Milho no Estado de SãoPaulo, 2018-20
Líder: Maximilano Miura
SGP 2022 – Análise da sustentabilidade de pequenos fruticultores no circuito das Frutas, estado de São
Paulo
Líder: Silene Maria de Freitas
SGP 1950 – A Produção de Hortaliças em São Paulo: Estacional idade e uso da água a irrigação foi
aprovada e recebeu o número 1950.
Líder: Waldemar Pires de Camargo

2.1.2 – Projetos sob Coordenação do IEA – Concluídos
SGP 4874 – Cadeia Produtiva da Cana-deAçúcar
Líder: Marli Dias Mascarenhas Oliveira
SGP 1927 – Articulação e organização de estratégias e ações de extensão do IEA
Líder: Renata Martins Sampaio
SGP 4833 – Acompanhamento de Instrumentos de Política Agrícola
Líder: Terezinha Joyce Fernandes Franca
SGP 4872 – Análise conjuntural do desenvolvimento das Políticas Públicas para o Meio Ambiente
Líder: Terezinha Joyce Fernandes Franca
SGP 994 – Resultados de pesquisa e desenvolvimento do IAC: proposição de método de avaliação de
resultados e impactos multidimensionais.
Líder: Carlos Eduardo Fredo
SGP 1555 - Intercâmbio de dados e informações entre o IRSG e o IEA para analisar o suprimento de
borracha natural no Brasil
Líder: Marli Dias Mascarenhas Oliveira

2.1.3 – Projetos sob Coordenação Externa – em Andamento
SGP 1958 Pp – Cadeia de Produção de Azeitonas e de Azeites
Líder: Marisa Zeferino Barbosa

2.1.4 – Projetos sob Coordenação Externa – Concluídos

3 – GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
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Cabe destacar que os levantamentos e a base de dados estatísticos do IEA – preços;
produção; estimativas de safras, mercado de trabalho; mercado de terra - serviram de modelo
para outras instituições de economia agrícola no país, como para o Estado do Paraná e Rio de
Janeiro, dentre outros. Ao longo do tempo, novas informações foram sendo incorporadas, como
por exemplo, sobre a balança do agronegócio e o custo de logística de transporte.
As estatísticas agrícolas socioeconômicas geradas pelo IEA (grande parte em parceria
com a CATI/SAA), têm como finalidades auxiliar os agentes do agronegócio no planejamento de
suas atividades; subsidiar a formulação da política agrícola da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo; embasar o planejamento e a tomada de decisões dos órgãos
governamentais; fornecer dados básicos para a pesquisa científica e extensão rural; dentre
outras.
Oficialmente têm a função de municiar a Secretaria da Fazenda no cumprimento da
Lei no. 8.510, de 29/12/1993, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios do produto
da arrecadação do ICMS; fornecer dados para o Projeto Estadual de Subvenção do Prêmio de
Seguro Rural; servir de parâmetro de referência dos poderes judiciário e fiscal nos valores da
terra (ITR e desapropriações de áreas agropecuárias).
Os principais usuários das estatísticas agrícolas geradas e disponibilizadas são, portanto:
órgãos públicos (esferas federal, estadual e municipal); produtores rurais; bancos; cooperativas;
pesquisadores e professores; advogados e peritos judiciais; estudantes; empresas de
consultoria; IBGE; CONAB e Fundação SEADE. Ressalte-se que a importância dessas informações
está em sua utilização como insumo ao agronegócio no que se refere ao planejamento e
orientação dos agentes público e privado.
A seguir são apresentadas resumidamente as informações estratégicas,
sistematicamente levantadas e disponibilizadas pelo IEA, on line e na forma impressa, com
destaque para a metodologia utilizada e seu principal alcance junto ao agronegócio:
•

PROJETO LUPA-2007/2008: Censo Agropecuário do Estado de São Paulo
O Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São
Paulo (LUPA) constitui base de dados indispensável aos interessados em conhecer o universo
referente à área cultivada, população da zona rural, infra-estrutura e produção agropecuária do
Estado de São Paulo e em obter informações agrupadas, por temas específicos, em nível
municipal como: tipo de cultura, especificação e número de tratores, número de empregados
na propriedade, acesso a bens materiais (como computadores), dentre outros. Outro uso
importante é como população para a definição de amostras específicas, para atender objetivos
estudos diversos sobre a agropecuária.
• BANCO DE ESTATÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
Os levantamentos estatísticos sistematicamente efetuados pelo IEA são:
• Previsão e Estimativas de Safras Agrícolas e da Produção Animal
• Levantamento de Preços:
• Recebidos pelos Produtores Paulistas (diário e mensal)
• Atacado (diário e mensal)
• Pagos pela agricultura (mensal)
• Varejo (mensal)
• Boletim Diário
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• Informações Socioeconômicas
• Mão-de-Obra
• Mercado de Terras
• Cálculo do Valor da Produção Agropecuária e Florestal paulista
• Cálculo do Índice Quadrissemanal de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista
• Balança Comercial Paulista
• Coeficientes Técnicos de Produção
• Preços Futuros de Café
Para a Previsão e Estimativas de Safras são levantados dados sobre área e produção de
mais de 150 atividades agrícolas do Estado de São Paulo, elaborados sistematicamente e
publicados regularmente pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA). Tais levantamentos são
realizados nos 645 municípios paulistas, cinco vezes por ano, nos meses de setembro,
novembro, fevereiro, abril e junho. Levanta informações sobre: área (ou número de pés e/ou
cabeças) e produção de culturas anuais e perenes, frutíferas, olerícolas, produtos florestais,
pecuária e criações (bovinocultura, suinocultura, avicultura, apicultura), sericicultura e área de
pastagens. Cada cultura ou criação tem seu levantamento realizado em épocas específicas,
conforme o estágio de desenvolvimento do processo produtivo em que se encontra. As
estatísticas obtidas alimentam o banco de dados da Instituição e as tabelas, juntamente com
uma análise feita pelos pesquisadores especialistas nessa área e, disponibilizadas no site do IEA
e publicadas na revista eletrêonica Análise e Indicadores do Agronegócio (AIA).
Desde 2010, pelo Acordo firmado entre a SAA e a Companhia Nacional de
Abastecimento – CONAB, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o IEA elabora
as previsões de safra para as culturas de café e laranja, por meio de levantamento objetivo e
amostragem probabilística estratificada. Esse trabalho também é realizado pelo IEA, em parceria
com a CATI. E a equipe do IEA é responsável pela amostragem de levantamentos desses
produtos para outros estados da Federação, dentro do referido Acordo, que encontra-se em
processo de renovação junto a Coordenação da CONAB em Brasília.
Os Preços médios Recebidos pelos Agricultores referem-se aos valores obtidos na venda
de produtos para o primeiro comprador do sistema de comercialização. As cotações dizem
respeito aos produtos embalados e livres dos custos de: comercialização, despesas de colheita,
transporte, embalagens e impostos. O levantamento é realizado para 50 produtos, sendo 43 de
origem vegetal e 07 de origem animal - observando sua importância quanto à produção e
comercialização no Estado de São Paulo - por meio de coleta de informações via telefone, fax,
e-mail e questionário, junto aos informantes, provenientes de uma amostra intencional,
composta por Casas de Agricultura, produtores, atacadistas, indústrias, cooperativas, sindicatos
rurais e outros. Os produtos são divididos em duas categorias, conforme a formação das
cotações de preços: a) formação dos preços a partir da coleta diária de informações via telefone,
fax e e-mail; b) formação dos preços a partir de coleta mensal, por meio de questionários
(enviados mensalmente por correio e e-mail). Série disponível desde 1948 em
www.iea.sp.gov.br.
O levantamento dos Preços médios no Atacado da Cidade de São Paulo refere-se à
média simples mensal dos preços mínimos e máximos de venda dos produtos, divulgados no
boletim diário de preços. A amostra de estabelecimentos a serem pesquisados é probabilística
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e estratificada, que guardam relação espacial com o mercado atacadista existente na cidade.
Série disponível desde 1966 em www.iea.sp.gov.br.
No levantamento dos Preços médios no Varejo da Cidade de São Paulo são considerados
370 equipamentos varejistas (169 supermercados, 69 feiras-livres, 40 açougues, 79
quitandas/sacolões/hortifrutis e 13 padarias). A metodologia considera os dispêndios com
produtos alimentícios no domicílio de uma família paulistana de tamanho e renda médios, de
acordo com a POF (Pesquisa de orçamento familiar) da FIPE. Em fevereiro de 2010 as séries de
dados foram alteradas, retroagindo as mudanças a janeiro de 2007. Atualmente utiliza-se as
ponderações da POF/FIPE de 2011/13 para o cálculo dos preços médios. Série disponível desde
1970 em www.iea.sp.gov.br.
Também podem ser encontrados no Boletim Diários de Preços, levantados diariamente
- preços recebidos pelos produtores paulistas e preços praticados no mercado atacadista da
capital - e que ainda inclui cotações internacionais coletadas de diversos sites. Este Boletim
orienta instituições públicas e privadas em seus negócios, destacando-se as licitações de órgãos
públicos que utilizam as cotações do IEA como base para negociação de preços. Estes preços são
reproduzidos em inúmeras publicações impressas e eletrônicas por todo o Brasil, visto que São
Paulo é o centro formador de preços que orienta todo o território nacional.
O levantamento dos Preços médios Pagos pela Agricultura Paulista se refere aos
praticados nos pontos de venda, nos quais o agricultor se dirige para realizar as compras
necessárias para desenvolver sua atividade. São preços praticados na cidade de São Paulo de
165 produtos. São realizadas entrevistas diretas, mensalmente, com cerca de 50 firmas
especializadas, utilizando-se formulários específicos para obter as informações. Série disponível
desde 1963 em www.iea.sp.gov.br.
Os Índices de Preços Agrícolas compreendem o Índice Mensal de Preços Recebidos pelos
Agricultores no Estado de São Paulo (IPR), o Índice Geral de Preços Pagos pela Agricultura
Paulista (IPP), o Índice de Preços – Cesta de Mercado da Cidade de São Paulo (IPCMT) e o Índice
de Paridade (IP). São calculados também o Índice de Preços Recebidos de Produtos Vegetais
(IPRV) e o Índice de Preços Recebidos de Produtos Animais (IPRA). O IPP é uma medida das
variações nos preços dos insumos e serviços comprados pelos agricultores. O IP (ou relação de
trocas no setor agrícola) compara as mudanças relativas entre os preços recebidos pelos
agricultores e os preços pagos pela agricultura, medindo o poder aquisitivo do agricultor. O IPP
representa aproximadamente 73% dos gastos dos agricultores, com 55% relativos ao IPPF. Esse
parâmetro é importante para a gestão do negócio agrícola, visto que permite ao produtor
conhecer a composição dos gastos que realiza e indicar sobre que variáveis pode ocorrer ajustes
para maximizar sua renda.
As Informações Socioeconômicas estão relacionadas às Atividades sobre Demografia e
Mão-de-obra no Rural Paulista. As análises referem-se aos aspectos sócio-econômicos da
agricultura paulista: população residente nos imóveis rurais, mercado de trabalho rural (atividades
agrícolas e não-agrícolas). Os levantamentos de Salários Rurais e Pagamento de Empreita na
Colheita no Estado de São Paulo são realizados em abril, junho e novembro e são obtidas
informações em nível de município, de Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) e de Estado,
sobre salários pagos às diferentes categorias de trabalhador. Levanta-se, ainda, pagamento e
rendimento das colheitas de algodão, café, cana-de-açúcar, laranja, tangerina e limão. Os
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resultados destes levantamentos são publicados no Anuário Estatístico e disponibilizados no site
do IEA.
O levantamento do Mercado de Terras Agrícolas vem sendo realizado pelo IEA e CATI, por
meio da rede de Casas de Agricultura e as informações são agregadas de acordo com a
regionalização adotada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
(atualmente, Escritórios de Desenvolvimento Rural) e pelo Governo (Regiões Administrativas) e
se referem a: Preços de Terra Nua, levantados nos meses de junho e de novembro de cada ano,
nas seguintes categorias: terra de cultura de primeira, terra de cultura de segunda, terra para
pastagem, terra para reflorestamento e terra de campo; Preços de Imóveis Rurais com
Benfeitorias são levantados anualmente no mês de novembro, de acordo com diferentes faixas
de tamanho.
As informações sobre o Valor da Produção Agropecuária e Florestal consistem no cálculo
da renda bruta da agricultura paulista, utilizando-se como ponderador os preços recebidos pelos
agricultores e as informações de volume produzido, provenientes dos levantamentos de preços
e de previsão e estimativas das safras agrícolas, disponíveis no banco de dados do IEA. A
princípio foram escolhidos 17 produtos de origem vegetal e 5 de origem animal, entretanto com
a disponibilização de informações, principalmente de preço, e a crescente importância no
Estado dos produtos, essa cesta foi expandindo chegando em 2010 com 54 produtos (46 de
origem vegetal e 5 animal), com a inclusão dos produtos florestais iniciada em 2009.
O Índice Quadrissemanal de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista é calculado e
divulgado semanalmente, acompanhado de análise das ocorrências nos mercados dos produtos
(colheita, comercialização, mercado externo etc.). Este índice é um indicador de inflação futura
nos preços de atacado e varejo e é reproduzido por centenas de publicações impressas e
eletrônicas (inclusive no Diário Oficial do Estado de São Paulo).
O Índice de Preços dos Produtos Florestais é resultante da consolidação de um sistema
de informações sobre cotações de produtos florestais madeireiros, implantado pelo IEA,
recentemente, e refere-se ao comportamento de preços de madeira de eucalipto para indústria
e energia, em nível de produtores do Estado de São Paulo. O levantamento sistemático das
cotações ocorre em praticamente todas as regiões do Estado e, portanto, oferecem visão
abrangente e geral do comportamento e das diferenças que podem ocorrer entre as regiões. A
construção de um número índice para o setor florestal pode dar suporte para procedimentos
relativos a mercados futuros desses produtos.
A implementação e o aperfeiçoamento constante no processo de coleta a tratamento
das informações relativas às cotações dos principais produtos da silvicultura paulista têm
permitido aprimorar os instrumentos à disposição do produtor rural e dos demais integrantes
da cadeia produtiva visando modernizar as relações de mercado e de financiamento setorial.
A geração deste primeiro índice de cotação de madeira de eucalipto é um sinal evidente
dessa modernização, induzindo com o tempo ao desenvolvimento de um mercado futuro desses
produtos, já que é um aspecto necessário dessa institucionalização. Por exemplo, pelos índices
calculados observou-se que esses produtos tiveram um crescimento quase contínuo dos preços
e das quantidades durante a última década o que, sem dúvida, contribuiu para que essas
atividades se transformassem na segunda fonte de geração de renda da agricultura paulista,
atrás apenas da cana-de-açúcar.
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Merece também destaque o pioneirismo do IEA na criação de metodologia de custo para
a produção agrícola, que sistematicamente tem sido aperfeiçoada para internalizar as mudanças
ocorridas no campo, decorrentes de alterações no pacote tecnológico e na legislação brasileira.
Sobre os coeficientes técnicos de produção, o IEA retomou essa linha de trabalho em fins de
2009, por se tratar de insumos básicos para estimativas de custos de produção, com resultados
obtidos de 2010 a 2014 para o cultivo da cana-de-açúcar. Ao captar os diferentes sistemas de
produção existentes permite ao produtor individual comparar sua “matriz de produção” com
esses referenciais e promover ajustes que se façam necessários para maior eficiência na gestão
e organização de sua atividade. Além disso, contribui para o aprimoramento metodológico na
área de gestão do negócio agrícola.
Preço Futuro de Café trata-se de uma nova e inédita ferramenta lançada pelo IEA e
disponibilizada para auxiliar na tomada de decisão da cadeia produtiva do café.
O mercado de commodities agrícolas forma suas cotações nas Bolsas de Valores,
especialmente as de Nova Iorque, de Chicago nos Estados Unidos e de Londres no Reino Unido.
O volume das operações de compra e venda de títulos financeiros, revela a expectativa dos
agentes econômicos (especuladores, fundos de investimento, traders, agroindústrias) quanto às
oscilações no suprimento decorrentes das estimativas de oferta e demanda em período futuro.
A análise da trajetória da curva das cotações futuras constitui ferramenta coadjuvante no
delineamento de estratégias de comercialização da produção, tendo na contratação do hedge o
instrumento mais favorável para o êxito econômico da exploração agrícola.
As estatísticas agrícolas socioeconômicas geradas pelo IEA (grande parte em parceria
com a CATI/SAA), têm como finalidades auxiliar os agentes do agronegócio no planejamento de
suas atividades; subsidiar a formulação da política agrícola da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo; embasar o planejamento e a tomada de decisões dos órgãos
governamentais; fornecer dados básicos para a pesquisa científica e extensão rural; dentre
outras.
Oficialmente têm a função de municiar a Secretaria da Fazenda no cumprimento da
Lei no. 8.510, de 29/12/1993, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios do produto
da arrecadação do ICMS; fornecer dados para o Projeto Estadual de Subvenção do Prêmio de
Seguro Rural; servir de parâmetro de referência dos poderes judiciário e fiscal nos valores da
terra (ITR e desapropriações de áreas agropecuárias).
Os principais usuários das estatísticas agrícolas geradas e disponibilizadas são, portanto:
órgãos públicos (esferas federal, estadual e municipal); produtores rurais; bancos; cooperativas;
pesquisadores e professores; advogados e peritos judiciais; estudantes; empresas de
consultoria; IBGE; CONAB e Fundação SEADE. Ressalte-se que a importância dessas informações
está em sua utilização como insumo ao agronegócio no que se refere ao planejamento e
orientação dos agentes público e privado.
A seguir são apresentadas resumidamente as informações estratégicas,
sistematicamente levantadas e disponibilizadas pelo IEA, on line e na forma impressa, com
destaque para a metodologia utilizada e seu principal alcance junto ao agronegócio:
•

