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O Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
(Dimac) do Ipea, com base nas estimativas para 2020 do Levantamento Sistemáti-
co da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e em projeções próprias para a pecuária a partir dos primeiros resultados 
da Pesquisa Trimestral do Abate, Produção de Ovos de Galinha e Leite, revisou a 
estimativa de crescimento do produto interno bruto (PIB) do setor agropecuário 
de 2020 para 1,5%. Para 2021, o Grupo de Conjuntura projetou crescimento de 
1,2% para o PIB agropecuário. Nessa projeção foram incluídas as informações 
recentemente divulgadas do prognóstico da produção agrícola do IBGE, além de 
projeções de safra da lavoura da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A análise do comércio exterior da cadeia do agronegócio mostra que as exportações 
brasileiras de janeiro a outubro cresceram 6% (em valor) em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. As altas do açúcar (63%), carne suína (49%), soja 
(21%), algodão (21%) e carne bovina (20%) foram os maiores destaques. Quanto 
às importações brasileiras de produtos do agronegócio, os dez principais produtos 
de importação apresentaram queda de 5% diante de 2019. A queda foi puxada 
pelo salmão, pelo malte, pelos produtos hortícolas e pelo trigo, com reduções de 
34%, 10%, 8% e 5%, respectivamente, no valor importado.

Na análise detalhada dos mercados e preços agropecuários domésticos, feita pelo 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Pau-
lo (Cepea/USP), constatou-se que, no terceiro trimestre do ano, entre os produtos 
analisados, os preços agropecuários retornaram à tendência de alta, com exceção 
do trigo, da batata e dos ovos. No entanto, a razão de alta variou de produto para 
produto. A partir desta edição, o Cepea também passará a analisar os etanóis.

A seção de crédito rural destaca o bom desempenho das contratações do crédito 
no ano-safra 2020-2021, em especial nas linhas de custeio e investimento, o que 
indica condições favoráveis para este início de plantio. A análise aponta ainda que, 
além da expansão do crédito, a inadimplência no setor continua baixa.

Por fim, esta Nota de Conjuntura conta com a análise do setor de insumos. Nela 
apresenta-se o comportamento do consumo efetivo de fertilizantes, que está com 
patamares acima dos dois anos anteriores, o que é um bom indicativo para a sa-
fra 2020-2021. No entanto, o volume importado de pesticidas para 2020 aponta 
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ainda uma dependência grande da oferta internacional. De forma adicional, foram 
analisados os preços do fertilizante químico e o índice de preços de pesticidas apli-
cados à soja, por ser a cultura de maior importância para o PIB agropecuário do 
Brasil. Ambos apontam altos custos de produção.  

1 PIB agropecuário de 2020 e 20211

O Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
(Dimac)  do Ipea, com base nas estimativas para 2020 do Levantamento Sistemáti-
co da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e em projeções próprias para a pecuária a partir dos primeiros resultados 
da Pesquisa Trimestral do Abate, Produção de Ovos de Galinha e Leite, revisou a 
estimativa de crescimento do produto interno bruto (PIB) do setor agropecuário 
de 2020 de 1,9% (como divulgado na Nota de Conjuntura 8, da Carta de Conjun-
tura no 49)2 para 1,5%.

A revisão da nossa estimativa é explicada por quedas nas projeções de novembro 
dos três componentes – lavoura, pecuária e outros – ante as divulgadas no mês de 
outubro. O valor adicionado (VA) da lavoura teve previsão revista de 3,9% para 
3,8%, principalmente pela revisão da estimativa para a produção de trigo. Para o 
VA da pecuária, a queda prevista de 1,5% foi elevada para 2,0%, em virtude de um 
recuo mais forte da produção de carne bovina no terceiro trimestre em relação ao 
que havíamos projetado. E o componente outros3 que, apesar de ser o de menor 
peso no PIB, foi o que apresentou maior queda na revisão – de -6,4% para -9,4% – 
resultado do desempenho muito ruim da produção de pesca e aquicultura no ano.

Para 2021, o Grupo de Conjuntura projetou crescimento de 1,2% para o PIB 
agropecuário. Nessa projeção foram incluídas as informações recentemente 
divulgadas do prognóstico da produção agrícola do IBGE, além de projeções de safra 
da lavoura da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Para os produtos da 
pecuária e o componente outros, as projeções foram calculadas a partir de modelos 
econométricos próprios. A previsão anterior (da Nota de Conjuntura 8), feita com 
base nos prognósticos iniciais de safra da Conab e da FAO, era de um crescimento 
maior em 2021, de 2,1%.

1.1 PIB agropecuário de 2020

A revisão da projeção feita pelo Grupo de Conjuntura para o PIB agropecuário em 
2020 é de crescimento de 1,5% (gráfico 1). De todos os componentes, o VA da la-
voura é o único que mantém crescimento positivo, com 3,8%. Como apresentado 
nas edições anteriores da Carta de Conjuntura, o bom desempenho da lavoura para 
este ano é explicado por estimativas de crescimento dos seus principais produtos – 
soja, cana-de-açúcar, milho e café. Dessas quatro culturas, apenas a cana-de-açúcar 
ainda está em fase de colheita e pode sofrer revisões mais significativas. O milho e 

1 Subseção elaborada por Pedro M. Garcia, José Ronaldo de C. Souza Júnior e Ana Cecília Kreter, todos da Dimac/Ipea, e por Fabio Servo, 
da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset)/Ipea.
2 Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/revisao-da-estimativa-do-pib-agropecuario-brasileiro-em-
2020-e-em-2021/>.
3 O componente outros inclui: produtos da exploração florestal e da silvicultura; pesca e aquicultura (peixe, crustáceos e moluscos).

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/revisao-da-estimativa-do-pib-agropecuario-brasileiro-em-2020-e-em-2021/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/10/revisao-da-estimativa-do-pib-agropecuario-brasileiro-em-2020-e-em-2021/
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o café, que finalizam sua colheita no terceiro trimestre, tiveram previsões de cresci-
mento da produção revisadas para cima, de queda de 0,1% para alta de 0,3% e de 
alta de 21,5% para crescimento de 21,6%, respectivamente (gráfico 2). No entan-
to, essas revisões marginais foram mais do que compensadas por uma revisão para 
baixo da estimativa para a produção de trigo, o que reduziu nossa previsão de alta 
no VA da lavoura, de 3,9% para 3,8%.4 Como o cereal ainda se encontra em sua 
fase de colheita, que é concentrada no quarto trimestre do ano, ele está mais sujeito 
a revisões significativas até o fechamento da produção. Na publicação do LSPA de 
novembro, houve nova revisão negativa consecutiva, alterando o crescimento de 
30,6% para uma alta de 22,4%.

A pecuária, por sua vez, tem apresentado este ano um resultado aquém do espera-
do. Nossa revisão da estimativa aponta uma queda de 2,0% do VA em 2020, diante 
da queda de 1,5% projetada no mês de outubro pelo Grupo de Conjuntura. De 
todos os segmentos, o VA da carne bovina é o que mais deve contribuir negativa-
mente para esse resultado, para a qual projetamos uma queda de 5,5% (gráfico 3). 
Na última projeção divulgada em novembro, a redução foi de 5,2%.

Como apontado na Carta de Conjuntura no 48, o desempenho negativo da produ-
ção de carne bovina é explicado tanto por fatores de oferta quanto de demanda. Em 
função do elevado volume de exportações para a China em 2019 e 2020, houve 
uma forte alta do abate de animais mais jovens – novilhos e, principalmente, novi-
lhas (tabela 1). Para recompor o rebanho, o pecuarista reduziu o abate de matrizes e 
futuras matrizes (novilhas). Esse movimento, aliado a uma menor demanda interna 
por carne de cortes mais nobres por conta da pandemia do novo coronavírus, tem 
contribuído para a menor produção de carne bovina em 2020.

É importante notar, no entanto, que a queda na produção de carne bovina é infe-
rior à queda no abate. Isso ocorre porque a produção bovina depende também do 
peso da carcaça do animal abatido. Ademais, entre os tipos bovinos, entre janeiro 
e junho deste ano, a redução no abate de bois (-1,0%) foi menos acentuada que a 
4 A Conab também publica regularmente estimativas para a safra 2019-2020. Considerando-se os dados da instituição, o crescimento do 
VA da lavoura para 2020 será de 3,8%, resultado semelhante ao do IBGE.

