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NOTA TÉCNICA II

Projeções de Longo Prazo Para a 
Agricultura

1 Introdução

Esta nota técnica é um resumo das principais conclusões do trabalho Brasil 
– Projeções do Agronegócio 2016-2017 a 2026-2027, divulgado recente-
mente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O 
trabalho tem por objetivo indicar possíveis direções do crescimento da agro-
pecuária e fornecer subsídios aos formuladores de políticas públicas quanto 
às tendências de produtos do agronegócio.  

O período analisado abrange os próximos dez anos. Entretanto, por vários 
interesses, as projeções se estenderam até 2050. Este período longo interes-
sa, em especial, às áreas ligadas ao meio ambiente. Adicionalmente, várias 
instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization – FAO) e a Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), têm 
trabalhado com períodos além de dez anos. O Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA), referência importante em projeções de longo 
prazo, concentra-se nas projeções para os próximos dez anos.

Em geral, neste estudo, o período-base das projeções abrange os anos de 
1994 até 2015/2016. No período a partir de 1994, o Plano Real introduziu 
uma fase de estabilização econômica, e isso permitiu a redução de incertezas 
nas variáveis analisadas. As projeções foram realizadas utilizando modelos 
econométricos de séries temporais, os quais são modelos com grande utili-
zação em previsões de séries.

O trabalho foi realizado por um grupo de técnicos do Mapa e da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Beneficiou-se, também, de 
valiosa contribuição de pessoas/instituições que analisaram os resultados 
preliminares e informaram seus comentários, pontos de vista e ideias sobre 
os resultados das projeções.

NÚMERO 36 — 3 ˚ TRIMESTRE DE 2017

TEXTO ELABORADO COM INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS ATÉ O DIA 21/08/2017



2

C
arta d

e C
o

n
ju

n
tu

ra | 36 | 3˚ trim
estre de 2017

2 O cenário das projeções
 
A divulgação dos dados do produto interno bruto (PIB), no primeiro tri-
mestre de 2017, ilustra bem uma das partes do cenário das projeções para 
este ano. O PIB apresentou crescimento de 1,0% na comparação do pri-
meiro trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2016, levando-se em 
consideração a série com ajuste sazonal. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), esta foi a primeira alta nessa comparação, 
após oito trimestres consecutivos de queda. Na comparação com igual perí-
odo de 2016, o PIB recuou 0,4%: a agropecuária teve expansão de 13,4%, a 
indústria cresceu 0,9% e os serviços (0,0%) apresentaram estabilidade.

Diferentemente de 2016, quando houve forte seca atingindo regiões produ-
toras, especialmente nas áreas de cerrado e no Nordeste, a safra de milho foi 
fortemente afetada, tendo sido 20% menor do que a safra anterior.  Neste 
ano, as previsões indicam safra recorde de grãos, por volta de 233 milhões 
de toneladas, sendo que, em 2016, foi de 186,6 milhões de toneladas. A 
produtividade da agricultura é a principal fonte de crescimento neste ano, 
estando estimado um acréscimo de 20%.

Os preços internacionais foram favoráveis até o mês de maio deste ano, 
período em que escrevemos o relatório. O complexo soja (soja grão, farelo 
de soja e óleo de soja), as carnes, os produtos do complexo sucroalcooleiro, 
o café e o milho têm apresentado aumentos em relação a 2016. Por sua vez, 
os preços internos (recebidos pelos produtores) para diversos produtos são 
neste ano superiores aos históricos (Tabela 1). Mas, com exceção do algo-
dão, os demais têm neste ano preços mais baixos do que em 2016.

O Brasil teve alguns problemas com relação às carnes, pois foram identifica-
das irregularidades em alguns frigoríficos. Mas medidas foram tomadas pelo 
governo de modo que a fase mais difícil parece estar superada. 