PROJETO LUPA-2016/2017: Censo Agropecuário do Estado de São Paulo
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O Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São
Paulo (LUPA) constitui base de dados indispensável aos interessados em conhecer o universo
referente à área cultivada, população da zona rural, infra-estrutura e produção agropecuária do
Estado de São Paulo e em obter informações agrupadas, por temas específicos, em nível
municipal como: tipo de cultura, especificação e número de tratores, número de empregados
na propriedade, acesso a bens materiais (como computadores), dentre outros. Outro uso
importante é como população para a definição de amostras específicas, para atender objetivos
estudos diversos sobre a agropecuária.
• BANCO DE ESTATÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
Os levantamentos estatísticos sistematicamente efetuados pelo IEA são:
• Previsão e Estimativas de Safras Agrícolas e da Produção Animal
• Levantamento de Preços:
• Recebidos pelos Produtores Paulistas (diário e mensal)
• Atacado (diário e mensal)
• Pagos pela agricultura (mensal)
• Varejo (mensal)
• Boletim Diário
• Informações Socioeconômicas
• Mão-de-Obra
• Mercado de Terras
• Cálculo do Valor da Produção Agropecuária e Florestal paulista
• Cálculo do Índice Quadrissemanal de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista
• Balança Comercial Paulista
• Coeficientes Técnicos de Produção
• Preços Futuros de Café
A Previsão e Estimativas de Safras por intermédio da capilaridade com a CATI levanta
dados sobre área e produção de mais de 150 atividades agrícolas do Estado de São Paulo,
elaborados sistematicamente e publicados regularmente pelo Instituto de Economia Agrícola
(IEA). Tais levantamentos são realizados nos 645 municípios paulistas, cinco vezes por ano, nos
meses de setembro, novembro, fevereiro, abril e junho. Levanta informações sobre: área (ou
número de pés e/ou cabeças) e produção de culturas anuais e perenes, frutíferas, olerícolas,
produtos florestais, pecuária e criações (bovinocultura, suinocultura, avicultura, apicultura),
sericicultura e área de pastagens. Cada cultura ou criação tem seu levantamento realizado em
épocas específicas, conforme o estágio de desenvolvimento do processo produtivo em que se
encontra. As estatísticas obtidas alimentam o banco de dados da Instituição e as tabelas,
juntamente com uma análise feita pelos pesquisadores especialistas nessa área e,
disponibilizadas no site do IEA e publicadas na revista eletrêonica Análise e Indicadores do
Agronegócio (AIA).
Os Preços médios Recebidos pelos Agricultores referem-se aos valores obtidos na venda
de produtos para o primeiro comprador do sistema de comercialização. As cotações dizem
respeito aos produtos embalados e livres dos custos de: comercialização, despesas de colheita,
transporte, embalagens e impostos. O levantamento é realizado para 55 produtos, sendo 28 de
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origem vegetal e 27 de origem animal - observando sua importância quanto à produção e
comercialização no Estado de São Paulo - por meio de coleta de informações via telefone, fax,
e-mail e questionário, junto aos informantes, provenientes de uma amostra intencional,
composta por Casas de Agricultura, produtores, atacadistas, indústrias, cooperativas, sindicatos
rurais e outros. Os produtos são divididos em duas categorias, conforme a formação das
cotações de preços: a) formação dos preços a partir da coleta diária de informações via telefone,
fax e e-mail; b) formação dos preços a partir de coleta mensal, por meio de questionários
(enviados mensalmente por correio e e-mail). Série disponível desde 1948 em
www.iea.sp.gov.br.
O levantamento dos Preços médios no Atacado da Cidade de São Paulo refere-se à
média simples mensal dos preços mínimos e máximos de venda dos produtos, divulgados no
boletim diário de preços. A amostra de estabelecimentos a serem pesquisados é probabilística
e estratificada, que guardam relação espacial com o mercado atacadista existente na cidade.
Série disponível desde 1966 em www.iea.sp.gov.br.
No levantamento dos Preços médios no Varejo da Cidade de São Paulo são considerados
360 equipamentos varejistas (169 supermercados, 69 feiras-livres, 40 açougues, 79
quitandas/sacolões/hortifrutis e 13 padarias). A metodologia considera os dispêndios com
produtos alimentícios no domicílio de uma família paulistana de tamanho e renda médios, de
acordo com a POF (Pesquisa de orçamento familiar) da FIPE. Em fevereiro de 2010 as séries de
dados foram alteradas, retroagindo as mudanças a janeiro de 2007. Os preços foram
recalculados usando-se as ponderações da POF/FIPE de 1998/99. Série disponível desde 1970
em www.iea.sp.gov.br.
Também podem ser encontrados no Boletim Diários de Preços, levantados diariamente
- preços recebidos pelos produtores paulistas e preços praticados no mercado atacadista da
capital - e que ainda inclui cotações internacionais coletadas de diversos sites. Este Boletim
orienta instituições públicas e privadas em seus negócios, destacando-se as licitações de órgãos
públicos que utilizam as cotações do IEA como base para negociação de preços. Estes preços são
reproduzidos em inúmeras publicações impressas e eletrônicas por todo o Brasil, visto que São
Paulo é o centro formador de preços que orienta todo o território nacional.
O levantamento dos Preços médios Pagos pela Agricultura Paulista se refere aos
praticados nos pontos de venda, nos quais o agricultor se dirige para realizar as compras
necessárias para desenvolver sua atividade. São preços praticados na cidade de São Paulo de
165 produtos. São realizadas entrevistas diretas, mensalmente, com cerca de 50 firmas
especializadas, utilizando-se formulários específicos para obter as informações. Série disponível
desde 1963 em www.iea.sp.gov.br.
Os Índices de Preços Agrícolas compreendem o Índice Mensal de Preços Recebidos pelos
Agricultores no Estado de São Paulo (IPR), o Índice Geral de Preços Pagos pela Agricultura
Paulista (IPP), o Índice de Preços – Cesta de Mercado da Cidade de São Paulo (IPCMT) e o Índice
de Paridade (IP). São calculados também o Índice de Preços Recebidos de Produtos Vegetais
(IPRV) e o Índice de Preços Recebidos de Produtos Animais (IPRA). O IPP é uma medida das
variações nos preços dos insumos e serviços comprados pelos agricultores. O IP (ou relação de
trocas no setor agrícola) compara as mudanças relativas entre os preços recebidos pelos
agricultores e os preços pagos pela agricultura, medindo o poder aquisitivo do agricultor. O IPP
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representa aproximadamente 73% dos gastos dos agricultores, com 55% relativos ao IPPF. Esse
parâmetro é importante para a gestão do negócio agrícola, visto que permite ao produtor
conhecer a composição dos gastos que realiza e indicar sobre que variáveis pode ocorrer ajustes
para maximizar sua renda.
As Informações Socioeconômicas estão relacionadas às Atividades sobre Demografia e
Mão-de-obra no Rural Paulista. As análises referem-se aos aspectos sócio-econômicos da
agricultura paulista: população residente nos imóveis rurais, mercado de trabalho rural (atividades
agrícolas e não-agrícolas). Os levantamentos de Salários Rurais e Pagamento de Empreita na
Colheita no Estado de São Paulo são realizados em abril, junho e novembro e são obtidas
informações em nível de município, de Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) e de Estado,
sobre salários pagos às diferentes categorias de trabalhador. Levanta-se, ainda, pagamento e
rendimento das colheitas de algodão, café, cana-de-açúcar, laranja, tangerina e limão. Os
resultados destes levantamentos são publicados no Anuário Estatístico e disponibilizados no site
do IEA.
O levantamento do Mercado de Terras Agrícolas vem sendo realizado pelo IEA e CATI, por
meio da rede de Casas de Agricultura e as informações são agregadas de acordo com a
regionalização adotada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
(atualmente, Escritórios de Desenvolvimento Rural) e pelo Governo (Regiões Administrativas) e
se referem a: Preços de Terra Nua, levantados nos meses de junho e de novembro de cada ano,
nas seguintes categorias: terra de cultura de primeira, terra de cultura de segunda, terra para
pastagem, terra para reflorestamento e terra de campo; Preços de Imóveis Rurais com
Benfeitorias são levantados anualmente no mês de novembro, de acordo com diferentes faixas
de tamanho.
As informações sobre o Valor da Produção Agropecuária e Florestal consistem no cálculo
da renda bruta da agricultura paulista, utilizando-se como ponderador os preços recebidos pelos
agricultores e as informações de volume produzido, provenientes dos levantamentos de preços
e de previsão e estimativas das safras agrícolas, disponíveis no banco de dados do IEA. A
princípio foram escolhidos 17 produtos de origem vegetal e 5 de origem animal, entretanto com
a disponibilização de informações, principalmente de preço, e a crescente importância no
Estado dos produtos, essa cesta foi expandindo chegando em 2010 com 54 produtos (46 de
origem vegetal e 5 animal), com a inclusão dos produtos florestais iniciada em 2009.
O Índice Quadrissemanal de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista é calculado e
divulgado semanalmente, acompanhado de análise das ocorrências nos mercados dos produtos
(colheita, comercialização, mercado externo etc.). Este índice é um indicador de inflação futura
nos preços de atacado e varejo e é reproduzido por centenas de publicações impressas e
eletrônicas (inclusive no Diário Oficial do Estado de São Paulo).
O Índice de Preços dos Produtos Florestais é resultante da consolidação de um sistema
de informações sobre cotações de produtos florestais madeireiros, implantado pelo IEA,
recentemente, e refere-se ao comportamento de preços de madeira de eucalipto para indústria
e energia, em nível de produtores do Estado de São Paulo. O levantamento sistemático das
cotações ocorre em praticamente todas as regiões do Estado e, portanto, oferecem visão
abrangente e geral do comportamento e das diferenças que podem ocorrer entre as regiões. A
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construção de um número índice para o setor florestal pode dar suporte para procedimentos
relativos a mercados futuros desses produtos.
A implementação e o aperfeiçoamento constante no processo de coleta a tratamento
das informações relativas às cotações dos principais produtos da silvicultura paulista têm
permitido aprimorar os instrumentos à disposição do produtor rural e dos demais integrantes
da cadeia produtiva visando modernizar as relações de mercado e de financiamento setorial.
A geração deste primeiro índice de cotação de madeira de eucalipto é um sinal evidente
dessa modernização, induzindo com o tempo ao desenvolvimento de um mercado futuro desses
produtos, já que é um aspecto necessário dessa institucionalização. Por exemplo, pelos índices
calculados observou-se que esses produtos tiveram um crescimento quase contínuo dos preços
e das quantidades durante a última década o que, sem dúvida, contribuiu para que essas
atividades se transformassem na segunda fonte de geração de renda da agricultura paulista,
atrás apenas da cana-de-açúcar.
Merece também destaque o pioneirismo do IEA na criação de metodologia de custo para
a produção agrícola, que sistematicamente tem sido aperfeiçoada para internalizar as mudanças
ocorridas no campo, decorrentes de alterações no pacote tecnológico e na legislação brasileira.
Sobre os coeficientes técnicos de produção, o IEA retomou essa linha de trabalho em fins de
2009, por se tratar de insumos básicos para estimativas de custos de produção, com resultados
obtidos de 2010 a 2014 para o cultivo da cana-de-açúcar. Ao captar os diferentes sistemas de
produção existentes permite ao produtor individual comparar sua “matriz de produção” com
esses referenciais e promover ajustes que se façam necessários para maior eficiência na gestão
e organização de sua atividade. Além disso, contribui para o aprimoramento metodológico na
área de gestão do negócio agrícola.
O mercado de commodities agrícolas forma suas cotações nas Bolsas de Valores,
especialmente as de Nova Iorque, de Chicago nos Estados Unidos e de Londres no Reino Unido.
O volume das operações de compra e venda de títulos financeiros, revela a expectativa dos
agentes econômicos (especuladores, fundos de investimento, traders, agroindústrias) quanto às
oscilações no suprimento decorrentes das estimativas de oferta e demanda em período futuro.
A análise da trajetória da curva das cotações futuras constitui ferramenta coadjuvante no
delineamento de estratégias de comercialização da produção, tendo na contratação do hedge o
instrumento mais favorável para o êxito econômico da exploração agrícola.

4 - TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO
O corpo técnico do IEA é tradicionalmente, desde a sua constituição, solicitado a
assessorar o Senhor Secretário de Agricultura e Abastecimento diretamente, para subsidiá-lo
em suas tomadas de decisões e ações de políticas agrícolas. E presta, ainda, assessoria a outras
entidades públicas, notadamente a Procuradoria Geral do Estado e entidades privadas em
demandas dos mais diversos temas socioeconômicos.
➢ Interessado:
Ferreira

Expediente SAA 3.991/2017 – Deputado Luiz Fernando T.
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Assunto: Requerimento nº 434/2017 de autoria do Deputado Carlos Giannazi,
solicitando informações sobre a produção agropecuária do Estado de São Paulo compilados
pelo IEA os dados deixaram de constar no site virtual que passou a ser cobrado

4.1 - Assessoria e Elaboração de Pareceres Técnicos
O corpo técnico do IEA é tradicionalmente, desde a sua constituição, solicitado a
assessorar o Senhor Secretário de Agricultura e Abastecimento diretamente, para subsidiá-lo
em suas tomadas de decisões e ações de políticas agrícolas. E presta, ainda, assessoria a outras
entidades públicas, notadamente a Procuradoria Geral do Estado e entidades privadas em
demandas dos mais diversos temas socioeconômicos.
➢ Interessado: Gabinete do Secretário de Agricultura e Abastecimento
Assunto: Parecer Deputado Edson Geriboni sobre Projeto de Lei nº 376/2015,
datado de 18/10/2018
➢ Interessado: Departamento de mudas e sementes - CATI
Assunto: Grupo de Trabalho junto a Comissão de preços de sementes e mudas.
Em andamento desde 16 de outubro 2017.
➢

Índice de Preço do Boi Gordo: reuniões de negociação entre a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, Brasil Bolsa Balcão (B3) e Fundepag. Com a primeira,
tentativas para obter os dados primários fundamentais ao projeto; com a segunda,
elaboração do plano de trabalho e contrato para projeto com previsão de 18 meses e
com a terceira tratativas para proteção intelectual e intermediação do contrato. No
paralelo elaboração do material de compliance exigido pela B3, sobre
responsabilidades, contingência, segurança e transparência da elaboração do índice.

➢ Exportação de Bovinos e Bubalinos em Pé – Controvérsia, Mercado e Formação dos
Preços (Parecer)
➢

Consultas da Controladoria Regional da União. Processo no 00225.100314/2018-12
(Laudo)

➢ Cidadania: Financeira, Tributária e Transparência de Mercados. Processo:
14201/2018 (Parecer)
➢ Isenção de ICMS sobre Olerícolas. Projeto de Lei nº 787, de 2017 (Parecer)
➢ Redação final da Resolução SAA – 49 de23/10/2018. Estabelece normas para o
cadastramento de viveiro para produção demudas de café, depósito e cadastro do
Eng. Agr. Responsável técnico e institui normas técnicas de defesa sanitária vegetal
para produção, comércio, transporte e utilização de muda de café. (Parecer)
➢ Análise e indicadores do Agronegócio Agronegócio. Balança Comercial - (
Relator/Assessor )
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Dezembro: (14/12) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de
Janeiro a Novembro de 2018
➢ Novembro: (14/11) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de
Janeiro a outubro de 2018
➢ Outubro: (17/10) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de
Janeiro a Setembro de 2018
➢ Setembro: (19/09) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de
Janeiro a Julho de 2018
➢ Agosto: (17/08) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro
a Julho de 2018
➢ Julho: (20/07) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro do Primeiro
Semestre de 2018
➢ Abril: (24/04) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro do Primeiro
Trimestre de 2018
➢ Março: (20/03) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro do Primeiro
Bimestre 2018
➢ Fevereiro: (26/02) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de
Janeiro de 2018
➢ Janeiro: (12/01) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro no Ano de
2017(12/01) Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro no Ano de 2017
➢ Solicitante: Agriculture & Livestock Industries Corporation – ALIC
Período: julho de 2018
Assunto: elaboração de documento para a reunião foram apresentadas as seguintes
informações: Diagnóstico do setor sucroenergético no Brasil e São Paulo; Evolução da
área e produção de cana-de-açúcar; Área e produção nas regiões do Estado de São
Paulo; Valor da Produção Agropecuária, Estado de São Paulo; Evolução da produção de
Açúcar e Etanol, São Paulo; Exportações, Brasil e São Paulo; Questões Ambientais e
Protocolo Agroambiental.
➢ Assessoria Técnica de Gabinete – SAA
Especifique: Vários Pareceres e Assessorias prestadas na área de Fruticultura e
Citricultura
➢ Assessoria Técnica de Gabinete – SAA
➢ (X ) Assessoria ( X) Pareceres Especifique: Várias Assessorias e Pareceres para as
Câmaras Setoriais de Fruticultura e Citricultura
➢ Assessoria Técnica de Gabinete – SAA
( X) Assessoria ( ) Pareceres Especifique: Assessor da Revista Brasileira de Fruticultura
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➢ RAMOS, Soraia de Fátima; et. al. Diagnóstico paulista sobre conselhos municipais de
segurança alimentar e nutricional: ações prioritárias na perspectiva econômica. São
Paulo: IEA, CONSEA, CODEAGRO, Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São
Paulo, nov. 2017. Disponível em: www.consea.sp.gov.br . 36 pgs.
http://codeagro.agricultura.sp.gov.br/uploads/arquivos/diagnostico-paulista-conseaiea.pdf ; http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14399

4.2 - Consultas Técnicas
➢ Agronegócio – Carne Bovina: principais indicadores
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA referente ao comércio de carnes
por parte do Brasil e de São Paulo
➢ Exportações Brasileiras de Amidos e Féculas, 2014 a fev/2017
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Importações Brasileiras de Amidos e Féculas, 2014 a fev/2017
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Exportações Paulistas de Amidos e Féculas, 2014 a fev/2017
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Importações Paulistas de Amidos e Féculas, 2014 a fev/2017
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Exportação de Carnes do Estado de São Paulo (US$) Detalhado por Páis - 2016
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Exportação Brasileira de Carnes – 2016 – por Estado (US$)
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Exportação de Carnes do Estado do Brasil (US$)
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Exportação Brasileira de Carnes In Natura e Industrializadas por Grupo e País – 1º
Bimestre de 2016 (US$)
Interessado: Assessoria de Imprensa do GSAA
➢ Of. MPF/PRM/SJRP nº601/2017 – Ministério Público Federal – Procuradoria da
República em São José do Rio Preto/SP solicita informações sobre “prática de atos de
improbidade administrativa no município de Votuporanga referentes a irregularidades na
aquisição de produtos alimentícios para a merenda escolar”.
➢ Processo 0002951-78.2010.8.26.036
Assunto: Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários
➢ Processo 0003200-29.2010.8.26.0369
Assunto: Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário
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➢ Processo 0000087-33.2011.8.26.0369/01
Assunto: Cumprimento de Sentença – Contratos Bancários
➢ Em 2018, na condução da Diretoria Técnica de Departamento, foram conduzidas iniciativas de alto
impacto institucional. A obtenção de apoio financeiro da SEFAZ para a elaboração do primeiro aplicativo
da SAA – Valor Venal de Terra Agrícola deve ser destacada. Outras iniciativas como: a continuidade dos
ajustes metodológicos para a introdução do novo indicador de preço do boi gordo; preparação para convênio
com municípios na cobrança de ITR; ampliação do leque de parcerias (SEADE, MAMA, IB, IP, Empresas
Privadas); organização e concessão da Medalha Ruy Miller Paiva; modernização tecnológica (sala de vídeo
conferência; aquisição de computadores); melhoria da infraestrutura (novos aparelhos de ar condicionado);
renovação de frota (dois veículo entregues); diversas assessorias ao GSAA; APTA e IP´s; introdução de
novas análises (relatório trimestral do emprego no campo); reformulação visual do site da instituição;
criação de sistema para gestão dos projetos de pesquisa; criação da Comissão de Ética e Boas Práticas
Científicas.