GRÁFICO 1
Previsão de crescimento do PIB agropecuário por 
componente (ao final de 2020) 
(Taxa de variação em relação ao ano anterior, em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

GRÁFICO 2
Estimativas de produção para a lavoura segundo o 
LSPA, por produto (set.-out./2020)
(Taxa de variação em relação à safra anterior, em %)

Fonte: IBGE.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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de vacas (-18,2%), novilhos (-2,7%) e 
novilhas (-20,1%) ante igual período de 
2019. Como os bois são a espécie de bo-
vinos com mais cabeças abatidas e tam-
bém os de maior peso, a produção de 
carne bovina, em peso, caiu menos que 
o total de animais abatidos. Além disso, 
é possível observar que a produtividade 
está mais elevada neste ano, na medida 
que as variações no peso das carcaças são 
mais positivas que as do número de ani-
mais abatidos, e esse fenômeno ocorreu 
para todas as espécies de bovinos. Em 
relação ao último trimestre, ainda pre-
vemos uma queda em relação ao mesmo período do ano anterior, embora menor 
que a observada nos trimestres passados. A queda menor se deve a uma menor base 
de comparação, pois os meses de novembro e dezembro de 2019 contaram com 
uma produção de carne bovina mais próxima dos níveis observados neste ano.

Diferentemente da produção de carne bovina, o ciclo de vida até o abate de suínos 
e aves é mais curto, e o sistema de produção na maior parte dos estabelecimentos 
é integrado, o que permite uma reposição mais rápida de animais para iniciar um 
novo ciclo. Nesse sentido, a produção de suínos continua em ritmo elevado com 
crescimento acumulado no ano de 8,6%, em relação ao mesmo período do ano 
anterior, respondendo à forte demanda externa. No terceiro trimestre, a produção 
de carne suína cresceu 9,4%, acelerando a alta expressiva que já apresentava entre 
os meses de janeiro e junho. O principal motivo desse resultado é o volume das 
exportações, principalmente para a China, que permanece muito forte desde 2018, 
com o início da peste suína africana (PSA). Para as produções de aves e leite, nossas 
projeções indicam pequeno crescimento, de 0,2% e 0,8%, respectivamente. Por 
fim, a produção de ovos vem apresentando desaceleração nas taxas de crescimento 
interanuais, mas ainda assim deve ter alta de 2,8% no ano.

No tocante ao componente outros, é esperada forte queda de 9,4% por conta da 
diminuição na produção de pesca e aquicultura. Os resultados da Pesquisa Indus-
trial Mensal de Produção Física (PIM-PF), que reflete a produção primária desses 
dois segmentos, apontam uma queda acumulada até agosto de 27,7% em relação 

GRÁFICO 3
Estimativas para o VA pecuária em 2020 versus 
resultado acumulado até setembro de 2020
(Em %)

Fonte: IBGE e projeções da Dimac/Ipea.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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TABELA 1
Número de animais bovinos abatidos e peso total das carcaças em relação ao mesmo período do ano anterior
(Em %)

Fonte: IBGE.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Animais bovinos 
2019/2018 (jan. a dez.) 2020/2019 (jan. a jun.) 

Cabeças abatidas Peso das carcaças Cabeças abatidas Peso das carcaças 
Bovinos (Total) 1,3 2,9 -8,1 -5,2 
Bois 2,7 4,2 -1,0 0,7 
Vacas -4,8 -3,5 -18,2 -16,7 
Novilhos 3,4 4,1 -2,7 0,3 
Novilhas 11,4 12,7 -20,1 -10,8 



5

Carta de Conjuntura
| 49 | N

ota 21 | 4˚ trim
estre de 2020

ao mesmo período do ano anterior.5  Nossa projeção é de uma leve melhora nos 
últimos meses de 2020, fechando o ano com queda de 26,0%. A produção florestal 
e da silvicultura deve compensar apenas parcialmente essa queda e encerrar o ano 
com crescimento de 1,5%.

1.2 PIB agropecuário em 2021

Para 2021, o Grupo de Conjuntura revisou a projeção de crescimento do PIB 
agropecuário de 2,0% para 1,2% (gráfico 4). A nova projeção leva em consideração 
as estimativas divulgadas no prognóstico da produção agrícola,6 complementadas 
pelas previsões do segundo levantamento do Boletim de Grãos da Safra 2020/2021 
da Conab e da FAO. Nossa estimativa para o VA da lavoura é de crescimento de 
0,4%, sustentado por uma expectativa de novas safras recordes de soja (4,6%) e 
milho (2,6%) para 2021.7 No entanto, a queda em outras culturas deve compensar 
parte da contribuição positiva desses dois grãos.

As estimativas do LSPA apresentam 
quedas para a produção de arroz e algo-
dão em 2021 em relação a 2020 – 2,4% 
e 11,9%, respectivamente. Além disso, 
nossa nova projeção incorpora estimati-
vas que apontam quedas elevadas para 
café e laranja. O café, devido ao ano ne-
gativo de sua bienalidade, tem projeção 
de queda em 2021 de 10,7%. No caso 
da laranja, nossa projeção é de queda de 
21,1%, explicada principalmente por 
uma expectativa de redução forte na 
produção do cinturão citrícola de São 
Paulo e do Triângulo Mineiro. O Fundo 
de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) tem estimativa de queda de 25,9% para a 
produção de laranja na região, devido, em parte, aos problemas climáticos na época 
das floradas. Em 2019, essa região respondeu por 83% da produção brasileira de 
laranja.

Para a pecuária, nossa expectativa é de crescimento de 4,4%, com contribuição 
positiva de todos os segmentos – bovinos, frango, suínos, leite e ovos. Esse cresci-
mento, liderado pela produção de carne bovina, deve reverter a queda observada 
em 2020. Em relação ao componente outros, nossa projeção é de queda de 3,5%.

5 Por carência de informações estatísticas para os segmentos do componente outros, o IBGE utiliza os dados da PIM-PF como proxies 
para evoluir a produção de cada um deles nas Contas Nacionais Trimestrais, apesar de essas informações dizerem respeito a produtos 
industrializados.

6  O primeiro prognóstico da produção agrícola do IBGE, publicado em novembro de 2020, conta com as estimativas para o algodão 
herbáceo, amendoim (primeira safra), arroz, feijão (primeira safra), milho (primeira safra) e soja. Para os demais produtos ou safras sem 
informação no LSPA, foram utilizados os dados de outras fontes.
7 Considerando-se os dados da Conab, o crescimento do VA da lavoura para 2021 será de 1,4%. A diferença de 1 ponto percentual (p.p.) 
entre a estimativa prevista a partir do prognóstico do IBGE e da Conab se deve, principalmente, às safras de soja, milho e algodão.

GRÁFICO 4
Previsão de crescimento do PIB agropecuário por 
componente (ao final de 2021) 
(Taxa de variação em relação ao ano anterior, em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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2 Comércio exterior de produtos do agronegócio8

A tabela 2 mostra a variação das exportações dos principais produtos de exportação 
(PPEs) do agronegócio no acumulado do ano em 2019 e 2020, em valor, quan-
tidade e preços médios. De acordo com os dados, as exportações desses produtos 
cresceram 6% no período, sendo esse crescimento resultado de elevações muito 
fortes e decréscimos bastante intensos.

Os produtos do complexo da soja apresentaram, mais uma vez, crescimento em 
seus embarques em 2020 em relação ao mesmo período de 2019 (janeiro a outu-
bro). A soja em grãos teve um aumento de 21% em valor e 24% em quantidade, 
com uma retração de 2% nos preços médios. O principal destino das exportações 
da soja em grãos continua sendo a China, que, em observância ao mesmo perío-
do de 2019, apresentou um crescimento de aproximadamente 13%, passando de 
US$ 17,7 bilhões em 2019 para US$ 20,5 bilhões em 2020. Em seguida, vem a 
União Europeia,9 com um crescimento de aproximadamente 38% nas suas impor-
tações de soja brasileira. Posteriormente, estão os países da Ásia (exceto China)10 
e o Oriente Médio,11 apresentando um crescimento de aproximadamente 33% e 
1,5%, respectivamente. 

O expressivo aumento de exportação da soja brasileira nesse período pode ser ex-
plicado pelo crescimento da demanda externa, principalmente da China, somado 
à desvalorização do real ante o dólar de mais de 30% desde o início de 2020. Além 
desses fatores, a Argentina, terceira maior produtora do grão, teve uma produção 
menor neste ano.

8 Seção elaborada por Marcelo Nonnenberg, Alícia Cechin e Michelle Márcia Viana Martins da Diretoria de Estudos e Relações 
Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
9 Países considerados: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia e Luxemburgo.
10 Países considerados: Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Vietnã, Camboja, 
Índia, Paquistão, Myanmar, Bangladesh e Mongólia.
11 Países considerados: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrain, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, 
Líbano, Omã, Síria e Turquia.