TABELA 1
Brasil – Preços de produtos agrícolas 
(valores nominais)*  

*Dados disponíveis em:< http://cepea.esalq.usp.br/trigo/?page=857>. Acesso em: maio 2017 
Fonte: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP)

Produto Unidade Média Histórica 2015 2016 2017 

Trigo R$/Ton 557,70 656,06 756,89 606,36 

Algodão libra peso de pluma 150,31 209,90 257,23 275,46 

Boi  R$/Arroba 76,58 145,42 152,90 142,76 

Soja grão R$/sc60kg 42,55 68,34 77,43 66,38 

Milho R$/sc60kg 23,69 28,58 44,06 32,50 

Arroz R$/sc50kg 30,41 36,96 45,94 44,20 
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Como trabalhos têm mostrado, atualmente o Brasil é um dos países que 
têm apresentado uma das maiores taxas de crescimento da produtividade 
agropecuária (Fuglie, Wang e Ball, 2012). Nos últimos 30 anos, a taxa média 
anual de crescimento da produtividade total dos fatores (PTF) foi de 3,5%, 
considerada uma taxa elevada (Gasques et al., 2016). Esses resultados mos-
tram sem dúvida que a tecnologia tem sido o principal fator a estimular o 
crescimento da agricultura. Uma função de produção agropecuária para o 
Brasil, ajustada com uma série de produtos e insumos, mostrou que 58,4% 
do crescimento da produção se deve à tecnologia, 25,1%, à terra, e 15,4%, 
ao trabalho.

Finalmente, observamos que outras instituições, como OECD-FAO e 
USDA, admitem que os resultados a serem apresentados são baseados em 
suposições que afetam a oferta, a demanda, o comércio e os preços das 
commodities, além de mudanças em políticas setoriais e macroeconômicas.

3 Principais resultados

Os produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro deverão ser algodão 
em pluma, milho, carne suína, carne de frango e soja grão. Entre as frutas, 
os destaques são a manga, a uva e o melão. O mercado interno e a demanda 
internacional serão os principais fatores de crescimento para a maior parte 
desses produtos, pois indicam também o maior potencial de crescimento da 
produção nos próximos dez anos. 

A produção de grãos deverá passar de 232 milhões de toneladas, em 
2016/2017, para 288,2 milhões de toneladas em 2026/2027. Isso indica um 
acréscimo de 56 milhões de toneladas à produção atual do Brasil, o que re-
presenta uma taxa de crescimento de 24,2%.

Como se tem destacado em relatórios anteriores, esse avanço, entretanto, 
exigirá um esforço de crescimento que deve consistir em infraestrutura, in-
vestimento em pesquisa e financiamento. Essas estimativas são compatíveis 
com a expansão da produção de grãos nos últimos dez anos, já que a mes-
ma teve um crescimento de 63%, de acordo com os dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). Esse resultado indica haver potencial 
de crescimento para atingir os valores projetados. Milho, soja e trigo devem 
continuar puxando o crescimento de grãos. 

A produção de carnes (bovina, suína e aves) entre 2016/2017 e 2026/2027 
deverá aumentar em 7,5 milhões de toneladas, o que representa um acrés-
cimo de 28% em relação à produção de carnes de 2016/2017. As carnes de 
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frango (33,4%) e suína (28,6%) são as que devem apresentar maior cresci-
mento nos próximos anos. A produção de carne bovina deve crescer 20,5% 
entre o ano-base e o final das projeções.

O crescimento da produção agrícola no Brasil deve continuar acontecendo 
com base na produtividade. Em grãos, esse fato é verificado ao observar 
que, para os próximos dez anos, a previsão é de que a produção cresça 
24,2%, mas que a área plantada cresça apenas 17,3%. Deverá manter-se for-
te o crescimento da produtividade total dos fatores, conforme trabalhos 
recentes têm mostrado (Fuglie, Wang e Ball, 2012; Gasques et al., 2016). O 
crescimento com base na produtividade deverá ocorrer mesmo nas regiões 
novas do Norte do Brasil e na região chamada de Matopiba, formada pelos 
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