➢ Agência: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Linha: Auxílios à Pesquisa, Projeto de Pesquisa, Regular, Fluxo Contínuo
Data: novembro de 2018
Área: interdisciplinar
Protocolo: 25310/2018

Outras participações que merecem ser apontadas referem-se à:
• Acompanhamento do mercado florestal e dos preços madeireiros.
Divulgação mensal no site da instituição dos valores de pesquisas;
• Membro do GTAIEA – Grupo de Trabalho para definir o acesso para as informações
estáticas dos agronegócios – SAA;
• Membro do Programa Qualidade Total;
• Mesa redonda: programa de regularização ambiental – PRA, Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP, São Paulo, 04/06/2018;
• Reunião: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, São Paulo, 05/06/2018;
• Reunião: 97ª Reunião conjunta do Conselho Superior do Agronegócio e Conselho
Superior de Economia, São Paulo, 08/10/2018;
• Palestra: Agricultura Contratual e suas implicações jurídicas, econômicas e sociais,
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA/USP, São
Paulo, 18/10/2018;
• Seminário: O novo marco regulatório dos certificados de recebíveis do agronegócio,
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC, São Paulo, 31/10/2018
• 02 e 03/03/18 - Agrifutura Inovação no Agronegócio. Um mundo de inovação para o seu
•
•
•
•

agronegócio. Comissão Organizadora. Instituto Biológico;
Conselheiro Fiscal na Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP)
– mandato 2018 – 2021 (Outros)
Conselheiro Fiscal Efetivo na Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo –
CECRESP – mandato 2015-2018 (Outros)
Diretor Conselheiro da Cooperativa de Crédito dos Funcionários da Secretarias de Agricultura,
Meio Ambiente e Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de São Paulo –
CODASP – ago./2018 (Outros)
Suplente de Conselheiro no CREA/SP – mandato de 2018 a 20203(Outros)
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•

Palestra Apresentação dos Resultados do Valor da Terra Rural, Secretário da Agricultura
e Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo

•

Palestra Apresentação da Metodologia de levantamento do Valor da Terra Rural –
Aniversário IEA

•

Solicitante: André Somoda e Sr Takamassa
Recebido: 26/06/2018
Empresa: BBBR Consultoria
Assunto: Informações sobre como obter dados estatísticos de produção de
hortaliças e outros produtos no Estado.

•

Solicitante: Tancredo José Carlos
Recebido: 12/07/2018Empresa: estudante
Assunto: Está fazendo mestrado em olericultura, localizou trabalhos sobre custo
de operação e entrou em contato para obter mais informações.



Solicitante: Marco Antonio
Recebido: 16/07/2018
Empresa: Ind. de alimento para animais
Assunto: Informação de acesso aos dados estatísticos, forma de acessar os
dados.



FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
AUXILIO REGULAR À PESQUISA
Título do Projeto: Análise de desempenho econômico e agronômico de cultivares
de café (Coffea arabica L.) na microrregião de Garça, SP.
Instituição Proponente: APTA REGIONAL (DDD-APTA/SAASP)
Pesquisadora Responsável: Patrícia Helena Nogueira Turco



FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
AUXILIO REGULAR À PESQUISA
Título do Projeto: Segmentação e Análise da Eficiência Técnica e Econômica de
Produtores de Cana-de-Açúcar na Região Centro/Sul
Instituição Proponente: Faculdade de Economia da USP –Ribeirão Preto
Pesquisadora Responsável: Pro. Dr. Marcos Neves



- CNPq.
Título do Projeto: Produção e Qualidade de Frutos de Cacau em Diferentes
Ambientes de Produção – região norte e noroeste do estado de São Paulo
Instituição Proponente: APTA REGIONAL (DDD-APTA/SAASP)
Pesquisadora Responsável: Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo



Ministério de Agricultura e Pecuária – MAPA
Título do Projeto: Viabilidade Técnica e Financeira de Diferentes Arranjos
Produtivos Silviculturais
Instituição Proponente: Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
do Estado do Tocantins
Pesquisadora Responsável: Arlete Leite



Cargo: Assistente Técnico de Direção (Ação Regional)
Instituição: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
Realizações:
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-Coordenação do projeto “Articulação e organização de estratégias e ações de
extensão do IEA”, SGP 1927, destinado à realização de cursos de especialização
e atualização, sendo que, durante o ano de 2018, foram programados quatro e
realizados dois cursos: Análise em Estatísticas Agrícolas e Cartografia
Econômica.
-Coordenação das atividades envolvidas na celebração e execução de convênios
junto a faculdades para a oferta de estágios obrigatórios sem remuneração aos
alunos de graduação, sendo realizado o convênio com a Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias (FCAV), UNESP Jaboticabal.
-Exercício das funções de ouvidoria no âmbito do Instituto de Economia Agrícola
(IEA) e suas interações com a ouvidoria da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SAA) e a Ouvidoria Geral do Estado.-Apoio na execução de
ações para atendimento das demandas na condução das atividades da Diretoria
Técnica de Departamento, em especial, aquelas relacionadas às agências de
fomento com destaque para a FAPESP.


Ministério da Justiça -Banco de Projetos do Fundo de Defesa dos Direitos Difuso;
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.
Área Temática I - Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio
ambiente:

4.3 - Publicações em Veículos de Divulgação
➢Resultados da Produção de Sementes e Mudas na Fazenda Ataliba Leonel – Maduri/SP. 21/02/2018
➢Tecnologia para produção de cafés especiais em larga escala. GTEC – Syngenta. Jacarezinho/Pr.
12/03/2018
➢Reunião Ordinária do Departamento de Café da SRB. 28/03/2018
➢Reunião do COSAG/FIESP. 02/04/2018
➢Reunião do COSAG/FIESP. 07/05/2018
➢Seminário Internacional do Café de Santos. 09/05/2018
➢Reunião Ordinária do Departamento de Café da SRB. 15/05/2018
➢A Mesa dos Brasileiros – transformações, confirmações e contradições. FIESP. 23/05/2018
➢II Ciclo sobre Integridade Científico. IB. 14/06/2018
➢Congresso Brasileiro do Agronegócio (CBA). 31/07/2018
➢Seminário PENSA: Verdades e Mitos sobre o Agronegócio. 30/08/29018
➢Avaliação de Impacto Programa Microbacias II – 08/08/2018
➢VI Encontro Estadual de Defesa Agropecuária e Comemoração 20 anos da CDA. 03/09/2018
➢Apresentação do Plano de Governo para o Agro. SRB. 20/09/2018
➢Reunião COSAG/FIESP. 14/09/2018
➢Fórum dos Diretores de IP’s. 19/09/2018
➢Dia Internacional do Café. Itamarati/DF. 01/10/2018
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➢Audiência dos IP’s com o Sr. Governador Márcio França. 17/10/2018
➢1º Workshop Rural – STR/Caconde. 18/10/2018
➢Novo marco regulatório dos certificados de recebíveis do agronegócio. 31/10/2018
➢Data: 04 de abril de 2018
Título: A produção paulista de amendoim em 2018
Veículo: Programa Canal do Boi
➢Data: 26 de novembro de 2018
Título: Exportações brasileiras de amendoim em 2018
Veículo: Programa Canal do Boi
➢Data: 24 de abril de 2018
Título: Grãos: clima e demanda aquecida promovem alta de 10% na produção de amendoim.
Veículo:
Diário,
Comércio,
Indústria
e
Serviços.
Disponível
em:
https://www.dci.com.br/agronegocios/clima-e-demanda-aquecida-promovem-alta-de-10-na-produc-o-deamendoim-1.701480

4.3.1 - Externos ao IEA
Os Pesquisadores do IEA no ano de 2018 publicaram artigos em veículos de divulgação
externos como estratégia para maior acesso e transferência do conhecimento gerado e para
ampliar o fórum de discussão dos temas e resultados entre seus pares e na sociedade. Este
procedimento é também importante, pois, a publicação externa implica em avaliação positiva
por comitê editorial sem vínculo com o IEA, isto é, é mais um parâmetro da qualidade de sua
produção técnico-científica.
➢ Dois trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto: Processo Prospectivo do
Desenvolvimento do Brasil 2035, não estão apresentados neste relatório, por se tratar
de capítulo de livro no prelo.
➢

29/07 à 01/08/18 - painel e similar: BEZERRA, L.M.C,C., CHIORATO, A.F., SACHS,
R.C.C. FREDO, C.E., A CADEIA PRODUTIVA DO FEIJÃO NO BRASIL. Anais do
56º. Congresso SOBER – Sociedade Brasileira de Economia Administração e
Sociologia Rural. Desafios em Gestão, Inovação, Sustentabilidade e Inclusão
Social. Campinas. SP. Julho de 2018.

➢

25 e 25/10/18 - Apresentação de trabalho: Workshop Desenvolvimento Territorial no

Circuito das Frutas. 25 e 26 de outubro, Embrapa Territorial, Campinas.
Geotecnologias para incrementar a competitividade e sustentabilidade da
Agricultura Familiar no Circuito das Frutas do Estado de São Paulo.
Resultados do trabalho sobre agricultura familiar, canais de comercialização e
compras públicas no Circuito das Frutas.
➢

13,14,16 e 20/03/18 - Organização: Prospecção e Demanda na pesquisa científica.

Análise de Competências do IEA. FUNDEPAG;
➢

02 e 03/03/18 - Outro: Agrifutura Inovação no Agronegócio. Um mundo de inovação
para o seu agronegócio. Comissão Organizadora. Instituto Biológico;
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➢

13,14,16 e 20 de março – Organização: Prospecção e Demanda na pesquisa

científica. Análise de Competências do IEA. FUNDEPAG.

➢MARTINS V. A. et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, 2º Levantamento, Ano Agrícola 2017/18 e Levantamento Final, Ano Agrícola
2016/17, Novembro de 2017. Análise e Indicadores do Agronegócio v. 13, n. 2, 1 –13p.
Fevereiro 2018.
➢MARTINS V. A. et al .Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Ano Agrícola 2017/18, Fevereiro de 2018. Análise e Indicadores do Agronegócio v.
13, n. 4, 1 –9p. Abril 2018.
➢FREDO, C.E.; VEGRO, C.L.R.; BAPTISTELLA, C.S.L. Comportamento do Emprego Formal
no Setor Agropecuário Paulista: janeiro a março de 2018. Análise e Indicadores do
Agronegócio v. 13, n. 6, 1 –6p. Junho 2018.
➢MARTINS V. A. et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Ano Agrícola 2017/18, Abril de 2018. Análise e Indicadores do Agronegócio v. 13, n.
7, 1 –10p. julho 2018.
➢MARTINS V. A. et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Ano Agrícola 2017/18, Junho de 2018. Análise e Indicadores do Agronegócio v. 13, n.
8, 1 –11p. agosto 2018.
➢FREDO, C.E.; VEGRO, C.L.R.; BAPTISTELLA, C.S.L. Desempenho do Emprego Formal no
Setor Agropecuário Paulista: abril a junho de 2018. Análise e Indicadores do Agronegócio v.
13, n. 10, 6 p, outubro 2018.
➢CAMARGO, F.P. et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Intenção de Plantio do Ano Agrícola 2018/19 e Levantamento Final Ano Agrícola
➢2017/18, Setembro de 2018. Análise e Indicadores do Agronegócio v. 13, n. 11, 1 –10p.
novembro 2018.
➢ANUÁRIO Série Informações Estatísticas da Agricultura. Anuário IEA 2017. SP, v.29, nº1,
p.1-136, 2018. ISSN 1980-346X
➢Domingues Neto, F.J.; Nachiluk, K.; Fagundes, P.R.S; Baptistella, C.S.L. Viabilidade
Econômica de Tecnologia de Condução de Uva ‘Rubi’ para Uniformidade de Coloração.
Anais... 56º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia
Rural – SOBER, 29 de julho a 01 de agosto de 2018. Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Campinas – SP. ISBN – 978-85-98574-10-2
➢Artigo: A Dinâmica Recente do Mercado de Trabalho Agrícola no Brasil e no Estado de São
Paulo
Publicação: Revista Ciência em Extensão
Instituição: FAPESP
Relator/Assessor
➢GHOBRIL, Carlos Nabil Soja: Brasil pode se tornar maior produtor mundial no próximo ano.
AIA v.13, n.4, abril 2018
➢MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, 2º Levantamento, Ano
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Agrícola 2017/18 e Levantamento Final, Ano Agrícola 2016/17, Novembro de 2017. AIA v.13,
n.2, fevereiro 2018
➢MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2017/18,
Fevereiro de 2018. AIA v.13, n.4, abril 2018
➢BUENO, Carlos R.F.; GHOBRIL, Carlos Nabil. Estimativa da Produção Animal no Estado
de São Paulo em 2017. AIA v.13, n.5, maio 2018
➢ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Maio de 2018. AIA
v.13, n.6, junho 2018
➢MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2017/18,
Abril de 2018. AIA v.13, n.7, julho 2018
➢ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro do Primeiro Semestre de 2018.
AIA v.13, n.7, julho 2018
➢ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Julho de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v. 13, n. 8, agosto 2018
➢MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2017/18,
Junho de 2018. AIA v. 13, n. 8, agosto 2018
➢GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; SILVA, R.O.P. Diagnóstico da Produção e Consumo de
Leite no Estado de São Paulo. AIA v.13, n.9, set. 2018
➢ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Agosto de 2018. AIA
v.13, n.9, set.2018
➢GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F. Estimativa da Produção Animal no Estado de São Paulo
para 2018. AIA v.13, n.9, set. 2018
➢ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Setembro de 2018.
AIA v.13, n.10, out. 2018
➢ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Outubro de 2018. AIA
v.13, n.11, nov. 2018
➢MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Intenção de Plantio
do Ano Agrícola 2018/19 e Levantamento Final Ano Agrícola 2017/18, Setembro de 2018. AIA
v. 13, n. 11, nov. 2018
➢COTI-ZELATI, Paolo Edoardo; COPPINI, Diego A.H.; GHOBRIL, Carlos Nabil
DESEMPENHO OPERACIONAL NA EXPORTAÇÃO DO CAFÉ BRASILEIRO
AgroPampa v.3, n.1, janeiro-junho/2018
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➢RAMOS, Soraia de Fátima; VEGRO, C. R. L.; COELHO, P.J. Cenário Atual Dos Conselhos
Municipais De Segurança Alimentar E Nutricional Em São Paulo: Recomendações Iniciais Na
Perspectiva Da Economia Agrícola. São Paulo: Informações Econômicas, SP, v. 48, n. 1,
jan./mar. 2018. Pg. 05-20
➢RAMOS, Soraia de Fátima; VEGRO, C. R. O Programa Paulista da Agricultura de Interesse
Social (PPAIS): geração de renda e segurança alimentar no Estado de São Paulo. São Paulo:
Boletim
IEA.
Número
24
–
março
de
2018.
p.
01-05.
http://www.iea.sp.gov.br/out/boletim/n24.pdf
➢VEGRO. C.L.R. Fluxo de Suprimento Inibe Interesse no Mercado Futuro de Café. Análise
e
Informações
do
Agronegócio.
Jan./2018
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14406
➢FREDO, C.E. & VEGRO. C.L.R. Setor Agropecuário: tendência de queda nos empregos
formais em 2016. Análise e Informações do Agronegócio. Jan./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14407
VEGRO. C.L.R. Curva Futura do Café – bear’s market ancorando a formação dos preços.
Análise
e
Informações
do
Agronegócio.
Mar.2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14439
➢VEGRO. C.L.R. Mercado de Fertilizantes: aumento das importações preocupa. Análise e
Informações
do
Agronegócio.
Abr./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14447
➢VEGRO. C.L.R. Cafés do Brasil: qualidade, competitividade e reconhecimento... Só que
não!
Análise
e
Informações
do
Agronegócio.
Abr./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14446
➢VEGRO. C.L.R. Ausência de Piso para as Cotações Futuras no Mercado de Café. Análise
e
Informações
do
Agronegócio.
Abr./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14448
➢FREDO, C.E.; BAPTISTELA, C. & VEGRO. C.L.R. Comportamento do Emprego Formal no
Setor Agropecuário Paulista: janeiro a março de 2018. Análise e Informações do
Agronegócio. Maio/2018. http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14468
➢VEGRO. C.L.R Mercado Futuro do Café: tênue alavancagem cambial das cotações.
Análise
e
Informações
do
Agronegócio.
Jun./2018
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14472
➢VEGRO. C.L.R Curva Futura do Café: geopolítica baliza cotações. Análise e Informações
do Agronegócio. Jul./2018. http://www.iea.sp.gov.br/out/artigosaia2.php?codTipo=2
➢VEGRO. C.L.R. Queda continuada nas Cotações: até quando? Análise e Informações do
Agronegócio. Ago./2018. http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14498
➢VEGRO. C.L.R. Mercado de Máquinas Agrícolas Automotrizes volta a Aquecer. Análise e
Informações
do
Agronegócio.
Ago./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14502
➢FREDO, C.E.; BAPTISTELA, C. & VEGRO. C.L.R. Desempenho do Emprego Formal no
Setor Agropecuário Paulista: abril a junho de 2018. Análise e Informações do Agronegócio.
out./2018. http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14518
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➢VEGRO. C.L.R. Expectativas quanto à Próxima Safra Brasileira Estruturá sua Precificação
Futura.
Análise
e
Informações
do
Agronegócio.
out./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14519
➢VEGRO. C.L.R. Expectativa de Duradouro Ciclo de Baixa para os Preços do Café. Análise
e Informações do Agronegócio. dez./2018.
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14547
1.1.2 – Trabalhos publicados em revistas externas ao IEA.
➢ALMEIDA, L. F. de. & SPERS, E. (coord.). Coffee Consumption and Industry Strategies in
Brazil. Woodhead Publishing, 352pg. ISBN 9780128147214 (no prelo).
➢MARTINS, V.A. & VEGRO, C.L.R Análise Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras
de Café no Estado de São Paulo no Ano Safra 2015-16. Anais SOBER – ISBN: 978-8598571-17-1
➢MARTINS., R, et al. Censo Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e
resultados do LUPA 2016/17. Anais SOBER – ISBN: 978-85-98571-17-1
➢SZNELWAR, J.J. et al . Cadeia Produtiva de Minerais Utilizados no Agronegócio no Estado
de São Paulo. São Paulo, SAA/SEM. 2018. 84p.
➢VEGRO, C.L.R. CAFÉS DO BRASIL: qualidade, competitividade, reconhecimento e
oportunidade... só que não! Revista do Café. CCCRJ. Rio de Janeiro, mar./2018. 36 a 41pg.
Disponível em: http://www.cccrj.com.br/revista/864/36.pdf
➢VEGRO, C.L.R. BLACK YEAR: cenário econômico prospectivo para o agronegócio café.
Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel (ABICS), nov./2018. Disponível em:
https://twitter.com/abicsoficial
➢VEGRO, C.L.R. Um governo desindustrializante. Associação Brasileira da Indústria do
Café Solúvel (ABICS), jun./2018. Disponível em: https://twitter.com/abicsoficial
➢VEGRO, C.L.R. Um governo desindustrializante. Sindicato da Indústria do Café Solúvel,
jun./2018. Disponível em: http://www.fiesp.com.br/sincs/2018/06/29/artigo-um-governodesindustrializante/
➢VEGRO, C.L.R. Um governo desindustrializante. Cenas e Fatos do Agro, Cafepoint
www.cafepoint.com.br/colunas/cenas-e-fatos-do-agro/
➢VEGRO. C.L.R. Balanço Econômico e Estatístico das Exportações Brasileiras em 2017.
Anuário do Café 2018. Ed. Campo e Negócios. Porto Alegre, 2018. 56-59p.
➢ BARBOSA, M.Z. Capital natural e sustentabilidade na agricuktura. Análises e Indicadores
do Agronegócio, v. 13, n. 4 abril 2018. NRP 1878
OLIVEIRA, M. D. M.; ANGÊLO, J. A, VICENTE, J. R. Balança Comercial dos Agronegócios
Paulista e Brasileiro no Ano de 2017.Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 1, janeiro
2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-55-2017.pdf
ANGÊLO, J. A, OLIVEIRA, M. D. M. Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e
Brasileiro de Janeiro de 2018.Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 2, fevereiro
2018. Disponível em: http:// http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=14423
OLIVEIRA, M. D. M., ANGÊLO, J. A, Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e
Brasileiro do Primeiro Bimestre 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 3,
março
2018.
Disponível
em:
http://
http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=14423
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OLIVEIRA, M. D. M., ANGÊLO, J. A, Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e
Brasileiro do Primeiro Trimestre de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 4,
abril 2018. Disponível em: http:// http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=14423
ANGÊLO, J. A, OLIVEIRA, M. D. M. Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e
Brasileiro do Primeiro Quadrimestre de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n.
5,
maio
2018.
Disponível
em:
http://
http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=14423
ANGÊLO, J. A, OLIVEIRA, M. D. M. Ghobril, C. N. Balança Comercial dos Agronegócios
Paulista e Brasileiro de Janeiro a Maio de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12,
n.
6,
junho
2018.
Disponível
em:
http://
http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=14423

