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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2020 

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA (IEA) 
 

 
1. Objetivo 

  

Este relatório tem por finalidade apresentar o trabalho desenvolvido em 
2020, através de ações de pesquisa, atividades e resultados alcançados pelo IEA, 

órgão de pesquisa da APTA. Com isso, espera-se ter subsídios para traçar novas 
metas, desafios e oportunidades para o exercício das atividades em 2021. 
 

1.2. Apresentação  
 

O Instituto de Economia Agrícola (IEA) é uma Instituição Científica e 
Tecnológica do Estado de São Paulo (ICTESP), da administração pública estadual 
direta, vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA).  
 

As ICTESPs têm como missão institucional executar atividades ligadas à 
inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente 

produtivo, atuando ou não na formação de recursos humanos. 
 

A missão do IEA é produzir, adaptar e transferir conhecimentos científicos e 
informações na área da economia aplicada à agricultura, visando o 
desenvolvimento da agropecuária. Para tanto, reúne as atribuições de realizar 

pesquisas, produzir informações estratégicas, analisar e propor políticas públicas, 
indicar estratégias competitivas para a agricultura e seus diferentes segmentos de 

produção e, contribuir para o desenvolvimento regional sustentável. 
 
No cumprimento da sua missão e atribuições, o IEA, em 2020, contou com 

a colaboração de 27 pesquisadores científicos, sendo 1 afastado em unidade da 
APTA, 2 outros em órgãos do governo e 1 afastado para pós-graduação em nível 

de doutorado por tempo parcial.     
 

Contamos com 29 funcionários de apoio à pesquisa e de administração, 
deste total estão afastados na APTA 4, e 10 em outras instituições, há 2 
servidores de outras instituições que prestam serviço para o IEA. Em relação ao 

cargo de assistentes técnicos de pesquisa científica e tecnológica, há 2 
colaboradores, sendo 1 afastado na APTA. 

 
O número de servidores vem decrescendo nos últimos anos em função das 

aposentadorias, de 2019 para 2020 houve uma redução de 14% no quadro 

funcional (Tabela 1). Em 2020, não houve provimento de vagas remanescentes de 
concurso público.  

 
Tabela 1. Número de servidores do IEA em 2020.  

Cargo 2019 2020 

Servidor de apoio 53 40 

Pesquisador científico 30 28 

Total 83 68 

Fonte: IEA (2020). 
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Apoiaram as atividades do instituto 3 estagiários de nível superior, 1 em 

Letras, habilitação português, 1 de Comunicação Social – Jornalismo e 1 
de Ciências Econômicas orientados por pesquisadores e técnico do IEA.    

 
Em 2020 o IEA contou com recursos financeiros do tesouro do Estado de 

São Paulo, via Apta da ordem de R$429.999,23. Estes recursos financeiros 

somaram-se aos captados via prestação de serviço pelo web service na ordem de 
R$21.837,98, referente a contrato de assinatura anual mais diversos. 

 
As atividades realizadas foram estruturadas com informações estratégicas, 

disponíveis no portal institucional que alcançou 472.027 acessos em atendimento 

às demandas da sociedade com um incremento de 91,4% dos 246.594 acessos do 
ano anterior. 

 
O instituto desenvolveu atividades de pesquisa e prestação de serviços de 

elevada relevância para a sociedade paulista, especialmente, para aquela parcela 

mais próxima das atividades vinculadas à agropecuária. Elaborou cinco previsões 
de safra, em parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CDRS), no qual foi possível observar os incrementos na produção paulista de 
diversos produtos agropecuários. 

 

Disponibilizou, ainda o Valor da Produção Agropecuária Paulista e Regional a 
qual mostrou o desempenho da atividade agropecuária paulista, apresentando a 

posição relativa dos diversos produtos e suas evoluções, o que corresponde ao 
faturamento bruto dentro da unidade de produção.  

 

A Balança Comercial do Agronegócio Paulista e Brasileiro foi outro produto 
disponibilizado mensalmente apontando o comportamento das exportações e 

importações do estado, comparado com o total do país.  
 
O aplicativo “Calculadora do Valor Venal da Terra Nua”, desenvolvido pelo 

IEA foi amplamente utilizado para o Imposto de Transmissão de Causa Mortis e 
Doação.  

 
Várias análises da terceira edição do LUPA 2016/2017, censo da 

agropecuária paulista foram elaboradas pelo instituto. O Censo levantou 
informações de 339.442 Unidades de Produção Agropecuária (UPAs), de um total 
de 16,7 milhões de hectares, compreendendo a exploração agropecuária e 

florestal, de um total de 20,3 milhões de hectares incluindo ainda áreas 
complementares e exploradas com vegetação natural e de brejo e várzea.  

 
Foram apresentados trabalhos em eventos importantes da área de pesquisa 

da instituição referentes aos trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores do 

instituto. Em função da pandemia do coronavírus a participação foi limitada pelo 
cancelamento de vários eventos (congressos, simpósios e seminários). Entretanto, 

a maior utilização das ferramentas das redes de internet, possibilitou a 
participação dos pesquisadores em muito mais eventos que o normal, o que foi 
extremamente positivo para a instituição ao participar dos debates, e 

apresentações através de webinares e lives que ocorreram em profusão, em 2020.  
Sendo assim, puderam acompanhar de perto as principais questões postas com o 

isolamento social, desde os impactos na produção agropecuária até o 
comportamento do consumidor, passando pela comercialização e preços 
praticados no mercado. Com isso foi possível a reciclagem dos conhecimentos e a 

contribuição com os debates relativos aos temas pertinentes à economia agrícola. 
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Também houve grande participação e contribuição em Comissões, Comitês, 
Grupos de Trabalho, Câmaras Setoriais etc, bem como atendimento técnico por 

meio de assessorias técnicas, pareceres e atendimentos ao público. 
 
Para este relatório, as atividades realizadas e fomentadas pelo Instituto de 

Economia Agrícola (IEA) foram organizadas em dois grandes grupos que reúnem 
as ações voltadas às atividades de pesquisa envolvendo seus processos e 

estrutura de apoio técnico-científico, a transferência do conhecimento, 
consolidação das ações e atividades que fomentam a construção do conhecimento 
e suas interações no processo de inovação e cumprimento da missão institucional. 

 
2. Orçamento 

 
2.1. Recursos empenhados 

 

Para suas despesas correntes, envolvendo utilidade pública, contratos, 
despesas com material de consumo e outros custeios, ao de 2019 o fundo especial 

de despesa contava com um saldo de R$28.056,29 enquanto ao término de 2020 
o fundo não teve recursos. O valor recebido pelo tesouro foi de R$10.287.079,12 
(Tabela 2). 

 
Tabela 2. Recursos empenhados e liquidados pelo IEA em 2020.   

  
EMPENHADO  LIQUIDADO  

Tesouro do Estado de São Paulo (1)  

Salários e encargos  8.632.990,60 8.632.990,60 

Investimentos  0,00 0,00 

Custeio  1.655.473,69 1.654.088,52 

Total (1)  10.288.464,29 10.287.079,12 

Fundo Especial de Despesa (2)  

Investimentos  0 0 

Custeio  0 0 

Total (2)  0 0 

  

Total  (1+2)      

Outras fontes (3)  0 0 

Total geral de recursos (1 + 2 + 3) 10.288.464,29 10.287.079,12 

 

2.2. Saldo de recursos nas Fundações de Apoio à Pesquisa 
 

O Projeto FAPESP, processo: 2018/25310-6 teve execução do valor total de 

R$ 92.683,70 de R$ 52.548,15de (R$ 7.729,00 investimento; R$ 7.967,00 diárias, 
serviços e transporte; R$ 36.852,15 bolsas) (Tabela 3). 

 

O saldo de recursos das Fundações de Apoio à Pesquisa do IEA em 2020 

totalizando R$ 104.948,08 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Saldo de recursos nas 2020  

Executor  

Saldo em 
31/12/2020 

Saldo em 
30/12/2020 

Executado em 
2020 

FUNDEPAG* FUNDAG* FAPESP** 

IEA  R$ 96.194,39 R$ 8.753,69 R$ 52.548,15 

*Apoio institucional   

** Total para execução R$ 92.683,70  

 

3. Áreas Estratégicas 
 

O IEA, atuou nas três áreas determinadas pela APTA em consonância com a 

definição das áreas estratégicas de atuação definidas: APTA Inovação e 
Tecnologias Emergentes, APTA Sustentabilidade e APTA Segurança Alimentar para 

focar em pesquisas relacionadas ao agro do futuro, a agregação de valor por meio 
da bioeconomia e produtos e processos sustentáveis e que promovam a saúde e o 
bem-estar da população. 

 
Destacam-se os projetos referentes as áreas  “Cidadania no Campo -Rotas 

Rurais”; “Trajetórias Tecnológicas: estudo sobre as estruturas de inovação para os 
biodefensivos no Estado de São Paulo”; “Sustentabilidade ambiental: uma 
abordagem dos princípios e aplicações na agricultura brasileira”; “Avaliação 

multidimensional de resultados e impactos da P&D em melhoramento genético do 
feijoeiro”; “Análise da evolução tecnológica e competitiva do sistema 

agroindustrial do amendoim no estado de São Paulo” e “Bioinformática e 
Informações Estratégicos para o Agro” .  

 

Merece destaque o trabalho do NIT junto a Embrapa Informática e CPQD – 
Campinas para estabelecer parceria para proposta para conectividade no setor 

rural, criação de DAT de serviços digitais. Outro trabalho desenvolvido foi a 
elaboração do survey online a ser aplicado com produtores rurais. 
 

4. Produção de Bens e Serviços 
 

4.1. Webservice 
O Instituto de Economia Agrícola – IEA, braço econômico da Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, desde 1942 tem uma história e expertise 
na realização de estudos socioeconômicos e pesquisas estatísticas mantendo um 

banco de dados com séries históricas com informações sobre preço, área e 
produção nos diversos ramos da agropecuária que se constituem fontes para 

gestão pública e para análise da área privada. A partir de a instituição 
implementou a organização e passou a disciplinar o uso das informações do IEA, 
com o objetivo de identificar e conhecer seus clientes e suas potenciais demandas 

institucionais; além de com isso poder obter recursos financeiros direcionados 
para melhoria do processo de geração das informações estatísticas do instituto.   

 
A disponibilização das informações estatísticas ocorre de duas formas: 

estudos e análise de dados em planilha eletrônica e o fornecimento de 

informações via webservice que consiste na elaboração e customização de estudos 
analíticos, diagnósticos, laudos, informações específicas, assessoria tecnológica 

para a demandas. 
Vigência: 12/2016 a 12/2021 

http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
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4.2. Calculadora Valor Venal 
 

Conforme a portaria CAT – 29/11, de 04-03-2011, DOE 05-03-2011, o 
Instituto de Economia Agrícola é o responsável por divulgar os valores de terra 
rural para fins de tributação, no que se refere ao Imposto de Transmissão de 

causa mortis e doação (ITCMD). 
 

Para facilitar o atendimento, em 2018 foi desenvolvida ferramenta específica 
para realização do cálculo do valor venal de propriedades rurais, assim como 
emissão de documento comprobatório desse valor. A ferramenta denominada, 

“CALCULADORA VALOR VENAL” é disponibilizada gratuitamente no site do IEA, 
assim como para plataforma ANDROID, facilitando a utilização pelo usuário que 

pode realizar tudo de forma virtual. Apesar da ampla disponibilização, o instituto 
também chega a ser procurado por proprietários, advogados, contadores e 
inventariantes que possuem dúvidas em relação à sua utilização e foram 

realizados 20 atendimentos presenciais, todas as dúvidas foram sanadas, assim 
todos os solicitantes levaram gratuitamente documento comprobatório do valor 

venal de suas propriedades. 
 
O número de atendimentos virtuais chegou a 60, estes feitos por e-mail e 

pelo Fale Conosco da SAA. O número de vezes que o aplicativo foi acessado pelo 
site ou celular, em 2020, alcançou o expressivo número de 94.752.  

  
4.3. Núcleo de Inovação Tecnológica – Rede NIT-APTA 

 

O Núcleo de Inovações Tecnológicas do Instituto de Economia Agrícola 
(NIT/IEA) em 2020 continuou a desempenhar suas atribuições de subsídio à 

Diretoria Técnica de Departamento no tocante a questões de inovações 
tecnológicas, propriedade intelectual, contratos e modelos de negócios. 

 

Dessa forma, o NIT/IEA acompanhou o início de projetos de pesquisa pelo 
Sistema de Gestão de Projetos (SGP/APTA) observando o potencial de inovação 

informado por cada coordenador do IEA e APTA regional. Verificou também os 
contratos para prestação de serviços do Webservice (transferência de dados entre 

usuários) e solicitações externas para consultas personalizadas aos bancos de 
dados existentes na instituição. 

 

Foram elaborados pareceres sobre projetos de pesquisa com apoio de 
Fundação: Cidadania no Campo - Rotas Rurais e Preço de Referência da Borracha 

e a leitura e revisão de minutas de contratos, assim como reuniões com B3 – 
Brasil Bolsa Balcão, sobre índice de boi gordo. 

 

Também houve reuniões sobre integração dos bancos de dados da SAA – 
Datalake e reuniões sobre Lei Geral de Proteção a Dados. 

 
Para o projeto de parceria com Embrapa Informática e CPQD – Campinas 

foram feitas 20 reuniões sobre a proposta para conectividade no setor rural, 

criação de DAT de serviços digitais; construção do plano de trabalho; minuta do 
acordo de cooperação técnica. Outro trabalho foi com dados secundários do LUPA 

2016/2017, elaboração do survey online a ser aplicado com produtores rurais do 
município de Caconde e organização dos serviços digitais disponibilizados pelo 
IEA. 
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Com a APTA e Embrapa Brasília foi discutido sobre sistema informatizado 

para gestão da pesquisa. 
 

Ainda no ano foi feito o diagnóstico de pesquisadores científicos do IEA com 
fins de planejamento das atividades de 2021 e houve discussões mensais com 
assessores e a Diretoria Técnica de Departamento sobre a reestruturação da SAA, 

APTA, a integração dos pesquisadores, fusão dos dois centros de pesquisa do IEA 
e alinhamento com as áreas estratégicas e linhas de pesquisa. 

 
5. Transferência do conhecimento  
 

5.1. Seminários, palestras e participação em congressos, mesas redondas 
 

Além da divulgação técnico-científica o IEA também abre espaço para 
discussões nas diferentes temáticas relacionadas à agricultura ao organizar 
durante o ano de 2020, oito edições do Ciclo de Seminários - IEA, instrumento 

consolidado a uma década como veículo de debate e construção do conhecimento 
gerado pelo IEA e também por outras instituições possibilitando a transferência de 

conhecimento para pessoas que atuam na produção agrícola, no processamento e 
comercialização como também para estudantes, professores, pesquisadores e 
agentes públicos.  

 
Em 2020 foram oito seminários e apenas um evento foi presencial. Com a 

pandemia foi suspenso, mas em agosto foi retomado na plataforma YouTube da 
SAA. Observou-se que a utilização deste espaço possibilitou uma ampliação dos 
participantes no dia da apresentação do evento, que alcançou 419 participantes e 

após o evento o total de visualizações chegou a 2.310 pessoas (Tabela 4), um 
público muito maior e expressivo que anos anteriores. Isso apontou que esta 

forma de apresentação poderá continuar a ser utilizada pós a pandemia, pois 
conseguiu um crescimento de público da ordem de 107% de diferentes regiões do 
estado e do país. 

 
Tabela 4. Ciclo de Seminários IEA, 2020. 

Data Nome Palestrante Público no dia 
apresentação1 

Público 
pós 

evento 

04/mar Desenvolvimento de 

contagem de  citações, 
fator de impacto e 
outros indicadores da 

bibliometria para os 
produtos de difusão da 

informação técnico-
científica do IEA 

 

 
Tereza Satiko 
Nishida Pinto 

 

 
 

41 

 

 
- 

02/set  
Como a CPR digital se 
encaixa na Nova Lei do 

Agro  

Ademiro Vian,  
120 

 
659 Carlos Widonsck, 

Cíntia B. 
Valladares 

16/set A altimetria no 

contexto da avaliação 
de impactos em PD&I 

Ana Carolina 

Spatti 

80 226 

30/set Recuperação Judicial 
no Agronegócio 

Rodrigo Damásio 
de Oliveira 

40 214 
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14/out Uso tributário dos 
valores de terra do 
IEA: ITCMD e ITR 

Felipe Pires de 
Camargo 

33 269 

28/out Reforma tributária e os 
impactos no 

Agronegócio 

Flávio Haro 
Sanches 

42 238 

11/nov Boas práticas na 

publicação científica 

Silvia Galleti 34 412 

25/nov Novos horizontes da 

vitivinicultura paulista 

Adriana Renata 

Verdi 

29 292 

  Total  419 2.310 
1Apenas o primeiro seminário (04/03) foi realizado na forma presencial, na sala Ruy Miller Paiva. Os 
demais foram transmitidos ao vivo pela plataforma YouTube, e estão disponíveis no canal da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento.  

 

5.2. Participação em reuniões científicas com apresentação de trabalho 
(congressos, simpósios, seminários, palestras etc)  
  

 No ano de 2020 os pesquisadores e técnicos do IEA apresentaram 
sete trabalhos, resultados de estudos e projetos de pesquisa em eventos científicos 

de forma virtual. O número de participações foi inferior em função da pandemia, 
pois vários eventos forma suspensos e apenas após um período voltaram a 
acontecer virtualmente o que inviabilizou o número de participações. Destacam-se 

os trabalhos apresentados no 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural, evento mais relevante na área de Economia 

Agrícola. 
 

(Anexo 1) 
 
5.3. Palestras e aulas administradas pelos pesquisadores do IEA 

 
 No total foram apresentadas 48 palestras pelos pesquisadores do instituto, em 

2020, em plataformas digitais de assuntos referentes a atividade profissional 
daqueles convidados. As palestras foram internas e externas, de temas variados, 
algumas demandadas por outras instituições e cursos específicos, onde se 

apresentou trabalho de resultado de projetos e estudos realizados no ano de 2020 
sobre temas de expertise dos pesquisadores, atingindo um público de cerca de 

1.450 pessoas. Nos eventos internos, a maioria das palestras foram sobre temas 
referente a produtos gerados pelos pesquisadores da instituição. 
 

(Anexo 2) 
 

5.4. Organização de eventos 
 
O IEA organizou, em 2020, oito palestras do Ciclo de Seminários e um 

Workshop interno. Não foi possível realizar a comemoração do aniversário do IEA 
e nem a entrega do prêmio Ruy Miller Paiva, por conta da pandemia. 

 
5.5. Eventos programados para 2020 
 

 Em 2020 o Ciclo de Seminários, que ocorre quinzenalmente a partir de 
março, devido à pandemia, realizou apenas uma palestra no primeiro semestre, 

proferida em março e os demais eventos foram suspensos. Entretanto, após um 
período, com o maior conhecimento das ferramentas para disponibilizar conteúdos 
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na internet, o ciclo foi retomado, a partir de agosto, através do canal do YouTube 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conseguindo atingir um público 
maior que antes, o que contribuiu para divulgar mais a instituição, o evento e 

ampliar o debate sobre temas relevantes para a agropecuária. 
 

