
1visão agrícola nº3  Jan | JUn 2005

Editorial

 Chegamos ao terceiro número de Visão Agrícola, revista da USP ESALQ lan-

çada em 2004 para preencher a lacuna, então existente, de uma publicação de 

caráter técnico, em língua portuguesa, voltada para um público diferenciado. 

Enfrentamos naturalmente os problemas inerentes a toda e qualquer inovação, 

mas contamos com o esforço do grupo de professores da USP ESALQ e com o 

apoio de toda a comunidade esalqueana. Assim, alcançamos um momento em 

que nossa publicação começa a se consolidar e a ganhar reconhecimento, o 

que se deve à coesão e vontade de acertar de seu corpo editorial, ao cuidadoso 

planejamento de seu conteúdo e elaboração gráfica, assim como à competência 

dos mais de cem colaboradores reunidos nos dois primeiros números – que 

abordaram as cadeias produtivas da cana-de-açúcar e dos citros, respectiva-

mente.

Neste terceiro exemplar, o tema tratado é a “cadeia produtiva da carne 

bovina”, da maior relevância para o país, pois representa 8% das nossas ex-

portações agropecuárias, abaixo apenas da soja, celulose/papel, açúcar e 

frango. Fatia considerável do agronegócio brasileiro, a carne bovina contribui 

atualmente com U$ 1,95 bilhões para a nossa balança comercial, suportando 

com competência os déficits dos demais setores da nossa economia. Estamos 

certos de que será mais uma contribuição relevante ao agronegócio brasileiro 

e um passo adiante no fortalecimento de Visão Agrícola, que tem sido, nesses 

seus primeiros 16 meses de vida, muito bem aceita e avaliada pela comunidade 

ligada à agricultura brasileira.

Estamos convictos que seremos bem sucedidos, pois, a cada número (sem-

pre sob a coordenação de um especialista ligado à área tratada), a Comissão 

Editorial vem trabalhando com total liberdade na busca da contribuição de 

autores que tenham competência reconhecida por seus pares. É também uma 

preocupação editorial de Visão Agrícola ampliar ao máximo sua abrangência 

temática, procurando apresentar diversidade institucional e de autores. Este 

número, por exemplo, contém artigos de 79 especialistas, provenientes de 

31 instituições/empresas distintas, que discorrem sobre diversos avanços e 

novidades da área.

Evitando a endogenia, Visão Agrícola pretende sempre somar qualidade 

técnica com abrangência de conteúdo, não se deixando pautar por influências 

políticas, partidárias ou institucionais. Seguindo essa filosofia, o futuro de 

nossa revista será, temos certeza, promissor e brilhante.
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