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Sistemas intensivos e extensivos 
Na análise dos diferentes sistemas agrícolas / agrários do mundo  
é importante a diferenciação entre o modelo de produção  
intensivo e o extensivo. 
Essa diferenciação está relacionada ao nível de capacitação e a  
produtividade , que é a média do que se produz em cada área.  
Quando há bom aproveitamento das possibilidades oferecidas 
pela área, com utilização de técnicas adequadas de preparo do 
solo , cultivo e colheita, apresentam elevados índices de 
produtividade  e conseguem explorar a terra por um longo 
período de tempo, pratica-se o modelo intensivo.  
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Por outro lado, propriedades com baixa 
produtividade e desperdício das possibilidades 
oferecidas pela área, devido ao uso de técnicas 
equivocadas e baixa capitalização caracterizam o 
modelo extensivo. 
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Distribuição espacial do rebanho  de bovinos, com destaque 
para os dez principais municípios  - Brasil  -2004 
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Brasil tem segundo  maior  rebanho do mundo com mais de 200 
milhões de cabeças de gado 
No almoço em família, no jantar de negócios, no futebol de 
domingo e até no arroz, feijão, bife e batata frita de cada dia.  O 
fato é que a carne está presente no cardápio e no coração de uma 
grande parcela dos brasileiros. 
Por isso mesmo movimenta uma fatia importante da economia do 
país. O Brasil tem uma forte tradição em carnes. Ainda que o 
consumo divida opiniões. Há quem seja contra produtos de 
origem animal. Mas, é inegável que a produção de carne tem um 
peso muito grande na economia brasileira. 
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Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Agricultura,  
o país e o dono do segundo maior rebanho do mundo (...). 
São mais de 200 milhões  de cabeças de gado. Em 2010, o país produziu 
24,5 bilhões de toneladas de carne bovina, suína e de aves. E 75% da 
produção nacional abastece o mercado interno. 
Ou seja, vai para a mesa dos próprios brasileiros. 
Mas, o Brasil também se destaca quando o assunto é exportação. 
Desde 2004 o país lidera o ranking dos maiores exportações do 
mundo.(...) 
A carne ocupa o quinto lugar na lista dos principais produtos brasileiros  
Comercializados no exterior. 
http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente / 14-03-2014 
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A competitividade do Brasil no mercado internacional  se  
deve principalmente a: 
•Baixo custo da mão -de- obra 
•Terra relativamente barata 
•Abundancia de alimento animal. 
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Atualmente os obstáculos a serem vencidos para aumentar as 
exportações são: 
• Superação das barreiras sanitárias 
• Aumento de um padrão de qualidade e seu reconhecimento 
internacional 
•Tarifas e concorrências subsidiadas 
•Melhor organização na cadeia produtiva. 
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