Estavam programados ainda, dois cursos para público externo e 1 workshop 

que foram cancelados por determinação da diretoria do IEA, em função da 
pandemia. 

 
Foi organizado um Workshop interno para uso do Linkedin como ferramenta 

para divulgação de trabalhos e informações referentes ao conteúdo das atividades 

da instituição. 
 

6. Espaços de divulgação científica 
 
6.1. Publicações do IEA 

 
O IEA é responsável pela edição de três revistas: Revista de Economia 

Agrícola (artigos científicos); Informações Econômicas (artigos técnico científicos) 
e Revista Análise e Indicadores do Agronegócio (AIA) (artigos de análises 
conjunturais) e divulgação de indicadores (todas elas na versão online, disponíveis 

no site do IEA). 
 

A Revista de Economia Agrícola e a Informações Econômicas veiculam 
artigos científicos e técnicos científicos e ocupam espaço importante na 
divulgação, debate e construção do conhecimento acadêmico e aplicado às 

diferentes realidades socioeconômicas e ambientais e recebem tanto artigos 
produzidos internamente como externamente.  

 
A publicação Revista Análise e Indicadores do Agronegócio (AIA), editada 

pelo IEA, tem como destaque a divulgação de informações estratégicas e análises 

conjunturais. É uma publicação técnica interna destinada a divulgar informações 
econômicas e sociais (estudos de pesquisa, análises etc.).  

 
Foram publicados 92 artigos de análise conjuntural e de indicadores 

estatísticos produzidos pelo instituto.   
 

Em 2020, foram publicados: 

 
- Análises conjunturais das mais diversas cadeias produtivas: café, proteína 

animal, frutas, seringueira, cana, leite, milho, amendoim, algodão, feijão e 
soja, além de temas relativos ao agro em geral, abordando temas que 
mereceram análises e comentários relevantes frente ao papel da instituição de 

pesquisa, que consegue avaliar a importância de questões que possam indicar 
ações para o setor agrícola, pois foram impactantes frente às políticas públicas 

e para o mercado. Neste ano, especialmente, foi publicado um número especial 
AIA Covid-19, onde foram organizados trabalhos dos pesquisadores do IEA 
em conjunto com pesquisadores da APTA Regional, como forma de criar uma 

estratégia de integração frente à possível mudança estrutural da 
coordenadoria. Tiveram como foco a análise do impacto da pandemia no setor 

agropecuário. O objetivo foi ter um volume específico com caráter histórico que 
possa ser consultado para se ter informações sobre o impacto nos vários elos 
das cadeias produtivas do agronegócio, mostrando o que ocorreu neste período 

atípico. 
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- Cinco publicações anuais que reúnem os indicadores do levantamento de 
previsões de safras dos principais produtos explorados na agricultura paulista, 

consolidando informações importantes para o planejamento do negócio agrícola 
e agroindustrial.  
 

- Artigos de análise dos preços recebidos pelos produtores paulistas; relativo 
aos preços praticados no atacado; sobre os preços do mercado varejista; cesta 

de consumo e dispêndio familiar no município de São Paulo.  
 

- Balança comercial paulista e brasileira, que aponta a evolução das 

exportações e importações do agronegócio paulista e o comportamento mensal 
dos seus principais segmentos agroindustriais. O material faz um 

acompanhamento preciso das importações e exportações do agro brasileiro e 
suas relações guardadas com o Estado de São Paulo. Vale ressaltar que o IEA 
está sempre à frente em relação aos seus concorrentes, sendo normalmente a 

primeira instituição a publicar análise com esse conteúdo no país.  
 

- Valor da Produção agropecuária, que é um importante produto onde se 
demonstra a importância econômica do agronegócio paulista no 
desenvolvimento econômico do estado e do país.  

 
A partir de 2020 as revistas Revista de Economia Agrícola (REA) e 

Informações Econômicas (IE) passaram a ser publicadas apenas virtualmente, 
prática denominada ahead of print e isto possibilita a divulgação mais célere dos 
artigos científicos e técnico científicos, seguindo uma tendência mundial que 

viabiliza a divulgação científica mais rapidamente. Entretanto a falta de servidores 
na área de revisão e editoração dos artigos se tornaram os maiores gargalos para 

que haja celeridade na disponibilização dos artigos, o que interferiu na divulgação 
dos trabalhos no ano.  

 

As revistas atendem um princípio importante que é serem publicações 
exógenas, ou seja, não devem ser formadas apenas por artigos internos da 

instituição. 
 

Em 2020, houve edições das seguintes revistas: 
 

Revista de Economia Agrícola (REA) - publicação científica, com artigos tanto 

de natureza teórica quanto aplicada, no campo da economia e sociologia agrícolas.  
 

Informações Econômicas - tem caráter técnico-científico, com artigos e análises 
no campo das relações econômicas e sociais da agricultura. Destina-se 
basicamente aos agentes relevantes da agricultura. 

 
Análises e Indicadores do Agronegócio (AIA) é constituída de duas seções: 

Análises e Indicadores, e em 2020 foram publicados 92 artigos ao longo do ano, 
uma média de 7,66 artigos por mês (Figura 1).  
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Figura 1. Número de publicações de AIAs por mês, 2020.  

 
 

Na seção de “Análises", são apresentados textos inéditos relacionados a 
questões relevantes e conjunturais da agropecuária. Em 2020, seus 50 artigos 
abordaram os seguintes temas: produção animal, produção vegetal, análise de 

preços, socioeconomia e impactos da covid-19.  (Figura 2).  
  

 
Figura 2. Temas abordados na Seção Análises da AIA, 2020.  
 

Já a seção “Indicadores” trouxe textos, dados estatísticos e séries históricas 

que fundamentam análises do setor agrícola com periodicidade definida. Os temas 
dos 42 artigos publicados dessa seção foram: balança comercial, preços 

agropecuários, previsão de safras, valor da produção agropecuária e cotações de 
café (Figura 3).  
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Figura 3. Temas abordados na Seção Indicadores da AIA, 2020.  

 
Destaca-se, ainda, a divulgação da produção técnico científica do IEA em 

outros periódicos, totalizando 23 artigos que tratam de resultados de pesquisas 
geradas no instituto e temas analisados pelos pesquisadores, assim como 
capítulos de livros. 

 
(Anexo 3) 

 
6.2. Informações Estatísticas da Agricultura  
 

Além das três revistas publicadas, o IEA divulga ainda seus levantamentos 
estatísticos em publicação específica. 

 
Anuário 2020    
 

Reúne o conjunto de dados básicos do setor agrícola do Estado de São 
Paulo, levantados e sistematizados durante o ano. Visa fornecer informações para 

estudos e tomadas de decisões no âmbito do agronegócio. É disponibilizada 
mediante assinatura via webservice.   

 

Neste anuário são publicados os dados estatísticos produzidos pelo IEA que 
em 2020 contiveram as seguintes informações:   

   
Preços Diários: Foram publicados 243 boletins diários de preços médios diários 
recebidos pelos produtores no Estado de São Paulo, preços praticados no atacado 

e no mercado internacional, estatísticas fundamentais no embasamento e 
parametrização das negociações agropecuárias.    

   
Preços Médios Mensais Recebidos: Foram publicados 12 artigos, com a 
compilação mensal dos preços recebidos pelos produtores depurados, corrigidos e 

ponderados e texto de análise das variações mensais desses preços.    
   

Preços Médios Mensais Atacado: Foram publicados 12 boletins mensais com a 
compilação mensal dos preços corrigidos e ponderados praticados no Atacado da 

região metropolitana de São Paulo.    
   
Preços Médios Mensais Varejo: Foram publicados 12 boletins mensais, e a 

disponibilização de ferramenta de análise em Power BI que permite o 

12 
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3 

11 

Balança comercial

Preços agropecuários

Previsão de safras

Valor de produção agropecuária

Cotações de café



 

15 
 

acompanhamento das variações dos preços e seus reflexos no dispêndio familiar 

no município de São Paulo.    
   

Preços Médios Mensais Pagos: Foram publicados 12 boletins mensais, 
contendo os preços pagos pelos agricultores nos principais insumos utilizados na 
produção agropecuária, informações fundamentais para a prática agropecuária 

planejada.    
   

Preço de Terras Agrícolas: Foi publicado boletim anual com a média para todos 
os 645 municípios paulistas, dos Valores de Terra Nua e dos Preços dos Imóveis 
rurais com benfeitorias em 6 classes de aptidão agrícola. Esses valores e preços 

além de fornecer informações fundamentais para a transparência e por 
consequência o bom funcionamento do mercado de terras agrícolas, também são 

parâmetro para a cobrança do Imposto Territorial Rural e para o Imposto de 
Transmissão de Causa Mortis e Doação (ITCMD) dos imóveis rurais no Estado de 
São Paulo.   

   
Aluguel de Pasto & Arrendamento em Dinheiro: Foi publicado 1 boletim anual 

com os preços praticados nos 40 EDRs do estado, o levantamento contempla o 
valor praticado do aluguel de pasto (cabeça/ano) e do arrendamento de: Algodão, 
amendoim, arroz, cana, milho, soja e tomate envarado.    

   
Salários Rurais: Foram publicados 2 boletins anuais com os salários praticados 

nas funções de: volante, administrador, tratorista, mensalista e capataz. 
Informações fundamentais para o planejamento da atividade agropecuária.    
   

Pagamento de Colheita: Foi publicado 1 boletim anual com o preço médio pago 
pela colheita de: Algodão, Amendoim, Café cereja, café coco, laranja, limão e 

Tangerina.   
   
Quantidade Colhida: Foi publicado 1 boletim anual com a quantidade media 

colhida de: Algodão, Amendoim, Café cereja, café coco, laranja, limão e 
Tangerina.   

   
Índices de Preços do Estado /Quadrissemana: Foram calculados e publicados 

12 boletins com a variação quadrissemanal dos índices dos preços recebidos, 
tanto de origem animal como vegetal.    
   

Relação de Troca Produto/Insumo: Foram publicados 12 boletins com a 
relação de troca produto insumo, onde foram calculados a relação de preços entre 

insumos e os produtos que os utilizam.    
   
Indicadores de Conjuntura: Foram publicados 12 boletins contendo o grupo de 

índices e indicadores ligados à agricultura, Índice de Preços recebidos, preços 
pagos de adubos, defensivos, máquinas, combustível, frete, índice de paridade, 

IGP, IPCA, salário mínimo, dólar, poupança e taxa referencial de juros.   
   
Comércio Exterior - Balança Comercial: Foram publicados 12 artigos técnicos 

mensais, reunindo informações do ministério da indústria, comercio exterior e 
serviços. Secretaria de Comércio Exterior – MDIC/SECEX, analisando as 

importações e exportações brasileiras e paulistas, comparando a evolução desses 
indicadores, em relação ao tempo, e comparando e analisando a participação 
paulista em relação ao país, fazendo parte da publicação também a análise dos 
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principais países possuem relações de troca comercial com São Paulo e com o 

Brasil.    
 

Além das revistas internas os pesquisadores do IEA publicaram em outras 
publicações, sendo 19 artigos técnicos científicos, três capítulos de livros e um 
boletim.  

 
6.3. Premiação 

 
Medalha “Ruy Miller Paiva” 
 

A Medalha “Ruy Miller Paiva” foi criada pelo Decreto n. 62.915, de 9 de 
novembro de 2017 e é “outorgada pelo Instituto de Economia Agrícola da Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, com a finalidade de reconhecer autor(es) de artigo(s) científico(s) 
e técnico-científico(s), nas áreas: de socioeconomia agrícola e de desenvolvimento 

rural publicados na Revista Informações Econômicas e Revista de Economia 
Agrícola, ambas do IEA, e eventualmente personalidades que se destacarem em 

atividades agrícolas, econômicas e sociais em reconhecimento de sua contribuição 
ao agronegócio”. 

O objetivo  da implementação do prêmio é contribuir com o aprimoramento 

contínuo do processo de avaliação dos trabalhos inscritos, feito por uma Comissão 
de Avaliação formada por um membro do Conselho Editorial da revista 

Informações Econômicas; um membro do Conselho Editorial da Revista de 
Economia Agrícola; o presidente do Comitê Editorial do IEA; um membro da 
Comissão de Acompanhamento de Boas Práticas e Integridade Ética da Pesquisa 

Científica e o Diretor Técnico de Departamento do IEA, os quais fazem a análise 
dos artigos científicos e técnico-científicos. 

Em 2020, foram inscritos pelo Comitê Editorial do IEA, os trabalhos 
aprovados e liberados para publicação nas revistas do IEA de 02 de janeiro de 
2019 a 08 de maio de 2020. Foram selecionados oito artigos das duas revistas, 

segundo critérios definidos pelo Comitê Editorial.  
 

Os trabalhos inscritos e seus autores seguem na lista: 
 

1. Tilapicultura no Estado do Pará: uma cadeia produtiva invisível aos olhos 
do poder público. Autores: Marcos Ferreira Brabo; Suane Cristina do 
Nascimento Matos; Renata Helena Pamplona Façanha Serra; Breno 

Gustavo Bezerra Costa; Daniel Abreu Vasconcelos Campelo; Galileu 
Crovatto Veras. 

2. Análise Comparativa de estimativas de áreas produtora de café no 
Estado de São Paulo no Ano Safra 2015-16. Autores: Vagner Azarias  
Martins; Celso Luis Rodrigues Vegro. 

3. Análise da Viabilidade Econômica e financeira da integração pecuária-
floresta: uma simulação. Autores: Oscar Tupy; José Pezzopane; Sergio 

Navita Esteves; Alberto Bernardi. 
4. Expansão da cana de açúcar e mudanças no uso da terra: Estudo de 

Modelo shift-share. Autores: Fabrício José Piacente; Vanessa de Cillos 

Silva 
5. Custo de Produção de Mudas de Seringueira em Bancada Suspensa com 

Utilização de Substrato e Impactos na Implantação de Seringais. 
Autores: Marli Dias Mascarenhas de Oliveira; Elaine Cristine Piffer 
Gonçalves; Paulo Fernando de Brito; Silvana Maria Franco Margatho. 
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6. Levantamento Censitário por Unidades de Produção Agropecuária 

2016/2017. Autores: Vagner Azarias Martins; Denise Viani Caser, José 
Alberto Ângelo; Paulo José Coelho, Antonio José Torres 

7. A possibilidade de aumentar a produção de óleo palma no Brasil para 
Biocombustíveis. Autores: Fabiana Elisa Boff Silveira; Cibelli de Medeiros 
Pickler 

8. Evolução e determinantes da insegurança alimentar nos domicílios rurais 
e urbanos brasileiros. Autores: Jady Yumi Kuniwaki Silva; Mariana Silva 

da Cunha, Cassia Kely Favoretto Costa. 
 

A premiação que acontece na comemoração do aniversário do IEA, que 

deveria ocorrer em 07 de novembro de 2020, foi adiada para 2021, pois em 
função da pandemia de Covid-19 não houve evento neste ano e os avaliadores 

convidados, devido a agenda comprometida, não puderam concluir o trabalho de 
revisores neste ano o que levou a conclusão do processo de avaliação para o início 
de 2021. 

 
7. Projetos de pesquisa 

 
Em 2020, estiveram em andamento 22 projetos do IEA sendo 12 com 

coordenação de projetos internos e participação de 4 projetos com coordenação 

externa ao instituto sobre temas variados relacionados ao setor agrícola. 
No decorrer do ano foram encerrados 11 projetos de pesquisa e 7 

continuaram em andamento. Foram iniciados mais 3 projetos já avaliados e 
aprovados. 
 

(Anexo 4) 
 

8. Parcerias Desenvolvidas, Cooperações técnicas e Convênios com Outras 
Instituições 

 

Destacamos as diferentes parcerias, cooperações técnicas e convênios 
realizados e em andamento pelo IEA em 2020: 

 
8.1 Parcerias com Fundações 

 
- Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio - FUNDEPAG 

Projeto Articulação e Organização de Estratégias e Ações de 

Extensão do IEA, Cursos – Sistemas de Eventos: estruturas e 
disponibilizar a oferta de mecanismos de promoção das atividades de 
extensão do Instituto de Economia Agrícola (IEA), visando a interação com 

a sociedade, especialmente, na formação de pessoas, com vigência: 2019 a 
2024 – Coordenadora: Rosana de Oliveira Pithan e Silva. 

Projeto Web Service Prestação de Serviço de execução do: Informação 
levantadas pelo IEA e disponibilizadas por intermédio de um sistema (web 
service) que permitirá o envio das informações da Instituição para o cliente 

devidamente cadastrado por login e senha, desenvolvido pela Instituição – 2017 
a 2020. prestação de serviço web service com as empresas: Editora Globo S/A 

/Valor Econômico, plano ouro; LAC Consultores, planos: ouro e prata; Athen 
Agro, planos: diamante, prata e prata + varejo; Data Mark, plano ouro; Ace 
Capital, plano diamante; SESI/SENAI, plano ouro, BTG Pactual, plano ouro; 

Santander S/A, plano diamante; Prefeitura Jahu, planos: ouro + varejo – 
Coordenador: Paulo José Coelho. 
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Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ). Assessoria 

Técnica-Econômicas ao: planejamento da assessoria mutuamente acordado, 
pretende-se consolidar inciativas de distintas naturezas. No campo indicador 

propõem-se a criação do grau de confiança do exportador de café e do índice 
ponderado de preços das exportações etc..., com vigência: 2019-2023 – 
Coordenador: Celso Luis Rodrigues Vegro. 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. Prestação de 
Serviço com a: calcular e divulgar o índice de preço de importação da borracha 

natural, com vigência: 09/12/2019 a 09/12/2020 – Coordenadora: Marli Dias 
Mascarenhas Oliveira. 

Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG: Incentivar a inovação no 

agronegócio, na preservação do meio ambiente, e nas ciências afins; Apoiar a 
pesquisa científica, o ensino, e a transferência do conhecimento, inclusive os 

Núcleos de Inovação Tecnológica; Realizar a gestão de recursos humanos e 
financeiros de projetos em parcerias públicos/privadas. 
Projeto Apoio Institucional (782-DGInst) – Coordenadora: Priscilla Rocha Silva 

Fagundes 
 

8.2 Cooperação Técnica/Protocolo de Intenções   
  

 Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária – SDAP do 

Estado de Tocantins 12/2019 a 12/2021 (Produto Seringueira) – 
Coordenadora: Marli Dias Mascarenhas Oliveira.   

  
 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE: para 

estabelecer processo contínuo de produção de indicadores sobre a 

agronegócio do Estado de São Paulo, integrado ao sistema de contas 
regionais, com vigência: 19/03/2017 a 19/03/2020 – Coordenadora: Denise 

Viane Caser.  
  

 CONAB/SP – Companhia Nacional de Abastecimento: a cooperação 

técnica tem como objetivo o envio de informações estatísticas referentes à 
previsão e estimativa de safras de grãos e citar a parceria IEA/CDRS com 

fonte das informações para o Estado de São Paulo, 28/08/2019 a 
28/08/2024 – Coordenador: Felipe Pires de Camargo.  

 

 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio – 

FUNDEPAG - para a realização conjunta das atividades ligadas ao 

Programa Rotas Rurais – mapeamento das estradas e identificação de 
imóveis e equipamentos rurais do Estado de São Paulo, vigência de 60 
(sessenta) meses, a contar de 07/11/2019, Coordenadora: Priscilla Rocha 

Silva Fagundes.   
 