TABELA 2
2Exportação: valor,1 peso2 e preço médio3 para os principais produtos do agronegócio 
(jan.-out./2019-2020)

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 
Elaboração: Equipe da Dinte/Ipea.
Notas: 
¹ Em US$ milhões.
² Em 1 mil toneladas.
3 Em percentual.

PPE Valor Peso Variação do 
preço médio 2019 2020 Variação 2019 2020 Variação 

Soja mesmo triturada 23.078 27.981 21% 65.856 81.437 24% -2% 
Carne de bovino congelada, 
fresca ou refrigerada 5.049 6.066 20% 1.265 1.414 12% 8% 

Açúcar de cana, em bruto 3.673 5.998 63% 13.061 21.908 68% -3% 
Celulose 6.540 5.045 -23% 12.866 13.470 5% -26% 
Farelo e resíduos da extração de 
óleo de soja 4.885 4.984 2% 13.859 14.628 6% -3% 

Carne de frango congelada, fresca 
ou refrig.incl.miudos 5.330 4.566 -14% 3.280 3.230 -2% -13% 

Milho em grãos 5.816 4.100 -30% 34.458 25.141 -27% -3% 
Café cru em grão 3.766 3.853 2% 1.842 1.841 0% 2% 
Algodão em bruto 1.784 2.160 21% 1.079 1.422 32% -8% 
Carne de suíno congelada, fresca 
ou refrigerada 1.178 1.757 49% 534 753 41% 6% 

Demais produtos 11.559 10.816 -6% - - - - 
Total 72.659 77.327 6% - - - - 
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De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture – USDA), verifica-se um aumento na estimativa de 
produção de soja do Brasil para a safra 2020-2021, passando de 126 milhões de 
toneladas (safra 2019-2020) para 133 milhões de toneladas, um crescimento de 
aproximadamente 5,5%. A previsão mais recente da Conab é ainda mais otimista, 
antevendo um crescimento de 8,1% no mesmo período. Ainda de acordo com o 
USDA, os Estados Unidos e a Argentina também devem aumentar a produção em 
21,4% e 7,6%, respectivamente, como consta na tabela 3. No entanto, apesar das 
133 milhões de toneladas esperadas para a produção brasileira, apenas 85 milhões 
de toneladas devem ser exportadas, o que representa uma redução de 9,1% em 
relação à safra 2019-2020, conforme pode ser verificado na tabela 3.

Espera-se que os preços internacionais da soja mantenham-se elevados, principal-
mente pelo fato de o Brasil estar passando por um período de pouca chuva, fenô-
meno conhecido como La Niña, principalmente no sul do país. Internamente, o 
Brasil deve continuar apresentando preços elevados, influenciados principalmente 
pelo Chicago Board of Trade (CBOT) – preço internacional – e pela oferta reduzi-
da da soja no mercado doméstico. 

Outro setor beneficiado pelas exportações do período de janeiro a outubro de 
2020, ante o mesmo período em 2019, foi a indústria sucroalcooleira, cujos em-
barques de açúcar apresentaram um aumento de 63% no valor exportado e 68% 
em toneladas, em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo 
um volume recorde nos envios para o mês de outubro. A receita obtida pela venda 
da commodity somou US$ 6 bilhões, correspondente ao embarque de 21.908 mil 
toneladas. Apesar da retração de 3% nos preços médios, o câmbio favorável às 
exportações e a maior produção nacional têm beneficiado o Brasil nesse mercado. 
Outro ponto que favoreceu os envios brasileiros foi a menor oferta em importantes 
países concorrentes, como a Tailândia, que teve sua produção afetada por proble-
mas de estiagem. O destaque para esse mercado é a China, que quase dobrou as 
compras de açúcar do Brasil em 2020 em relação às importações em 2019. Desde 
2018 o país asiático tem comprado o açúcar brasileiro de forma moderada, após 
uma gradual redução da tarifa alfandegária, que encarecia o produto em até 95% 
e inviabilizava a compra da commodity pelas tradings que abastecem o mercado 
chinês. Bangladesh também apresentou forte crescimento no período, com impor-
tações 47,10% superiores ao acumulado de 2019.

TABELA 3
Produção e exportação de soja1 
(2019-2020/2020-2021)

Fonte: USDA. Elaboração: Equipe da Dinte/Ipea.
Nota: 1 Em 1 mil toneladas.

País/Safra 
Produção Soja Exportação Soja 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 
Brasil 126,00 133,00 93,50 85,00 
EUA 96,68 117,38 45,72 57,83 
Argentina 49,70 53,50 10,25 7,50 
China 18,10 17,50 5,90 6,30 
Outros 46,82 48,37 10,53 9,70 
Total 337,30 369,74 165,90 166,34 
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Para o mercado de carnes, os segmentos de bovinos e suínos foram beneficiados 
pelo aumento do volume embarcado (20,14% e 41,08%, respectivamente) e do 
preço em dólar (7,5% e 5,74%, nesta ordem). As exportações de carne bovina, para 
o acumulado de 2020 até outubro, somam 1.414 mil toneladas e US$ 6 bilhões – 
crescimento de 11,76% na receita em relação ao observado no mesmo período de 
2019. Entre os principais parceiros comerciais nessa indústria, destacam-se China 
e Hong Kong, responsáveis por consumir 63,7% do volume exportado no acumu-
lado do ano – volume 65,58% maior que o observado em relação ao ano anterior. 
Os países do Oriente Médio e da União Europeia também despontam como os 
principais consumidores da carne brasileira, mas seus consumos indicam reduções 
na ordem de 41,4% e 9,5%, respectivamente, comparado ao ano passado. Aparen-
temente, a logística global foi bastante afetada pela pandemia, prejudicando esses 
fluxos de comércio. Como consequência da redução intensa dos preços do petróleo, 
algumas economias do Oriente Médio sofreram um abalo no seu poder de compra 
e reduziram as importações de carnes. Cenário similar é visto nos embarques de 
carne suína, que tiveram, no mesmo período, crescimento de 49%. Isso se deve à 
PSA em países asiáticos e europeus, que afetou a produção da proteína, principal-
mente na China, favorecendo as exportações brasileiras, que tiveram crescimento 
de 49% em valor e 41% em quantidade. Novamente, os principais destinos da 
carne suína brasileira foram os países asiáticos, sendo que apenas a China consumiu 
57,49% de toda a exportação, um acréscimo de 44,8% em relação a 2019.

Diferentemente das demais proteínas de origem animal, as exportações de carne 
de frango caíram 14% no acumulado do ano em valor, 2% em volume e 13% nos 
preços. Esse cenário de queda é resultado das menores importações de Japão, Ará-
bia Saudita e Emirados Árabes, somando quedas na ordem de US$ 405 milhões. 
Entretanto, a demanda chinesa mantém-se aquecida para o mercado de frango. 
Desde o surto de PSA no país, em 2018, os consumidores têm elevado o consu-
mo de proteína animal a partir da ingestão de aves. Além disso, os surtos de gripe 
aviária na economia asiática no início do ano expandiram as oportunidades de 
exportações brasileiras para a China. Os resultados para o acumulado de 2020 
reforçam um aumento de 11,7% do consumo chinês em comparação com o ano 
passado. Mesma tendência é observada para Hong Kong, com aumento de 21,8% 
nas importações brasileiras. 

As exportações de celulose, que já vinham caindo desde meados de 2019, foram 
afetadas, basicamente a partir de maio deste ano, pela menor demanda dos seto-
res industriais impactados pela pandemia. Verifica-se uma redução no valor das 
exportações brasileiras de 23%, em comparação com o mesmo período de 2019, 
e uma queda nos preços médios de 26%. As exportações para todos os principais 
mercados de destino do Brasil apresentaram reduções. A China, principal mercado, 
apresentou uma queda de aproximadamente 17% em suas importações, seguida 
da União Europeia e dos Estados Unidos, com uma redução de aproximadamente 
64% e 33%, respectivamente, das suas importações de celulose brasileira. 