ANGÊLO, J. A, Gobril, C. N., OLIVEIRA, M. D. M. Balança Comercial dos Agronegócios
Paulista e Brasileiro do Primeiro Semestre de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v.
12,
n.
7,
julho
2018.
Disponível
em:
http://
http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=14423
ANGÊLO, J. A, Gobril, C. N., OLIVEIRA, M. D. M. Balança Comercial dos Agronegócios Paulista
e Brasileiro de Janeiro a Julho de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 8, agosto
2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-55-2018.pdf
ANGÊLO, J. A., Gobril, C. N, OLIVEIRA, M. D. M.; Balança Comercial dos Agronegócios Paulista
e Brasileiro de Janeiro a Agosto de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 9,
setembro 2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-56-2018.pdf

ANGÊLO, J. A.; Gobril, C. N, OLIVEIRA, M. D. M. Balança Comercial dos Agronegócios Paulista
e Brasileiro de Janeiro a Setembro de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12, n. 10,
outubro 2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-64-2018.pdf
OLIVEIRA, M. D. M.; ANGÊLO, J. A.; VICENTE, J. R. Balança Comercial dos Agronegócios
Paulista e Brasileiro de Janeiro a Outubro de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12,
n. 11, novembro 2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-68-2018.pdf
ANGÊLO, J. A.; OLIVEIRA, M. D. M.; VICENTE, J. R. Balança Comercial dos Agronegócios
Paulista e Brasileiro de Janeiro a Novembro de 2018 Análises e Indicadores do Agronegócio v. 12,
n. 12, dezembro 2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea
PINATTI, E. et al; IqPR de Novembro de 2017: queda de 0,75%, Análises e Indicadores do
Agronegócio, v. 12, n. 12, dez. 2018. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA77-2017.pdf. Acesso em: 5 dez. 2018.
FREITAS, S.M.; MIURA, M.; Situação Atual e Perspectivas da Produção Brasileira de Etanol
de Milho, Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13, n. 5, maio 2018. Disponível em:
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-25-2018.pdf. Acesso em: 5 dez. 2018.
MIURA, M.; CERQUEIRA, M.A.S.; Estimativa de oferta e demanda de milho no Estado de
São Paulo em 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13, n. 11, nov. 2018.
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➢RAMOS, Soraia de Fátima; MARCHIORI, A. Segurança Alimentar e Nutricional. – Informativo Roça
Caiçara do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN). Ubatuba (SP). Edição 3 (Julho 2018). pg. 02.
➢Trabalhos enviados para: www.abhorticultura.com.br e www.cati.agricultura. sp.gov.br, 2018.
_________. Evolução da Produção e Comercialização de Hortaliças no Mundo e no Brasil, de 1970 a 2015,
site: www.cati.agricultura.sp.gov.br, 2017.
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➢A QUICK REVIEW of the. Production and Comercializacion of the Main Vegetables in Brazil and the
World From, 1970-2015. Horticultura Brasileira V. 35, n. 2 abr./jun., 2017. Disponível em:
http://www.abhorticultura.com.br
➢_________. Uma Rápida Revisão da Produção e a Comercialização das Principais Hortaliças no Brasil e
no Mundo de 1970 a 2015. Horticultura Brasileira, v.35, n. 2, p. 160-166, abr./jun., 2017.
➢_________. A Produção e Mercado de Batata no Mundo e no Brasil, 1990-2016 - Política Agrícola e
Resultados, www.abhorticultura.com.br e www.cati.sp.gov.br, 2017.
➢_________. A Produção e o Mercado Brasileiro de Cebola, 1990-2016, www.abhorticultura.com.br e
www.cati.sp.gov.br, 2017.
➢_________. Previsão de Safras (IEA-CATI) Principais Olerícolas – fevereiro, abril, junho, setembro e
novembro, 2017, sites: cati.agricultura.sp.gov.br e assessoria de imprensa – agricultura.sp.gov.br.
➢_________. Fechamento da estimativa de produção das 53 espécies de hortaliças em 2017 no Estado de
São Paulo, 2017, enviado para: EMBRAPA – HORTALIÇAS, Brasília – DF e Editora Gazeta, Santa Cruz
Ltda – Rio Grande do Sul.
➢_________. A Produção e o Mercado de Hortaliças e com a Crise Hídrica, 2013-16,
www.abhorticultura.com.br e www.cati.sp.gov.br, 2017.
➢_________. Consolidação do Sistema Agroindustrial de Tomate no Brasil, Revista Campo & Negócios,
2018. Trabalhos enviados para: www.abhorticultura.com.br e www.cati.agricultura. sp.gov.br, 2018.

4.3.2 - Veículos de Divulgação do IEA
As publicações impressas e eletrônicas da Instituição incluem a produção técnicocientífica da equipe dos pesquisadores da própria instituição e divulga artigos de pesquisadores
externos, o que amplia o número de estudos sobre as diversas temáticas e estimula o
intercâmbio de idéias entre as diferentes instituições de pesquisa.
Em 2018, os artigos técnico-científicos e/ou resultados de pesquisas foram divulgados nos
seguintes veículos:
a) Informações Econômicas: revista técnica editada trimestralmente com tiragem de 320
exemplares na versão impressa e formato digital. É destinada a divulgar informações
econômicas e sociais (resultados de pesquisa, análises entre outros) e estatísticas do
agronegócio.
b) Revista de Economia Agrícola: revista científica editada semestralmente com tiragem
de 280 exemplares na versão impressa e formato digital. Aborda grandes temas do
agronegócio, sob enfoque mais analítico, visando fornecer subsídios para soluções
setoriais e políticas públicas em geral.
c) Análises e Indicadores do Agronegócio: revista técnica na versão digital com
periodicidade mensal. É destinada a divulgação rápida de informações econômicas e
sociais.
d) Anuário IEA - Série Informações Estatísticas da Agricultura: revista digital reúne dados
básicos do setor agrícola, levantados e sistematizados durante o ano.
e) Textos de Discussão - TD-IEA: disponibilizado em formato digital desde 2009. Divulgam
resultados parciais ou finais de pesquisas, estudos e ensaios no campo geral das ciências
sociais aplicadas com o propósito de difundir o conhecimento, estimular o debate e
colher críticas e sugestões.
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Anuário - Série informações Estatísticas da Agricultura - volume 29, número 1, 2018, ISSN
1980-346X, Anuário IEA 2017, Ser. inf. estat. agric., São Paulo, v.29, n.1, p.1-136, 2018
SILVA, José R. da et. al. Valor da Produção Agropecuária do Estado de São Paulo: resultado
preliminar de 2018, Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13, n. 11, novembro 2018, p.1-6,
ISSN 1980-0711
CAMARGO, Felipe Pires de, et. al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado
de São Paulo, Intenção de Plantio do Ano Agrícola 2018/19 e Levantamento Final Ano Agrícola
2017/18, Setembro de 2018, Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13, n. 12, dezembro
2018, p.1-10, ISSN 1980-0711
MARTINS, Vagner A. et.al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Ano Agrícola 2017/18, Junho de 2018, Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13,
n. 8, agosto 2018, p.1-11, ISSN 1980-0711
MARTINS, Vagner A. et.al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Ano Agrícola 2017/18, Abril de 2018, Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13,
n. 7, julho 2018, p.1-10, ISSN 1980-0711
SILVA, José R. da Valor da Produção Agropecuária Paulista Regional: estimativa 2017,
Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13, n. 6, junho 2018, p.1-7, ISSN 1980-0711
MARTINS, Vagner A. et.al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São
Paulo, Ano Agrícola 2017/18, Fevereiro de 2018, Análises e Indicadores do Agronegócio, v.
13, n. 4, abril 2018, p.1-9, ISSN 1980-0711
MARTINS, Vagner A. et.al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São

Paulo, 2º Levantamento, Ano Agrícola 2017/18 e Levantamento Final, Ano Agrícola
2016/17, Novembro de 2017, Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 13, n. 2, fevereiro
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✓

✓

✓
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2018, p.1-13, ISSN 1980-0711
MARTINS, Renata S. at.al. Censo Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e
resultados do LUPA 2016/17, Anais SOBER – ISBN: 978-85-98571-17-1
MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, 2º Levantamento, Ano
Agrícola 2017/18 e Levantamento Final, Ano Agrícola 2016/17, Novembro de 2017. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.2, fevereiro 2018
MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2017/18,
Fevereiro de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.4, abril 2018
MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO,
P.J.Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2017/18,
Abril de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.7, julho 2018
MARTINS, V. A.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; CAMARGO, F.P.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO,
P.J.Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2017/18,
Junho de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v. 13, n. 8, agosto 2018
CAMARGO, F.P.; FREDO, C. E.; GHOBRIL, C.N.; BUENO, C.R.F.; BAPTISTELLA,
C.S.L.;CASER, D.V.; OLIVETTE, M.P.A.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J.; MARTINS, V. A.
Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Intenção de Plantio do
Ano Agrícola 2018/19 e Levantamento Final Ano Agrícola 2017/18, Setembro de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v. 13, n.11, nov. 2018
Balança Comercial
OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas; ANGELO, José Alberto; VICENTE, José Roberto.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro no Ano de 2017. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.1, jan. 2018
ANGELO, José Alberto; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas. Balança Comercial dos
Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio
v.13, n.2, fev. 2018
OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas; ANGELO, José Alberto. Balança Comercial dos
Agronegócios Paulista e Brasileiro no Primeiro Bimestre de 2018. Análises e Indicadores do
Agronegócio v.13, n.3, mar. 2018

42

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas; ANGELO, José Alberto. Balança Comercial dos
Agronegócios Paulista e Brasileiro no Primeiro Trimestre de 2018. Análises e Indicadores do
Agronegócio v.13, n.3, abr. 2018
ANGELO, José Alberto; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas. Balança Comercial dos
Agronegócios Paulista e Brasileiro no Primeiro Quadrimestre de 2018. Análises e Indicadores do
Agronegócio v.13, n.2, mai. 2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Maio de 2018. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.6, junho 2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro do Primeiro Semestre de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.7, julho 2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Julho de 2018. Análises
e Indicadores do Agronegócio v. 13, n. 8, agosto 2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Agosto de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.9, set.2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Setembro de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.10, out. 2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Outubro de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.11, nov. 2018
ANGELO, José Alberto; GHOBRIL, Carlos Nabil; OLIVEIRA, Marli Dias Mascarenhas.
Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro de Janeiro a Novembro de 2018.
Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.12, dez. 2018
Atacadista
MARTINS, Vagner Azarias; ANGELO, José Alberto. Análise da Variação dos Preços Médios
no Mercado Atacadista da Região Metropolitana de São Paulo – junho de 2018. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.7, julho 2018
MARTINS, Vagner Azarias; ANGELO, José Alberto. Análise da Variação dos Preços Médios
no Mercado Atacadista da Região Metropolitana de São Paulo – julho de 2018. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.8, ago. 2018
MARTINS, Vagner Azarias; ANGELO, José Alberto. Queda de 2,31% nos Preços Médios no
Mercado Atacadista da Região Metropolitana de São Paulo – agosto de 2018. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.9, set. 2018
MARTINS, Vagner Azarias; ANGELO, José Alberto. Carnes em Alta no Mercado Atacadista de
São Paulo em Setembro de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio v.13, n.10, out. 2018
MARTINS, Vagner Azarias; ANGELO, José Alberto. Arroz e feijão seguem direções opostas no
mercado atacadista de São Paulo - outubro de 2018. Análises e Indicadores do Agronegócio
v.13, n.11, nov. 2018
MARTINS, Vagner Azarias; ANGELO, José Alberto. Mercado atacadista: comportamento dos
preços em novembro/18 mostram as carnes subindo com as festas de fim de ano. Análises e
Indicadores do Agronegócio v.13, n.12, dez. 2018
LUPA – Congresso Sober
Título: Censo Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e resultados do LUPA
2016/17
Autor: Renata Martins; Celso Luis Vegro; Antonione Arantes Roque; Vagner Azarias Martins;
José Alberto Angelo; Denise Viani Caser.
Veículo: Anais SOBER – ISBN: 978-85-98571-17-1
Data Publicação: 30/07/2018