8.3 Convênio 
 

 GOOGLE LLC objetivando o intercâmbio de informações e tecnologia visando 

a avaliação de dados, a identificação de vias e estradas rurais e a localização 
de unidades de produção agropecuária no Estado de São Paulo, no âmbito do 

Programas Rotas Rurais, instituído pelo Decreto nº 63.764, de 22/10/2018 e 
alterado pelo Decreto nº 64.212, de 30/04/2019, em conformidade com as 
diretrizes de política pública denominadas “Cidadania no Campo – 2030” 

INSTITUÍDAS PELO Decreto nº 64.320, de 05/07/2019, vigência de 18 
(dezoito) meses, a contas de 29/11/2019, admitindo-se prorrogação até o 
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limite de 60 (sessenta) meses, mediante justificativa e lavratura de termo de 

aditamento – Coordenadora: Priscilla Rocha Silva Fagundes.   
   

8.4. Outras Parcerias:   
   

 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 
FAPESP, Linha: interdisciplinares: estudo sobre a participação dos 

biodefensivos no mercado de agroquímicos e afins de 01/08/2019 a 
01/08/2021e trajetória tecnológicas: estudo sobre as estruturas de inovação 
para os biodenfensivos no Estado de São Paulo, de 01/08/2019 a 

01/08/2021 (Termo de Outorga) – Coordenadora: Renata Martins Sampaio.   
 

       - Coordenadoria de Desenvolvimento Regional Sustentável - CDRS 
 

A parceria consiste no trabalho do IEA em conjunto com a CDRS para o 
levantamento e depuração de informações de vários segmentos do 
agronegócio no estado de São Paulo, a coordenadoria subsidia os levantamos 

de previsão e estimativa de safra, preço de terras agrícolas, preços recebidos 
pelos produtores, mão de obra rural entre outros trabalhos institucionais e o 

IEA organiza, confere e valida as informações e disponibiliza-as em seu site.  
 
9. Ações estratégicas para melhoria dos processos 

 
9.1. Ações de melhoria nos processos de divulgação das atividades do IEA  

 
- Grupo de Trabalho de Divulgação Científica  
  

O Grupo de Trabalho Divulgação Científica iniciou suas atividades em 
meados de junho de 2020. Conta com o empenho e participação ativa de seis 

membros. 
  

Inicialmente foi realizado estudo prévio quando se observou que a 

quantidade de visualizações nas páginas de artigos da revista Análises e 
Indicadores do Agronegócio (AIA) no site do IEA é irregular, em alguns casos 

muito baixa, e poderia ser aumentada com esforços de divulgação desses artigos 
nas redes sociais. Assim, definiu-se que as atividades do GT se concentrariam, 
nesses primeiros seis meses de atividade, em divulgar os artigos AIA 

principalmente no Instagram e no Facebook, testando as ferramentas, a dinâmica 
dessas redes sociais e avaliando os resultados obtidos através dos indicadores das 

próprias redes sociais e do Google Analytics. 
  

Durante todo o ano de 2020 essas atividades foram realizadas de forma 

remota, com encontros entre os membros do GT realizados via plataformas Teams 
e Whatsapp e utilizando ainda recursos de trabalho colaborativo como o Google 

Drive e Canva e ferramentas de análise como o Google Analytics e Google Data 
Studio. 

 

Foram realizadas 41 ações de divulgação de artigos da revista AIA, que 
resultaram em uma média de 79 visualizações por artigo com máximo de 300 

visualizações. Para efeitos de comparação, os artigos publicados no ano de 2020 
antes do início da atividade do GT alcançaram uma média de 52 visualizações, ou 

seja, houve um incremento de 52% no número médio de visualizações. 
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Observa-se na figura 4 a quantidade de visualizações por artigo divulgado. 

Para entender a efetividade da metodologia de divulgação pode-se analisar os 
resultados por grupos de artigos conforme o tema ou a proposta editorial. 

 

 
Figura 4: Quantidade de visualizações nos sete primeiros dias de 

publicação, por artigo AIA divulgado pelo grupo de trabalho em 2020. 
Fonte: GT Divulgação Científica. 

 

 A revista AIA produziu em 2020 um volume especial chamado “Impactos da 
COVID-19 no Agro Paulista e Perspectivas”, contando com 9 artigos divulgados 
que atingiram uma média de 100 visualizações por artigo, indicando que o volume 

especial, ao menos no que pode ser medido através dos indicadores das redes 
sociais, atraiu a atenção do público-alvo. 

 
Outro indicador que permitiu avaliar os resultados das ações de divulgação 

é a quantidade de acessos ao site do IEA com origem nas redes sociais. Para 

medir esses acessos, o Google Analytics contabiliza se o anterior ao site do IEA 
era um endereço da web das redes sociais. Na rede social é o link clicável, que é 

inserido numa postagem do Facebook, por exemplo. É uma métrica diferente de 
um acesso ao site feito a partir de uma busca pelo nome da instituição no Google, 
por exemplo. As divulgações realizadas no Instagram não permitem incluir link 

clicável, porém no Facebook esse recurso foi utilizado e trouxe visitantes ao site, 
conforme ilustrado na figura 5.  

 

 
Figura 5: Quantidade de acessos ao site do IEA oriundos das redes sociais em 
2020. 
Fonte: GT Divulgação Científica 
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Observa-se na figura 6 o aumento de acessos via Facebook a partir de 

julho, em comparação à média dos meses anteriores (exceto abril), certamente 
graças à ação de divulgação do GT, embora não exclusivamente.  

 
A ação de divulgação da calculadora foi implementada no site do IEA no dia 

16 de setembro, portanto os resultados apresentados tratam do período entre 16 

e 30 de setembro de 2020. A taxa de rejeição média neste período diminuiu 2,2% 
em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, o comportamento de 

navegação dos visitantes na página da calculadora foi modificado em relação ao 
comportamento que apresentavam anteriormente. Ao invés de apenas utilizar o 
serviço do cálculo do valor venal fizeram a navegação para uma segunda página 

no site do IEA. As páginas preferenciais de navegação foram aquelas 
disponibilizadas no carrossel (figura 6), que foi colocado em posição de destaque 

na página. 
 

 
Figura 6: Página da calculadora do valor venal com carrossel de links em posição 

de destaque. 
Fonte: Instituto de Economia Agrícola. 

 

Essas páginas apresentaram aumento nas visualizações conforme 
sintetizado na tabela 5. Embora a visitação à página do banco de dados do preço 

de terras também tenha aumentado, os melhores resultados ocorreram no 
incentivo ao acesso aos textos. Esse resultado sugere que outras ações similares 
sejam planejadas pois aumentando a navegação no site, os visitantes conhecerão 

melhor a instituição e sua produção técnico-científica.  
 

Tabela 5: Quantidade de visualizações em cada página do carrossel no período 
entre 16 e 30 de setembro de 2019 e de 2020. 

Página do carrossel / Visualizações 2019 2020 

Banco de dados de terras agrícolas 2.096 2.591 

Instrução normativa n. 1.562 RFB 7 104 

Metodologia e resultados do levantamento do 
valor de terra nua - projeto piloto 

3 49 

Fonte: Google Analytics 

 
Em relação à origem dos visitantes interessados na calculadora, de acordo 

com a origem geográfica do IP obtida com o Google Analytics observa-se que, 
embora a maioria dos visitantes estejam no Brasil, principalmente no estado de 
São Paulo, existem visitantes de outros países, o que pode ser um indicativo da 

origem dos proprietários de terra rural (figura 7). 
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Figura 7: Origem geográfica dos visitantes da calculadora em setembro de 2020. 
Fonte: Google Analytics. 
 

Foram produzidos três vídeos institucionais curtos: mensagem de 
aniversário do IEA, apresentação do IEA e apresentação do Ciclo de Seminários. 

Os vídeos foram reproduzidos na celebração interna de aniversário do IEA, porém 
para reprodução em redes sociais aguardam aprovação da comunicação da SAA. 

 

Além das divulgações dos artigos da AIA, foram realizadas divulgações das 
palestras do ciclo de seminários, do lançamento do livro “Desenvolvimento Brasil 

2035: o país que queremos” e das participações dos pesquisadores científicos em 
lives, seguindo a mesma metodologia descrita no item anterior, ou seja, 
identificação e compartilhamento da arte com os perfis de temas relacionados ao 

tema divulgado. 
 

Outra ação realizada foi voltada à calculadora do valor venal. Essa ação foi 
desenvolvida em parceria com o comitê do site e NIA, e foi planejada tendo em 
vista a grande visitação que o site recebe no mês de setembro, em virtude do 

prazo de entrega da declaração do ITR. 
 

Analisando as visualizações de página e o comportamento de navegação 
dos visitantes no site, se constatou que no mês de setembro o aumento no fluxo 
de visitantes ocorre devido ao ITR, pois a página da calculadora e do preço de 

terras agrícolas estão entre as páginas mais acessadas (tabela na figura 8). 
Porém, a análise também mostrou que os visitantes acessam a página desejada e 

encerram sua navegação no site, ocasionando uma elevada taxa de rejeição 
(cerca de 74% no mês período indicado na figura 8). Assim, a estratégia teve 
como objetivo promover a fidelização dos visitantes oferecendo opções de 

navegação de fácil acesso na temática do preço de terras. Foi proposto 
implementar um carrossel de imagens com links outras páginas do site 
relacionadas ao tema[1] e a métrica de avaliação da estratégia foi a quantidade de 

visualizações nas páginas do carrossel e a taxa de rejeição na página da 
calculadora, com a expectativa de aumento nas visualizações e diminuição na taxa 

de rejeição.  
 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGEwYWI4NmZmLTA5Y2EtNGYxMC1hZmNlLWRhMDhmOWNhN2UxMQBGAAAAAABayhT53rJgTayxlqkFXOJJBwDWX0usZPzcQLwIMx0eQL4jAAAAAAEMAADWX0usZPzcQLwIMx0eQL4jAAC8vQ7VAAA%3D#x__ftn1
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Figura 8: Total de visualizações mensais ao site do IEA e páginas mais acessadas 

entre agosto de 2019 e agosto de 2020. 
Fonte: Google Analytics.  

 

Em 2020, alguns temas abordados nos artigos técnico-científicos não 
puderam ser contemplados em sua especificidade no banco de imagens da versão 

gratuita do software, que foi a versão utilizada em 2020 (seguro rural e algumas 
frutas tropicais, por exemplo), por isso o GT analisou a necessidade da assinatura 
do software Canva.  

 
9.2.  Melhoria nos processos no levantamento dos dados estatísticos 

 
O IEA participa continuamente das discussões técnico científicas em torno 

das estatísticas oficiais brasileiras. O Instituto tem assento nas reuniões do 

REAGRO, reunião estadual das estatísticas agropecuárias promovidas pelo IBGE, 
as quais têm por objetivo a consolidação da participação do Estado de São Paulo 

no conjunto das estatísticas de área e produção dentro das estatísticas federais 
publicadas pelo órgão.  

 

Grupos de Trabalho para Revisão das Estatísticas do IEA 
 

 Como ações para melhoria dos processos de levantamento de dados, foram 
organizados 13 Grupos de Trabalho entre os pesquisadores para que fossem 
revistas as estatísticas do instituto com propostas de melhorias visando 

atualização metodológica e de conceitos para atender às novas necessidades da 
sociedade com os levantamentos. A expectativa foi de apresentação de projetos 

com captação de recursos e parcerias. 
 
Estes grupos, durante 2020, apresentaram seus andamentos e resultados 

em reuniões gerais semanais, às sextas feiras quando foi possível interagir com os 
pesquisadores da casa e receber sugestões para melhorar o trabalho dos grupos. 
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Houve ainda apresentação temática de trabalhos dos pesquisadores do IEA, 

inclusive dos resultados de estudos sobre o impacto da pandemia, os quais foram 
apresentados às terças-feiras para a equipe do instituto. 

 
9.3. Grupos de Trabalho de Integração Instituto de Economia Agrícola e 
Institutos de Pesquisa da APTA 

 
 A instalação da pandemia provocada pelo coronavírus ocasionou diferentes 

impactos na agricultura brasileira em diferentes níveis. No estado de São Paulo, o 
Instituto de Economia Agrícola desde 06 de abril de 2020, passou a realizar 
reuniões para discutir o tema e compreendeu que a temática criava a 

oportunidade de diálogo, interação e trabalho coletivo com pesquisadores da 
APTA/SAA-SP. 

 
Assim criou os Grupos de Trabalho de Integração Instituto de Economia 

Agrícola e Institutos de Pesquisa da APTA, sob Coordenação Geral da Pesquisadora 

Científica Marli Dias Mascarenhas Oliveira com o objetivo de avaliar o impacto da 
Covid-19 em cadeias de produção com visão regionalizada do estado de São 

Paulo, pretendendo identificar os desafios e as oportunidades desse cenário de 
incertezas buscando assegurar a geração de renda e o funcionamento dos 
mercados para garantir o abastecimento e a segurança alimentar. 

 
Para isso foram organizados três subgrupos:  

1. Mercados: com quatro pesquisadores do IEA e oito pesquisadores da 
APTA 

2. Boas Práticas e Agricultura Familiar: com dois pesquisadores do IEA e 

sete pesquisadores da APTA 
3. Logística: com dois pesquisadores do IEA e dois da APTA 

 
Esse trabalho resultou numa publicação número especial da revista Análise 

e Indicadores do Agronegócio como AIA Covid-19 onde foram publicados um total 

de 20 artigos no ano. 
 

9.4. Grupo de Trabalho de Políticas Públicas 
 

Para atender outras competências do IEA foi formado o Grupo de Políticas 
Públicas. Este se propôs a atender demandas específicas da área e propor um 
projeto de pesquisa. Este grupo estudou características das políticas agrícolas, 

proposta pelo governo federal e o aprofundamento do conceito de políticas 
públicas. Pesquisou sobre as Câmaras Setoriais da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, fórum de discussões das cadeias produtivas do agronegócio 
paulista, para encaminhamento de propostas de políticas públicas, através. 
Realizou atendimento de demanda do gabinete do secretário sobre a distribuição 

do ICMS para os municípios paulistas com base na área cultivada ICMS, 
apresentando relatório consubstanciado sobre a questão, para tomada de decisão 

de ações do gabinete do secretário frente a proposta encaminhada no legislativo 
paulista. 
 

10. Ações em busca de novos projetos de pesquisa 
 

10.1. Cidadania no Campo - Município Agro   
 

Técnicos do Instituto compõe o grupo de trabalho de avaliação para 

implementação do programa  CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO 
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AGRO, Gabinete da SAA , que visa a implantação de ações integradas junto aos 

Municípios que decidirem participar do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Cidadania no Campo, conforme previsto no artigo 2º do 

Decreto Estadual nº 64.467/2019, que determina que cabe ao Grupo de trabalho 
a elaboração de normas, procedimentos e documentos referenciais para execução 
do programa.  

 
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento adotou critérios técnicos para a 

avaliação das informações encaminhadas pelas prefeituras participantes 
permitindo a aplicação dos seguintes instrumentos: Certificação “Cidadania no 
Campo – Município Agro”; Ranking de Desenvolvimento Rural Sustentável 

Paulista; Boletim: Documento contendo detalhes da avaliação e da pontuação dos 
Municípios de acordo com cada diretiva e atividade e Preferência por Recursos 

Públicos da Secretaria.  
 
10.2. Plano Estadual “Mais Gestão, Mais Renda” - PMGMR  

 
A CDRS contatou o IEA para propor parceria para atender às necessidades 

dos produtores com o intuito de desenvolver ações de melhoria dos processos de 
gestão nos âmbitos: produtivo, técnico, administrativo, mercadológico, ambiental 
e social, visando aumento da renda nas atividades agropecuárias das propriedades 

rurais, em consonância com as diretrizes da Política Pública Cidadania no Campo.   
Foram realizadas reuniões para discussão das ações a serem implementadas.   

 
10.3. Projeto SemeAr SP  

  

A parceria com a CPQD, Embrapa e SAA para a elaboração do projeto tem 
como objetivo validar uma plataforma de inovação digital para o agronegócio no 

Estado de São Paulo, compreendendo modelos de referência de conectividade, 
serviços, operação, disseminação e sustentação econômica, que atendam 
pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes segmentos, por meio 

do mapeamento das Microrregiões Agropecuárias do Estado de SP e elaborando 
plano de Conectividade por Microrregião. A participação do instituto é de 

fundamental importância no mapeamento socioeconômico das microrregiões do 
estado.   

 
10.4. Proposta de Indicador de Preços de Boi Gordo 

 

O Instituto de Economia Agrícola (IEA) recebeu da Brasil Bolsa Balcão - B3 a 
missão de elaborar uma nova metodologia de cálculo diário do indicador de boi 

gordo do estado de São Paulo. Conforme critérios estabelecidos, este novo 
produto teria que ter critérios objetivos de coleta de dados e o modelo estatístico 
tinha que estar apoiado nos mais rigorosos critérios de informação estatística. 

Para tanto, o IEA firmou acordo de cooperação técnica com a Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ) em novembro de 2017, para 

recebimento de lote de informações das Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) do estado 
contendo apenas as informações diárias de preços e quantidades de boi gordo 
transacionados nos frigoríficos paulistas com selo do Serviço de Inspeção Federal 

(SIF). 
 

Após recebimento de uma base de dados diários de 27 meses, de janeiro de 
2016 a março de 2018, o IEA desenhou uma metodologia de cálculo que obteve 
grande êxito no resultado final, produzindo um indicador aderente à faixa de 

concentração das negociações. 
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Como se trata de uma base de dados objetiva, ou seja, medida, com informações 

de transações efetivas, comprovadas em notas fiscais e, por se tratar de um 
documento obrigatório, o trabalho assemelha-se a um censo diário de informações 

de preços de boi gordo no Estado de São Paulo.  
 
Em 2019, com a mudança de Governo a discussão foi retomada e 

ampliada.  Foi sugerido pela equipe do projeto a ampliação da base de dados, 
incorporando os frigoríficos com registro SISP, esta proposta foi aceita pelas 

Secretarias de Agricultura e Abastecimento e da Fazenda e Planejamento e 
encontra-se em avaliação nas pastas após a equipe do IEA realizar a readequação 
da proposta de projeto de cálculo de índice de preços de boi. As negociações 

continuam em andamento.  
 

10.5. Agroecologia e Produção Orgânica 
 
O IEA participa do Grupo Técnico de Trabalho constituído para identificar as 

demandas e analisar as propostas de projetos e convênios para fomento da 
Agricultura Orgânica no Estado de São Paulo, que está subordinado ao Gabinete 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SAA, conforme DO de 19/12/19 e 
em 2020 participou do processo de construção de uma proposta de trabalho.  
 

10.6. Cidadania no Campo - Rotas Rurais 
 

O programa propõe desenvolvimento de um sistema para armazenar dados 
de geolocalização das propriedades. A partir da disponibilização de dados viários, 
será possível a criação, dentro da plataforma, de ferramenta para traçar rotas, de 

modo que o cidadão e as entidades públicas e privadas possam identificar os 
caminhos de um ponto A a B. Além disso, será realizado o mapeamento das 

estradas rurais que não estão identificadas em nenhum dos sistemas e bases 
atuais das prefeituras e empresas de iniciativa privada, de forma a alcançar a 
totalidade de rotas até a porteira das propriedades rurais paulistas. Esta base final 

de vias mapeadas será disponibilizada via API para conexão a sistemas externos 
de navegação de uso popular no mercado, a exemplo de Google Maps e Waze.   