Os embarques de café em grãos ficaram estáveis no que se refere ao volume expor-
tado, com aumento de 2% nos preços, elevando a receita de exportações na mesma 
magnitude. Esse movimento expressa as vendas de US$ 3,8 bilhões de janeiro a 
outubro de 2020, com envios de 1.841 mil toneladas do bem. Entre os princi-
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pais mercados consumidores, os aumentos de 14,84% e 28,25% das importações 
de Alemanha e Bélgica, respectivamente, contrabalancearam as quedas em outros 
grandes mercados, como Itália, Japão e Estados Unidos. Segundo alguns relatórios 
de consultoria, a redução na demanda internacional pode refletir as restrições atri-
buídas à pandemia sobre o consumo, em que cafés e restaurantes foram os mais 
impactados, afetando o setor cafeeiro. De acordo com o Cepea, um possível novo 
lockdown em países europeus gera preocupações quanto à demanda de café. Entre 
os dez principais produtos de exportação do agronegócio, o milho em grãos apre-
sentou o pior desempenho, com recuo de 9,3 milhões de toneladas, que correspon-
de à retração de 27% no volume exportado, e queda de 3% nos preços, resultando 
na redução de 29,51% nas receitas de exportação na comparação com os resultados 
registrados no acumulado de 2019. O maior consumidor do grão brasileiro (Irã) 
reduziu seu consumo em 65,6%. O mesmo movimento foi acompanhado pelos 
demais importadores, como Japão, Vietnã e Coreia do Sul. A retração na demanda 
global, concomitante à ocupação dos espaços dos portos pela soja, foram os fato-
res que impactaram essa diminuição. Especialistas do USDA chamam a atenção 
para a alteração do cenário internacional no mercado do milho, em que os países 
responsáveis por fornecer grandes volumes exportáveis, como Ucrânia e Rússia, 
apresentaram queda nos últimos meses, mas o fluxo comercial foi compensado por 
aumentos produtivos nos Estados Unidos, reequilibrando o mercado. Nesse cená-
rio, a tendência é o Brasil exportar menos para os mercados asiáticos e expandir as 
exportações para a União Europeia.

Outro produto que apresentou queda no preço médio de exportação foi o algodão, 
cuja redução foi na ordem de 8%, apesar da alta da demanda pelo bem. Mesmo 
com a forte recessão mundial, a oferta manteve-se elevada, e só o Brasil exportou 
1.422 mil toneladas no acumulado de 2020, somando US$ 2.160 milhões em 
exportações, um aumento de 21% em relação a 2019. O aumento do volume em 
toneladas e a desvalorização do real ante o dólar favoreceram a receita de exporta-
ção, mesmo com queda nos preços. Parte desse desempenho é atribuída à expansão 
de 11,2% das exportações para a China, maior importador mundial, e à redução na 
produção de dois grandes exportadores globais, os Estados Unidos e o Paquistão, 
que apresentaram retrações devido à seca. O volume importado também aumen-
tou no Vietnã e Turquia, que consumiram 51% e 546% a mais em relação ao ano 
passado, respectivamente.

A tabela 4 apresenta informações sobre os principais produtos importados (PPIs) 
no período de janeiro a outubro de 2019 e 2020. Até o final de outubro, o valor das 
importações dos produtos do agronegócio apresentou uma redução de 5%, distri-
buída na maioria dos produtos. O trigo, o principal produto da pauta importadora 
brasileira, registrou queda de 5% em valor, e aumento de 2% na quantidade im-
portada, apresentando, assim, uma redução de 6% nos preços médios, no período. 
De acordo com o USDA, a projeção para a produção mundial em 2020-2021 é de 
770,49 milhões de toneladas, 0,8% maior que a da safra 2019-2020. Os principais 
responsáveis por esse aumento são Canadá, Austrália e União Europeia. Na Améri-
ca no Sul, projeta-se uma safra menor tanto no Brasil como na Argentina. No caso 
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brasileiro, de acordo com a Conab, com o avanço da colheita, já são notadas as per-
das na produção. Estima-se uma redução na produção nacional, em comparação 
com a safra passada de 7%.  Sendo assim, espera-se que o preço dessa commodity 
mantenha-se elevado nos próximos meses.

O malte teve redução de 10% no valor das suas importações e 5% em quantidade. 
Isso pode ser explicado pelas medidas de isolamento social, que geraram uma re-
dução da produção de bebidas à base de malte. Os produtos hortícolas preparados 
também tiveram uma redução de 8% em valor, e uma redução dos preços médios 
de 16%, no entanto, um aumento de 9% nas quantidades. O alho apresentou au-
mento de 36% no valor das suas importações. 

O vinho também apresentou aumento nas importações, com uma variação de 7% 
no valor e 20% em quantidade, em comparação com o mesmo período de 2019, 
refletindo o aumento do consumo da bebida no Brasil em razão dos novos hábitos 
de distanciamento social e reclusão domiciliar. Produtos como rações para animais 
e leite tiveram aumento no valor das importações, de 20% e 16%, respectivamente. 
Em observância a salmões, demais produtos semimanufaturados e demais produ-
tos, todos tiveram queda no valor das importações.

A tabela 5 apresenta os dados sobre importação de insumos para o setor agrope-
cuário no período de janeiro a outubro de 2019 e 2020. A maioria dos produtos 
importados teve redução do valor importado nesse período. Os inseticidas e outros 
defensivos apresentaram um pequeno aumento no valor importado no período 
de 0,1%, mas uma queda de 4,6% em volume. A importação de preparações para 
animais exibiu aumento de aproximadamente 20% em valor e de 46% em volume. 
Os outros produtos manufaturados e semimanufaturados apresentaram crescimen-
to nas importações. Porém, os demais produtos utilizados na correção dos solos, 
como adubos e fertilizantes e compostos organo-inorgânicos, tiveram redução ex-

TABELA 4
Importação: valor,1 peso2 e preço médio3 para os principais produtos do agronegócio 
(jan.-out./2019-2020)

Fonte: Secex. 
Elaboração: Equipe da Dinte/Ipea.
Notas: 
¹ Em US$ milhões.
² Em 1 mil toneladas.
3 Em percentual.

PPI 
Valor Peso Variação do preço 

médio 2019 2020 Variação 2019 2020 Variação 
Trigo em grãos 1.270 1.207 -5% 5.479 5.568 2% -6% 
Malte inteiro ou partido, não torrado 442 397 -10% 885 844 -5% -6% 
Produtos hortícolas preparados/conserv.em 
acido acético 405 373 -8% 420 459 9% -16% 

Vinho de uvas 307 327 7% 99 119 20% -11% 
Salmões-do-pacífico, 
etc.frescos,refrig.exc.filés,etc. 440 292 -34% 70 68 -3% -32% 

Azeite de oliva, virgem 289 289 0% 62 74 18% -16% 
Demais produtos semimanufaturados 384 275 -28% 395 409 4% -31% 
Preparações utilizadas na alimentação de 
animais 223 269 20% 85 124 46% -17% 

Alhos comuns, frescos ou refrigerados 179 243 36% 137 163 19% 14% 
Leite e creme de leite 
concentrado/adicion.açúcar,etc. 207 241 16% 73 81 11% 5% 

Demais produtos 3.350 3.225 -4% - - - - 
Total 7.495 7.138 -5% - - - - 
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pressiva tanto em valor como em quantidade. Em volume, essas quedas foram de 
8,2% e 14,9%, respectivamente. Essa redução na demanda por insumos pode ser 
explicada pela forte desvalorização do real ante o dólar.  No entanto, é importante 
observar o comportamento do plantio, visto que o Brasil é dependente da impor-
tação de insumos, e é necessário verificar de que maneira os produtores rurais irão 
substituir esses insumos por produtos nacionais, caso for possível, uma vez que é 
previsto um aumento da produção das lavouras e não há sucedâneos domésticos 
para todos esses produtos.

3 Mercados e preços agropecuarios12,13,14

A média do Indicador Cepea/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq) Paraná de preço da soja teve expressiva alta de 22,1% entre o segundo e 
o terceiro trimestre de 2020. Com isso, no acumulado do ano a alta do preço foi 
de 37,4% se comparado ao mesmo período de 2019 (gráfico 5). O ritmo acele-
rado de processamento e a aquecida demanda, especialmente externa, reduziram 
rapidamente os estoques domésticos de soja e derivados, mesmo em um ano de 
recorde de produção. A disputa ficou acirrada pelo produto restante e os valores 
altos da paridade de exportação, sustentada pela desvalorização do real em relação 
ao dólar, alavancaram as cotações domésticas, que operam nas máximas nominais 

12 Seção elaborada por Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros e Nicole Rennó Castro; Lucilio R. Alves, Ana Luisa Corrêa, André Luis 
Ramos Sanches, Carolina Camargo Nogueira Sales, Débora Kelen Pereira da Silva, Isabela Rossi, Jéssica Pereira, Natália Correr Ré (grãos); 
Margarete Boteon, Fernanda Geraldini Palmieri, João Paulo Bernardes Deleo e Marcela Barbieri (hortifrutícolas); Margarete Boteon, Renato 
Garcia Ribeiro e Laleska Moda (café); Heloisa Lee Burnquist e Rafael Souza Pedrão (açúcar); Mirian Rumenos Piedade Bacchi (etanol); 
Natália Salaro Grigol (leite); Shirley Martins Menezes (boi); e Juliana Ferraz e Luiz Gustavo Susumo Tutui (suínos, aves e ovos), todos do 
Cepea/Esalq/USP.
13 Esta seção apresenta indicadores calculados pela equipe do Cepea. O indicador do boi e o preço do leite consideram os preços ao 
produtor. Todos os demais são baseados em negociações no atacado (na região principal de produção): banana, laranja, batata, carcaça 
suína, carcaça de frango, soja, milho, trigo, algodão, arroz, ovo e café. São indicadores do movimento dos preços ao produtor, embora não 
representem, em nível, o que o produtor efetivamente está recebendo.
14 As informações da Conab sobre a safra 2010-2020 estão disponíveis em: Conab – Companhia Nacional de Abastecimento. 
Acompanhamento da safra brasileira de grãos. Brasília: Conab, set. 2020a. v. 7, p. 1-68. (Décimo segundo levantamento, safra 2019-2020). 
Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos>. E as informações da Conab sobre a safra 
2020-2021 estão disponíveis em: Conab – Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. Brasília: 
Conab, set. 2020b. v. 8, p. 1-77. (Primeiro levantamento, safra 2020-2021). Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/
graos/boletim-da-safra-de-graos>.