4.4 – Serviços, Reuniões Técnicas e Atendimento ao Público Externo
Celso Luis Vegro
➢ 01/03/18 - PENSA/USP - Apoio ao evento sobre mudanças climáticas na cafeicultura
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➢ 10/05/18 - Gazeta do Povo – Curitiba. Entrevista sobre cenário para o desempenho econômico do
agronegócio em 2018
➢ 02/12/18 - Rede Brasil - Entrevista sobre a cafeicultura paulista e aspectos sócio-econômicos da
atividade
Entrevista concedida
➢ 03/12/18 - Canal do Boi - Entrevista sobre cenário futuro (2019) para o agronegócio café brasileiro.
Entrevista concedida e artigo republicado na página digital do jornalista
➢ 12/11/2018 – Governo do Estado de São Paulo - Assessoria Especial para Assuntos Internacionais Contribuições para o documento das ODS - SP 2030 - Encaminhada 10 ações que podem compor o
documento relativas aos 17 compromissos da ONU em que políticas da SAA se encaixam.
Encaminhada 10 ações que podem compor o documento relativas aos 17 compromissos da ONU em que
políticas da SAA se encaixam.
➢22/08/2018 - Eduardo Heron dos Santos – CECAFE - Estimativa de emprego de água no preparo de
cafés lavados e semi lavados - Resposta a um questionário estruturado sobre a temática
➢03/08/2018 - Chefe de mercados emergentes – UK- Diagnóstico da agropecuária paulista - A
representante britânica tomou ciência da pujança e diversidade da agropecuária paulista sendo
apresentados os grandes números e estatísticas de nossa produção compilado pelo banco de dados do iea e
pelos recentes dados do LUPA.
➢02/08/18 – CDA – Enaltece o parecer encaminhado – muda de café - e-mail
➢03/07/2018 - José Jaime Sznelwar - Secretaria de Energia e Mineração Secretaria de Energia e
Mineração Solicitação de parecer sobre projeto de política pública para a difusão do uso de calcário muito
boa a sua intervenção. Você pegou os erros de redação com muita propriedade, a maior parte deles já
estão corrigidos na versão 17. Botou o dedo na ferida nas duas questões substantivas de nossa tese.
Relação ideal calcário / fertilizantes - que é um assunto não abordado claramente, que varia muito com
solo e cultura
➢08/06/18 - José Garcia Gasques – MAPA - Comentários sobre cenários futuros para a produção,
consumo e exportação de café do Brasil Comentários sobre cenários futuros para a produção, E-mail
enviado com críticas ao conjunto de informações trabalhadas pelo autor.
➢07/06/18 - Otávio Sesc Junior - Terra viva - Grupo Bandeirantes de Comunicação - Comentários sobre
o novo plano safra - entrevista concedida por skype - Entrevista ao vivo concedida
16/05/18 - Diretoria Internacional da FGV – FGV - Recepção no IEA de comitiva de empresários
holandeses da área de alimentos e inovação, oferecendo palestra sobre segmentos agroalimentares
brasileiros - Após conversas com os organizadores entendeu-se que o convite deveria ser redirecionado
para o Dr. Luís Madi com apoio de dados do LUPA consolidados no IEA
➢. Organização de reuniões técnicas-científicas para definir grupos de trabalho para estudar temas
definidos pelo Grupo Gestor Plano Mais Leite, Mais Renda da SAA.
Tipo de participação
( ) Apresentação de trabalho
( ) Painel e similar
(X) Organização ( ) Outro
➢Organização do Curso de Simulação de Sistemas de Produção de Leite, utilizando software
desenvolvido pela Embrapa - Dr. Oscar Tupy, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e Professor
titular do Centro Universitário de Araraquara
Tipo de participação
( ) Apresentação de trabalho
( ) Painel e similar
(X) Organização ( ) Outro

Marisa Zeferino Barbosa
➢01 atendimentos relativo ao mercado internacional de têxteis.
➢02 atendimentos a Assessoria de Imprensa do Gabinete

Marli Dias Mascarenhas Oliveira
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➢29/03 – Abertura da safra de cana-de-açúcar, 2018/2019. Promovido pela DATAGRO. Espaço Golf –
Ribeirão Preto.
Tipo de participação (organização/outro)

Maximiliano Miura
➢ Atendimento por telefone ao Presidente da Câmara Setorial de Milho, Sr. Almerindo Vidilli Júnior, 14
99651-9598, discussão da “Oferta e Demanda de Milho no Estado de São Paulo”, data 10/mar.
➢Atendimento por telefone ao APA- Associação Paulista de Avicultura, Sr. José Roberto Bottura, 11
96466-9002, discussão da “Oferta e Demanda de Milho no Estado de São Paulo”, data 10/abr.
➢Atendimento por pessoal ao APCS- Associação Paulista de Criadores de Suínos, Sr. Waldomiro
Ferreira, 19 9689-2499, discussão da “Oferta e Demanda de Milho no Estado de São Paulo”, data 10/abr.
➢Atendimento por telefone ao Sr. Gilberto Proceu, 19 3515-3313, discussão da “Oferta e Demanda de
Milho no Estado de São Paulo”, data 10/jul.

Priscilla Rocha Silva Fagundes
➢Consulado Americano Dr. Sergio Barros sobre citricultura
➢Consulado Argentino sobre Limão
➢Dr. Michael Keegan, pesquisador, sobre tomate

Renata Martins Sampaio
➢ Agência: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Linha: Auxílios à Pesquisa, Projeto de Pesquisa, Regular, Fluxo Contínuo
Data: novembro de 2018
Área: interdisciplinar
Protocolo: 25310/2018
➢ Atendimento às solicitações da Câmara Setorial do Amendoim na elaboração de proposta de trabalho
para organização e realização de material de divulgação eletrônica de informações conjunturais da cultura
do amendoim.
- Colaboração na organização e discussão de informações sobre as safras agrícolas de amendoim no Estado
de São Paulo, visando a elaboração do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da Cultura do
Amendoim, uma atividade institucionalmente coordenada nacionalmente pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
- Esclarecimentos e orientações ao aluno Heitor Augusto Depieri, mestrando em Engenharia de Produção
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que desenvolve projeto de dissertação sobre a Cadeia de
produção do amendoim no Estado de São Paulo.
- Orientações ao aluno João Vitor, graduando em Engenharia Agronômica da ESALQ, no desenvolvimento
de estudo sobre a análise da variação dos preços médios recebidos pelos produtores de amendoim no Estado
de São Paulo.

Rosana de Oliveira Pithan e Silva
➢Atendimento à usuário sobre informações sobre commodity bovina.

Soraia de Fátima Ramos
➢Instituição: CATI – email e telefone. Redação de texto institucional sobre a agricultura familiar, com
base em dados preliminares do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária
(LUPA, em atendimento a solicitação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI);
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➢Instituição: CODEAGRO – email e presencial. Participou de trabalho institucional: Tipologia municipal
para ações de políticas públicas em segurança alimentar e nutricional: a relação entre a organização local
de Conselhos de Segurança Alimentar e o perfil do IDH e do Valor da Produção no Estado de São Paulo.
➢Escritora da Editora FNDE – telefone e email. Avaliação de conteúdo de texto didático e Indicação de
referências bibliográficas sobre o tema Agricultura Urbana e periurbanaInstituição: CATI – email e
telefone. Redação de texto institucional sobre a agricultura familiar, com base em dados preliminares do
Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA, em atendimento a solicitação
da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI);
➢Instituição: CODEAGRO – email e presencial. Participou de trabalho institucional: Tipologia municipal
para ações de políticas públicas em segurança alimentar e nutricional: a relação entre a organização local
de Conselhos de Segurança Alimentar e o perfil do IDH e do Valor da Produção no Estado de São Paulo.
➢Escritora da Editora FNDE – telefone e email. Avaliação de conteúdo de texto didático e Indicação de
referências bibliográficas sobre o tema Agricultura Urbana e periurbana

Terezinha Joyce Fernandes Franca
➢ Tipo: Visita Técnica
Evento: Visita à Propriedade rural "Fazenda do Meio" em Guaíra
Local de Realização: Propriedade "Fazenda do Meio"
Cidade/Estado: Guaíra/SP
Período: 23/10/2018 a 23/10/2018
Instituição Promotora: IEA - Instituto de Economia Agrícola
Apresentação de trabalho: NÃO
Título do trabalho:
NRP / Título da Pesquisa: Experiência Paulista em ILPF: um estudo de caso em Guaíra
(aprovado na CPAt para registro no SGP).

Vagner Azarias Martins
➢ Data: 24/09/2018
Título: Mercado Varejista: Preços de alimentos sobem 0,35% em agosto
Veículo: https://www.noticiasagricolas.com.br
➢Data: 25/10/2018
Título: Preço de carnes sobe em setembro e leite longa vida tem alta
Veículo: https://revistagloborural.globo.com
➢Data: 25/10/2018
Título: Preço de carnes sobe em setembro e leite longa vida tem alta
Veículo: www.terra.com.br
➢Data: 08/01/2018
Título: Canaviais envelhecidos e dívida limitam produtividade da cana
Veículo: www.brasilagro.com.br
➢Data: 01/10/2018
Título: IEA analisa o comportamento dos preços no mês de setembro
Veículo: www.paginarural.com.br
➢Data: 26/10/2018
Título: Estudo do IEA alerta para avanço da inflação dos alimentos
Veículo: https://www.destaquerural.com.br

4.4.1 Softwares Desenvolvidos pelo IEA
•

ACANT
46

Representa uma nova ferramenta de gestão para o agricultor familiar, baseada na
metodologia de organização do negócio agrícola, que utiliza amplamente os conceitos da
administração por objetivos. Tem propiciado condições para a geração de informações, que
servem de base para a gestão de negócio de vários ramos da atividade agrícola, junto a diversos
grupos da agricultura familiar. Esse instrumental se desenvolve através da implantação de um
sistema informatizado de acompanhamento do negócio agrícola de uma determinada família, o
qual permite a geração de conhecimento, que aponta para os principais componentes dessa
atividade a partir da ótica financeira e, ainda, de que maneira e em que ordem de grandeza eles
contribuem para aumentar ou diminuir o saldo de caixa. A substituição do instrumental clássico
da contabilidade por software simples se baseia na necessidade de gerar informações com
rapidez e com facilidade de entendimento por toda a família envolvida na atividade produtiva
e, assim, democratizar as decisões sobre o que deve ser realizado e, ao mesmo tempo, criar as
condições mínimas para a profissionalização da gestão do negócio. Os resultados econômicos
obtidos têm mostrado uma melhora visível na apropriação de renda pelas famílias envolvidas.
A metodologia de organização do negócio agrícola tem sido aplicada nos últimos
anos junto a agricultores familiares individuais ou em associações e cooperativas. Entre as
cooperativas destaca-se a CONCRAB (Confederação Nacional das Cooperativas de reforma
Agrária do Brasil) com trabalhos desenvolvidos nos estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A aplicação consistiu no
treinamento de técnicos nos estados do: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Maranhão. E no Curso de Extensão em Administração de
Cooperativas (CEACOOP) ligado a Universidade de Brasília, que foram ministrados em Brasília e
em Caçador, Santa Catarina. A difusão desse conhecimento junto a Confederação de
Cooperativas de Assentamento Rural do Brasil (CONCRAB) pelos menos umas quatrocentas
pessoas, entre técnicos e cooperados participaram de cursos, os quais por sua vez funcionam
como multiplicadores junto às cooperativas onde trabalham. Já no curso de extensão em
administração de cooperativas, constituídos por técnicos foram capacitadas, pelo menos, uma
centena de pessoas. O IEA atende a demanda individual pelo software através de seu site.
•

PDAM 2.1
O Sistema de Suporte à Elaboração de Plano Diretor Agrícola Municipal auxilia os
municípios a organizarem informações que servem de subsídios aos agentes locais no
planejamento e acompanhamento das atividades do setor agropecuário. Fundamenta com
dados reais o trabalho de estruturação do Plano Diretor Agrícola e a escolha de ações prioritárias
para o desenvolvimento rural. O produto se presta também à elaboração de diagnósticos
socioeconômicos regionais em pesquisas específicas. Subsidia a formulação de políticas
públicas, em geral, consistentes com a realidade local. O atendimento/demanda é nacional.
Essa metodologia de planejamento do município tem sido aplicada nos últimos
anos junto às Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo (Piraju, por ex.) e de Mato Grosso
(Dourado, por ex.) e tem sido demandada por prefeituras de todos os estados da Federação
rotineiramente. No âmbito da pesquisa serviu como ferramenta no planejamento regional das
atividades agropecuárias do Sudoeste paulista (caprinos), de Lagoinha (leite), de Andradina
(mandioca), dentre outras pesquisas. Atualmente vem sendo remodelado com a parceria da
EMBRAPA.
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4.4.2- Atendimento - Site
Todas as informações geradas ao longo da história do IEA estão digitalizadas e
encontram-se disponíveis em: http://www.iea.sp.gov.br/out/index.php.
Com objetivo de melhorar o acesso e a navegação no site institucional foi desenvolvido
com um layout, contemplando um Banco de Notícias, espaço para divulgação de entrevistas e
eventos promovidos pelo Instituto, além de atalhos para localizar os Últimos Artigos, Banco de
Dados e Preços Diários. Textos explicativos, acréscimo de novos produtos, melhoria na
qualidade e maior divulgação foram responsáveis pela significativa ampliação nos acessos aos
produtos e serviços do IEA.
Além disso, no sentido de ampliar o número de acessos/usuários às informações
disponibilizadas eletronicamente.
Publicações disponibilizadas no site:
• Revista Informações Econômicas, com periodicidade trimestral desde 2012, é
disponibilizada aos usuários no final dos meses pares. A série teve início em 1972 e a
coleção encontra-se disponível para acesso no formato digital.
• Revista de Economia Agrícola: Anteriormente denominada Agricultura em São Paulo, é
semestral e disponibilizada antes do final do semestre. A série teve início em 1951 e
encontra-se disponível no formato digital.
• Revista Análises e Indicadores do Agronegócio: A publicação teve início no ano de 2006
no formato digital.
• Textos para Discussão: a publicação teve início em 2009, os textos são disponibilizados
no formato digital.
b) Teses e Dissertações dos pesquisadores do IEA, que a partir de 2009 foram todas
disponibilizadas no site, a primeira datada de 1941, com atualização sistemática.
c) A série Relatórios de Pesquisa, também disponibilizada eletronicamente no ano de 2009.
Também nesse ano foram disponibilizados os Prognósticos e Livros produzidos pelo IEA no
passado.
d) Bancos de Dados – estatísticas e informações agrícolas e bioenergia.
e) Banco de Notícias – Onde se encontra desde de 2012 com atualizações com as informações
relevantes sobre a agricultura e assuntos relacionados.
f) Palestra e Eventos – Disponibilizado palestras que foram realizadas no IEA.
g) Newsletter – Foi realizado no final do segundo semestre de 2014 a divulgação do site através
de um mailing assim divulgando todo o conteúdo do site.
No ano de 2018 o site e o Banco de Dados do IEA registraram 574.152 visitas.
➢ Índice de Preço do Boi Gordo: reuniões de negociação entre a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, Brasil Bolsa Balcão (B3) e Fundepag. Com a primeira, tentativas para
obter os dados primários fundamentais ao projeto; com a segunda, elaboração do plano de
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trabalho e contrato para projeto com previsão de 18 meses e com a terceira tratativas para
proteção intelectual e intermediação do contrato. No paralelo elaboração do material de
compliance exigido pela B3, sobre responsabilidades, contingência, segurança e transparência
da elaboração do índice.
➢ 22/01/18 recebimento do pesquisador Dr. Oscar Tupy da Embrapa Pecuária Sudeste-São
Carlos/SP para demonstração de seu software para custo de produção leiteira. Organizei um
grupo de pesquisadores para recebê-lo em um período (manhã).