 
10.7. Participação em Editais: 

 
Os pesquisadores do IEA participaram de quatro editais da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, em processo de avaliação 

 
Título do Projeto: NPOP – BIOINSUMOS para a agricultura tropical   

Instituição/Agência de fomento/Empresa: Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP)  
Data: 18/05/2020  

Instituição Proponente: Instituto Biológico (sede)  
Pesquisadora Responsável: Mario Eidi Sato (IB)  

Colaboradora: Renata Martins Sampaio, Carlos Eduardo Fredo e Soraia de Fátima 
Ramos  
 

Título do Projeto: Projeto Plataforma Biotecnológica Integrada de 
Ingredientes Saudáveis  

Instituição/Agência de fomento/Empresa: FAPESP  
Número do Edital: Chamada 13668 - Núcleos de Pesquisa Orientada a 
Problemas em São Paulo (NPOP-SP)  

Data: 18/05/2020  
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Instituição Proponente: Instituto de Tecnologia de alimentos – Ital/APTA/SAA-SP  

Pesquisador Responsável: Gisele Camargo 
Colaborador (es): Felipe Pires de Camargo; Celso Luis Rodrigues Vegro  

 
Título do Projeto: “Estratégias biotecnológicas e genômicas para 
qualidade, produtividade e manejo sustentável de citros, café e cana-de-

açúcar no Estado de São Paulo” 
Instituição/Agência de fomento/Empresa:   Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo - FAPESP   
Número do Edital: 53/2019 - Propostas para Núcleos de Pesquisa Orientada 
a Problemas em São Paulo (NPOP-SP) do Programa Ciência para o 

Desenvolvimento 
Processo: 2020/07045-3 

Data:18/05/2020 
Instituição Proponente: Instituto Agronômico através de seus Centros de 
Citricultura, Cana e Café 

Pesquisadora Responsável: Mariângela Cristofani Yaly 
Colaboradora: Katia Nachiluk; Priscilla Rocha Silva Fagundes; Felipe Pires de 

Camargo; Celso Luis Rodrigues Vegro 
Vigência 01/12/2020 a 30/11/2025 
 

Título do Projeto: Avaliação multidimensional de resultados e impactos da 
P&D em melhoramento genético do feijoeiro 

Instituição Proponente: IAC 
Instituição/Agência de fomento/Empresa: Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo 

Propostas para Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo (NPOP-
SP) do Programa Ciência para o Desenvolvimento estabelecidos em colaboração 

entre Institutos de Pesquisa e, desejavelmente, Universidades ou Instituições de 
Ensino Superior, e órgãos de governo ou empresas 
Instituição Proponente: Instituto Biológico 

Pesquisadora Responsável: Dr. Mário Eidi Saito 
Colaborador: Carlos Eduardo Fredo  

 
Título do Projeto: Desenvolvimento Territorial Sustentável em Zonas 

Rurais: análise a partir do enfoque da cesta de bens e serviços territoriais 
nos Estados de São Paulo e Santa Catarina 
Plataforma integrada BAT: BIOPRODUTOS para Agricultura Tropical (PIBAT) 

Acordos de Cooperação / FAPESP / FAPESC - Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Santa Catarina / FAPESC - Projeto de Pesquisa - Regular - Chamada de 

Propostas (2019) 
Processo junto a FAPESP: 2-19/27430-1 
Depositado na FAPESP em 18/12/2019 - Enquadramento da proposta em 

20/02/2020 
Instituição/Agência de fomento/Empresa: Acordos de Cooperação / FAPs / FAPESC 

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina / FAPESC - Projeto 
de Pesquisa - Regular - Chamada de Propostas (2019) 
Número do Edital: Processo junto a FAPESP: 2-19/27430-1 

Data: Depositado na FAPESP em 18/12/2019 - Enquadramento da proposta em 
20/02/2020 

Instituição Proponente: Instituto de Economia Agrícola 
Pesquisadora Responsável: Adriana Renata Verdi 
Colaboradora: Centro de Ciências Agrárias/CCA/UFSC 

 

javascript:openProcess('322814',%20'false')
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
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11. Atividades Docentes e Orientação 

 
11.1 Atividade docente 

  
Foi ministrada a disciplina “Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade no 
Agronegócio” no curso de Pós-graduação em Sanidade, Segurança Alimentar e 

Ambiental no Agronegócio, pela pesquisadora Renata Martins Sampaio na pós-
graduação do Instituto Biológico da SAA no 1º semestre de 2020 correspondente 

a 6 créditos. 
 
11.2. Orientação de Estágio e pós-graduando 

  
Pesquisador/orientadora: Renata Martins Sampaio 

Nível da orientação: (  ) Tese de Doutorado ( X ) Dissertação de Mestrado  
(  ) Estágio após a Graduação          (  ) Estágio durante a graduação         
(  ) Estágio de nível médio  

Título da tese/dissertação (se for o caso):  A transferência de tecnologia em 
controle biológico pelo PROBIO do Instituto Biológico   

  
Pesquisador/orientadora: Renata Martins Sampaio 
Nível da orientação: (  ) Tese de Doutorado ( X ) Dissertação de Mestrado  

(  ) Estágio após a Graduação          (  ) Estágio durante a graduação         
(  ) Estágio de nível médio  

Título da tese/dissertação (se for o caso):  Análise da inserção dos 
biodefensivos no mercado de agrotóxicos e afins   
 

Pesquisador/orientadora: Soraia de Fátima Ramos 
Nível da orientação: (  ) Tese de Doutorado () Dissertação de Mestrado  

(  ) Estágio após a Graduação          (  ) Estágio durante a graduação         
(  ) Estágio de nível médio  ( x) Graduação 
Título da tese/dissertação (se for o caso):  “Padrões alimentares, globalização 

e redes de distribuição de alimentos” 
  

11.3. Bancas Examinadoras ou de Concurso 
 

Pesquisador: Renata Martins Sampaio 
Nome do examinando (se for o caso): Processo de seleção de mestrandos 
PPG-IB  

Cargo/função do concurso (se for o caso): Presidente da Comissão  
Instituição: Instituto Biológico (IB)  

Local: São Paulo (SP)  
Tipo de banca: (  ) Tese de doutorado   (  ) Dissertação de mestrado   ( X ) 
Concurso  

(  ) Outros (especificar):  
Membro: ( X ) Efetivo                          (  ) Suplente  

Título da tese/dissertação (se for o caso):  
 
Pesquisador: Renata Martins Sampaio 

Nome do examinando (se for o caso): Yuzen Marin Kunisawa Carvalho  
Cargo/função do concurso (se for o caso): Presidente da Banca de defesa de 

dissertação  
Instituição: Instituto Biológico  
Local: São Paulo (virtual)  
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Tipo de banca: (  ) Tese de doutorado   ( X ) Dissertação de mestrado   (  ) 

Concurso  
(  ) Outros (especificar):  

Membro: ( X ) Efetivo                          (  ) Suplente  
Título da tese/dissertação (se for o caso): Tecnologias em Controle Biológico: um 
estudo a partir da produção paulista de borracha natural  

 
12. Capacitação profissional 

 
12.1. Cursos  
 

a. Cursos frequentados 
Nome do curso: Programa de pós-graduação em Biotecnociência 

Instituição promotora: Universidade Federal do ABC – UFABC 
Local:  São Bernardo do Campo/Santo André 

  Nível do curso (X) Doutorado    (X)  Mestrado   (  )  Graduação  

 (  ) Extensão universitária 
* mudança de nível de mestrado para doutorado, afastamento parcial de set/2018 

a set/2021 
 Pesquisadora Katia Nachiluk  
 

b. Disciplinas de cursos de pós-graduação 
 

Nome do curso: Elaboração parcial de dissertação/tese 
Instituição promotora: Programa de pós-graduação em Biotecnociência da 
Universidade Federal do ABC – UFABC 

Local: São Bernardo do Campo/Santo André 
b) Nível do curso: ( x ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação ( ) Extensão 

universitária 
( ) Nível médio ( ) Outros (especificar): 

 

Nome do curso: Métodos avançados em Biotecnociência II  
Instituição promotora: Universidade Federal do ABC – UFABC 

Local:  São Bernardo do Campo/Santo André 
Nível do curso (X) Doutorado    (  )  Mestrado   (  )  Graduação (  ) Extensão 

universitária 
Pesquisadora Katia Nachiluk 
 

Nome do curso: Estágio em Docência II. 
Instituição promotora: Universidade Federal do ABC – UFABC 

Local:  São Bernardo do Campo/Santo André 
Nível do curso (X) Doutorado    (  )  Mestrado   (  )  Graduação (  ) Extensão 
universitária 

  Pesquisadora Katia Nachiluk  
 

12.2. Palestras de profissionais externos 
 
 Neste ano não houve palestras com profissionais externos além daquelas 

apresentadas no Ciclo de Seminários IEA. 
 

12.3. Pós-graduação 
 

Doutorado: PqC Katia Nachiluk em andamento no Programa de pós-graduação em 

Biotecnociência, área de concentração de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, 
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na Universidade Federal do ABC – UFABC, São Bernardo do Campo/Santo André, 

com afastamento parcial de set/2018 a set/2021 
 

13. Assessorias técnicas e pareceres 
  

O IEA atendeu várias demandas do gabinete do Secretário e de outros 

órgãos da SAA, como Assessoria Técnica, Assessoria de Imprensa e APTA bem 
como demandas externas. No total foram 35 assessorias, sendo 4 pareceres, 20 

assessorias técnicas e 11 consultas técnicas. Dentre os assuntos, podemos 
destacar Cidadania no Campo - Rotas Rurais, ICMS, preços, informações produto 
e impacto covid-19 no agronegócio. 

 
(Anexo 5) 

 
14. Participação em eventos sem apresentação de trabalho (seminários, 
simpósios, workshops, congressos, feiras)  

 
Durante o ano de 2020 os pesquisadores do IEA participaram de 192 

eventos com o intuito de renovar seus conhecimentos, participar de debates da 
área agrícola, fazer novos contatos, como fonte de informações e possibilidade de 
parcerias. O crescimento de participações ocorreu frente a dois fatores: 

necessidade de se inteirar de questões relacionadas à economia e mercado 
nacional e internacional em época de pandemia, ao impacto da pandemia na 

agropecuária nacional e internacional e questões relativas ao abastecimento 
alimentar como segurança alimentar, preços e comercialização, e devido ao 
grande crescimento de número de eventos disponibilizados nas plataformas 

digitais. Isso trouxe um salto qualitativo nas participações que resultaram em 
ampliação do conhecimento e aumento da possibilidade de gerar novos trabalhos. 

 
(Anexo 6) 
 

15. Citações ao IEA em notícias digitais e na literatura científica no ano de 
2020 

 
Em 2020, os produtos de difusão da informação técnico-científica 

produzidos no IEA foram amplamente citados em notícias digitais e na literatura 
científica. 

As notícias digitais citaram principalmente a revista Análises e Indicadores 

do Agronegócio (AIA), por seu caráter de celeridade de divulgação, pois 
disponibiliza via acesso digital e gratuito, dados e análises dos pesquisadores 

científicos da instituição, assim como propostas de conteúdo técnico e opinativo 
relevantes para o setor agropecuário, relativas às questões conjunturais 
prementes ou relacionadas ao debate de problemas do setor.   

 
Em relação às citações aos bancos de dados a citação em notícias de teor 

regional é uma característica marcante dos portais citantes. 
  

Neste ano optou-se por focar o trabalho na área de divulgação científica em 

função do fato de não ter sido possível contar com a estagiária que dava suporte 
ao arrolamento das informações, sendo assim os levantamentos das citações dos 

trabalhos do IEA ficaram prejudicados. 
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16. Consultas ao Banco de Dados do IEA 

 
A consulta ao Banco de Dados do IEA, em 2020. foi de 472.027 acessos, o 

que representa uma média de 39,3 mil acessos por mês (Tabela 6). Os preços 

levantados pelo IEA tiveram o maior número de acessos seguidos pelos imóveis 

rurais com benfeitorias e valor da terra nua (Figura 9). 

Tabela 6. Consultas ao do Banco de Dados e seções do site do IEA em 2020 

Local Visitas  

Páginas 369.819 

Banco de dados 102.208 

Total 472.027 
Fonte: IEA (2020) 

 

 
Figura 9. Principais dados acessados no site do IEA 
Fonte: IEA (2020) 

 
Usuários do Banco de Dados IEA: 

 

 
 

316.887 

204.978 

191.874 

60.484 

52.995 

Preços Diários no Mercado

Atacadista Total

Preços Diarios Recebidos

pelos Agricultores Total

Preços Diários no Mercado

Internacional Total

Imóveis Rurais com

Benfeitorias Total

Valor de Terra Nua Total



 

32 
 

 

17. Outras ações institucionais 
 

17.1. Atividades Editoriais 
 
Comitê editorial das Revistas de Economia Agrícola (REA), Revista 

Informações Econômicas (IE), Revista Análise e Indicadores do 
Agronegócio (AIA) 

 
Editores: 
Ana Victória Vieira Martins Monteiro (presidente) José Roberto da Silva, Rosana de 

Oliveira Pithan e Silva, Terezinha Joyce Fernandes Franca, Danton Leonel de 
Camargo Bini, Felipe Pires de Camargo, Carlos Nabil Ghobril, Darlaine Janaína de 

Souza 
 
Atividades desenvolvidas: 

 Comitê Editorial das Revistas do Instituto de Economia Agrícola- representar e 
trabalhar pelo interesse das Revistas, elencar relatores, acompanhar o 

processo de revisão e realizar mediações (7 membros) 
 Revisão e editoração dos artigos das revistas do IEA 
 Elaboração e efetivação de trabalho a partir de proposta organizada com 

parceria com a SOBER de número temático para a Revista Informações 
Econômicas – Comitê Editorial 

 Elaboração e efetivação de organização a partir de proposta organizada em 
parceria com a SOBER de número temático para a Revista de Economia 
Agrícola – Comitê Editorial 

 Orientação e colaboração para formulação de proposta e acompanhamento do 
número temático da Revista Análise e Indicadores do Agronegócio – COVID-19 

– Comitê Editorial 
 Definição e organização de estrutura de submissão junto ao CCTC e NIA para 

números especiais/temáticos– Comitê Editorial 

 Acertos em nova formatação da revista AIA junto ao CCTC - Comitê Editorial 
 Acertos do índice da revista AIA junto ao CCTC – Comitê Editorial 

 Inserção do “Como citar esse artigo” nas revistas do IEA junto ao CCTC– 
Comitê Editorial 

 Reuniões do Comitê Editorial (aproximadamente 30) 
 Trabalho com Comitê Editorial REA, andamento de tramites para publicação de 

livro LUPA 

 Estrutura de plano de trabalho do Comitê Editorial junto ao Projeto Contagem 
de Citações. 

 Participação em eventos sobre trabalho editorial 
 
Em 2020, o Comitê Editorial das duas principais revistas da instituição recebeu 

o convite da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
(SOBER) para estabelecer parceria para publicação de volumes especiais 

temáticos, com trabalhos submetidos ao 58º Congresso da SOBER, que ocorreu 
entre 26 e 28 de outubro de 2020, o mais importante e tradicional evento da área 
relacionada à Economia Agrícola. 

 
Para a Revista de Economia Agrícola o Comitê propôs o número temático 

intitulado “Sustentabilidade, Agricultura Familiar e Políticas Públicas” e para a 
revista Informações Econômicas: “Abordagens Recentes em Economia e Política 
Pública”. 
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Os trabalhos de convite aos autores, seleção de revisores e viabilização de 

fast-track foram iniciados após a apresentação dos trabalhos no Congresso e 
finalizaram o ano de 2020 em andamento.  

 
Os pesquisadores do IEA foram convidados e fizeram nove revisões de artigos 

de publicações externas, em 2020. 

 
17.2. Participação em reuniões de Câmaras setoriais, Comitês Comissões 

e Grupos Técnicos 
 

Os pesquisadores do IEA fazem parte de vários fóruns de discussão técnica 

para os quais são designados ou convidados por serem expertises na área de 
Economia Agrícola tanto no que se refere aos levantamentos estatísticos 

produzidos pelo instituto assim como de outros órgãos de pesquisa nas áreas. 
Também por serem especialistas em acompanhamento e análise de mercado e de 
avaliação de políticas públicas. Isso resultou na participação de 54 reuniões no 

ano de 2020. 
 