TABELA 5
Importação: valor,1 peso2 e preço médio3 para os principais insumos agrícolas 
(jan.-out./2019-2020)

Fonte: SECEX. Elaboração: Equipe da Dinte/Ipea.
Notas: 
¹ Em US$ milhões.
² Em 1 mil toneladas.
3 Em percentual.

PPI Valor Variação Peso Variação 2019 2020 2019 2020 
Inseticidas, formicidas, herbicidas e 
prods.semelhantes 2.551 2.553 0,1% 288 275 -4,6% 

Adubos ou fertiliz.cont.nitrogênio,fósforo e 
potássio 1.096 841 -23,3% 3.161 2.903 -8,2% 

Compostos organo-inorgânicos 524 423 -19,2% 125 107 -14,9% 
Preparações utilizadas na alimentação de animais 223 269 20,5% 85 124 45,8% 
Borracha natural,balata,guta-
percha,guaiule,chicle,etc. 282 194 -31,2% 190 137 -27,9% 

Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas 200 129 -35,5% 44 16 -63,0% 
Demais produtos manufaturados 76 86 12,7% 274 335 22,4% 
Ácidos carboxílicos, seus anidridos, halogenetos, 
etc. 87 68 -21,5% 30 29 -1,3% 

Produtos e preparações das ind.quím.ou conexas, 
outros 47 45 -3,2% 18 20 6,9% 

Demais produtos semimanufaturados 32 40 24,8% 156 210 35,1% 
Demais produtos básicos 43 39 -9,3% 39 31 -22,5% 
Compostos de funções nitrogenadas 49 30 -37,8% 5 3 -37,4% 

 

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos
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desde 1997. Em outubro, novamente, o preço médio subiu 15,9% em relação a 
setembro. As indústrias domésticas aumentaram a demanda por soja, mas enfren-
taram dificuldades para recebimento ainda em 2020. Com a isenção de impostos 
de importação de soja de países fora do Mercado Comum do Sul (Mercosul), algu-
mas indústrias intensificaram a importação do grão para continuar abastecendo o 
mercado doméstico de farelo e óleo de soja, mas são volumes pouco representativos 
sobre o agregado nacional.

Quanto à safra 2019-2020 de soja, já finalizada, a Conab revela que a produção 
foi recorde, 4,3% acima da safra anterior – resultado de aumento de 3% na área 
plantada e de 1,2% na produtividade. Para a safra 2020-2021, segundo a Conab, 
espera-se nova expansão de área, de 2,5% ante a safra anterior. De acordo com a 
Companhia, a expectativa positiva, a despeito do atraso generalizado do plantio 
em razão da falta de chuvas, é respaldada pela forte liquidez do produto e pela alta 
capitalização dos produtores diante das excelentes rentabilidades da safra 2019-
2020. Com crescimento estimado de 4,4% para a produtividade, a produção de 
soja poderá crescer 7,1% em 2020/2021.

Para a região de Campinas (São Paulo), a média do Indicador Esalq/BM&FBoves-
pa de preço do milho teve alta de 10,3% entre o segundo e o terceiro trimestre de 
2020. Na comparação entre o período de janeiro a setembro de 2020 em relação 
ao mesmo período de 2019, a alta foi de 40,4% (gráfico 6). Mesmo com o avanço 
da colheita e a produção recorde de milho na segunda safra, a forte desvalorização 
do real ante o dólar, as altas nos preços internacionais e a demanda internacional 
aquecida sustentaram a paridade de exportação e, consequentemente, os preços 
no mercado doméstico. Além disso, a demanda doméstica também aumentou e as 
vendas antecipadas foram expressivas, diminuindo a disponibilidade para compras 
no mercado spot. Em outubro, os preços do milho tiveram forte alta e o indicador 
atingiu novos recordes. As razões para as altas nos preços do milho em outubro 
se mantiveram as mesmas, incluindo a expressividade de volumes já negociados 
antecipadamente.

Perspectivas Soja: 

Espera-se que os preços continuem altos na safra 
2020-2021. Mais da metade do volume esperado 
para a nova safra no Brasil já estava comprometida 
até o final de outubro, e o atraso do cultivo, diante 
dos baixos índices pluviométricos, tem gerado in-
certezas acerca do tamanho da nova safra e deixa-
do vendedores resistentes para novos contratos a 
termo.

GRÁFICO 5
Indicador Cepea/Esalq Paraná de preço da soja
(Em R$/saca de 60 kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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Quanto à produção de milho – que tem a primeira safra finalizada e a segunda em 
fase de finalização –, segundo a Conab, a safra 2019-2020 também foi recorde, 
com aumento de 2,5% em relação à safra anterior. O resultado refletiu o aumento 
de 5,9% da área plantada, dado que a produtividade reduziu 3,3%, em decorrência 
de problemas climáticos na região Sul na primeira safra, e de atrasos na semeadura 
e problemas climáticos na região Centro-Sul na segunda. Para a safra 2020-2021, 
a Conab projeta crescimento de 2,6% da produção, resultado de produtividade 
esperada de 2,8% maior e de decréscimo de 0,2% de área plantada.

A média do Indicador Cepea/Esalq Paraná de preço do trigo teve queda de 2,5% 
entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020. Mas, na comparação entre os pri-
meiros nove meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, houve alta 
de 29% (gráfico 7). O semeio de trigo no Sul do país terminou em julho, mas os 
triticultores foram surpreendidos pela forte queda nas temperaturas, por geadas 
e por chuvas volumosas no final de agosto. Em seguida, prevaleceu o clima seco 
no Sul do Brasil. Dessa forma, os produtores seguiram atentos às ofertas da safra 
e contabilizando os danos às lavouras. Em outubro, apesar do avanço da colheita 
nos principais estados produtores, o preço do trigo e de seus derivados teve alta 
no mercado doméstico. A baixa disponibilidade do produto, as altas paridades de 
importações, as estimativas de menor oferta na Argentina e o aumento dos preços 
internacionais do produto explicam esse resultado.

Perspectivas Milho: 

No último trimestre do ano, as atenções estarão vol-
tadas ao desenvolvimento das lavouras de milho da 
primeira safra, que irão determinar a oferta no primei-
ro semestre de 2021. Por enquanto, as estimativas ofi-
ciais indicam aumento da produção desta safra. Com 
a disponibilidade atual do cereal restrita, o ritmo das 
exportações deverá balizar o comportamento dos pre-
ços no mercado doméstico no quarto trimestre. Res-
salta-se que, em 2020, com a colheita mais prolongada 
e atrasada, os embarques estão sendo mais tardios em 
relação a 2019.

GRÁFICO 6
Indicador Esalq/BM&FBovespa de preço do milho 
(Em R$/saca de 60 kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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Perspectivas Trigo: 

 A perspectiva é que os preços de trigo no merca-
do doméstico não apresentem quedas importantes 
no último trimestre de 2020. Os fatores que expli-
cam essa expectativa são a baixa disponibilidade do 
produto (mesmo com a expansão da produção bra-
sileira, já que essa pouco afetou a disponibilidade 
interna), as altas paridades de importações, as esti-
mativas de menor oferta na Argentina e o aumento 
dos preços internacionais do produto.