As estimativas realizadas para os próximos dez anos são de que a área total 
plantada com lavouras deve passar de 74 milhões de hectares em 2016/2017 

TABELA 2
Principais tendências da produção nos próximos dez anos

Fonte: Coordenação-Geral de Estudos Ambientais e da Amazônia (CGEA)/Departamento de Competitividade, Economia e Estatística (DCEE)/Secretaria de 
Política Agrícola (SPA)/Mapa e Sistema de Gestão Integrada (SGI)/Embrapa
Nota: * Grãos: corresponde à relação das lavouras levantadas pela Conab em seus levantamentos de safras (algodão caroço, amendoim total, arroz, aveia, canola, 
centeio, cevada, feijão total, girassol, mamona, milho total, soja, sorgo, trigo e triticale.

Grãos* Unidade 2016/17 
Projeção Variação% 

2016/17 a 
2026/27 2026/27      Lsup. 

Produção Mil t 232.024 288.173 a 343.814 24,2 

Área Plantada Mil ha 60.362 70.828 a 85.840 17,3 

Acréscimo de 56,1 milhões de toneladas de grãos e 10,5 milhões de hectares 

Produto Unidade 2016/17 
Projeção Variação% 

2016/17 a 
2026/27 2026/27  Lsup. 

Carne Frango Mil t 13.440 17.930 a 20.608 33,4 

Carne Bovina Mil t 9.500 11.444 a 13.991 20,5 

Carne Suína Mil t 3.815 4.905 a 5.725 28,6 

Total Mil t 26.755 34.278 a 40.323 28,1 

Acréscimo de 7,5 milhões de toneladas de carnes 
 

TABELA 3
Projeções de grãos em regiões selecionadas – período de 2016/2017 a 2026/2027

Fonte: CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SGI/Embrapa
Nota: * Grãos: corresponde à relação das lavouras levantadas pela Conab em seus levantamentos de safras (algodão caroço, amendoim total, arroz, aveia, canola, 
centeio, cevada, feijão total, girassol, mamona, milho total, soja, sorgo, trigo e triticale).

Grãos - 
Regiões 

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) 
2016/17 2026/27 Var.% 2016/17 2026/27 Var.% 

Grãos 232.024 288.173 24,2 60.362 70.828 17,3 
Grãos regiões selecionadas - Mil Toneladas Mil hectares 

Região Sul 83.838 101.908 21,6 19.627 21.356 8,8 
Região 
Centro-
oeste 

98.950 128.878 30,2 24.616 32.391 31,6 

Região 
Norte 9.059 11.653 28,6 2.832 3.457 22,1 

Grãos - Região Norte estados selecionados - Mil Toneladas Mil hectares 
Rondônia 1.724 2.169 25,8 535 545 1,9 

Pará 2.590 3.556 37,3 850 1.029 21,0 
Tocantins 4.413 5.634 27,7 1.330 1.775 33,5 
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para 84 milhões em 2026/2027, ou seja, um acréscimo de 10 milhões de hec-
tares. Essa expansão está concentrada em soja, mais 9,3 milhões de hectares; 
cana-de-açúcar, mais 1,9 milhão; e milho, 1,3 milhão de hectares. Algumas 
lavouras, como café, arroz e feijão, entretanto, devem perder área, mas a re-
dução será compensada por ganhos de produtividade. 

A expansão de área de soja e cana-de-açúcar deverá ocorrer pela incorpo-
ração de áreas novas, de pastagens naturais, e também pela substituição de 
outras lavouras que deverão ceder área.

O mercado interno, juntamente com as exportações e os ganhos de produti-
vidade, deverão ser os principais fatores de crescimento na próxima década. 
Em 2026/2027, 40% da produção de soja devem ser destinados ao mercado 
interno, no milho, 55,5%, e no café, 45% da produção devem ser consumi-
dos internamente. Haverá, assim, uma dupla pressão sobre o aumento da 
produção nacional, devido ao crescimento do mercado interno e das expor-
tações do país. 