 (Anexo 7) 
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Anexo 1 

 

Participação em reuniões científicas com apresentação de trabalho 
 
Data: 26 a 28 de outubro de 2020 

Nome do Evento: 58º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural  

Trabalho: BORTOLOTI, G. SAMPAIO, R.M; FREDO, C.E. A inserção dos 
biodefensivos no mercado brasileiro de agrotóxicos e afins, 2014 a 2018. In: 
Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 

.... Anais 58ª SOBER, Instituição Promotora: SOBER  
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu - PR  

Tipo de participação:  
( x ) Apresentação de trabalho          (  ) Painel e similar     (  ) Organização     (  ) 
Outro  

 
Data: 26 a 28 de outubro de 2020 

09 a 13 de agosto de 2020  
Nome do Evento: 58º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 

Administração e Sociologia Rural  
Trabalho: COSTA, A. R.; SAMPAIO, R. M. Controle Biológico: uma análise da 
produção científica nacional entre 2010 a 2019, In: Congresso da Sociedade 

Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural .... Anais 58ª SOBER, 
26 a 28 de outubro de 2020 

Instituição Promotora: SOBER  
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu - PR  
Tipo de participação:  

( x ) Apresentação de trabalho          (  ) Painel e similar     (  ) Organização     (  ) 
Outro  

 
Data: 26 a 28 de outubro de 2020 
Nome do Evento: 58º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 

Administração e Sociologia Rural  
Trabalho: BEZERRA, Luiza Maria Capanema et al.. ESTUDO SOBRE O PROCESSO 

DE ADOÇÃO DE CULTIVARES DE FEIJÃO DO INSTITUTO AGRONÔMICO, 2010 A 
2019 
Instituição Promotora: SOBER  

Cidade/Estado: Foz do Iguaçu - PR  
Nome (s) do (s) técnico (s): Carlos E. Fredo, apresentado por Gillyene Bortoloti 

Tipo de participação:  
(x) Apresentação de trabalho          (  ) Painel e similar      
(  ) Organização     (  ) Outro  

  
Data: 26 a 28 de outubro de 2020 

Nome do Evento: 58º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural 
Trabalho: PEREIRA, Sérgio Parreiras et al. REDE SOCIAL DO CAFÉ: ANÁLISE 

DESCRITIVA DO PERFIL DOS USUÁRIOS E FUNCIONALIDADES, 2019 
Instituição Promotora: SOBER 

Cidade/Estado: Foz do Iguaçu - PR 
Nome (s) do(s) técnico (s): Carlos E. Fredo 
Tipo de participação: 

( x ) Apresentação de trabalho ( ) Painel e similar ( ) Organização ( ) Outr 
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Data: 01 a 02 de outubro de 2020  
Nome do Evento: 14º CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA - CIIC 2020  
Trabalho: P&D e inovação com feijão comum no Brasil: um estudo dos casos do 
IAC, IAPAR e EPAMIG  

Autores: Bruna Cristina Gama Campagnuci , Luiza Maria Capanema Bezerra, 
Carlos Eduardo Fredo, Alisson Fernando Chiorato, Sérgio Augusto Morais 

Carbonell  
Instituição Promotora: Embrapa Informática  
Cidade/Estado: Campinas/SP  

Nome (s) do(s) técnico (s): Carlos E. Fredo, apresentado por Bruna Cristina Gama 
Campagnucci   

 
Tipo de participação:  
(x)Apresentação de trabalho      (  )Painel e similar           (  )Organização     (  ) 

Outro  
 

Data: 26 a 28 de outubro de 2020 
Nome do Evento: 58º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural  

Trabalho: PEREIRA, S.P. et al. Rede Social do Café: análise descritiva do perfil dos 
usuários e funcionalidades, 2019. Anais do 58o Congresso da SOBER, Foz do 

Iguaçu/PR. 26-28/10/2020 (ISBN: 978-65-88243-90-9) 
Instituição Promotora: SOBER  
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu - PR  

Nome (s) do (s) técnico (s): Celso Vegro 
Tipo de participação:  

( x ) Apresentação de trabalho   (  ) Painel e similar     (  ) Organização     (  ) Outro  
 
Nome do evento: Reunião Técnica  

Trabalho: Plano de Contingenciamento ao Combate à Trabalho: Pandemia Covid-
19 sobre a Renda da População Rural Paulista, abril de 2020 

Autores: FREDO, C.E.; BAPTISTELLA, C.S.L 
Local: Vídeo Conferência 
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Anexo 2 

 
Palestras/aulas ministradas  

  
Nome da palestra/aula: Inovação, tecnologia e sustentabilidade nos agronegócios  
Instituição promotora: Instituto Biológico (PPG-IB)  

Local: São Paulo (virtual) 05/03/2020 a 02/07/2020 todas as quintas-feiras  
Nível do curso: (X ) Doutorado   ( X ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária  
(  ) especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar):  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos matriculados no 

PPG-IB  
  

Nome da palestra/aula: Cana-de-açúcar: caminhos para a sustentabilidade  
Instituição promotora: FCAV – UNESP Jaboticabal  
Local: Jaboticabal (virtual) dia 16/06/2020  

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária  

( X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar):  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos, pesquisadores, 
professores, técnicos e público interessado no tema  

 
Nome da palestra/aula: BIOPRODUTOS para Controle Biológico. Como certificar e 

registrar o BIOPRODUTO?  
Instituição promotora: FATEC Pompéia e Mentto  
Local: Pompéia (virtual) – 24/06/2020  

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária  

(  X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar):  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos, pesquisadores, 
professores, técnicos e público interessado no tema  

  
Nome da palestra/aula: Regimes Tecnológicos e Estruturas de Inovação para os 

BIODEFENSIVOS (Projeto FAPESP 2018/25310-6)   
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola (IEA)  

Local: São Paulo (virtual) – 14/07/2020  
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária  

(  X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar):  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores e técnicos 

do IEA  
  
Nome da palestra/aula: Mesa redonda intitulada “Superando desafios: o setor do 

amendoim pós-pandemia” – XVII Encontro e II Feira Nacional do Amendoim  
Instituição promotora: FCAV – UNESP Jaboticabal, dia 16/08/2020  

Local: Jaboticabal (gravação e virtual)  
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária  

( X  )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar):  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos, pesquisadores, 

professores, técnicos e público interessado no tema  
  
Nome da palestra/aula: Impactos da pandemia no mercado de amendoim  

Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola (IEA)  
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Local: São Paulo (virtual) – 06/10/2020  

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária  

(  X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar):  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores e técnicos 
do IEA  

 
Nome da palestra/aula: Plano de Contingenciamento ao Combate à Pandemia 

COVID-19 sobre a Renda da População Rural Paulista, abril de 2020  
Data: 02 de junho de 2020  
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola  

Local: virtual (TEAMS)  
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária  
(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Pesquisadores do 
Instituto de Economia Agrícola  

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação):  
 

Nome da palestra/aula: Pandemia da COVID-19 em Época de Colheita Agrícola no 
Estado de São Paulo, 2020.  
Data: 02 de junho de 2020  

Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola  
Local: virtual (TEAMS)  

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária  
(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Pesquisadores do 

Instituto de Economia Agrícola  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação):  

 
 Data:   13/10  
 Nome do Evento: Ciclo de Seminários  

 Instituição Promotora: IEA  
Cidade/Estado: São Paulo  

Nome (s) do (s) técnico (s): Felipe Pires de Camargo  
Tipo de participação: Palestrante  

(  ) Apresentação de trabalho            (  x ) Painel e similar  (  ) Organização     (  ) 
Outro  
 

Data:   22/09  
Nome do Evento: Apresentações Temáticas - Impactos da pandemia no mercado de 

terras rurais  
Instituição Promotora: IEA  
Cidade/Estado: São Paulo  

Nome (s) do (s) técnico (s): Felipe Pires de Camargo  
Tipo de participação: Palestrante  

(x  ) Apresentação de trabalho          (  ) Painel e similar     (  ) Organização     (  ) 
Outro  
 

Data:   01/04  
Nome do Evento:  Apresentações Temáticas Impactos da pandemia no mercado de 

terras rurais  
Instituição Promotora: IEA  
Cidade/Estado: São Paulo  

Nome (s) do (s) técnico (s): Felipe Pires de Camargo  
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Tipo de participação: Coordenador  

(  ) Apresentação de trabalho            (  ) Painel e similar     ( x ) Organização     (  ) 
Outro 

 
Data:   10/07  
Nome do Evento:  Apresentação para o Secretário Gustavo Junqueira   

Instituição Promotora: Gabinete SAA  
Cidade/Estado: São Paulo  

Nome (s) do(s) técnico(s): Felipe Pires de Camargo  
Tipo de participação: Palestrante   
(  ) Apresentação de trabalho            ( x ) Painel e similar   (  ) Organização     (  ) 

Outro  
 

Nome da palestra/aula: Inovação, tecnologia e sustentabilidade nos agronegócios 
Instituição promotora: Instituto Biológico (PPG-IB) 
Local: São Paulo (virtual) 05/03/2020 a 02/07/2020 todas as quintas-feiras 

Nível do curso: (X ) Doutorado   ( X ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(  ) especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos matriculados no 
PPG-IB 

 
Nome da palestra/aula: Cana-de-açúcar: caminhos para a sustentabilidade 

Instituição promotora: FCAV – UNESP Jaboticabal 
Local: Jaboticabal (virtual) dia 16/06/2020 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
( X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos, pesquisadores, 
professores, técnicos e público interessado no tema 

 

Nome da palestra/aula: Mesa redonda intitulada “Superando desafios: o setor do 
amendoim pós-pandemia” – XVII Encontro e II Feira Nacional do Amendoim 

Instituição promotora: FCAV – UNESP Jaboticabal, dia 16/08/2020 
Local: Jaboticabal (gravação e virtual) 

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 
( X  )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): alunos, pesquisadores, 
professores, técnicos e público interessado no tema 

 
Nome da palestra/aula: Impactos da pandemia no mercado de amendoim 
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola (IEA) 

Local: São Paulo (virtual) – 06/10/2020 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(  X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores e técnicos 

do IEA 
 

Nome da palestra/aula: Plano de Contingenciamento ao Combate à Pandemia 
COVID-19 sobre a Renda da População Rural Paulista, abril de 2020 
Data: 02 de junho de 2020 

Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 
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Local: virtual (TEAMS) 

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Pesquisadores do 
Instituto de Economia Agrícola 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 

 
Nome da palestra/aula: Pandemia da COVID-19 em Época de Colheita Agrícola no 

Estado de São Paulo, 2020. 
Data: 02 de junho de 2020 
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 

Local: virtual (TEAMS) 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Pesquisadores do 
Instituto de Economia Agrícola 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 
 

Nome da palestra/aula: Preços de Feijão no Estado de São Paulo 
Instituição promotora: CODEAGRO 
Local: on-line 

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

( X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 
 

Nome da palestra/aula: Estimativa de Oferta e Demanda de Milho no Estado de 
São Paulo “Essencialidades da Produção Agrícola” 

Instituição promotora: IEA 
Local: on-line 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
( X )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 
 

Nome da palestra/aula: Avaliação das Políticas Federais para o AGRO em tempos 
de Pandemia 
Instituição promotora: IEA  

Local: IEA – 26/05/2020 
Nível do curso: ( x ) Doutorado   ( x ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(  )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 

 
Nome da palestra/aula: Programa de Trabalho do Grupo de Políticas Públicas  

Instituição promotora: IEA  
Local: IEA –14/08/2020 
Nível do curso: ( x ) Doutorado   ( x ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 
 
Nome da palestra/aula: Planejamento do trabalho: Grupo Valor da Produção 

Agropecuária 
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Instituição promotora: CPEEA/IEA 

Local: TEAMS 
Data: 24/07/2020  

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Seminário interno  

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Pesquisadores de áreas 
afins 

 
Nome da palestra/aula: Trabalhos Comitê Editorial 2019/2020: Revistas IEA ABEC 
e DOI 

 Instituição promotora: IEA 
Local: TEAMS 

Data: 28/07/2020 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Seminário interno 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Pesquisadores 

 
Nome da palestra/aula: Mercado de Feijão: impacto da COVID 19 
 

Instituição promotora: CPEEA/IEA 
Local: TEAMS 

Data: 18/08/2020  
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Seminário interno  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Pesquisadores de áreas 

afins 
 
Nome da palestra/aula: Apresentação do grupo Valor da Produção Agropecuária 

Instituição promotora: CPEEA/IEA 
Local: TEAMS 

Data: 11/09/2020  
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): Seminário interno  
 Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Pesquisadores de áreas 

 
Nome do Evento: Reunião Técnica Videoconferência 

Nome do Trabalho: Plano de Contingenciamento ao Combate à Pandemia Covid-19 
sobre a Renda da População Rural Paulista, Abril de 2020 
Instituição Promotora: Instituto de Economia Agrícola 

Cidade/Estado: São Paulo 
Nome(s) do(s) técnico(s): Carlos Eduardo Fredo, Celma da Silva Lago Baptistella 

Tipo de participação: (X) Apresentação de trabalho (  ) Painel e similar (  ) 
Organização  (  ) Outro 
 

Nome da palestra/aula: Pandemia da Covid-19 em Época de Colheita Agrícola no 
Estado de São Paulo, 2020  

Instituição Promotora: Instituto de Economia Agrícola 
Cidade/Estado: São Paulo 
Nome(s) do(s) técnico(s): Celma da Silva Lago Baptistella, Carlos Eduardo Fredo,  

Tipo de participação: (X) Apresentação de trabalho (  ) Painel e similar (  ) 
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Organização   (  ) Outro 

 
Nome da palestra/aula: Impacto da pandemia no Setor Sucroenergético 

Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 
Local: IEA - online 
Nível do curso: (  ) Doutorado   ( x ) Mestrado   ( x ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 

 Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores  
científicos. 
 

Nome da palestra/aula: Impactos do CORONAVÍRUS no mercado de leite 
Instituição promotora: IEA 

Local: IEA 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X) Outros (especificar): palestra 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 

 
Nome da palestra/aula: Um pouco do nosso trabalho... 
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 

Local: Instituto de Economia Agrícola 
Nível do curso: ( X ) Doutorado   (X ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA  

 
Nome da palestra/aula: Apresentação das visualizações interativas desenvolvidas 

com Power BI 
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 
Local: Instituto de Economia Agrícola 

Nível do curso: ( X ) Doutorado   (X ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA 

 
Nome da palestra/aula: Grupo de Trabalho: Atacado, Varejo e Relações de 
Consumo –   discussão   inicial 

Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 
Local: Instituto de Economia Agrícola 

Nível do curso: ( X ) Doutorado   (X ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA 
 

Nome da palestra/aula: Grupo de Trabalho: Atacado, Varejo e Relações de 
Consumo – desenvolvimento I 

Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 

Local: Instituto de Economia Agrícola 
Nível do curso: ( X ) Doutorado   (X ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 
(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA 
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 Nome da palestra/aula: Grupo de Trabalho: Atacado, Varejo e Relações de 

Consumo –desenvolvimento II 
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 

Local: Instituto de Economia Agrícola 
Nível do curso: ( X ) Doutorado   (X ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA 

 
Nome da palestra/aula: Grupo de Trabalho: Apresentação Interativa do Artigo 
“Avaliação do Impacto da Covid-19 na Cesta de Mercado de Alimentos do 

Município de São Paulo” 
Instituição promotora: Instituto de Economia Agrícola 

Local: Instituto de Economia Agrícola 
Nível do curso: ( X ) Doutorado   (X ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA 

 
Nome da palestra/aula: Impacto da COVID no agro  
Instituição promotora: UNESP DRACENA 

Local: São Paulo – web aula 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   ( X ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária            (   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros 
(especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 

 
Nome da palestra/aula: Quais as características mais importantes de um alimento 

que devem estar claras ao consumidor para norteá-los em suas escolhas 
Instituição promotora: VERAKIS - França 
Local: Web conferência 

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária        (   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): 

multidisciplinar  
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): agentes atuantes nas 

cadeias agroalimentares 
 
Nome da palestra/aula:  O papel do Geógrafo na área de Pesquisa do 

Agronegócio 
Instituição promotora: Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES 

Local: Plataforma ZOOM 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (X ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   (  ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Profissionais da área de 

desenvolvimento territorial 
 
Nome da palestra/aula:  "Panorama da Vitivinícola Paulista em meio à Pandemia 

COVID 19: principais impactos e sugestões de medidas emergenciais 
Instituição promotora: Palestras técnicas - IEA 

Local: Plataforma TEAMS 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   ( ) Extensão 
universitária 

( X )especialização   (  ) Nível médio   (X ) Outros (especificar): Pesquisadores do 
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IEA 

 
Nome da palestra/aula:  "Avaliação das Políticas Federais para AGRO em tempos 

de Pandemia" 
Instituição promotora: Palestras técnicas - IEA 
Local: Plataforma TEAMS 

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   ( ) Extensão 
universitária 

( X )especialização   (  ) Nível médio   (X ) Outros (especificar): Pesquisadores do 
IEA 
 

Nome da palestra/aula: Internet no campo 
Instituição promotora: IEA 

Local: IEA 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 

(   )especialização   (  ) Nível médio   ( X ) Outros (especificar): 
Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): Palestra apresentada, 

virtualmente, para o corpo técnico do IEA, em 17/11/2020 
 
Nome da palestra/aula: Desenvolvimento de contagem de citações, fator de 

impacto e outros indicadores da bibliometria para os produtos de difusão da 
informação técnico-científica do Instituto de Economia Agrícola 

Instituição promotora: IEA Local: São Paulo/SP 
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação ( ) Extensão universitária 
( ) especialização ( ) Nível médio (X) Outros (especificar): Ciclo de Seminários 

Estudos IEA Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): SAA 
 

Nome da palestra/aula: Divulgação 
Científica Instituição promotora: 
IEA 

Local: São Paulo/SP 
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação ( ) Extensão universitária 

(  ) especialização ( ) Nível médio (X) Outros (especificar): Apresentação 
de terça-feira Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 

Pesquisadores IEA 
 
Nome da palestra/aula: Internet 

no Campo Instituição promotora: 
IEA 

Local: São Paulo/SP 
Nível do curso: ( ) Doutorado ( ) Mestrado ( ) Graduação ( ) Extensão universitária 
(  ) especialização ( ) Nível médio (X) Outros (especificar): Apresentação 

de terça-feira Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): 
Pesquisadores IEA 

 
Nome da palestra/aula: Tecnologia - Uso de Defensivos e Fertilizantes x Condições 
de Saúde e Contaminação Alimentar in PARA ALÉM DA GELADEIRA - QUAIS OS 

CUSTOS DO QUE SE PRODUZ E SE COME? 
Instituição promotora: Colégio Equipe  

Local: São Paulo (online) 
Data: 02/09/20 
Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 

universitária 



 

45 
 

(   )especialização   (  ) Nível médio   ( x ) Outros (especificar): ensino médio 

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): coordenadores, docentes 
e alunos 

   
Nome da palestra/aula: Impactos da COVID-19 na comercialização de FLV 
Instituição promotora: IEA 

Data: 15/09/20 
Local: São Paulo (online) 

Nível do curso: (  ) Doutorado   (  ) Mestrado   (  ) Graduação   (  ) Extensão 
universitária 
( X )especialização   (  ) Nível médio   ( x ) Outros (especificar):  

Público-alvo (exceto doutorado, mestrado e graduação): pesquisadores do IEA 
Local: São Paulo (online) 

 
Impactos da COVID 19 no agro – Celso Vegro 
Estatísticas Animais no Estado de São Paulo no Levantamento Estatístico da                            

Produção Agropecuária – Produção Animal do Estado de São Paulo”, no I Encontro 
de Estatísticas do IEA – SAA, São Paulo – Carlos Bueno 
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Anexo 3 

 
Produtos gerados em 2020: 

 
Trabalhos Publicados em publicações internas: 
 

2. INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. Anuário - Série informações 
Estatísticas da Agricultura - volume 31, número 1, 2020, ISSN 1980-

346X, Anuário IEA 2019, Ser. inf. estat. agric., São Paulo, v.31, n.1, p.1-
134. 

 

3. MARTINS, Vagner A.; CASER, Denise V.; ANGELO, José A.; COELLHO, Paulo 
J.; TORRES, Antônio J. Levantamento Censitário por Unidades de 

Produção Agropecuária 2016/17, Informações Econômicas, 2020, v. 50, 
eie2019, p.1-41, ISSN 1678-832X. Disponível em: 
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/ie/2020/IE-19-2019.pdf  

 

4. OLIVEIRA, M.D.M. et all. Impactos do Covid-19 no agronegócio paulista – 
Boletim.  Site IEA, abril 2020. Disponível em: 

http://www.iea.sp.gov.br/out/covid/boletim01.pdf 
 

5. MARTINS, V.A.; CASER, D.V.; ANGELO, J.A.; COELHO, P.J; TORRES, A.J. 
Levantamento Censitário por Unidades de Produção Agropecuária 2016/17. 
Informações Econômicas, v.50, 2020, p.2-41. Disponível em: 

http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/ie/2020/IE-19-2019.pdf 
 

6. CAMARGO, F. P. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de 
São Paulo, 2° Levantamento, Ano Agrícola 2019/20 e Levantamento Final, 

Ano Agrícola 2018/19, novembro de 20191 Análises e Indicadores do 
Agronegócio v. 15, n. 1, janeiro 2020 P. 1 – 16. Disponível em: 
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-04-2020.pdf 

 

7. CAMARGO, F. P. et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do 
Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2019/20, fevereiro de 2020. Análises e 

Indicadores do Agronegócio, São Paulo, v. 15, n. 4, abril. 2020. 
Disponível em:  http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-72-2020.pdf 

 
8. CAMARGO, F. P. et al. Previsões e Estimativas de Safra do Estado de São 

Paulo, Ano Agrícola 2019/20, abril de 2020. Análises e Indicadores do 

Agronegócio, São Paulo, v. 15, n. 7, julho 2020. Disponível em: 
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-51-2020.pdf 

 

9. CAMARGO, F. P. et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do 
Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2019/20, junho de 2020. Análises e 

Indicadores do Agronegócio, São Paulo, v. 15, n. 9, set. 2020. 
Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-72-2020.pdf 

 

10.CAMARGO, F.P.; et al. Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do 
Estado de São Paulo, Intenção de Plantio do Ano Agrícola 2020/21 e 

Levantamento Final Ano Agrícola 2019/20, setembro de 2020. Análise e 
Informações do Agronegócio, v.15, n.11, novembro de 2020. Disponível 
em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-89-2020.pdf 
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11. SAMPAIO, R. M., Amendoim: exportações caminham e pandemia adia o 

São João, Análise e Indicadores do Agronegócio, v. 15, n. 4, abril 
2020. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-26-2020.pdf 

 
12.SAMPAIO, R. M, Amendoim: acompanhamento das exportações em meio à 

pandemia, Análise e Indicares do Agronegócio, v. 15, n. 6, junho 2020. 

Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-41-2020.pdf 
 

13.SAMPAIO, R. M, Amendoim: as expectativas continuam em 2020, Análise 
Indicadores do Agronegócio, v. 15, n. 11, novembro, 2020. Disponível 
em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-86-2020.pdf 

 
14.SILVA, J. R da; et AL., Valor da Produção Agropecuária do Estado de São 

Paulo: resultado final de 2019 Análises e Indicadores do Agronegócio 
ISSN 1980-0711 v. 15, n. 04, abril 2020 p. 1 – 6. Disponível em:  
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-23-2020.pdf 

 
15.SILVA, J. R da; et AL, Valor da Produção Agropecuária Paulista Regional: 

Resultado Final 2019 Análises e Indicadores do Agronegócio ISSN 
1980-0711 v. 15, n. 05, maio 2020 p. 1 – 8. Disponível 
em:http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-35-2020.pdf 

 
16.BUENO, C. R. F. Previsões e Estimativas do Efetivo e da Produção Animal do 

Estado de São Paulo, novembro de 2019, Análises e Indicadores do 
Agronegócio ISSN 1980-0711 v. 15, n. 4, abril 2020 p. 1 – 7. Disponível 
em: http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-33-2020.pdf  

 
17. BAPTISTELLA, C.S.L.; KOMESU, D.K.; FREDO, C.E. Pagamento de Empreita 

nas Colheitas de Café, Cana-de-açúcar, Laranja, Limão e Tangerina, Estado 
de São Paulo, 2010-2019. Análise e Indicadores do Agronegócio v.15, 
n.4, 1–8 p. Abril de 2020. 

 
18. COELHO, P.J.; BAPTISTELLA, C.S.L. Caracterização de Propriedades que 

Cultivam Coco no Estado de São Paulo: LUPA 2016/17. Análise e 
Indicadores do Agronegócio v.15, n.5, 1–6 p. Maio de 2020. 

 
19.FREDO, C.E.; BAPTISTELLA, C.S.L. Plano de Contingenciamento ao 

Combate à Pandemia Covid-19 sobre a Renda da População Rural 

Paulista, abril de 2020. Análises e Indicadores dos Agronegócios – 
Série COVID-19 – Grupo Temático Mercados. Vol. 15. n. 4, abril de 

2020. Disponível em http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-24-2020.pdf 
 

20.BAPTISTELLA, C.S.L.; FREDO, C.E. Pandemia da Covid-19 em Época de 

Colheita Agrícola no Estado de São Paulo, 2020. Análises e Indicadores 
dos Agronegócios – Série COVID-19 – Grupo Temático Mercados. 

Vol. 15. n. 7, julho de 2020. Disponível em 
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-36-2020.pdf 

 

21.FREDO, C.E.; CASER, D.V.; CAMPAGNUCI, B.C.G. Colheita Mecanizada da 
Cana-de-açúcar Atinge 95,3% das Áreas Produtivas do Estado de São Paulo 

na Safra Agrícola 2018/19. Análises e Indicadores dos Agronegócios. 
Vol. 15, n.7. julho de 2020. Disponível em 
http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-61-2020.pdf 
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22. FURLANETO, F. de P. B., SOARES, A. de A. V. L., OLIVEIRA, M. D. M. Impacto da 

Pandemia na Cultura da Melancia. Análise de Indicadores do Agronegócio. 
v. 15, n. 6, junho 2020. Disponível em: 
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Anexo 4  

  
Projetos do IEA com captação de recursos 

 
Pesquisador: Renata Martins Sampaio  
Título: Trajetórias Tecnológicas: estudo sobre as estruturas de inovação 

para os biodefensivos no Estado de São Paulo  
Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2289  

Início: 01/08/2019                                           Término: 31/01/2022  
Etapa: (  ) Proposta em negociação ( X ) Em execução   
Fontes de recursos: (  ) Orçamentária ( X ) Outra: Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)  
Programa da SAA (caso se enquadre em algum):   

Projeto prioritário do IEA:   
Participação: ( X ) Coordenador/Líder (  ) Membro da Equipe   
Projeto em Parceria: ( X ) Sim       Especifique: Departamento de Política Científica 

e Tecnológica (DPCT) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)  (  ) 
Não           

 
Pesquisador: Carlos E. Fredo  
Título: Avaliação multidimensional de resultados e impactos da P&D em 

melhoramento genético do feijoeiro  
Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2195 (Luiza Maria Capanema - líder) 

Início: 03/2019                                    Término: 02/2022  
Etapa: (  ) Proposta em negociação ( x) Em execução   
Fontes de recursos: (  ) Orçamentária         ( x ) Outra (citar): FAPESP/CNPQ  

Programa da SAA (caso se enquadre em algum):             políticas e estudos 
socioeconômicos  

Projeto prioritário do IEA: Estudos Econômicos e Sociais  
Participação: (  ) Coordenador/Líder (x ) Membro da Equipe   
Projeto em Parceria: ( x ) Sim Especifique: IAC/Unicamp/EPAMIG              (  ) 

Não   
  

Pesquisador: Carlos E. Fredo  
Título: Manutenção, ampliação e avaliação de impacto da Rede Social do 

Café.  
Código da Pesquisa cadastrado: SGP 1570 Sérgio Pereira Parreira (líder) 
Início: 01/2017                                    Término: 12/2020  

Etapa: (  ) Proposta em negociação ( x) Em execução   
Fontes de recursos: (  ) Orçamentária         ( x ) Outra (citar): Convênio Embrapa 

Café  
Programa da SAA (caso se enquadre em algum):             políticas e estudos 
socioeconômicos  

Projeto prioritário do IEA: Estudos Econômicos e Sociais  
Participação: (  ) Coordenador/Líder (x ) Membro da Equipe   

Projeto em Parceria: ( x ) Sim Especifique: IAC           (  ) Não   
 
Pesquisador: Katia Nachiluk 

Título: Dinâmica do setor sucroenergético 
Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2409 

Início: 01/2019             Término: 01/2021 
Etapa: (  ) Proposta em negociação ( x) Em execução 
Fontes de recursos: (x) Orçamentária (  ) Outra (citar): 

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 

http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/avaliao-multidimensional-de-resultados-e-impactos-da-p-amp-d-em-melhoramento-gentico-do-feijoeiro/2195
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/manuteno-ampliao-e-avaliao-de-impacto-da-rede-social-do-caf/1570
http://sgp.apta.sp.gov.br/sgp.apta/projeto/manuteno-ampliao-e-avaliao-de-impacto-da-rede-social-do-caf/1570
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Projeto prioritário do IEA: 

Participação: (x) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: ( ) Sim Especifique: ( X) Não 

 
Pesquisador: Adriana Renata Verdi 
Título: “A Governança territorial no Brasil: especificidades institucionais, 

lógicas espaciais e políticas de desenvolvimento nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia”. 

Código da Pesquisa cadastrado:  
Início: junho 2017               Término: junho 2020 
Etapa: (X ) Concluído 

Fontes de recursos: ( ) Orçamentária ( X ) Outra: CNPq - Processo nº 
406832/2016-1 

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 
Projeto prioritário do IEA: 
Participação: (  ) Coordenador/Líder ( X ) Membro da Equipe 

Projeto em Parceria: (X ) Sim Especifique: UNESP – Campus de Rio Claro; 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU; Universidade Federal da Bahia- UFBA; 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, além de Instituições 
francesas INRA e Universidade de Grenoble. 
 

Pesquisador: Marli Dias Mascarenhas Oliveira 
Título: Gestão de Custo: projeto de custo de produção de sementes 

comercializadas pelo Departamento de Matrizes, Mudas e Sementes da 
CDRS 
Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2234 

Início: 01/2017                                  Término:17/07/2020 
Etapa: (X ) Concluído 

Fontes de recursos: ( ) Orçamentária ( X ) Outra: DMMS/CDRS 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 
Projeto prioritário do IEA: Sim 

Participação: ( X ) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: ( X ) Sim Especifique: tesouro via CDRS ( ) Não 

 
Projetos do IEA sem captação de recursos externos 

 
Pesquisador: Renata Martins Sampaio  
Título: Análise da evolução tecnológica e competitiva do sistema 

agroindustrial do amendoim no estado de São Paulo  
Código da Pesquisa cadastrado: Aprovado CPAT  

Início: 01/02/2020                          Término: 31/01/2022  
Etapa: (  ) Proposta em negociação ( X ) Em execução   
Fontes de recursos: ( X ) Orçamentária      (  ) Outra (citar):   

Programa da SAA (caso se enquadre em algum):   
Projeto prioritário do IEA: Sim  

Participação: ( X ) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe   
Projeto em Parceria: (  ) Sim Especifique:     ( X ) Não   
 

Pesquisador: Katia Nachiluk 
Título: Dinâmica do setor sucroenergético 

Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2409 
Início: 01/2019             Término: 01/2021 
Etapa: (  ) Proposta em negociação ( x) Em execução 

Fontes de recursos: (x) Orçamentária (  ) Outra (citar): 
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Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 

Projeto prioritário do IEA: 
Participação: (x) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe 

Projeto em Parceria: ( ) Sim Especifique: ( X) Não 
 
Pesquisador: Marisa Zeferino 

Título: Padrão sazonal dos preços internacionais de soja em grão: análise da 
relevância do market share do Brasil 

Código da Pesquisa no SIGA: 1881 
Início: 10/2017 -  Término: 11/2021 
Etapa: (  ) Proposta em negociação (x  ) Em execução  (  ) Concluído 

Fontes de recursos: (  x) Orçamentária  (  ) Outra: SNA 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 

Projeto prioritário do IEA (caso se enquadre em algum): 
Participação:  ( x) Coordenador/Líder   (  ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: (  ) Sim   ( x) Não     Especifique:  

 
Pesquisador: Marisa Zeferino 

Título: Cadeia de produção de azeitonas e de azeites  
Código da Pesquisa no SIGA: 1958 
Início:  03/2018-  Término: 11/2021 

Etapa: (  ) Proposta em negociação ( x ) Em execução  (  ) Concluído 
Fontes de recursos: (  x) Orçamentária  (  ) Outra: SNA 

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 
Projeto prioritário do IEA (caso se enquadre em algum): 
Participação:  (x ) Coordenador/Líder   (  ) Membro da Equipe 

Projeto em Parceria: (  ) Sim   ( x) Não     Especifique:  
 

Pesquisador: Marisa Zeferino 
Título: Sustentabilidade ambiental: uma abordagem dos princípios e 
aplicações na agricultura brasileira 

Código da Pesquisa no SIGA: 1878 
Início: 10/2017 -  Término: 11/2021 

Etapa: (  ) Proposta em negociação ( x ) Em execução  (  ) Concluído 
Fontes de recursos: (  x) Orçamentária  (  ) Outra: SNA 

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 
Projeto prioritário do IEA (caso se enquadre em algum): 
Participação:  (x ) Coordenador/Líder   (  ) Membro da Equipe 

Projeto em Parceria: (  ) Sim   ( x) Não     Especifique:  
 

Assistente Técnico de Apoio: Tereza Satiko Nishida Pinto  
Título: Desenvolvimento de contagem de citações, fator de impacto e 
outros indicadores da bibliometria para os produtos de difusão das 

informações técnico-científica do Instituto de Economia Agrícola 
Código da Pesquisa no SGP: a cadastrar  

Início: 01/07/2019 - Término: 30/06/2021  
Etapa: ( ) Proposta em negociação ( X ) Em execução ( ) Concluído  
Fontes de recursos: (X) Orçamentária ( ) Outra:  

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): Informações Estratégicas  
Participação: (x ) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe  

Projeto em Parceria: (  ) Sim. ( X) Não Especifique:  
 
Pesquisador:  Felipe Pires de Camargo (coord), Carlos E. Fredo  

Título: Preços Correntes - Preço de Terras Agrícolas e Trabalho Rural  
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Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2119  

Início: 10/2018                                      Término: 09/2020  
Etapa: (x) concluído   

Fontes de recursos: (x) orçamentária (  ) outra:  
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): políticas e estudos 
socioeconômicos  

Projeto prioritário do IEA: Estudos Econômicos e Sociais  
Participação: (  ) Coordenador/Líder (x ) Membro da Equipe   

Projeto em Parceria: ( ) Sim Especifique: IAC/Unicamp/EPAMIG     ( x ) Não   
 
Pesquisador:  Felipe Pires de Camargo 

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): Bioinformática e Informações 
Estratégicos para o Agro  

Fontes de recursos: (X ) Orçamentária (  ) Outra: 
Projeto prioritário do IEA: sim  
Participação: (x) Coordenador/Líder (  ) Membro da Equipe   

Projeto em Parceria: (x) Sim Especifique:    CDRS e SESCOOP          (  ) não     
 

Pesquisador: Maximiliano Miura 
Título: Análise da Oferta e Demanda de Milho no Estado de São Paulo, 
2018-20 

Código da Pesquisa cadastrado: SGP: 2017 
Início: 05/2018 Término: 05/2020 

Etapa: ( X ) Concluído 
Fontes de recursos: ( X ) Orçamentária ( ) Outra: 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 

Projeto prioritário do IEA: 
Participação: ( X ) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe 

Projeto em Parceria: ( X ) Sim Especifique: ( ) Não 
 
Pesquisador: José Roberto da Silva 

Título: Análise do Valor da Produção Agropecuária do Estado de São Paulo 
2018 a 2020. 

Código da Pesquisa cadastrado: SGP 2142 
Início: 0109/2018 Término: 31/12/2020 

Etapa: ( ) Proposta em negociação ( x) Em execução 
Fontes de recursos: ( x ) Orçamentária ( ) Outra (citar): 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 

Projeto prioritário do IEA: sim 
Participação: (x ) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe 

Projeto em Parceria: ( ) Sim Especifique: ( ) Não 
 
Pesquisador: Ana Victória Vieira Martins Monteiro 

Título: A Inserção do Instituto de Economia Agrícola (IEA) no Processo 
Prospectivo do Desenvolvimento do Brasil 2035 

Código da Pesquisa cadastrado: SGP 1590 
Início: 02/2017   Término: 07/2020 
Etapa: (X) concluído 

Fontes de recursos: (X) Orçamentária (  ) Outra: 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 

Projeto prioritário do IEA: não 
Participação: (X) Coordenador/Líder ( ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: ( X ) Sim Especifique: FEA/USP (   ) Não 
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Pesquisador: Vagner Azarias Martins 

Título: Padrão sazonal dos preços internacionais de soja em grão: análise 
da relevância do Market share do Brasil 

Código da Pesquisa cadastrado: SGP 1881 
Início: outubro de 2017 Término: outubro de 2020 
Etapa: (X) concluído 

Fontes de recursos: ( X ) Orçamentária ( ) Outra: 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): segurança alimentar 

Projeto prioritário do IEA: não 
Participação: ( ) Coordenador/Líder ( X ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: ( ) Sim Especifique: ( X ) Não 

 
Pesquisador: Denise Caser 

Título: Estruturas e dimensões do Agronegócio no PIB paulista e seus 
recortes regionais 
Código da Pesquisa cadastrado: SGP 1864 

Início: 01/10/2017     Término:  31/12/2020 
Etapa: (X) concluído 

Fontes de recursos: ( X ) Orçamentária      (  ) Outra: 
Programa da SAA (caso se enquadre em algum): segurança alimentar 
Projeto prioritário do IEA: não 

Participação: ( X ) Coordenador/Líder (  ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: ( ) Sim Especifique: ( X ) Não 

 
Pesquisador: Celso Luis Rodrigues Vegro 
Título: Perfil do Empreendedor e Hábitos de Consumo no Comércio Informal 

de Café 
Código da Pesquisa no SGP: 1764 

Início: 09/2017  Término:12/2020 
Etapa: (  )Proposta em negociação (X) Em execução (  ) Concluído 
Fontes de recursos: (X) Orçamentária  (  ) Outra: 

Programa da SAA (caso se enquadre em algum): 
Projeto prioritário do IEA (caso se enquadre em algum): 

Participação: ( x ) Coordenador/Líder   (  ) Membro da Equipe 
Projeto em Parceria: ( ) Sim   (X) Não     Especifique:  
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Anexo 5 

 
Assessorias Técnicas e Pareceres  

 

1 Data: 19/08/2020  
Assunto: Projeto PIPE - I  

Demandante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP)  
( X )Assessoria      ( X )Parecer     (  )Consultas Técnicas  

 
2. Data: 08 a 11/2020 

Assunto: Análise da distribuição do ICMS para os municípios paulistas com 
base na área cultivada 

Demandante: Codeagro e Assessoria Técnica do Gabinete 
( X  )Assessoria      ( X )Parecer     (  )Consultas Técnicas  

  
3. Data: setembro de 2020  

Assunto: Projetos Cidadania no Campo - Rotas Rurais 
Demandante: Diretoria Técnica de Departamento - IEA  

(  ) Assessoria      ( x )Parecer     (  )Consultas Técnicas  
 

4. Data: agosto de 2020  

Assunto: COVID19 e impactos sobre o emprego formal rural paulista  
Demandante: Paloma Minke a pedido do Sr. Secretário Gustavo Junqueira  

(x) Assessoria (  )Parecer  (  )Consultas Técnicas  
 

5. Data: 07/01/2020 
Assunto: Acontecimentos de 2019 e perspectivas para 2020 para os 

produtos: leite e derivados e de carne bovina 
Demandante: Gabinete do secretário 

( X ) Assessoria      (  )Parecer     (  )Consultas Técnicas 
 

6. Data: janeiro de 2020 
Assunto: Elaboração do relatório de Atividades do IEA 

Demandante: DTD 
( X ) Assessoria      (  )Parecer     (  )Consultas Técnicas 

 

7. Data: de maio a julho/2020 
Assunto: Elaboração semanal de informações para Relatório Semanal 

elaborado pela Codeagro para o secretário: mercado de leite e derivados e 
de carne suína 

Demandante: Codeagro 
(  ) Assessoria      (  )Parecer     (X)Consultas Técnicas 

 
8. Data:08/05/2020 

Assunto: Apresentação das Revistas Científicas do IEA e respectivas linhas 
editoriais 

Demandante: Gabinete APTA e Gabinete SAA 
(  ) Assessoria      (  )Parecer     (X  )Consultas Técnicas 
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9. Data: 04/06 

Assunto: Normas éticas para proposta de levantamento de dados – Projeto 
Rurais 

Demandante: DTD - IEA 
( X ) Assessoria      (  )Parecer     (  )Consultas Técnicas 

 

10. Data: 05/08 
Assunto: Feijão: produção brasileira, produção e ranking dos estados, 

evolução da produção e principais tipos de feijão comercializados no Brasil.  
Demandante: Assessoria de Imprensa do Gabinete. 