GRÁFICO 7
Indicador Cepea/Esalq Paraná de preço do trigo 
(Em R$/t)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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Segundo a Conab, para a safra 2020 de trigo, ainda não finalizada, espera-se pro-
dução 32,2% maior, refletindo o aumento previsto de 15,9% na produtividade e 
a expressiva expansão de área, de 14,1%. A expansão de área foi incentivada pelos 
preços atrativos e pelo bom comportamento do clima. Para a safra 2021, ainda não 
há projeções para a produtividade, mas a Conab espera incremento de 0,3% na 
área plantada. 

No terceiro trimestre de 2020, a média do Indicador Cepea/Esalq de preço do al-
godão em pluma teve alta de 11% ante o segundo trimestre do ano. Com isso, na 
comparação entre os primeiros nove meses de 2020 em relação ao mesmo período 
de 2019, o preço teve alta de 2,6% (gráfico 8). No terceiro trimestre, os cotoni-
cultores priorizaram o cumprimento de contratos a termo, especialmente para a 
exportação, devido à maior rentabilidade. Com isso, a oferta de pluma no merca-
do doméstico seguiu baixa, especialmente da pluma com qualidade superior. Ao 
mesmo tempo, com a flexibilização do isolamento social, aumentou a demanda na 
cadeia têxtil, favorecendo o interesse de indústrias por novas compras de algodão 
em pluma. As altas de preços domésticos levaram à aproximação com a paridade de 
exportação. Esse movimento se manteve em outubro, e o indicador teve forte alta 
em relação a setembro. 

Para a produção de algodão, que tem mais de 90% da área já colhida, a Conab es-
tima alta de 4,2% ante a safra anterior, com o volume também alcançando recorde 
na série histórica. O crescimento foi reflexo do aumento de produtividade (1,3%), 
favorecido pelas condições climáticas, e da expansão na área plantada (2,9%). 
Para a safra 2020-2021, a Conab espera redução de área (-3%) e de produtividade 
(-4,4%), levando a uma produção esperada 6,3% menor em comparação com a de 
2019-2020.

Na média do terceiro trimestre de 2020, o Indicador Esalq/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS) de preço do arroz em casca 
teve aumento de 39,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Com 

*

Perspectivas Algodão: 

A expectativa é que as exportações brasileiras conti-
nuem apresentando bom desempenho. O preço no 
mercado doméstico deverá se ajustar aos preços no 
mercado internacional. Compradores domésticos 
deverão adotar uma mudança no que diz respeito a 
dar preferência a contratos a termo em detrimento 
de aquisições no spot.

GRÁFICO 8
Indicador Cepea/Esalq do preço do algodão em 
pluma
(Em centavos de R$/libra-peso)   

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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isso, na comparação de janeiro a setembro de 2020 com relação ao mesmo período 
de 2019, a alta foi de 50,8% (gráfico 9). As altas no terceiro trimestre refletiram a 
baixa disponibilidade e os altos valores das paridades de exportação e importação. 
Com os aumentos recorrentes nos preços do arroz em casca no mercado domésti-
co, o governo liberou a importação de 400 mil toneladas de fora do Mercosul com 
isenção da Tarifa Externa Comum (TEC) até o dia 31 de dezembro de 2020. Em 
outubro, o indicador teve novamente alta no Rio Grande do Sul, renovando os 
patamares recordes reais da série histórica do Cepea, iniciada em 2005.

Quanto à produção de arroz na safra 2019-2020, com colheita praticamente con-
cluída, a Conab aponta para a continuidade da tendência de queda da área plan-
tada com a cultura (-2,2%). Mas, com condições climáticas favoráveis sobretudo 
na região Sul, a produtividade deve aumentar 9%, levando a uma produção 6,7% 
maior. Para a safra 2020-2021, a Companhia espera aumento de 1,6% na área 
plantada, mas produtividade 4,2% menor, resultando em queda de 2,7% da pro-
dução. A expansão prevista da área reflete os bons preços do produto.

No que diz respeito aos hortifrutícolas, o preço médio de comercialização da bana-
na nanica teve alta de 25,3% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020. Com 
isso, na comparação entre o período de janeiro a setembro de 2020 com relação 
ao mesmo período de 2019, houve aumento de 5,6% (gráfico 10). O aumento do 
preço no terceiro trimestre refletiu o fim do período de “safra” do Vale do Ribeira 
(São Paulo) e norte de Santa Catarina – cenário de baixa oferta que deve continuar 
até o final do ano. Além disso, refletiu também a retomada gradual das atividades 
comerciais e de serviços não essenciais – serviços básicos da administração, tais 
como os de ordem burocrática. Ressalta-se ainda que a estiagem ocorrida no come-
ço do ano afetou a produção em ambas as regiões e, em meados do ano, um ciclone 
derrubou diversos bananais no norte de Santa Catarina. Em outubro, a tendência 
de alta se manteve, e o preço médio subiu em relação a setembro. Segundo o IBGE 
(LSPA), a produção total de banana no país em 2020 deve ser 4,6% menor que 
em 2019, com aumento de 1,7% da área colhida, mas queda de 6,1% na produ-
tividade.

Perspectivas Arroz:

As menores vendas do arroz beneficiado e a expec-
tativa de importações do arroz de fora do Mercosul 
podem limitar a alta dos preços nos próximos me-
ses. Com a oferta restrita, apenas com a entrada de 
uma nova safra no primeiro trimestre de 2021 pode 
haver algum ajuste negativo de preços.

GRÁFICO 9
Indicador Esalq/SENAR-RS do preço do arroz em 
casca  
(Em R$/ saca de 50 kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
Obs.: SENAR/RS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio 
Grande do Sul.
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Os preços da laranja-pera no mercado in natura aumentaram 6,9% entre o segun-
do e o terceiro trimestre de 2020. Assim, na comparação entre os valores médios 
de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, os preços 
subiram 13,3% (gráfico 11). Além da safra pequena, já prevista desde o início do 
ano, o comportamento do clima, com chuvas abaixo da média e altas temperaturas 
no estado de São Paulo, contribuiu para reduzir a disponibilidade para o mercado 
in natura ao prejudicar a qualidade das frutas. Segundo o LSPA/IBGE, a produção 
de laranja em 2020 deve diminuir 3,4% diante de 2019, com redução de 3,6% na 
área colhida e produtividade praticamente estável (0,2%).

O preço médio de comercialização da batata ágata especial reduziu 51,3% entre o 
segundo e o terceiro trimestre de 2020. Com isso, na comparação entre o período 
de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, houve queda 
de 17% (gráfico 12). A queda ocorreu devido à intensificação da colheita da safra 
de inverno – trata-se de um efeito sazonal, pois a produtividade e a área colhida são 
maiores nesse período. Especificamente em outubro, os preços subiram, refletindo 
o período de finalização da safra de inverno. Segundo o LSPA/IBGE, a produção 

Perspectivas Banana:

Com a diminuição da oferta devido à questão sa-
zonal e a problemas climáticos, a expectativa é de 
aumento de preços da banana-nanica no quarto tri-
mestre. Nesse período, a demanda deve aumentar, 
com a retomada gradual das atividades comerciais 
e de serviços não essenciais. Porém, ainda é incerta 
a capacidade do mercado consumidor em suportar 
grandes aumentos de preços. Reajustes estão e de-
vem continuar sendo realizados com cautela.

GRÁFICO 10
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp): preço médio de comercialização da 
banana nanica no atacado 
(Em R$/ caixa de 22 kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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Perspectivas Laranja:

A expectativa para o último trimestre de 2020 é de 
aumento de preços. A safra pequena ainda prevalece 
e as previsões indicam chuvas abaixo da média em 
novembro, o que pode continuar trazendo proble-
mas de qualidade para as frutas do período. Este 
trimestre tem predominância das variedades tardias 
(natal, valência e folha murcha, principalmente), e 
estas são as que mais estão sendo afetadas pela falta 
de chuvas. 

GRÁFICO 11
Estado de São Paulo: preço médio de comercializa-
ção da laranja pera in natura no atacado 
(Em R$/ caixa de 40,8 kg, na árvore)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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total de batata em 2020 deve ter queda de 11,5% diante de 2019. A área colhida 
total deve diminuir 9,6%, ao passo que a produtividade média deve ter queda de 
2,15%.