➢Palestra: Roda de Conversa: Segurança Alimentar e Nutricional
Instituição promotora: Cia. Antropofágica
Local: São Paulo Data: 27 de abril de 2018
➢Triagem, organização e transferência do material estatístico do IEA
➢Aumento significativo da participação dos técnicos em publicações de análises conjunturais
➢Projeto LUPA 2016/17
➢Aumento da exposição das estatísticas do IEA em veículos de comunicação, em especial
➢Jornal Valor Econômico
➢Parceria com SEADE
➢Projeto da Calculadora de Terra
➢Organização dos trabalhos de rotina em projetos amplos “guarda-chuva”
➢Participação em diversas reuniões técnicas

4.4.3- Atendimento à Mídia
4.4.3.1 - Entrevistas Realizadas nos Meios de Comunicação

➢ Informações sobre a Produção de Leite na Região Noroeste Paulista para TV
Globo Araçatuba, em 27 Abr 2018.
➢ Entrevista ao Jornal Comércio do Jahu, na matéria “Leite tem aumento de
25% em dois meses” no Caderno Local região, p. 3, em 18 Jul 2018.
➢ Entrevista à Revista DBO publicada na matéria “É preciso discutir a relação
Especialistas defendem que garantia do fornecimento de leite é de mais
responsabilidade da indústria”. Revista Mundo do Leite, Edição 93, p 6 e 7.
Outubro/Novembro 2018. Também divulgada no Portal DBO, disponível em:
file:///C:/Users/rosana/Documents/Pasta%20de%20Trabalho%202018/CPRTI/
Imprensa/%C3%89%20preciso%20discutir%20a%20rela%C3%A7%C3%A3o%2
0%E2%80%93%20Portal%20DBO.htmlem, em 01 Nov 2018.
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➢ 17/01/18 – Agencia Estado – Cenário para os preços de café – Augusto Decker
(publicação no site)
➢ 13/08/18 – Canal do Boi – mercado do café – cotações – Antonio Reche
Medrado (divulgação em 16/08 no canal)
➢ 10/08/18 – Canal Rural – Programa Rural Notícias – Mercado do café e clima –
Roberta (Entrevista ao vivo veiculada)
➢ 22/01/18 – Anuário do café – Balanço do comercio internacional do café em
2017 – Miriam Lins (Publicação em versão bilíngue da análise)
➢ 16/01/18 – Canal do boi – Balança comercial do agronegócio brasileiro e
Paulista – Antonio Reche Medrado (Divulgação dos dados e assuntos
complementares)
➢ 17/12/018 – Agência Estado – Cenário para os preços de café – Augusto Decker
(Publicação no site)
➢ 13/08/18 – Canal do Boi – Mercado do Café – cotações - Antonio Reche
Medrado (Divulgação em 16/08 no canal)
➢ 10/08/18 – Canal Rural – Programa Rural Notícias – Mercado do Café e clima –
Roberta (Entrevista ao vivo veiculada)
➢ 22/01/18 – Anuário do Café – Café em 2017 – Mirian Lins (Publicação em versão
bilíngue da análise)
➢ 16/01/18 – Canal do Boi – Balança Comercial do Agronegócio Brasileira Paulsita
– Antonio Reche Medrado ( Divulgação dos dados e assuntos complementares)

➢ 15/03/18 – Televisão Canal Rural, Repórter: Henrique Barbosa Bighetti, pauta:
Mercado de Feijão
➢ 23/11/18 – MAXPRESS, IEA divulga a estimativa final das culturas de inverno e
intenção de plantio para 2018/19
(Carlos Eduardo Fredo)
https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,966631,IEA_divulga_a_estim
ativa_final_das_culturas_de_inverno_e_intencao_de_plantio_para_201
8_19,966631,4.htm
➢

23/11/18 – Notícias Agrícolas, IEA divulga a estimativa final das culturas de
inverno e intenção de plantio para 2018/19
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/graos/225654-iea-divulgaa-estimativa-final-das-culturas-de-inverno-e-intencao-de-plantio-para201819.html#.XBPXeNszaUk
(Carlos Eduardo Fredo)
➢ 26/01/2018 - O Defensor. Caderno 6. Momento Agro, IEA aponta queda dos
empregos formais no campo em 2016
https://issuu.com/odefensor/docs/jornal_o_defensor_-_26-01-2018_-_co
(Carlos Eduardo Fredo)
➢ 26/11/18 – Destaque Rural, Área de soja deve aumentar 4,2% em SP
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https://www.destaquerural.com.br/2018/11/26/area-de-soja-deveaumentar-42-em-sp/
(Carlos Eduardo Fredo)
➢

14/11/2018 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento, IEA divulga os
resultados preliminares do LUPA 2016/17
https://www.agricultura.sp.gov.br/noticias/iea-divulga-os-resultadospreliminares-do-lupa-2016-17/

➢

14/12/2018 – UDOP, Novo perfil do agricultor paulista
http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1173135

➢

14/12/2018 – UDOP, IEA divulga os resultados preliminares do LUPA
2016/2017
http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1173033

➢

26/02/2018 – O regional.com.br, Mecanização Atinge 88% dos Canaviais
da Região de Catanduva
https://oregional.com.br/cidades/mecanizacao-atinge-88-dos-canaviaisda-regiao-de-catanduva/

➢

31/08/2018 - Folha de São Paulo, Órfãos da cana
http://temas.folha.uol.com.br/orfaos-da-cana/orfaos-da-cana/fim-daqueima-expulsa-trabalhadores-dos-canaviais-e-trava-migracao-parasp.shtml

➢

18/11/2018 - Valor Econômico, Mecanização muda perfil tecnológico do
campo paulista
https://www.valor.com.br/agro/5987683/mecanizacao-muda-perfiltecnologico-do-campo-paulista

➢

18/11/2018 - Valor Econômico, Mecanização muda perfil tecnológico do
campo paulista

➢

14/11/2018 – ÚNICA - IEA Divulga Os Resultados Preliminares Do Lupa
2016/18
http://www.unica.com.br/na-midia/6537316920330851297/iea-divulgaos-resultados-preliminares-do-lupa-2016-por-cento2F17/

➢

Site da Revista Globo Rural
25/10/2018
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia/noticia/2018/10/pre
co-de-carnes-cai-em-setembro-e-leite-longa-vida-tem-alta-de-29.html

➢

Isto É Dinheiro
24/10/2018
https://www.istoedinheiro.com.br/iea-preco-de-carnes-cai-em-setembro-leitelonga-vida-tem-alta-de-29-no-ano/

➢https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/221917-mercado-varejista-precos-dealimentos-sobem-035-em-agosto.html#.W75CYfZFyUk
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➢https://www.terra.com.br/economia/iea-superavit-na-balanca-do-agronegocio-de-sp-e-de-us-797bi-ate-agosto,812cbcac87ba50e6ccbf37ea83704fc2tn433tp5.html

➢http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1170901
➢http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=NzAy
➢http://www.abmra.org.br/2016/index.php/iea-divulga-a-estimativa-da-producao-animal-no-estadode-sao-paulo/

➢http://www.fatoni.ind.br/noticia/saldo-da-balanca-comercial-paulista-supera-us79-bi.html
➢https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/221358-precos-agropecuarios-sobem191-informa-iea.html#.W75D7_ZFyUk

➢http://www.cenarioagro.com.br/precos-do-mercado-atacadista-sofrem-queda-de-231-em-agostoem-sp/

➢https://istoe.com.br/indice-de-precos-recebidos-pela-agropecuaria-de-sp-sobe-19-em-agosto-diziea/

➢http://www.ibrafe.org/artigo/preco-desestimula-producao-de-feijao/
➢http://www.sna.agr.br/preco-desestimula-producao-de-feijao/
➢http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/precos-agropecuarios-sobem-1-91-informaiea

➢http://www.jovemsulnews.com.br/categoria/agronegocio/expectativa-da-producao-de-cana-erevisada-para-baixo

➢https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/trigo/trigo-iea
➢https://www.valor.com.br/valor-data/tabela/5845/mandioca
➢https://www.valor.com.br/valor-data/tabela/5862/soja
➢https://www.valor.com.br/valor-data/tabela/5836/laticinios
➢http://www.biomercado.com.br/indicadoresPorProduto.php?produto=2
➢http://botuvera.com/pagina/cotacoes
➢http://www.floripanews.com.br/cotacao
➢https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2018/08/21/nem-tudo-saoflores-em-holambra-serie-raizes-mostra-cidade-como-destaque-nas-producoes-defeno-e-alimentos.ghtml

➢Muito obrigada pelas informações e atenção! A matéria sobre a produção de
borracha foi publicada no site Borracha Natural segue para conhecimento.
Produção de borracha sobe 43,1% em General Salgado

➢Entrevista -Site: Borracha Natural
Balança Comercial da borracha natural Brasil e São Paulo.
Dezembro de 2018
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4.4.4- Participação em Bancas de Defesa de Tese
Os pesquisadores do IEA participaram das bancas de defesa de teses ou defenderam
teses nas seguintes instituições de ensino superior:
➢Tipo de banca: ( ) Tese de doutorado ( ) Dissertação de mestrado ( )
Concurso
( X) Outros (especificar): Qualificação Mestrado
Membro: ( x ) Efetivo
( ) Suplente
Título da tese/dissertação: O Mercado de Quinoa no Brasil e a Investigação de
Artrópodes e outras Matérias Estranhas com Foco na Segurança do Alimento para
o Consumidor.
Nome do Examinado: Cinthia Iara de Aquino
Instituição: Instituto Biológico (IB)
Local: São Paulo - SP
➢Tipo de banca: ( X ) Tese de doutorado ( ) Dissertação de mestrado ( )
Concurso
( X) Outros (especificar:
Membro: ( ) Efetivo
( X ) Suplente
Título da tese/dissertação: Chrysanthemum stunt viroid: diversidade genética,
hospedeiras alternativas, interações viroide-hospedeiro e estudo do impacto na
produção do crisântemo
Nome do Examinado: Danielle Gobatto
Instituição: Instituto Biológico (IB)
Local: São Paulo - SP

4.4.5 - Participação em Seminários, Congressos e Reuniões Técnicas
Os pesquisadores do IEA participaram, com apresentação de trabalho, dos seguintes
eventos técnico-científicos:
➢ 22/02/18 – Dia de Campo: Novas tecnologias para cultura da soja e do milho safrinha
Trabalho: Gestão de Custos: Projeto de Custo de produção de sementes
Local: Auditório Fazenda Ataliba Leonel, Manduri, SP.
➢ 03/10/2018 - Evento: Atividade de cocriação do desenvolvimento da agroecologia na
região Sudoeste Paulista (CATI/ NAP-PLP).
Trabalho: O IEA e o trabalho sobre Evolução Recente da Agricultura Orgânica no Estado
de São Paulo
Local: Auditório da CATI, Itapeva, SP.
➢

Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Representante da
Associação em Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação.
Desde 06 de 2015.
➢
Instituto Prospectiva. Participante, como membro do NAP-PLP, desde 10 de julho
de 2018.
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➢
56º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural – SOBER
Título: Censo Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e resultados do
LUPA 2016/2017
Local: UNICAMP
Data: 29/07 a 01/08/2018 (Denise Viani Caser)
➢
Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA
Instituição: IEA/CATI
Função: grupo de trabalho
Duração: desde outubro de 2016
Local: IEA
➢
Comissão Técnica para Elaborar Estimativa do Valor da Produção Agropecuária do
Estado de São Paulo – CTEEVPAESP
IEA
Função: membro
Duração: desde 2017
➢

04/05/18 - Seminário Políticas Públicas de Comercialização para o Campo: Balanços e
Perspectivas
Auditório Paulinho Nogueira - Parque da Água Branca

➢ 14/07 - II Ciclo de Palestras sobre Integridade Científica
Auditório Instituto Biológico
➢ 23 a 25/05/18 - 45o Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos, promovido pelo
Centro de Estudos Rurais e Urbanos, apresentando os trabalhos: O Custo da Mão de Obra na
Cultura do Pêssego em São Paulo.
➢

4 a 7/07/08
40º Semana da Citricultura, 44º Expocitros e 49º dia do Citricultor
Local – Centro de Citricultura – IAC, Cordeirópolis/SP

➢17/01/2018 - Cenário Prospectivo para o Agronegócio Café. GTEc-Syngenta. Jacarezinho/PR.

(Apresentação de trabalho)
➢21/05/2018 - Formação de Preços e Cenário para o Mercado de Café. Sebrae/SP. São Sebastião

da Grama/SP.
(Apresentação de trabalho)
➢31/07/2018 - 36 Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Administração Rural

(SOBER). Análise Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras de Café no Estado de São
Paulo no Ano Safra 2015-16. (Apresentação de trabalho)
➢36 Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Administração Rural (SOBER). Censo

Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e resultados do LUPA 2016/17
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(Apresentação de trabalho)

➢02/10/2018 - Reunião da Comissão Técnica do Café.

(Apresentação de trabalho)
➢12/11/18 - Cadeia Produtiva de Minerais Utilizados no Agronegócio no Estado de São Paulo

(Apresentação de trabalho)
➢18/-0/18 - Atualização da legislação sobre produção de mudas de café no Estado de São Paulo.
CATI/FRANCA.
(Apresentação de trabalho)

➢17/01/18 - Cenário Prospectivo para o Agronegócio Café. GTEc-Syngenta. Jacarezinho/PR.
(Apresentação de trabalho)

➢21/05/18 - Formação de Preços e Cenário para o Mercado de Café. Sebrae/SP. São Sebastião da
Grama/SP.
(Apresentação de trabalho)

➢31/07/18 - 36 Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Administração Rural (SOBER). Análise
Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras de Café no Estado de São Paulo no Ano Safra 2015-16.
(Apresentação de trabalho)

➢36 Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Administração Rural (SOBER). Censo
Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e resultados do LUPA 2016/17
(Apresentação de trabalho)

➢02/10/2018 - Reunião da Comissão Técnica do Café. 02/10/2018
(Apresentação de trabalho)

➢12/11/18 - Cadeia Produtiva de Minerais Utilizados no Agronegócio no Estado de São Paulo
(Apresentação de trabalho

➢18/09/18 - Atualização da legislação sobre produção de mudas de café no Estado de São Paulo.
CATI/FRANCA.
(Apresentação de trabalho)

➢AgriFutura – Inovação no Agronegócio
Data – 04/03/2018
Local – Instituto Biológico
➢Alimentar o mundo: desafios e oportunidades para o Brasil
Data – 19/03/2018
Local – Fundação FHC
➢Ato pela agricultura
Data – 19/03/2018
Local – Palácio do governo
➢40a. Semana da Citricultura, 44a. Expocitrus, 49a.Dia do Citricultor
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Data – 07/06/2018
Local - Centro de Citricultura Sylvio Moreira
➢Censo Agro 2017
Data – 12/06/2018
Local – IBGE
➢Reunião do projeto SGP-1864
Data – 04/09/2018
Local – Fundação SEADE
➢Triagem das listagens dos levantamentos estatísticos do IEA
Data – 06/09/2018
Local – IZ
➢Divulgação da revista Ensaio & Conjuntura
Data – 29/11/208
Local - Fundação SEADE
➢ III Encontro da Cadeia Produtiva do Trigo de São Paulo – Sindicato da Industria de
Trigo do Estado São Paulo (SINDUSTRIGO) – FIESP – São Paulo -09/11/2018- (outro)
➢ Reunião da Câmara Setorial do Trigo – CODEAGRO – SINDUSTRIGO – São Paulo 08/11/2018. (outro)
➢ Capacitação para o estudo dos impactos sociais e econômicos da expansão populacional do
Javali. SENAC – Bauru -08 e 09 de outubro de 2018. (outro)
➢Workshop Controle Populacional da Fauna Exótica e Fauna Silvestre Nativa Predominante.
Embrapa Pecuária Sudeste – São Carlos – 26/09/2018. (outro)
➢Reunião da Câmara Setorial do Trigo – CODEAGRO – Polo Regional Sudoeste Paulista –
Capão Bonito – 07/08/2018. (outro)
➢14/03 - Seminário Reconstruindo o setor de cana, açúcar e etanol, organizado pela DATAGRO,
Ribeirão Preto, SP.
➢15/03 - Simpósio integração da pesquisa pública com cana no brasil, organizado pelo Centro
de Cana-de-açúcar do IAC, Ribeirão Preto, SP.
➢16/03 - Condomínios de produção e consórcio de ativos, organizado pela ORPLANA;
Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil, Ribeirão Preto, SP.
➢22/03 - Reunião do Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias, organizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, São Paulo, SP.
➢23 a 24/07 - 4ª edição Global Agribusiness Fórum (GAP), organizado pela Sociedade Rural,
em São Paulo, SP.
➢26/07 - Fórum Brasil Bioeconomia, realizado pela Associação Brasileira de Biotecnologia
Industrial, em São Paulo, SP.

➢13/09 - 6º Fórum caminhos da Safra, Organizado pela Editora Globo, em São Paulo, SP.
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➢10/10 - Reunião técnica para discussão da avaliação de ciclo de vida no contexto do
Renovabio, Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil, Ribeirão
Preto, SP.

➢ 04/04- Oficina de Gestão de Custos e Análise do Negócio Seringueira. Auditório do SEBRAE
de Goianésia ➢28/11 - Oficina: Aplicação de Custos de Seringais em Plena Produção
Auditório do SEBRAE de Goianésia ➢Participação no 9º Bunkyo Rural; do Simpósio “MOTTAINAI, otimização de recursos para
maior rentabilidade”; realizado nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2018; Anfiteatro Governador
Mário Covas; Bastos - SP
➢Participação da entrega do 47º “Prêmio Kiyoshi Yamamoto”; data de 9 de novembro de 2018,
trata-se de um evento tradicional em que se presta homenagem a pessoas que contribuíram para
o desenvolvimento da agricultura. Foi outorgado ao Sr Satoshi Ito (in memoriam) destaque na
avicultura e para Sr. Hisashi Amagai na fruticultura; Local: Salão Nobre do Bunkyo

➢Participou do 6° “Seminário de Agricultura Sustentável” com a Cultura Sustentável da Banana;
Associação Okinawa Kenjin do Brasil; data de 17 de março de 2018.
➢Seminário de Ativos Ambientais SAA - Secretaria de Agricultura e Abastecimento, SMA Secretaria de Meio Ambiente e SRB - Sociedade Rural Brasileira; data de 16 de março de 2018.
➢Workshop Perspectivas da Citricultura Florida – São Paulo
GCONCI
Hotel JWF – Limeira SP
Título: Tendências da Citricultura de Mesa em São Paulo
Data: 17/05/2018
Produto Projeto NRP 1089
➢Título da Palestra: Diagnostico da Fruticultura Paulista
CATI – Campinas – SP
Data: 29/06/2018
Produto do Projeto de Pesquisa NRP 1089
➢Ciclo de Seminários do Instituto de Economia Agrícola
Citricultura de Mesa no Estado de São Paulo
Data: 18/05/2018
Produto Projeto NRP 1089
➢Desafios para o Desenvolvimento Agricultura Sustentável Bioma Mata Atlântica
EMBRAPA Monitoramento Territorial - Campinas
Tipo de participação (Painel e similar)

➢Aula de pós-graduação do Instituto Biológico
Título: Sistemas de Agronegócios: Fruticultura
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Data: 09/05/2018
Instituto Biológico
São Paulo
➢Workshop Perspectivas da Citricultura Florida – São Paulo
GCONCI
Hotel JWF – Limeira SP
Título: Tendências da Citricultura de Mesa em São Paulo
Data: 17/05/2018
➢Câmara Setorial de Frutas
Título da Palestra: Diagnostico da Fruticultura Paulista
CATI – Campinas – SP
Data: 29/06/2018
➢Comissão Técnica de Fruticultura
Título da Palestra: Fruticultura Paulista: saúde, emprego e renda
IAC- Campinas- SP
Data: 16/08/2018