( X  ) Assessoria      (  )Parecer     (  )Consultas Técnicas 
 

11. Data:04/06/2020 
Assunto: Deliberação sobre dados de preço de importação e preço médio 

recebido pelo produtor de borracha 
Demandante: Câmara Setorial Federal de Borracha natural 

(  ) Assessoria      (  )Parecer     (X )Consultas Técnicas 
 

12. Assunto: Impacto da COVID nos Agronegócios 
Demandante: 

( X ) Assessoria      (  )Parecer     (  )Consultas Técnicas 

 
13. Data: abril  

Assunto: Impactos da pandemia na agricultura familiar 
Demandante: DTD e Gabinete do Secretário 

( x ) Assessoria      (  )Parecer     (  )Consultas Técnicas 
 

14. Data: 04 de setembro 
Assunto: parecer de trabalho de conclusão de curso de graduação: A 

relação entre linguagem audiovisual, ensino de geografia e mudança na 
compreensão geográfica do mundo: Experiência na Escola Estadual Dogival 

de Barros Gomes 
Demandante: aluna Roberta Elektra do Departamento de Geografia, FFLCH, 

USP. 
(  ) Assessoria      ( x )Parecer     (  )Consultas Técnicas 

 

15. Data: 18/03  
Assunto: AGRISHOW mapa culturas  

Demandante: Gabinete SAA  
(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

 
16. Data:27/03   

Assunto: Laranja dados  
Demandante: Gabinete SAA  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  
 

17. Data: 28/03  
Assunto: Limão  

Demandante: Gabinete SAA  
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(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

  
18. Data: 01/06  

Assunto: Amendoim  
Demandante: Gabinete SAA  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

 
19. Data:02/06  

Assunto: Pinhão  
Demandante: Gabinete SAA  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  
  

20. Data:09/06  
Assunto: Milho  

Demandante: Gabinete SAA  
(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

 
21. Data:16/06  

Assunto: Cana de açúcar e uva  
Demandante: Gabinete SAA  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

 
22. Data:23/06  

Assunto: Leite e batata doce  
Demandante: Gabinete SAA  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  
 

23. Data: 29/06  
Assunto: Mandioca   

Demandante: Gabinete SAA  
(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

 
24. Data: 31/07   

Assunto: Preço de Terra   
Demandante: Gabinete SAA  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  

 
25. Data: 18/11   

Assunto: Abobrinha  
Demandante: Assessoria de Imprensa – Globo Rural  

(  ) Assessoria      (  )Parecer     ( x )Consultas Técnicas  
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Anexo 6 

 
Participação em eventos sem apresentação de trabalho 

 

1. Nome do Evento: Panorama atual do mercado de lácteos frente ao 
coronovírus  

Data: 16/04/2020 

Instituição Promotora: Milkpoint  
 

2. Nome do Evento: Aula Pública: Alimentação e saúde, agricultura e 
nutrição: desafios   alimentares em tempos de pandemias com profa. 

Luciana Dias de Oliveira e prof. Sérgio Schneider 
Data: 22/04/2020 

Instituição Promotora: ADufrgs Sindical  
 

3. Nome do Evento: O novo futuro do Comércio Internacional com prof. 
Celso Claudio de Hidelbrando e Grisi prof. Titular da FEA-USP 

Data: 30/04/2020 
Instituição Promotora: FIA-USP 

 
4. Nome do Evento: Segurança alimentar global 

Data: 04/2020 

Instituição Promotora:  Aqua Capital 
 

5. Nome do Evento: Congresso ABAG 2020 
Data: 03/08/2020 

Instituição Promotora: ABAG e B3 
 

6. Nome do Evento: Treinamento em ferramentas Digitais 
Data: 04/08/2020 

Instituição Promotora: Informática SAA 
 

7. Nome do Evento: Live A gangorra do mercado após 5 meses de covid-19 
Data: 05/08/2020 

Instituição Promotora: Milkpoint 
 

8. Nome do Evento: Agricultura, sistemas alimentares e comida saudável – 

José Graziano 
Data: 12/08/2020 

Instituição Promotora: UFRRJ 
 

9. Nome do Evento: Digitalização e indústria 4.0 no setor lácteo 
Data: 13/08/2020 

Instituição Promotora: Milkpoint 
 

10. Nome do Evento: O papel das startups na transformação do 
agronegócio analógico para o digital 

Data: 14/08/2020 
Instituição Promotora: Deloitte 
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11. Nome do Evento: Mercado de café na pandemia – Celso Vegro 

 Data: 18/08/2020 
 Instituição Promotora: IEA 

 
12. Nome do Evento: Como sua revista pode entrar na Web of Science 

(WoS) 

 Data: 20/08/2020 
 Instituição Promotora: Web of Science (WoS) 

 
13. Nome do Evento: Impacto da pandemia no mercado de feijão – Ana 

Victoria Monteiro 
Data: 25/08/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

14. Nome do Evento: Agronegócio na Nova Era: tendências e soluções – 
com José Graziano, Gabriela Chiste e Diógenes  

Data: 25/08/2020 
Instituição Promotora: Bunkyo Digital  

 
15. Nome do Evento: Conexões para Inovação – Lei geral de proteção de 

dados  

Data: 25/08/2020 
Instituição Promotora: Fundepag 

 
16. Nome do Evento: Conexões para Inovação – Lei de Inovação 

Data: 27/08/2020 
Instituição Promotora: Fundepag 

 
17. Nome do Evento: Tendências de um varejo repensado num mundo pós 

pandêmico 
Data: 31/08/2020 

Instituição Promotora: FIA/USP 
 

18. Nome do Evento: Mercado de algodão e Mercado de soja – pandemia 
2019/20 e perspectivas – Marisa Zeferino 

Data: 04/08/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

19. Nome do Evento: Treinamento em ferramentas digitais 
Data: 04/08/2020 

Instituição Promotora: Informática SAA 
 

20. Nome do Evento: Live A gangorra do mercado após 5 meses de covid-
19 

Data: 05/08/2020 
Instituição Promotora: Milkpoint 

 
21. Nome do Evento: Avaliação do impacto da covid-19 na cesta de 

mercado de alimentos do município de São - Vagner Azarias 



 

67 
 

Data: 11/08/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

22. Nome do Evento: Agricultura, sistemas alimentares e comida saudável 
– José Graziano 

Data: 12/08/2020 

Instituição Promotora: UFRRJ 
 

23. Nome do Evento: O papel das startups na transformação do 
agronegócio analógico para o digital 

Data: 14/08/2020 
Instituição Promotora: Deloitte 

 
24. Nome do Evento: Mercado de café na pandemia – Celso Vegro 

Data: 18/08/2020 
Instituição Promotora: IEA 

 
25. Nome do Evento: Como sua revista pode entrar na Web of Science 

(WoS) 
Data: 20/08/2020 

Instituição Promotora: WoS 

 
26. Nome do Evento: Impacto da pandemia no mercado de feijão – Ana 

Victoria Monteiro 
Data: 25/08/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

27. Nome do Evento: apresentação Mercado de Milho” - Max Miura 
Data: 01/09/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

28. Nome do Evento: apresentação “Impactos da pandemia no mercado de 
cana 

Data: 29/09/2020 
Instituição Promotora: IEA 

 

29. Nome do Evento: Webinar “Situação da Peste Suína Africana e Peste 
Suína Clássica no 

Brasil e no cenário global” 
Data: 29/09/2020 

Instituição Promotora: Associação Brasileira de Carne Suína (ABCS) 
 

30. Nome do Evento: 58º Congresso da SOBER 
Data: 26, 27 e 28/10/2020 

Instituição Promotora: SOBER 
 

31. Nome do Evento: Webinar “Como otimizar seus processos de revisão 
pelos pares Clarivate com ABEC 

Data: 15/10/2020 
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Instituição Promotora: Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC 

 
32. Nome do Evento: Webinar “Reflexões sobre o Brasil em tempos de 

pandemia – Políticas sobre o tema Soberania Alimentar” José Graziano 
Data: 15/10/2020 

Instituição Promotora: ONG Banco de Alimentos 

 
33. Nome do Evento: Webinar “Ó sistema alimentar brasileiro e suas 

contradições atuais” – Walter Belik  
Data: 21/10/2020 

Instituição Promotora: Instituto Clima e Sociedade com organização 
IBIRAPITANGA e Imaflora 

 
34. Nome do Evento: apresentação “Mercado de mandioca e mercado de 

trigo” – José Roberto da Silva 
Data: 03/11/20202 

Instituição Promotora: IEA 
 

35. Nome do Evento: apresentação GT Preços recebidos pelos produtores – 
avanços e estratégias 

Data: 06/11/2020 

Instituição Promotora: IEA  
 

36. Nome do Evento: Apresentação GT Salários de categorias ocupacionais 
rurais, pagamentos de empreitas e produtividade do trabalhador – Carlos 

Fredo 
Data: 13/11/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

37. Nome do Evento: Mercado Brasileiro de Frutas – Silene Maria Freitas 
Data: 24/11/2020 

Instituição Promotora: IEA 
 

38. Nome do Evento:  Workshop Políticas Públicas – desafios para o 
planejamento e programação da Embrapa 

Data: 24 a 26/11/2020 

Instituição Promotora: Embrapa 
 

39. Nome do Evento: Reorganização das Atividades de Pesquisa nos 
Institutos de Pesquisa da APTA 

Data: 25/10/2020 
Instituição Promotora: APTA 

 
40. WEBINAR: Perspectivas para a Agropecuária 2020/2021 

Terceiro Seminário UDOP de Inovações  
Data: 03, 04 e 05 de setembro de 2020 

Instituição Promotora:  União Nacional da Bioenergia - UDOP  
 

41. Congresso Nacional da Bioenergia  
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Data: 24 a 27 de novembro de 2020 

Instituição Promotora:  União Nacional da Bioenergia - UDOP 
 

42. Nome do evento: BIOPRODUTOS para Controle Biológico 
Instituição Promotora: Consórcio de BIOPRODUTOS para Agricultura 

Tropical (NPOP-BAT) 

 
43. Nome do evento: Rally da Safra 2020 incertezas sobre mercados de 

grãos 
Instituição Promotora:  FIESP/Agroconsult 

 
44. Nome do evento: Panorama atual do mercado de lácteos frente ao 

CORONAVÍRUS, organizado pelo IEA 
 

45. Nome do evento: WEBINAR “Utilizando as ferramentas de análise da 
Web OF Science (WOS) e do JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) para a 

BIBLIOMETRIA,  
avaliação” 

 
46. Nome do evento: Evento “Divulgação Científica: A ciência é a terra 

firme em um mar de desinformação?  

Instituição Promotora:  Instituto de Estudos Avançados/USP 
 

47. Nome do evento: Os novos desafios do setor de grãos brasileiros sob a 
visão da produção, da industrialização e da exportação 

 
48. Nome do evento: Influência do COVID 19 na cadeia do algodão 

 
49. Nome do evento: Algodão desafios num ano de oferta recorde e 

consumo em baixa  
 

50. Nome do evento: Diálogo científico IPEF Estrada Florestal e logística 
inovação e sustentabilidade  

 
51. Nome do evento: Perspectiva para a agropecuária- Edição grãos safra 

2020/21 

 
52. Nome do evento: Algodão malta em plena colheita 

 
53. Nome do evento: Plantio de soja inicia no Brasil 

 
54. Nome do evento: Palestra “Boas práticas da Ciência Aberta: 

PREPRINTS, gestão de dados de pesquisa e avaliação por pares aberta” 
 

55. Nome do evento: Workshop Google Analytic 
 

56. Nome do evento: Introdução à Ciência de Dados 2.0 
 

57. Nome do evento: Microsoft Power BI para Data Science 
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58. Nome do evento: Avaliação de resultados e impactos de P&D e 
Inovação 

 
59. Nome do evento: Business INTELLIGENCE com Power BI  

Instituição promotora: ENG DTP & Multimídia 

 
60. Nome do evento: Definições e objetivos da gestão de projetos  

Instituição promotora: FGV Online 
 

61. Nome do evento: Introdução à comunicação institucional  
Instituição promotora: FGV Online 

 
62. Nome do evento: Big Data Fundamentos 2.0  

Instituição promotora: Data Science ACADEMY Local: Online 
 

63. Nome do evento: Google ANALYTICS para Iniciantes  
Instituição promotora: Google 

 
64. Nome do evento: Análise de Políticas Públicas 

 

65. Nome do evento: A formação política do estado brasileiro 
 

66. Nome do Evento: ISCHOOL  
 

67. Nome do evento: Cenários de comercialização da soja no brasil em 
meio a pandemia do CORONAVÍRUS 

 
68. Nome do evento: Cenário e estimativa para a nova safra brasileira de 

soja 
 

69. Nome do evento: Inventário Florestal 2020 lançamento do novo 
mapeamento da cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo 

 
70. Nome do evento: Simpósio do Instituto de Pesquisas e estudos 

Florestais: Florestas Plantadas e Sustentabilidade 

 
71. Nome do evento: Congresso ANUFOOD Brasil 2020  

 
72. Nome do evento: Incentivos Fiscais à Inovação Tecnológica: coisas que 

você vai gostar de saber  
 

73. Nome do evento: El COVID-19 y su impacto sobre la agricultura y la 
alimentación en América Latina y el Caribe 

 
74. Nome do evento: Cómo fortalecer la producción alimentaria en el 

contexto del COVID-19 Latina y el Caribe 
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75. Nome do evento: Sistemas alimentarios y protección social en el 

mundo rural ante el COVID-19 Data: 23 de abril de 2020 
 

76. Nome do evento: Impactos del covid-19 en el abastecimiento urbano y 
en los sistemas alimentarios 

 

77. Nome do evento: Enabling agricultural investment in the Caribbean for 
an effective response and post-COVID-19 recovery 

 
78. Nome do evento: La alimentación escolar durante la pandemia de 

COVID-19  
 

79. Nome do evento: Agricultura familiar situación y desafíos frente al 
COVID-19  

 
80. Nome do evento: O valor da informação em tempos de pandemia  

 
81. Nome do evento: El rol de los institutos de investigación agropecuaria  

 
82. Nome do evento: Lançamento do livro Parceria Brasil China em 

agricultura e segurança alimentar 

 
83. Nome do evento: COVID-19 y su impacto en la pesca y la acuicultura  

 
84. Nome do evento: Recuperación sostenible post-COVID-19 el rol de la 

agricultura y de las zonas rurales 
 

85. Private Sector Investment in Agriculture and Fisheries The Preparation 
and the Pay-Off 

 
86. Inversión rural para una recuperación incluyente pos-COVID-19  

 
87. Nome do evento: Acción Multilateral para impedir que la crisis sanitaria 

se convierta en crisis alimentaria 
 

88.Juventud rural experiencias y desafíos en la post pandemia  

 
89.  Reducir la pobreza rural una agenda transformadora post COVID-19  

 
90. Nome do evento: Fundación Democracia y Desarrollo  

Data: 3 de setembro de 2020. 
 

91. Nome do evento: Inversión privada para transformar las zonas rurales 
en el post COVID-19  

 
92. Nome do evento: Encontro de usuários ESRI Brasil 2020 

 
93. Nome do evento: Mujeres Rurales y su protección desde los 

Parlamentos  
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94. Nome do evento: Visão do produtor para a retomada” 
 

95. Nome do evento: Grupo Fitotécnico de Cana-de-açúcar - IAC  
 

96. Nome do evento: Caminhos do Agro SP - Cadeias Produtivas: 

Cana-de-açúcar.      
 

97. Nome do evento: Grupo Fitotécnico de Cana-de-açúcar - IAC  
 

98. Nome do evento: Live XP 
 

100. Nome do evento: Caminhos do Agronegócio Pesquisa e inovação 
 

101. Nome do evento: Importância dos índices de referência de preços 
para as negociações no Mercado de Produtos Agrícolas 

 
102. Nome do evento: Oportunidades com a diversificação florestal (IPEF) 

 
103. Nome do evento: Plantio da nova safra brasileira o que esperar do 

mercado nos próximos meses 

 
104. Nome do evento: Caminhos do Agro SP cadeia produtiva de celulose e 

papel , organizado pela SAA 
 

105. Nome do evento: Canola: alternativa para diversificar a produção de 
óleo e proteína no cerrado brasileiro 

 
106. Nome do evento: Palestra “Boas práticas da Ciência Aberta: 

PREPRINTS, gestão de dados de pesquisa e avaliação por pares aberta” 
 

107. Nome do evento: Webinar: Agricultura de Baixo Carbono: 
Desenvolvimento Verde, Justiça e Clima 

https://open.spotify.com/episode/4TKBTNloGM4GMjjWPqdG2n 
 

108. Nome do evento: A Agroindústria está sendo impactada pela crise da 

Covid-19? com Felippe Serigati / 
https://open.spotify.com/episode/4TKBTNloGM4GMjjWPqdG2n 

 
109. Nome do evento: Webinar: Brazil Conference 2020: Como superar a 

crise e escapar da armadilha do baixo crescimento? 
https://www.youtube.com/watch?v=Ufb0krrDkWA 

 
110. Nome do evento: Brazil Conference 2020: Qual o papel do Estado em 

nossa sociedade e no combate aos efeitos da crise? 
 