O indicador Cepea/Esalq do café arábica se manteve em patamares elevados no 
terceiro trimestre de 2020, atingindo novos recordes nominais em agosto. Porém, 
em setembro e em outubro, os preços tiveram forte queda, pressionados pelo recuo 
dos preços externos. Por essa razão, no terceiro trimestre, o indicador teve alta de 
apenas 0,5% em relação ao segundo trimestre de 2020. Na comparação parcial do 
ano – janeiro a setembro de 2020 com o mesmo período de 2019 –, a alta foi de 
31,7% (gráfico 13). Inicialmente, a alta dos preços refletiu: i) a oferta restrita de 
cafés finos no início do ano (baixa produção em 2019-2020 e colheita 2020-2021 
ainda não iniciada); ii) as preocupações quanto ao abastecimento global de café e 
o aumento da demanda no curto prazo em razão da pandemia; e iii) a desvaloriza-
ção do real diante do dólar, que foi expressiva e favoreceu a conversão para reais. 
Depois, os preços continuaram elevados mesmo com o andamento da colheita da 
safra de 2020-2021, uma safra volumosa, devido ao patamar da taxa de câmbio, às 
preocupações quanto ao clima no Brasil (chuvas e frio durante a colheita e poste-
rior clima seco no desenvolvimento da safra 2021-2022) e aos problemas de mão 
de obra e logística em outras origens devido à Covid-19 (especialmente na América 
Central e em outras origens da América do Sul).

Segundo a Conab, a produção de café na safra 2020 deve apresentar alta de 25% 
diante de 2019, com aumento de 4% na área plantada e de 20,2% na produtivi-
dade. A companhia aponta que o resultado reflete, além da bienalidade positiva do 
ciclo, um bom comportamento do clima.

A média do indicador Cepea/Esalq de açúcar cristal apresentou variação positiva 
acentuada de 7,41% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020. A variação 
do preço médio de janeiro a setembro de 2020, diante do preço médio do mesmo 
período de 2019, foi de 20,25% (gráfico 14). No segundo trimestre de 2020, os 

Perspectivas Batata:

Os preços devem aumentar no quarto trimestre. 
Primeiramente, devido à sazonalidade usual, pois 
a safra de inverno está finalizando e, embora em 
novembro se inicie a safra das águas, o ritmo de 
colheita ainda será lento. Além disso, não se espera 
aumento da oferta em dezembro, pois as praças que 
mais ofertam no período são as paranaenses e gaú-
chas, que terão quebra de safra em função da pouca 
chuva durante o desenvolvimento da cultura.

GRÁFICO 12
Ceagesp: preço médio de comercialização da batata 
ágata especial no atacado 
(Em R$/ saco de 50kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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preços domésticos dos produtores do Centro-Sul do Brasil tiveram queda diante 
do trimestre anterior, refletindo a redução dos preços internacionais do produto, 
que, por sua vez, decorreu da retração e das incertezas com relação à evolução das 
economias – brasileira e dos mercados importadores de açúcar. A partir de maio, 
no entanto, os consumidores voltaram a pressionar o mercado doméstico, uma vez 
que grande parte do açúcar sendo produzido foi exportada. A desvalorização do 
real diante do dólar tem estimulado as exportações do açúcar, bem como movi-
mentos de queda no preço de petróleo, que desfavorecem a demanda pelo etanol 
hidratado. As usinas vêm aumentando os preços domésticos do açúcar, de forma 
mais acentuada e sustentada que o observado no início do ano. A expectativa de 
redução dos estoques mundiais do produto vem se confirmando, com a estiagem e 
as queimadas no Cerrado no Brasil e a estiagem na Tailândia – importantes países 
exportadores –, prejudicando o desenvolvimento da cana e a oferta global de açúcar 
na próxima safra. Dessa maneira, apesar da maior produção na atual safra, o merca-
do doméstico vem tendo seus preços pressionados para cima. Ao longo do trimestre 
de julho a setembro, o preço da saca de 50 kg de açúcar acumulou um aumento 
de 13%, fechando com a média de R$ 86,53 por saca de 50 kg em setembro; na 
última semana de outubro, o preço subiu para a casa dos R$ 100 por saca de 50 
kg – portanto, na safra atual, o indicador deve superar o recorde nominal de R$ 
100,92 verificado em 28 de outubro de 2016.

O mix de produção segue mais açucareiro e, segundo a última estimativa da Co-
nab, a produção anual de açúcar em 2020 deverá ter crescimento de 32% em 
relação à safra de 2019.

A média do preço do etanol hidratado no segmento produtor do estado de São 
Paulo teve alta de 16,1% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020. Mas, na 
comparação entre o período de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo 
período do ano passado, houve alta de apenas 2% (gráfico 15). Esse fraco desem-
penho nominal dos preços era esperado em decorrência da demanda desaquecida 
devido às restrições de mobilidade impostas pela Covid-19. Para o etanol anidro no 
segmento produtor do estado de São Paulo, a média do preço teve alta de 17,7% 

Perspectivas Café:

O preço deve permanecer alto no último trimestre 
de 2020 devido à expectativa de menor produção na 
próxima safra e ao alto percentual de café já com-
prometido da safra 2020-2021 no Brasil, o que pode 
restringir o volume de grãos bons e finos ofertados 
no mercado físico até a entrada da nova safra. A 
safra 2021-2022 será de bienalidade negativa; além 
disso, o clima seco até outubro elevou o estresse 
hídrico nas lavouras, o que pode prejudicar a pro-
dutividade no próximo ano.      

GRÁFICO 13
Indicador Cepea/ESALQ do café arábica
(Em R$/saca de 60 kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020 e de 3,8% na comparação entre 
o período de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019 
(gráfico 16). A evolução dos preços desse combustível no segmento produtor do 
estado de São Paulo, no mercado spot, segue o mesmo padrão observado no caso do 
hidratado, embora a alta de preços entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020 
tenha sido maior neste caso. Especificamente em outubro de 2020, o preço desse 
combustível subiu 10,3% em relação a setembro. A oferta de anidro segue mais 
restrita que a de hidratado – o estoque de passagem do anidro tem preocupado as 
distribuidoras, que anteciparam suas compras, ficando os volumes adquiridos, em 
muitos casos, armazenados nos tanques das usinas para serem retirados nos próxi-
mos meses.  

Quanto às perspectivas para os etanóis, considerando o ano civil de 2020, a média 
dos preços no estado de São Paulo dificilmente atingirá a observada em 2019, mes-

Perspectivas Açúcar:

Após a queda de março a maio, os preços do açúcar 
vêm apresentando forte crescimento, com poucas 
mudanças nas tendências: manutenção do mix 
favorável ao açúcar e perspectivas de redução dos 
estoques mundiais – agora agravadas devido à estiagem 
em importantes países exportadores (Brasil e Tailândia) 
e às queimadas no Cerrado brasileiro. Os preços 
internacionais se elevaram e, com o real desvalorizado 
diante do dólar, as exportações aumentaram, limitando 
a disponibilidade doméstica do açúcar e pressionando 
a alta dos preços domésticos. Esse cenário é verificado 
mesmo com a maior produção de açúcar na atual safra.

GRÁFICO 14
Estado de São Paulo: Indicador Cepea/Esalq de 
Açúcar Cristal 
(Em R$ por saca de 50kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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GRÁFICO 16
Médias mensais do preço de etanol anidro 
(combustível) no segmento produtor do estado de 
São Paulo
(Em R$/litro)1

GRÁFICO 15
Médias mensais do preço de etanol hidratado 
(combustível) no segmento produtor do estado de 
São Paulo
(Em R$/litro)1

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Nota: 1 As médias mensais foram calculadas com base nos valores dos 
indicadores semanais de preço de etanol hidratado Cepea/Esalq e de etanol 
anidro Cepea/Esalq, considerando as semanas não segmentadas de cada 

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Nota: 1 As médias mensais foram calculadas com base nos valores dos 
indicadores semanais de preço de etanol hidratado Cepea/Esalq e de etanol 
anidro Cepea/Esalq, considerando as semanas não segmentadas de cada mês.
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mo que os valores de janeiro e fevereiro de 2020 tenham sido significativamente 
maiores que os praticados no mesmo período do ano anterior. Como se observa 
nos gráficos 15 e 16, em 2020, os preços do etanol hidratado e anidro caíram 
de forma acentuada a partir de março, quando medidas restritivas de mobilidade 
foram adotadas em função da pandemia. Espera-se, para os próximos meses, um 
aumento gradativo da demanda de combustíveis em geral, em um cenário de fle-
xibilização das mencionadas medidas, incluindo a volta, mesmo que parcial, das 
aulas em muitos dos municípios do estado de São Paulo. A continuidade das expor-
tações, especialmente no caso do hidratado, é necessária para o suporte do preço 
desse combustível, que tem, em muitos estados brasileiros, um espaço para crescer 
antes de perder competitividade diante da gasolina.

Segundo a Conab, como o mix de produção seguiu mais açucareiro, a produção 
total de etanol de cana-de-açúcar em 2020 deverá ter queda de 18,1% em relação 
à safra anterior. As reduções estimadas pela companhia são de 17,3% para o etanol 
anidro e de 18,4% para o etanol hidratado. Esse resultado contrasta com o ocorrido 
na safra anterior, marcada por um recorde de produção de biocombustíveis e pela 
priorização da produção de etanol pelas usinas.