Nas carnes, também haverá forte pressão do mercado interno: do aumento 
previsto na produção de carne de frango, 66,2% da produção de 2025/2027 
serão destinados ao mercado interno; da carne bovina produzida, 76,2% de-
verão ir ao mercado interno, e na carne suína, 80,3%. Deste modo, embora 
o Brasil seja, em geral, um grande exportador para vários desses produtos, o 
consumo interno será predominante no destino da produção.

Deverão continuar expressivas e com tendência de elevação as participações 
do Brasil no comércio mundial de carnes bovina, de frango e suína, mas o 
mercado interno permanece com forte participação na produção nacional. 
Além da importância em relação a esses produtos, o Brasil deverá manter a 
liderança no comércio mundial em café e açúcar.

Finalmente, as projeções regionais estão indicando que os maiores aumentos 
de produção, e de área, da cana-de-açúcar, devem ocorrer nos estados de 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, embora estes três 
últimos sejam ainda estados de produção pequena. Mas São Paulo, como 
maior produtor nacional, também, projeta expansões elevadas de produção 
e de área desse produto. 

Os estados da Bahia e do Tocantins devem liderar o crescimento da produ-
ção de milho nos próximos anos. Entre os grandes produtores, Mato Gros-
so deve continuar liderando a expansão da produção de milho e soja no país 
com aumentos previstos na produção de 41,4% e 34,1%, respectivamente. 
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O acréscimo da produção de milho deve ocorrer especialmente pela expan-
são da produção do milho de segunda safra. Mas a soja deve apresentar forte 
expansão em estados do Norte, especialmente, Tocantins, Rondônia e Pará. 
Nestes três estados deverá ocorrer forte crescimento da produção de soja 
durante o período das projeções. Contribuem para isso a atração que a cultu-
ra apresenta e a abertura de novos modais de transporte nos próximos anos. 

A região denominada Matopiba, 
por estar situada nos estados brasi-
leiros de Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia, deverá apresentar aumento 
elevado da produção de grãos, assim 
como sua área deve apresentar tam-
bém aumento expressivo. As proje-
ções indicam que essa região deverá 
produzir cerca de 26,5 milhões de 
toneladas de grãos em 2026/2027 
(aumento de 29,3% em relação a 
2016/2017) e uma área plantada de 
grãos entre 8,4 milhões e 11 milhões 
de hectares ao final do período das projeções.
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GRÁFICO 1
Projeções de exportação de 2016/2017 a 2026/2027 – 
produtos mais dinâmicos 
(variação percentual de quantidades exportadas)

Fonte : CGEA/DCEE/Mapa e SGI/Embrapa

37,8

33,5

77,4

36,4

37,5

41,8

37,6

35,0

69,3

43,8

40,2

39,0

38,3

Milho
Soja Grão

Algodão Pluma
Açúcar

Leite
Carne Suína

Carne de Frango
Carne Bovina

Manga
Uva

Melão
Mamão (Papaya)

Celulose



7

C
arta d

e C
o

n
ju

n
tu

ra | 36 | 3˚ trim
estre de 2017

Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac)

José Ronaldo de Castro Souza Júnior – Diretor
Marco Antônio Freitas de Hollanda Cavalcanti – Diretor Adjunto

Grupo de Conjuntura

Equipe Técnica:

Christian Vonbun
Estêvão Kopschitz Xavier Bastos
Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos
Leonardo Mello de Carvalho
Marco Aurélio Alves de Mendonça
Marcelo Nonnenberg
Maria Andréia Parente Lameiras
Mônica Mora Y Araujo de Couto e Silva Pessoa
Paulo Mansur Levy
Vinicius dos Santos Cerqueira
Sandro Sacchet de Carvalho

Equipe de Assistentes:

Augusto Lopes dos Santos Borges
Beatriz Cordeiro Araújo
Felipe dos Santos Martins
Luciana Pacheco Trindade Lacerda

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não 
exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Repro-
duções para fins comerciais são proibidas.