➢40 Semana da Citricultura
Centro de Citricultura Silvio Moreia – IAC
Cordeirópolis
07/06/2018
➢13 Workshop em Bioeconomia: Citros
Agropolo Campinas
Local: Instituto Agronômico de Campinas – IAC
05/07/2018
➢4º Global Agribusiness Fórum – GAF: A ciência do campo a serviço do planeta: a ação é agora.
Sheraton WTC Hotel SP
Data: 23 a 24/07/218
➢6º Congresso Brasileiro do Agronegócio: Exportar para Sustentar
WTC Hotel
Data: 06/08/2018
➢Coloquio: Agricultura contratual e suas implicações jurídicas econômicas e sociais.
PENSA / FEA/ USP
18/10/2018
➢Ensaios e Conjuntura: Previsão do PIB no Estado de São Paulo, uma discussão metodológica.
Fundação SEADE
29/11/2018
➢Evento: 56° Congresso SOBER
Instituição: Sociedade Brasileira Economia Administração Sociologia Rural (SOBER)
Trabalho: Características do Desenvolvimento Tecnológico em Controle Biológico na
Agricultura Brasileira
Local: Campinas - SP
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Período: 29 de julho a 1º de agosto de 2018

➢Data: 12 de junho de 2018
Título: Proposta de elaboração do “Boletim Arachis”
Instituição: CATI e Câmara Setorial de Amendoim
Cidade: Marília, SP
➢Agribusiness e Bolsa, Brasil, Balcão, em 06 de agosto 2018, São Paulo, SP;
➢Encontro de Pecuária Leiteira Scot Consultoria, organizado pela Scot Consultoria, de 03 a 05
de outubro 2018, Ribeirão Preto, SP;
➢1º Workshop Rural, organizado pela COOPAC Caconde, em 19 de outubro 2018, Caconde, SP.
➢Ciclo de Seminários do IEA, organizado pelo Instituto de Economia Agrícola 2 vezes ao mês,
São Paulo, SP (várias palestras no ano).
➢Workshop Desenvolvimento Territorial no Circuito das Frutas. 25 e 26 de Outubro, Embrapa
Territorial, Campinas. Geotecnologias para incrementar a competitividade e sustentabilidade da
Agricultura Familiar no Circuito das Frutas do Estado de São Paulo. Resultados do trabalho sobre
agricultura familiar, canais de comercialização e compras públicas no Circuito
➢Workshop: ACROWARDS , Campinas
Apresentação dos dados socioeconômicos da Macaúba
Período: 06/04/2018 a 06/04/2018
Instituição Promotora: Instituto Fraunholfer

➢Ciclo de Seminários IEA – A nova ciência ética
➢Palestrante: Ives Alejandro Munoz
Instituição: Instituto de Economia Agrícola
São Paulo, 28 de novembro de 2018.
➢I Encontro de Agroecologia do Litoral Norte
local: UNITAU / Ubatuba - SP
Instituição: APTA/CATI/SAA-SP
São Paulo, setembro de 2018.
➢II Feira Nacional da Reforma Agrária
local: Parque da Água Branca - SP
Instituição: SAA-SP
São Paulo, maio de 2018.
➢Tipo de participação
(X) Apresentação de trabalho ( ) Painel e similar
( ) Organização ( ) Outro
Nome do Evento: 56º Congresso SOBER
Instituição promotora: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural SOBER
Nome do Trabalho: Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras de Café no Estado de São
Paulo no Ano Safra 2015-16
Local: Campinas – São Paulo
Período: 29/07/2018 a 01/08/2018
➢Tipo de participação
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(X) Apresentação de trabalho ( ) Painel e similar
( ) Organização ( ) Outro
Nome do Evento: 56º Congresso SOBER
Instituição promotora: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural SOBER
Nome do Trabalho: Censo Agropecuário Paulista: inovações no processo de pesquisa e
resultados do LUPA 2016/17
Local: Campinas – São Paulo
Período: 29/07/2018 a 01/08/2018
➢Tipo de participação
( ) Apresentação de trabalho
( ) Painel e similar
(X) Organização ( ) Outro
Nome do Evento: 56º Congresso SOBER
Instituição promotora: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural SOBER
Nome do Trabalho: Realinhamento Metodológico do Levantamento do Valor da Terra Rural da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
Local: Campinas – São Paulo
Período: 29/07/2018 a 01/08/2018
➢Tipo de participação
(X) Apresentação de trabalho ( ) Painel e similar
( ) Organização ( ) Outro
Nome do Evento: Ciclo de Seminários IEA
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola
Nome do Trabalho: Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras de Café no Estado de São
Paulo no Ano Safra 2015-16
Local: São Paulo – São Paulo
Data: 05/09/2018
➢Tipo de participação
(X) Apresentação de trabalho ( ) Painel e similar
( ) Organização ( ) Outro
Nome do Evento: Reunião Confederação da Agricultura e Pecuária - CNA
Nome do Trabalho: Indicador de Preços do Boi Gordo no Estado de São Paulo – análise e
discussão
Local: Brasília - DF
Data: 31/10/2018
➢Tipo de participação
( ) Apresentação de trabalho ( ) Painel e similar
Nome do Evento: 40º Semana de Citricultura
Nome do Trabalho:
Local: Cordeirópolis – São Paulo
Data: 07/06/2018

( ) Organização

(X ) Outro

4.4.6– Comissões Técnicas, Câmaras Setoriais e Grupos de Trabalho
O IEA tem assento nas Comissões Técnicas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, responsáveis pela assessoria da Pasta e por solicitação das autoridades
e/ou dos agentes do agronegócio relativas às principais questões setoriais.
Além das comissões, o IEA participa como convidado das Câmaras Setoriais, geridas pela
CODEAGRO da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E também de
diversas Comissões Temáticas de Agências de Fomento e de outras Secretarias do Estado.
Com relação à participação em grupos de trabalho destaca-se a forte presença
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institucional, desde as primeiras discussões para formatação dos documentos até a atualidade
por meio do acompanhamento e controle das certificações, nos Protocolos Agroambientais
firmados entre o Governo do Estado, por meio da SAA e da Secretaria de Meio Ambiente, e o
setor sucroalcooleiro (UNICA e ORPLANA). Dentre outros benefícios dessa ação de governo
destacam-se a antecipação da eliminação de operação de queima na colheita da cana-de-açúcar,
recuperação de áreas de mata ciliar, implementação de programas de requalificação de mãode-obra e adoção de boas práticas agrícolas e industriais. Isso sem contar a inovação provocada
no sistema de produção com a construção de terraços embutidos e a redução no uso de
herbicidas pela manutenção da palha no campo.
Ainda no segmento produtor de agroenergia, ressalta-se novamente a participação
como Membro do Comitê Técnico 3, sobre Energias Alternativas e Programas Específicos, do
Conselho Estadual de Política Energética – CEPE.
➢ Comissão: Grupo de Trabalho para execução do trabalho do Projeto do LUPA 2016/17
Resolução SAA - 48, de 29-7-2016 Cria Grupo de Trabalho para a execução do Projeto
LUPA 2016/2017
Função: membro
Duração: 29/07/16 (em andamento)
➢ 10/18 – Grupo de Trabalho junto a Comissão de preços de sementes e mudas
IEA/CATI.
Estudo para precificação da produção de sementes de milho e feijão
Parceria entre IEA e Departamento de Sementes e Mudas CATI
Membro do grupo.
Local: Campinas, Avaré e Manduri
➢ Desde 06/15 – Conselho Municipal de Ciência Tecnologia & Inovação. O conselho é
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo do
Município de São Paulo, tem a missão de “Incentivar o desenvolvimento científico,
tecnológico e a inovação, com vistas ao desenvolvimento sustentável da cidade, em
apoio ao planejamento e à gestão da Administração Pública Municipal”.
Função: Membro titular
➢ Desde 08/15 (com duração indeterminada) – Comissão Técnica de Agroindústria
familiar. Instituído pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A
Coordenação atual é da CATI.
Função: Membro Titular
➢ Núcleo de Apoio à Pesquisa – Planejamento de longo Prazo, FEA/USP.
Função: Membro da equipe, grupo de coordenação
Duração: o Núcleo teve sua criação publicada no DO de 6/09/2017 e tem duração
de dois anos, prorrogável.
➢ Grupo De Coordenação De Estatísticas Agropecuárias.
Coordenação: IBGE Função: Membro do Grupo
Duração: Desde 31 de agosto de 2017.
➢ Comissão do Site
Coordenação: IEA
Função: Presidente
Duração: desde dezembro de 2018.
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➢ Comitê da Gestão da Qualidade
Coordenação: IEA
Função: Membro
Duração: desde janeiro de 2018.
➢ Membro da Comissão Técnica de Planejamento e Acompanhamento das Atividades
(CPAt)
Coordenação: DTD do IEA
Função: Diretora de Programação de Pesquisa
Duração: desde agosto de 2018.
➢ Comissão avaliadora do Prêmio Ruy Miller Paiva.
Funções: avaliação dos trabalhos submetidos à premiação; trabalho auxiliar para
definição de parâmetros de avaliação; organização de portaria sobre inscrição dos
trabalhos e divulgação dos resultados.
➢ Comissão de Acompanhamento de Boas Práticas Científicas e Integridade Ética na
Pesquisa
Presidência da Comissão
Função: organização de regulamento e desenvolvimento de atividades ligadas às
boas práticas. Atividades previstas pela APTA na instituição da Comissão.
➢ Membro da Comissão Técnica de Planejamento e Acompanhamento das Atividades
(CPAt
Coordenação: DTD do IEA
Função: Diretora de Programação de Pesquisa
Duração: desde janeiro de 2017.

➢ Comissão avaliadora do Prêmio Ruy Miller Paiva.
Funções: avaliação dos trabalhos submetidos à premiação; trabalho auxiliar para
definição de parâmetros de avaliação; organização de portaria sobre inscrição dos
trabalhos e divulgação dos resultados.
Duração: outubro de 2018 (um mês)

➢ Comissão de Acompanhamento de Boas Práticas Científicas e Integridade Ética na
Pesquisa
Membro
Função: organização de regulamento e desenvolvimento de atividades ligadas às boas
práticas. Atividades previstas pela APTA na instituição da Comissão.
Duração: desde julho de 2017

➢

➢

Rede dos Núcleos de Inovação Tecnológica da APTA
Membro
Coordenação: Departamento de Gestão Estratégica APTA
Função: discussão do ambiente de inovação para toda a rede APTA: diretrizes,
normativas, etc.
Duração: desde setembro de 2016
Comissão ou grupo de trabalho: Comissão Técnica do Site – DO Portaria IEA,
de 27-10-2012.
Instituição: Instituto de Economia Agrícola.
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Função: Membro
Duração: 23/10/2012 até a presente data
Local: São Paulo – SP
➢

➢

Nome da comissão ou grupo de trabalho: Grupo de Trabalho para definir o
Acesso às Informações Estatísticas dos Agronegócios - GTAIEA– Portaria IEA,
22 – São Paulo, 126 (85) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I - terça-feira,
10 de maio de 2016.
Instituição: Instituto de Economia Agrícola.
Função: Membro
Duração: 10/05/2016 até a presente data
Local: São Paulo – SP
Nome da comissão ou grupo de trabalho: Comissão Permanente de Regime de
Tempo Integral – CPRTI.
Instituição: Secretaria do Planejamento.
Função: Membro
Duração: 22/07/2017 a 21/07/18

➢

Membro da Câmara Setorial do Café
Órgão instituidor: GSA-SAA/SP - SINDICAFESP
Data de designação: Resolução SAA n°02, de 14/01/2004
Objetivos: Assessorar o GSA nas questões ligadas ao agronegócio café paulista, brasileiro e
mundial.
Atividades desenvolvidas: Deliberações de naturezas diversas como treinamento e
capacitação de cafeicultores; organização do certame de qualidade; festa da colheita do café;
elaboração de ações estratégicas de estímulo ao segmento.

➢

Coordenador da Comissão Técnica do Café
Órgão instituidor: GSA-SAA/SP
Data de designação: 26/06/2015
Objetivos: Assessorar o GSA nas questões ligadas ao agronegócio café paulista, brasileiro e
mundial.
Atividades desenvolvidas: Duas reuniões em 2016 no Centro Apta Café e no ITAL para tratar
da demanda da ABIC no que tange a flexibilização do procedimento para mensuração de
fragmentos de insetos no café T&M.

➢

Comissão Técnica de Insumos Agropecuários
Órgão instituidor: GSA-SAA/SP
Data de designação: 26/06/2015
Objetivo: Assessorar o GSAA quanto a demandas do segmento privado (defensivos,
fertilizantes, produtos veterinários).
Atividades desenvolvidas: duas reuniões no ano para tratar da isenção de ICMS
sobre produto veterinário para pets versus medicamento veterinário para emprego
em criações comerciais.

➢ Comissão Técnica de Cereais da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA),
membro desde outubro de 2018.
➢Comissão Técnica de conservação de solo e de água e agricultura de baixo carbono
da SAA, membro desde outubro de 2018.
➢Comissão técnica de leguminosas e algodão da SAA, membro desde outubro de 2018.
➢Grupo Técnico de Trabalho para estudar os impactos sociais e econômicos da expansão
populacional do Javali (Sus Scrofa) membro designado na Resolução SAA-42 de
05/09/2018.
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➢Comissão Técnica para Elaborar Estimativa do Valor da Produção Agropecuária do
Estado de São Paulo – CTEEVPAESP, Coordenador.
➢Assessoria ao Gabinete da SAA através do Grupo Técnico de Trabalho para estudar os
impactos sociais e econômicos da expansão populacional do Javali (Sus Scrofa).

➢Comissão Técnica do Site, do Instituto de Economia Agrícola Representante do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos Econômicos dos Agronegócios, de
05/01/2011 até a presente data. Função: participar das reuniões mensais para
avaliar a disposição das informações e demandas relacionadas as informações
disponíveis no site.
➢Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA, Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
suplente de Vagner Azarias Martins, representante do Instituto de Economia
Agrícola, São Paulo, de 02/08/2013 até a presente data.
➢Comissão Técnica Sucroenergético, da Assessoria Técnica, instituído pela Resolução
SAA 28, de 26-06-2015 até a presente data. Função: participação em reuniões com
o objetivo de formular propostas de políticas públicas e as estratégias para atuação
das unidades da SAA, bem como discutir demandas do setor encaminhadas a
comissão.
➢Grupo de Trabalho para definir o Acesso às Informações Estatísticas dos Agronegócios –
GTAIEA, Representante do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos
Econômicos dos Agronegócios, Instituto de Economia Agrícola, de 10/05/2016 até
a presente data. Função: recebimento e atendimento a demandas do sistema
implantado em dezembro de 2016 de webservice e outros serviços de acesso às
Informações Estatísticas dos Agronegócios.
➢Comissão Técnica do Site, do Instituto de Economia Agrícola Representante do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos Econômicos dos Agronegócios, de
05/01/2011 até a presente data. Função: participar das reuniões mensais para
avaliar a disposição das informações e demandas relacionadas as informações
disponíveis no site.
➢Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA, Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
suplente de Vagner Azarias Martins, representante do Instituto de Economia
Agrícola, São Paulo, de 02/08/2013 até a presente data.
➢Comissão Técnica Sucroenergético, da Assessoria Técnica, instituído pela Resolução
SAA 28, de 26-06-2015 até a presente data. Função: participação em reuniões com
o objetivo de formular propostas de políticas públicas e as estratégias para atuação
das unidades da SAA, bem como discutir demandas do setor encaminhadas a
comissão.
➢Grupo de Trabalho para definir o Acesso às Informações Estatísticas dos Agronegócios –
GTAIEA, Representante do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos
Econômicos dos Agronegócios, Instituto de Economia Agrícola, de 10/05/2016 até
a presente data. Função: recebimento e atendimento a demandas do sistema
implantado em dezembro de 2016 de webservice e outros serviços de acesso às
Informações Estatísticas dos Agronegócios.
➢ Protocolo de Intenções Instituto de Economia Agrícola e União dos Produtores de
Bioenergia UDOP
Participantes/Instituições a que pertencem:
Marli Dias Mascarenhas Oliveira -IEA- Coordenadora
Rosangela Bombonato - União dos Produtores de Bioenergia – UDOP
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Duração: 2 anos - Início: 11/2017final 11/2019
Objetivos: Realizar estudos, análises, reuniões, e troca de informações referentes
a cultura da cana-de-açúcar.
➢ Conselho de custos e Indicadores da União dos Produtores de Bioenergia UDOP
Participantes/Instituições a que pertencem:
Marli Dias Mascarenhas Oliveira -IEA- Coordenadora
Rosangela Bombonato - União dos Produtores de Bioenergia – UDOP
Duração: 4 anos - Início: 11/2015
Objetivos: Realizar discussões, consultas e encaminhamentos sobre as pesquisas de
custo de produção para elaboração de indicadores do setor da bioenergia para as
usinas associadas á UDOP.
➢ Membro da comissão de outorga do 47º “Prêmio Kiyoshi Yamamoto”. Trata-se de um
evento tradicional em que se presta homenagem a pessoas que contribuíram para
o desenvolvimento da agricultura. Este Prêmio foi instituído em 1965 pela
Associação Brasileira de Estudos Técnicos da Agricultura – ABETA, em
homenagem a seu fundador;
➢ Resolução SAA - 45, de 8-10-2018. Designa membros de Comissões Técnicas, instituídas
pela Resolução SAA 28, de 26-06-2015. Ficam designados os servidores, que
acompanha a presente resolução, como titulares e suplentes das Comissões
Técnicas: 1. Avicultura (titular), e 2. Cereais (suplente)
➢ Evento: Reunião da Comissão de Levantamento de custos de sementes DSMM
Local de Realização: DSMM-CATI
Cidade/Estado: Manduri - SP Período: 22/02/2018
Instituição Promotora: Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes
Apresentação de trabalho: SIM
Título do trabalho: Levantamento de custos de Sementes de Milho