111. Nome do evento: Especial Live: Conversa com Paulo Molinari, Diretor 
Técnico da SAFRAS & Mercado.  https://www.youtube.com/watch?v=TfeuY-

YyGLI&t=308s 

https://open.spotify.com/episode/4TKBTNloGM4GMjjWPqdG2n
https://open.spotify.com/episode/4TKBTNloGM4GMjjWPqdG2n
https://www.youtube.com/watch?v=Ufb0krrDkWA
https://www.youtube.com/watch?v=TfeuY-YyGLI&t=308s
https://www.youtube.com/watch?v=TfeuY-YyGLI&t=308s
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112. Nome do evento: Bate-papo | Roberto Rodrigues conversa com 
Eduardo Sampaio Marques 

 
113. Bate papo com Roberto Rodrigues, entrevista Paulo Hartung, 

presidente da Indústria Brasileira de Árvores 

 
114. Nome do evento: Bate-papo com a Ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Tereza Cristina - MAPA 
 

115. Nome do evento: Bate-papo com José Roberto Mendonça de Barros 
 

116. Nome do evento: Webinar: A CPR digital e os registros em cartórios 
por meio eletrônico: uma nova realidade. 

 
117. Nome do evento: Café Uqbariano, com Otávio Damaso 

 
118. Nome do evento: Avaliação do impacto da covid-19 na cesta de 

mercado de alimentos – Vagner Azarias Martins,  organizado pelo IEA 
 

119. Nome do evento: Impacto da pandemia no mercado de feijão – Ana 

Victoria Monteiro, organizado pelo IEA 
 

120. Nome do Evento: apresentação GT Preços recebidos pelos produtores 
– avanços e estratégias, organizado pelo IEA 

 
121. Nome do Evento: Reorganização das Atividades de Pesquisa nos 

Institutos de Pesquisa da APTA,  organizado pela APTA 
 

122. Nome do Evento: COVID e o agronegócio brasileiro: quo VADIS? – 
Silene Maria    Freitas, organizado pelo IEA 

 
123. Nome do evento: Plano de Contingenciamento ao Combate à 

Pandemia Covid-19 sobre a Renda da População Rural Paulista, abril de 
2020” e “Pandemia da Covid-19 em Época de Colheita Agrícola no Estado 

de São Paulo, 2020” – Carlos Eduardo Fredo 

 
124. Nome do evento: Divulgação Científica – Tereza Satiko, organizado 

pelo IEA 
 

125. Nome do evento: Impactos da Pandemia na Produção de leite e 
derivados – Rosana de Oliveira Pithan e Silva 

Instituição Promotora: IEA 
 

126. Nome do evento: Rotas Rurais – DTD, organizado pelo IEA 
 

127. Nome do evento: Os impactos da pandemia na produção de borracha 
em São Paulo -  Marli de Oliveira 
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128. Nome do evento: Impactos da Pandemia nos Preços recebidos pelos 

Agricultores Paulistas - Danton Leonel De Camargo Bini  
Instituição Promotora: IEA 

 
129. Nome do evento: Regimes Tecnológicos e Estruturas de Inovação de 

Biodefensivos – Renata Martins Sampaio 

 
130. NPOP FAPESP - DTD 

 
131. Nome do evento: Revistas, ABEC e DOI – Comitê Editorial 

 
132. Nome do evento: Mercado de soja: cenário na pandemia 2019/2020 e 

perspectivas 2020/2021  
 

133. Nome do evento: Avaliação de Impacto da Covid-19 na cesta de 
mercado de alimentos do município de São Paulo Vagner Azarias Martins 

 
134. Nome do evento: Impactos da pandemia no Mercado de Café – Celso 

Vegro 
 

135. Nome do evento: Evolução das safras de milho e preços. 

Essencialidade da atividade agrícola  
 

136. Nome do evento: Impactos da Covid19 na comercialização de FLV da 
agricultura familiar paulista – Soraia de Fátima Ramos 

 
137. Nome do evento: Impactos da pandemia no mercado de terras rurais 

– Felipe Pires de Camargo 
 

138. Nome do evento: Impacto da pandemia no Setor SUCROENERGÉTICO 
– Katia Nachiluk 

 
139. Nome do evento: Impactos da pandemia no Mercado de Amendoim – 

Renata Martins Sampaio 
 

140. Nome do evento: Panorama da vitivinicultura paulista em meio a 

pandemia Covid19: principais impactos e sugestões de emergenciais – 
Adriana Renata Verdi 

 
141. Nome do evento: Visualizações Interativas, Power BI e estatísticas IEA 

- Vagner Azarias Martins 
 

142. Nome do evento: Impactos da pandemia Mercado de mandioca – José 
Roberto da Silva 

 
143. Nome do evento: Impactos da pandemia Mercado de trigo – José 

Roberto da Silva 
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144. Nome do evento: Live para editores: Reflexões sobre como melhorar o 

impacto de seu periódico 
 

145. Nome do evento: Associação Brasileira dos Editores Científicos, 
organizado por Heloísa Tibério, com SIGMAR de Mello Rode  

 

146. Nome do evento: Palestra on-line “As perspectivas para a questão 
alimentar nos pós COVID 19” 

 
147. Nome do evento: Água, Conflitos e Desigualdade em tempos de 

Pandemia via canal Geografias do Chão 
 

148. Live A Propriedade da Terra e a Luta por Justiça Social no Brasil: 
caminhos de luta e resistência 

 
149. Nome do evento: WEBINAR “Saiba mais Sobre o Identificador Digital 

Persistente para Autores- ORCID”, parte 1 
 

150. Nome do evento: Live Política Pública e Avaliações no Brasil  
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=S9MoTMJQbgQ 

 

151. Nome do evento: WEBINAR: O futuro da Política Tecnológica e de 
Inovação no Brasil: Caminhos para o pós-pandemia. 

 
152. Nome do evento: WEBINAR “Saiba mais Sobre o Identificador Digital 

Persistente para Autores- ORCID”, parte 2 
 

153. Nome do evento: Live: Impactos da crise de COVID 19 na segurança 
alimentar e no desenvolvimento rural brasileiro e latino americano. 

https://www.youtube.com/watch?v=wXbDU7l4lS8&feature=youtu.be 
 

154. Nome do evento: Bate papo sobre protocolo de retomada e 
biossegurança da SAA. 

 
155. Nome do evento: Plágio e receios sobre originalidade 

https://www.youtube.com/watch?v=BCsPFSmDKHg 

 
156. Nome do evento: Live APTA: Programação de Pesquisa da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento, organizado pela APTA -  
https://www.youtube.com/user/agriculturasp  

 
157. Nome do evento: WEBINAR: Como a sua revista pode entrar na Web 

of Science 
https://clarivatewebinars.webex.com/ec3300/eventcenter/support/feedback.do?siteurl=clarivateweb
inars&feedBackFormURL  

Organizado pela Web of Science (WoS) 
 

158.Nome do evento: Revisão de parâmetros - Projetos de Pesquisa 
(Tatiana Vargas Maia) 

https://www.youtube.com/watch?v=S9MoTMJQbgQ
https://www.youtube.com/watch?v=wXbDU7l4lS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCsPFSmDKHg
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fagriculturasp&data=01%7C01%7Crceretti%40sp.gov.br%7Cb8e0c68e03bf462f9dca08d842d9caf9%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0&sdata=TZnOAu%2B2ls64xkASlI%2Fq%2FNUV1N7MiBj3ivnoHkrDH9M%3D&reserved=0


 

76 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TCBqTK4tQRc&list=UUcyeKCzM2UmaS

qUZyRfzI  FA&index=6 
 

159. Nome do evento: “Processo de Avaliação e Critérios de Seleção de 
Revistas na Web off   Science (WOS) ”  

 

160. Nome do evento: LIVE “OJS3+: formulários de avaliação” 
 

161. Nome do evento: WEBINAR “Novos rumos para o QUALIS?” 
 

162. Nome do evento: A altimetria no contexto da avaliação de impactos 
em PD&I http://altimetric.com/ciclo de seminários, organizado pelo IEA – 

Ciclo de seminários IEA 
 

163. Nome do evento:Palestra: Recuperação Judicial no Agronegócio 
 https://www.youtube.com/watch?v=2bTNw-oc6fI 

 
164. Nome do evento: LIVE “Como selecionar revisores para artigos – 

PUBLONS” 
 

165. Nome do evento: WEBINAR: O sistema alimentar brasileiro e suas 

contradições atuais 
 

166. Nome do evento: 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e  Sociologia Rural 

 
167. Nome do evento: Reorganização das Atividades de PD&I da APTA/SAA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8gvb0vsow  
 

168. Nome do evento:Seminário Produção on farm de Bioinsumos: 
eficiência, segurança e regulamentação 

https://www.youtube.com/watch?v=qPiKQ_UgVWI  
 

169. Nome do evento: LIVE ‘CAMINHOS DO AGRO SP’ –COMERCIALIZAÇÃO  
https://www.youtube.com/watch?v=HHLEkQktp3I  

 

170. Nome do evento: Bioinsumos 
https://www.youtube.com/watch?v=gWF4Xiwe7xE&list=PLq3iagk3tpUiWXJl

00_duZGgsSKTwC6VH 
 

171. Nome do evento: Seminários em Alimentação Coletiva: Guia 
Alimentar para a População Brasileira  

 
172. Nome do evento: Toolbox ágil: ferramentas ágeis para escritórios 

remotos 
 

173. Nome do evento: Programação de Pesquisa da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento  

 

http://altimetric.com/ciclo
https://www.youtube.com/watch?v=2bTNw-oc6fI
https://www.youtube.com/watch?v=Ef8gvb0vsow
https://www.youtube.com/watch?v=qPiKQ_UgVWI
https://www.youtube.com/watch?v=HHLEkQktp3I
https://www.youtube.com/watch?v=gWF4Xiwe7xE&list=PLq3iagk3tpUiWXJl00_duZGgsSKTwC6VH
https://www.youtube.com/watch?v=gWF4Xiwe7xE&list=PLq3iagk3tpUiWXJl00_duZGgsSKTwC6VH
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174. Nome da palestra/aula: WEBINAR: A importância dos índices de 

preços nas negociações      do agronegócio (Projeto Índice de preço 
referência de importação da borracha natural) 

Instituição promotora: Secretaria de Agricultura e Abastecimento         
 

175.Nome do evento: Lei Geral de Proteção de Dados, organizado pela 

FUNDEPAG 
 

176. Nome do evento: Questão Agrária e Agroecologia na América Latina 
 

177. Nome do evento: Bate papo sobre protocolo de retomada e 
biossegurança da SAA - SP 

https://www.youtube.com/watch?v=fqEv1E8vy0U  
 

178. Nome do evento: Cerimônia de Kick-off NPOP 
https://www.youtube.com/watch?v=f3uPDAOz4is  

 
179. Nome do evento: BIOPRODUTOS para controle biológico  

https://www.youtube.com/watch?v=KUvJbY0ewBI 
 

180. Nome do evento: Sistemas Agroflorestais no Estado de São Paulo”  

 
181. Nome do evento: As perspectivas para a questão alimentar nos pós 

crise Covid-19 
 

182. Nome do evento: A execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar na crise   do   CORONAVÍRUS – nova Resolução Federal para o 

PNAE  
 

183. Nome do evento: 2º Seminário Estadual de APL 
 

184. Nome do evento: Workshop sobre uso do LINKEDIN – Tereza Satiko 
Nishida. 

Instituição promotora:  IEA 
 

185. Ciclo Seminários IEA - Desenvolvimento de contagem de citações, 

fator de impacto e outros  indicadores da BIBLIOMETRIA para os produtos 
de difusão da informação técnico-científica do  

Data: 04/03/2020 
 

186. Ciclo de Seminários IEA - Como a CPR digital se encaixa na Nova Lei 
do Agro 

Data: 20/08/2020 
 

187. Ciclo de Seminários IEA – ALTMETRIA no contexto da avaliação de 
impactos em     PD&I 

 
188. Ciclo de Seminários IEA - Recuperação Judicial no Agronegócio 

Data: 28/09/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=fqEv1E8vy0U
https://www.youtube.com/watch?v=f3uPDAOz4is
https://www.youtube.com/watch?v=KUvJbY0ewBI
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189. Ciclo de Seminários IEA - Uso tributário dos valores de terra do IEA: 
ITCMD e ITR 

Data: 13/10/2020 
 

190. Ciclo de Seminários IEA - Reforma tributária e os impactos no 

Agronegócio 
Data: 26/10/2020 

 
191. Ciclo de Seminários IEA - Boas práticas na publicação científica 

Data: 11/11/2020 
 

192. Ciclo de Seminários IEA - Novos horizontes da vitivinicultura paulista 
Data: 19/11/2020 
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Anexo 7 

 
Participação em Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho e Reuniões (SAA, 

Outros Órgãos Públicos e Privados) 
 
1. 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. 

 
2. 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.  
 

3. 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. 

 
4. Sociedade Rural Brasileira 

 
5. Membro da Comissão Técnica de Suínos e Pequenos Animais (membro e 

suplência). Secretaria da Agricultura e Abastecimento 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. 

 
6. Membro da Comissão Técnica de Bovinocultura e suplência. Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento 

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. 
 

7. Membro da Comissão Técnica do Pescado 
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 
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8. Membro da Comissão Técnica de Insumos Agropecuários  

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. 
 

9. Departamento do Café – membro efetivo.  
Objetivo: discutir temas prioritários para o agronegócio Cafés do Brasil 

Atividades desenvolvidas: reuniões bimestrais dos membros com pauta pré-
estabelecida 
 

10.Participação em reuniões como convidados da: 
Câmara Setorial Federal da Cadeia Produtiva da Borracha Natural 

Câmara Setorial Paulista da Borracha Natural  
Câmara Setorial do Amendoim 
Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos 

Câmara Setorial Arroz e Feijão 
Câmara Setorial de Uva e Vinho do Estado de São Paulo 

Câmara Setorial Federal de Viticultura, Vinhos e Derivados 
 

11.Grupo de Trabalho Reserva Legal: Seringueira da Câmara Setorial Paulista da 

Borracha Natural 
  

12.Comitê Gestor do Programa Mais Gestão Mais Renda, instituído pelo GSA- SAA 
 

13.Grupo de Trabalho para Integração IEA/APTA organizado pelo Instituto de 

Economia Agrícola – IEA 
 

14.Grupos de Trabalho instituídos pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) para 
estudo e proposição de projetos de e revitalização e modernização das 
estatísticas: 

- Políticas Públicas 
- Salários Rurais  

- Balança Comercial do Brasil e São Paulo  
- Custo de Produção Agrícola  

- Preços pagos pela Agricultura Paulista  
         - Balança Comercial  

- Mercado de Terras  

- Insumos  
- Atacado, Varejo e Relações de Consumo  

- Mercado de Trabalho Rural  
- Preços Recebidos  

15.Comissão Técnica do Site – DO Portaria IEA, de 27-10-2012 

 
16.Grupo de Trabalho para definir o Acesso às Informações Estatísticas dos 

Agronegócios  
a. Órgão instituidor: GTA IEA– Portaria IEA, 22 – São Paulo, 126  
 

17.Membro da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral CPRTI 
subordinada à Secretaria de Planejamento e Gestão, é a unidade da 

administração direta do Estado, incumbida de planejar, organizar e executar, 
em todas as etapas, a avaliação da atividade científica e técnica dos 
pesquisadores das instituições de pesquisa da administração direta e da 

Superintendência de Controle de Endemias, bem como os concursos para 
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ingresso e acesso na Carreira de Pesquisador Científico (Leis Complementares 

nº 125, de 18 de novembro de 1975, nº 335, de 22 de dezembro de l983 e nº 
656 de 28 de junho de 1991 - Anexo 1). 

 
18.Participação do Grupo Estadual das Estatísticas Agropecuárias do IBGE 
 

19.Comissão de organização do AGRISHOW 2020  
 

20.Frente Parlamentar do Agronegócio (convidada) 
 
21.Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar- CEDAF 

 
22.Comissão do SINDICAFESP 

  
23.Comissão Permanente de Auto avalição PPG-IB (COPAA) 
 

24.Grupo de Trabalho Município  
 

25.Grupo de Trabalho do programa Cidadania no Campo - Rotas Rurais 
 
26.Grupo de Trabalho Divulgação Científica, instituído pelo IEA 

 
27.Comitê do Site do IEA 

 
28.Grupo de Trabalho para definir o Acesso às Informações Estatísticas dos 

Agronegócios – GTAIEA 

 
29.Grupo de Trabalho de Integração entre Instituto de Economia Agrícola – IEA e 

Institutos de Pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – 
APTA para elaboração de artigos da Série COVID 19 

 

30.Membro da comissão julgadora do “Prêmio Kiyoshi Yamamoto”. 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 
 
31.Membro da comissão executiva, no grupo BUNKYO Rural; elaboração e 

acompanhamento do Simpósio “Agronegócio da Nova Era, Tendências para 
Soluções”; para o desenvolvimento e a difusão de tecnologias agrícolas junto 

aos produtores rurais, realizado nos dias 25 de setembro de 2020; evento 
realizado online; São Paulo – SP 

 

32.Membro da comissão executiva, no grupo BUNKYO Rural; elaboração e 
acompanhamento do Simpósio “Cerrado Desbravado, alimenta o Mundo”; para 

o desenvolvimento e a difusão de tecnologias agrícolas junto aos produtores 
rurais, realizado nos dias 30 de outubro de 2020; evento realizado online; São  
Paulo – SP 

 
33.Grupo de coordenação de estatísticas agropecuárias de São Paulo – GCEA/SP – 

IBGE; Reuniões 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. 
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34.Comitê Editorial das Revistas do Instituto de Economia Agrícola (6 membros 
pesquisadores)  

 
35.Revistas: Informações Econômicas, Revista de Economia Agrícola e Análise e 

Indicadores do Agronegócio 

 
36.Comissão de Acompanhamento e Planejamento das Atividades do IEA (CPAt) 

 
37.Comissão de Avaliação do Prêmio Ruy Miller Paiva 
 

38.Comissão Técnica de Agroindústria Familiar 
    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. 

 
39.Grupo de Trabalho e Treinamento no âmbito do Projeto NPOP/FAPESP 

 
40.Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa Orientado a Problema – NPOP – 

BIOPRODUTOS de Agricultura Tropical 

 
41.Grupo de Trabalho de Orgânicos da SAA/SP (Plano Estadual de Produção 

Orgânica) 
 
42.Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF 

(Membro e suplência) 
 

43.Grupo de Trabalho Boas Práticas e Agricultura Familiar do Grupo de Trabalho 
Integração IEA/APTA 

 

44.Grupo de Trabalho para elaborar o Valor da Produção da Agricultura do 
Estado de São Paulo do IEA tanto no cálculo do preço médio dos produtos 

hortifrutigranjeiros quanto nos dados de produção animal oriundos do 
levantamento subjetivo. O valor da produção é publicado na revista Análises e 

Indicadores do Agronegócio e disponibilizado no site 
http://www.iea.sp.gov.br do Instituto de Economia Agrícola - IEA. 

 

45.Participação como membro e suplência da Comissão de Educação Sanitária 
CES/SFA-SP/MAPA, nova denominação da antiga Comissão de Educação 

Sanitária em Defesa Agropecuária no Estado de São Paulo - CESESP.  
 
46.Grupo para constituição do Fórum Paulista de Marcas Coletivas e IGS, 

coordenado pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento (2 membros) 
 

47.Comissão Técnica para Elaborar Estimativa do Valor da Produção Agropecuária 
do Estado de São Paulo – CTEEVPAESP 

 

48.Consórcio Pesquisa Café 
 

49.Comissão Técnica para Elaborar Estimativa do Valor da Produção Agropecuária 
do Estado de São Paulo – CTEEVPAESP 

 

50.Grupo Gestor do LUPA Instituição/Agência de fomento/Empresa: Fundação de 

http://www.iea.sp.gov.br/
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Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

 

51.Nome: Comissão Permanente de Auto avalição PPG-IB (COPAA)  
Período: 01/03/2020 a 18/02/2022  

Instituição: PPG- IB  
Local: Virtual  

( X )membro                          (   ) convidado  
(  )interno                                (  ) externo  
 

52. Nome: Grupo de trabalho integração mercados (Série COVID)  
Período: 01/06/2020 - 01/09/2020  

Instituição: IEA  
Local: Virtual  
(  )membro                             ( X  ) convidado  

(  )interno                                (  ) externo  
 

53. Nome: Grupo de trabalho previsão de safras  
Período: 01/03/2020 - atual  
Instituição: IEA  

Local: Virtual  
( X )membro                          (   ) convidado  

(  )interno                                (  ) externo  
  

54. Nome: Grupo de trabalho mão-de-obra  

Período: 01/03/2020 - atual  
Instituição: IEA  

Local: Virtual  
( X )membro                          ( X  ) convidado  

(  )interno                                (  ) externo  
 
 