➢ Apoio técnico ao Programa de “Compras Públicas ferramentas de KPI” da CODEAGRO
– Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios e do ICA – Instituto de
Cooperativismo e Associativismo.
➢ Eventos: quatro Reuniões do GRUPO DE COORDENAÇÃO DE ESTATÍSTICAS
AGROPECUÁRIAS DE SÃO PAULO – GCEA/SP – IBGE; com representantes do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP, do Instituto de Economia Agrícola –
IEA, da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB; nas sedes: CONAB, IEA
e IBGE nas seguintes datas 22 mar. na CONAB; 15 maio no IEA; 4 set. na CEASA
e 6 dez. na CONAB.
➢ Comissões externas:
Membro da comissão executiva, no grupo 9º Bunkyo Rural; elaboração e acompanhamento
do Simpósio “MOTTAINAI, otimização de recursos para maior rentabilidade”; para
o desenvolvimento e a difusão de tecnologias agrícolas junto aos produtores rurais,
realizado nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2018; Anfiteatro Governador Mário
Covas; Bastos - SP

➢Comissão Técnica do Site – DO Portaria IEA, de 23-10-2012.
Instituição: Instituto de Economia Agrícola.
Duração: 23/10/2012 até a presente data
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Local: São Paulo – SP
Função: membro.
➢Comissão Técnica de Elaboração do Valor da Produção Agropecuária do Estado de São
Paulo (CTEVPAESP), Calcular o valor da produção dos principais produtos do
Estado de São Paulo, IEA, São Paulo.
Função: membro.
➢Grupo de Trabalho, do Projeto LUPA 2015/2016.
Função: membro.
➢Grupo de Trabalho para definir o Acesso às Informações Estatísticas dos Agronegócios GTAIEA.
Função: Coordenador
Duração: desde 03/05/2016
➢Câmara Setorial Federal de Citricultura
Membro Titular
Ministério da Agricultura
3 reuniões no ano – 2 em Brasília e 1 em Maringá – Pr
➢Comissão Técnica de Citricultura
Membro Titular
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo
➢Comissão Técnica de Fruticultura
Membro Titular
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo
➢Grupo de Trabalho sobre Infraestrutura e Tecnologia do Projeto Bota na Mesa GVces
➢Comissão Sistema de Mitigação de Risco Cancro Cítrico
Membro
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo
Reuniões Semanais na CEAGESP
Foram estabelecidas as modificações da legislação federal e estadual sobre SMR Cancro
Cítrico.
➢Nome: Câmara Setorial de Amendoim
Instituição: SAA
Função: Membro
Duração: não se aplica
Local: São Paulo
➢Nome: Comissão Técnica Leguminosas
Instituição: SAA
Função: Membro
Duração: não se aplica
Local: São Paulo

➢Nome: Comitê do Site
Instituição: IEA
Função Membro
Duração: não se aplica
Local: São Paulo
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➢ Membro da Comissão Técnica de Agropecuária da SAA tem como objetivo formular propostas
de políticas públicas e estratégias para atuação das unidades da Secretaria, além de
compatibilizar as informações técnicas promovendo atualização periódica delas. Também é
responsável por encaminhar propostas para soluções de problemas que surgem no âmbito
de sua competência, elaborar pareceres técnicos a respeito de matérias pertinentes a ela.
Através desta comissão foi implantado o Programa Mais Leite, Mais Renda (sem definição de
duração);
➢ Membro do Comitê Gestor do Plano Mais Leite, Mais Renda – visa o desenvolvimento da
bovinocultura leiteira paulista a partir de debates de temas entre os setores produtivo, industrial,
acadêmico e de pesquisa da pecuária de leite paulista, para elaborar diagnóstico e levantar as
principais demandas da pecuária de leite paulista, visando o fortalecimento do setor com o
aumento da produtividade e da qualidade da produção, possibilitando aumentar sua
competitividade. Coordenou diversas ações de fomento ao setor, definindo pontos e ações que
a serem estudados para implantação do plano (sem definição de duração);
➢ Coordenadora do grupo de estudo de “Tributação na cadeia produtiva do leite” – é um dos itens
definidos para implantação do Plano Mais Leite, Mais Renda com elaboração de esboço de projeto
apresentado ao Comitê Gestor (sem definição de duração);
➢ Coordenadora do grupo de estudo de “Certificação”, um dos itens definidos para implantação do
Plano Mais Leite, Mais Renda – apresentado ao Comitê Gestor para avaliação de interesse do setor
queijeiro (sem definição de duração);
➢ Membro do grupo de estudo “Aproveitamento de subprodutos e novos produtos com valor
agregado” (soro) - um dos itens definidos para implantação do Plano Mais Leite, Mais Renda; com
proposta de projetos encaminhado para o gabinete da SAA (sem definição de duração);
➢ Membro do Comitê Editorial das Revistas do IEA, que tem a função de propor a política editorial
do IEA e dar cumprimento às ações que a viabilizem (dois anos);
➢Membro do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF-SP - tem
como principais atribuições acompanhar, divulgar, analisar e avaliar no âmbito do Estado
de São Paulo, ações relativas ao desenvolvimento rural sustentável e solidário e à execução
de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e de reforma agrária.
➢ Membro da Comissão Técnica de Planejamento e Acompanhamento das Atividades (CPAt) do
IEA, como representante dos pesquisadores - função de subsidiar à DTD do IEA no
estabelecimento de prioridades das atividades realizadas; analisar propostas de projetos de
pesquisa do IEA; analisar propostas de treinamento e capacitação de recursos humanos;
acompanhar as ações de planejamento e execução das atividades; avaliar o desempenho
das equipes de trabalho com vistas aos indicadores do Programa da Qualidade Total do
IEA; manter as informações, referentes à condução dos trabalhos da CPAt, organizadas
atualizadas e disponíveis para consulta no âmbito do IEA.
➢ Membro do Comitê do Site do IEA - responsável pela orientação, definição e manutenção
do conteúdo e do design deste veículo de comunicação;
➢ Membro convidada da Câmara Setorial de Leite e Derivados - fórum de interlocução entre o
setor público e privada para orientar, propor e acompanhar as políticas públicas visando o
fortalecimento do Agronegócio Paulista;
➢Membro da Câmara Setorial de Pescado - fórum de interlocução entre o setor público e
privado que tem como objetivo orientar, propor e acompanhar as políticas públicas visando
o fortalecimento do Agronegócio Paulista;
➢Suplente do Grupo de Trabalho de Espécies Exóticas da Secretaria do Meio Ambiente - função de
avaliar o “grau de risco, realização de estudos e elaboração de propostas de normas visando
o controle, o manejo e o monitoramento de espécies exóticas com potencial de invasão no
Estado de São Paulo”.
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➢Membro Titular na COMISSÃO TÉCNICA DA AGRICULTURA ECOLÓGICA E
PERIURBANA (CTAEP). Resolução SAA - 45, de 08-10-2018, Diário Oficial, Volume 129 Número 190 - São Paulo, terça-feira 09 de outubro de 2018 – Página 26
➢CONSERVAÇÃO DE SOLO E DE ÁGUA E AGRICULTURA E BAIXA EMISSÃO DE
CARBONO
Membro Titular pela APTA/IEA
Resolução SAA - 32, de 19-8-2015
Designa os membros das Comissões Técnicas, da Assessoria Técnica, instituídas pela Resolução
SAA 28, de 26-06-2015
DO Volume 125 - Número 154 - São Paulo, quinta-feira 20 de agosto de 2015 – Página 33
➢Grupo gestor do Plano ABC São Paulo (convidada)
Instituição: SAA/SP
➢Função: Membro convidada do Grupo Gestor, representando o IEA, desde a primeira reunião
ocorrida em 10/11/2015.
Duração: indeterminada
Local: São Paulo/SP
➢Núcleo de Apoio à Pesquisa – Planejamento de Longo Prazo (NAP-PLP)
Instituição: FEA-USP
Função: Membro
Duração: indeterminada
Local: São Paulo/SP
➢INSPRO – Instituto Prospectiva
Instituição: INSPRO
Função: Membro
Duração: indeterminada
Local: São Paulo/SP
➢Grupo de Trabalho Especial
Instituição: Comitê Editorial das Revistas do IEA
Função: Membro
Duração: 72 horas
Local: São Paulo/SP

➢Reuniões da Câmara Setorial de Hortaliças Cebola e Alho da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo – Promoção CODEAGRO/SAA-SP;
➢ Reuniões da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica – SAA. Promoção: CODEAGRO,
Periodicidade: Semestral

➢Reuniões da Comissão de Produção Orgânica de São Paulo - CPORG/SP no MAPA,
periodicidade bimestral;
➢ Reuniões do Grupo de Coordenação e Estatísticas Agropecuárias, –GCEA – IBGE,
periodicidade trimestral.
➢ Reuniões da Comissão Técnica de Olericultura – periodicidade semestral.
➢ Coleta de informações para o plano de Olericultura Paulista 2019. Enviado artigo PIB

Olericola do Estado de São Paulo.
4.5 – Cursos, Palestras e Oficinas
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➢

20, 22 e 24/18 - Curso de Auditor Interno ISSO 9001:2015
Instituição Promotora: SGS Academy
Local e data: IEA
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Lideranças e
Diretores do IEA.

➢ Capacitação continuada em Sistemas ILP/ILPF, Embrapa Pecuária
Sudeste, Fazenda Canchim, São Carlos. Quatro módulos: Modulo 1 -13 e 14
de abril, Modulo 2- 28 e 29 de junho, Modulo 3 – 23 e 24 de agosto e Modulo
4 – 24 a 26 de outubro.
➢ Gestão de Tecnologia e Inovação, Universidade Federal do ABC – UFABC,
São Bernardo do Campo, no período de 21/02 a 11/05/2018 (mestrado)
➢Métodos Avançados em Biotecnociência, Universidade Federal do ABC –
UFABC, São Bernardo do Campo, no período de 04/06 a 24/08/2018
Nível do curso: ( ) Doutorado (x) Mestrado ( ) Graduação ( ) Extensão
universitária
➢ 04/04- Oficina de Gestão de Custos e Análise do Negócio Seringueira. Auditório
do SEBRAE de Goianésia ➢ Curso de Cartografia Temática e Econômica; data de 08, 09 e 10/05/2018
9 horas aula; IEA - Instituto de Economia Agrícola SAA.
➢ Nome do curso: Pós-graduação em Sanidade, Segurança Alimentar e
Ambiental no Agronegócio
Instituição promotora: Instituto Biológico (IB)
Local: São Paulo - SP
Disciplina: Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade nos Agronegócios
➢Curso de Simulação de Sistemas de Produção de Leite, utilizando software
desenvolvido pela Embrapa - Dr. Oscar Tupy, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste
e Professor titular do Centro Universitário de Araraquara, promovido pelo IEA e Embrapa,
São Paulo, em 31 Agosto de 2018 (8 horas).
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação (X) Extensão universitária
( ) Nível médio ( ) Outros (especificar):
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores e técnicos do IEA.

➢Nome do curso: Programa Saúde Global e Sustentabilidade
Instituição promotora: Faculdade de Saúde Pública, USP
Local: São Paulo - SP
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação
universitária
( ) Nível médio ( ) Outros (especificar): Público-alvo:

( ) Extensão

➢Nome do curso: Cartografia Temática e econômica
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola
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Local: sede IEA - SP
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação ( ) Extensão
universitária
( ) Nível médio (x) Outros (especificar): extensão e atualização profissional
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): profissionais e
pesquisadores
Instituição Promotora: Associação Brasileira de Agronegócio
Apresentação de trabalho: NÃO
Título do trabalho:
NRP / Título da Pesquisa: Acompanhamento de Instrumentos de Política Agrícola
Código da Pesquisa no SIGA ou SGP: NRP: 4833
Tipo: Reunião
Evento: Reunião do Grupo Gestor do PLANO ABC SP
Local de Realização: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Praça Ramos
de Azevedo, 254, 7º andar, SALA DO OVO.
Cidade/Estado: São Paulo
Período: 2018
Instituição Promotora: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo
Apresentação de trabalho: NÃO
Título do trabalho:
NRP / Título da Pesquisa: Análise conjuntural do desenvolvimento das Políticas
Públicas para o Meio Ambiente Código da Pesquisa no SIGA ou SGP: NRP: 4872
Capacitação Continuada em Sistemas de ILP e ILPF.
Embrapa Pecuária Sudeste.
Quatro módulos teóricos do programa de Capacitação Continuada em Sistemas
de ILP e ILPF – 2º Turma, no período de 13 de abril a 26 de outubro de 2018,
realizado na Embrapa Pecuária Sudeste, com carga horária total de 68 horas.
Curso de Simulação de Sistemas de Produção de Leite, utilizando software
desenvolvido pela Embrapa - Dr. Oscar Tupy, pesquisador da Embrapa Pecuária
Sudeste e Professor titular do Centro Universitário de Araraquara, promovido pelo
IEA e Embrapa, São Paulo, em 31 Agosto de 2018 (8 horas).
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação (X) Extensão
universitária
( ) Nível médio ( ) Outros (especificar):
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores e
técnicos do IEA.
Data: 05/09/2018
Nome do Trabalho: Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras de Café no
Estado de São Paulo no Ano Safra 2015-16
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola
Local: São Paulo – São Paulo
Data: 30/07/2018
Nome do Trabalho: Comparativa de Estimativas de Áreas Produtoras de Café no
Estado de São Paulo no Ano Safra 2015-16
Instituição promotora: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e
Sociologia
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Local: Campinas – São Paulo
Data: 31/07/2018
Nome do Trabalho: Censo Agropecuário Paulista: inovações no processo de
pesquisa e resultados do LUPA 2016/17
Instituição promotora: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e
Sociologia
Local: Campinas – São Paulo
Data: 31/10/2018
Nome do Trabalho: Indicador de Preços do Boi Gordo no Estado de São Paulo –
análise e discussão
Nome do Evento: Reunião Confederação da Agricultura e Pecuária - CNA
Local: Brasília - DF

4.5.1 - Curso de Extensão e Atualização do IEA
➢ 16, 26 e 30/03 – Curso de Estatísticas Agrícolas do IEA, promovido pelo IEA, ministrado
por Vagnes Azarias Martins (25 participantes)
➢ 16/03 a 06/07 – Curso de Pós-Graduação – disciplina: Inovação, Tecnologia e
Sustentabilidade nos Agronegócios, promovido pela Instituto Biológico, São Paulo/SP
(Renata Martins Sampaio)
➢ 17 e 18/10 – Treinamento do Levantamento de Preços de Terras e de Produção
Agropecuária, Campinas/SP (Carlos Roberto Ferreira Bueno, Felipe Pires de Camargo,
Vagner Azarias Martins)

4.5.2 - Ciclo de Seminários – Estudos IEA
•

Novembro
(21/11) Ciclo de Seminários - A Nova Ciência Ética

•

Outubro
(17/10) Ciclo de Seminários - O IBGE e suas pesquisas

•

(03/10) Ciclo de Seminários - O potencial da polinização no Estado de São
Paulo

•

Setembro
(19/09) Ciclo de Seminários - Consolidação do sistema agroindustrial do
tomate no Brasil, 1970 a 2018: resultados de política agrícola

•

(05/09) Ciclo de Seminários - Análise Comparativa de Estimativas de Áreas
Produtoras de Café no Estado de São Paulo no Ano Safra 2015/16

•

Agosto
(08/08) Ciclo de Seminários - Avaliação de Impacto Programa Microbacias II

•

Maio
(29/05) Ciclo de Seminários - Zoneamento Ecológico Econômico do Estado
de São Paulo
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•

(18/05) Ciclo de Seminários - Citricultura de Mesa no Estado de São Paulo

•

(09/05) Ciclo de Seminários - Análise espacial: desenvolvimentos
metodológicos recentes e uma agenda para o futuro

•

Abril
(20/04) Ciclo de Seminários - A Construção de Base de Dados Econômicos
com Enfoque Regional: subsídios para o zoneamento econômico do Estado
de São Paulo

•

Março
(14/03) Ciclo de Seminários - Proposta para a estimativa do PIB do
agronegócio paulista

4.6 – Parcerias
Dentre as diferentes parcerias realizadas pelo IEA em 2017 são destacadas:

5 – RECURSOS FINANCEIROS
Em 2017, o IEA contou com recursos financeiros alocados no IEA pelo Tesouro do Estado
de São Paulo (TESP), via APTA da ordem de R$548.723,31 para suas despesas correntes,
envolvendo utilidade pública, contratos e despesas com material de consumo e outros custeios.
Ao final de 2016, o Fundo Especial de Despesa contava com saldo de R$22.820,17.

6 - RECURSOS HUMANOS
Encontrava-se em atividade no IEA, em 31/12/2018, 106 servidores: 39 pesquisadores
científicos, dos quais 05 afastados em outras unidades da APTA e outros órgãos do Governo do
Estado; 1 afastado para pós-graduação em nível de doutorado; 5 Assistentes Técnico de
Pesquisa Científica e Tecnológica, estando 02 afastado na APTA, e 62 funcionários de apoio à
pesquisa e de administração, sendo 17 afastados em outras instituições.
Em 2016, 5 servidores se aposentaram (2 PqC e 3 pessoal de apoio) e não houve
provimento de vagas remanescentes de concurso público de pesquisador científico.
Quadro de servidores do IEA em 31/12/2016 – 106 funcionários.
Cargos

Quantidade

Pesquisadores Científicos

30

Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica

12

Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica

5

Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica

23

Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica

1

Executivo Público

2
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Auxiliar de Saúde

1

Auxiliar de Serviços

1

Analista Administrativo

1

Assistente Técnico III

2

Assistente I

3

Oficial Administrativo

2

São Paulo, janeiro de 2018

Celso Luis Rodrigues Vegro
Diretor Técnico de Departamento
Instituto de Economia Agrícola
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