A média do preço do leite ao produtor no Brasil teve alta de 33,8% entre o segun-
do e o terceiro trimestre de 2020, com valores recordes em agosto e novamente 
em setembro. Na comparação entre o período de janeiro a setembro de 2020 em 
relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 12,3% (gráfico 17). Essa 
expressiva valorização do leite ao produtor no terceiro trimestre se explica pelo de-
sequilíbrio entre a oferta, que esteve limitada no campo, e a demanda por lácteos, 
que esteve aquecida. Sazonalmente, existe uma tendência de aumento das cotações 
ao produtor entre março e agosto, pois a captação de leite é prejudicada pela baixa 
disponibilidade de pastagens em decorrência da diminuição das chuvas no Sudeste 
e no Centro-Oeste. E, neste ano, a situação foi agravada por alguns fatores: i) as 
condições climáticas estiveram mais severas em 2020, com destaque para a estia-
gem no Sul do país; ii) o aumento nos custos de produção em relação ao ano ante-
rior tem dificultado os investimentos na produção; e iii) a atípica queda de preços 
ao produtor em maio, diante das incertezas no mercado no início da pandemia, 
trouxe cautela e também implicou a redução de investimentos por parte dos pecu-
aristas. Em contrapartida, a demanda se aqueceu, ancorada no programa de auxílio 
emergencial, implicando a redução dos estoques de lácteos no terceiro trimestre, o 
que também causou elevação nos preços de derivados negociados entre indústrias 
e canais de distribuição. Pesquisas do Cepea realizadas com o apoio financeiro da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) mostram que, considerando a 
média dos preços mensais para o terceiro trimestre, o leite UHT, o queijo muçarela 
e o leite em pó tiveram altas de 16,9%, 41,4% e 22,4% em relação ao trimestre 
anterior, respectivamente. Há também que se destacar que, no primeiro semestre, 
o volume de importações de lácteos foi baixo diante do mesmo período do ano an-
terior, devido à desvalorização do real – o que contribuiu para a demanda superar a 
oferta no mercado doméstico e para o aumento da concorrência entre as indústrias 
de laticínios na compra de matéria-prima no período da entressafra.
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Segundo a Pesquisa Trimestral do Leite, do IBGE, a quantidade de leite cru adqui-
rido e industrializado no primeiro semestre de 2020 foi apenas 0,4% maior que a 
do mesmo semestre de 2019. 

O terceiro trimestre de 2020, assim como o início do quarto, foi marcado pela 
renovação dos recordes reais de preços médios na cadeia pecuária. A demanda 
aquecida, especialmente por parte do mercado internacional, e a baixa oferta de 
animais para abate explicam esse resultado. Então, o indicador Esalq/B3 do preço 
do boi gordo teve alta de 14,4% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020; na 
comparação entre os períodos de janeiro a setembro de 2019 e de 2020, houve alta 
de 37,5% (gráfico 18). Os dados levantados pelo Cepea mostram que, apesar de o 
preço médio do boi para abate ser recorde, o contexto atual não favorece o pecua-
rista de reposição, tendo em vista que o bezerro e o boi magro seguem igualmente 
negociados nos maiores patamares reais. No caso do pecuarista criador, a situação é 
semelhante, já que, mesmo com o animal desmamado em valor elevado, esses pro-
dutores têm tido altos desembolsos com a compra de insumos. Além dos produtos 
importados encarecidos pelo patamar cambial, os insumos de alimentação – como 
milho e farelo de soja – operaram em preços recordes nominais. Ressalta-se que 
o clima seco, ao piorar as condições das pastagens, reforçou a necessidade do uso 
de complementação, que tem como base os dois grãos. Quanto à carne, o preço 
recorde da carcaça casada bovina favorece um pouco frigoríficos que trabalham 
apenas com o mercado doméstico, visto que estes se deparam com a matéria-prima 
também nas máximas reais. Segundo a Pesquisa Trimestral do Abate, do IBGE, o 
peso total das carcaças bovinas abatidas no primeiro semestre de 2020 foi 5,24% 
menor que no mesmo semestre de 2019. 

No terceiro trimestre de 2020, o preço da carcaça especial suína no atacado da capi-
tal paulista teve alta de 50,6% frente ao trimestre anterior, com a média do período 
de janeiro a setembro de 2020 ficando 25,9% maior diante do mesmo período de 
2019 (gráfico 19). No terceiro trimestre, os preços tanto do suíno vivo quanto da 
carne atingiram recordes reais na série histórica do Cepea. A baixa disponibilidade 
de animais em peso ideal para o abate e a crescente demanda da indústria devido 

Perspectivas Leite:

O preço do leite captado em outubro e pago ao 
produtor em novembro deve ser influenciado 
negativamente pela queda na demanda por lácteos, 
pela maior disponibilidade de leite no campo devido 
à sazonalidade e pela maior disponibilidade de lácteos 
devido ao aumento de importações em outubro.

GRÁFICO 17
Brasil: preço do leite recebido pelo produtor (preço 
líquido, sem frete e impostos) 
(Em R$/litro)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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ao elevado ritmo de exportações explicam esse resultado. Em outubro, o mercado 
seguiu a mesma tendência dos meses anteriores, com os preços batendo as máximas 
históricas. Segundo o a Pesquisa Trimestral do Abate, o peso total das carcaças su-
ínas abatidas no primeiro semestre de 2020 foi 8,1% maior que o peso no mesmo 
semestre de 2019.

O preço médio do frango resfriado, no atacado da grande São Paulo, teve alta de 
23,8% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020. Na comparação entre os pri-
meiros nove meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, o preço 
teve alta de 3% (gráfico 20). Esse aumento no terceiro trimestre refletiu, sobretudo, 
o aumento da demanda, principalmente no mercado doméstico. A proteína avícola 
foi favorecida por conta da competitividade diante das principais carnes concorren-
tes, bovina e suína, que também têm se valorizado intensamente. Com a demanda 
aquecida pela carne, indústrias e frigoríficos buscaram novos lotes de frango vivo 
para o abate na produção independente, o que também resultou no aumento de 

Perspectivas Boi:

Para o final de 2020, a atenção do mercado se volta para a 
oferta de animais para o abate e para o consumo doméstico. 
Como a oferta tem se mostrado significativamente restrita, 
diversos frigoríficos têm optado por diminuir o número 
de animais abatidos ou mesmo têm dado férias coletivas 
para seus funcionários. Esse posicionamento pode até 
aliviar a falta de oferta em determinadas regiões por certo 
tempo, mas também pode gerar um aumento ainda maior 
de preços ao varejista num momento de preocupação para 
as vendas domésticas. No atual cenário, mesmo a tendência 
sazonal de aquecimento da demanda de final de ano vem 
sendo questionada, visto que frigoríficos têm relatado 
dificuldade para a venda de carne ao varejista em função 
dos repasses de preços necessários até então.

GRÁFICO 18
Indicador Esalq/B3 do preço do boi gordo 
(Em R$/arroba)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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Perspectivas Carne suína:

A expectativa é que os preços dos produtos 
suinícolas continuem em patamares recordes re-
ais até o final do ano. Isso porque: i) as vendas 
domésticas devem aumentar com a proximidade 
do período festivo de final de ano (indústrias e 
distribuidores costumam iniciar a formação de 
estoques para as vendas em dezembro); ii) a ofer-
ta de animais em peso ideal para o abate deve 
continuar restrita; e iii) os preços dos principais 
insumos da atividade, milho e farelo de soja, es-
tão em alta.

GRÁFICO 19
Grande São Paulo: preço médio de comercialização 
da carcaça especial suína no atacado 
(Em R$/kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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preços do animal. Esses movimentos se intensificaram ao longo de outubro. Se-
gundo a Pesquisa Trimestral do Abate, o peso total das carcaças de frango abatidas 
no primeiro semestre de 2020 foi praticamente o mesmo do primeiro semestre de 
2019 (aumento de 0,2%).

Na comparação entre o terceiro e o segundo trimestre de 2020, o indicador Cepea/
Esalq do preço do ovo teve queda de 16,1%. Mas, na comparação entre o perío-
do de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, houve 
aumento de 21,6% (gráfico 21). Os impactos econômicos da pandemia do novo 
coronavírus têm limitado a procura por ovos no varejo, o que tem pressionado 
o setor a realizar suas vendas com descontos. Em outubro, em contrapartida, os 
preços subiram. As temperaturas elevadas que atingiram as principais regiões pro-
dutoras ocasionaram a redução da produção, devido à mortalidade de milhares de 
poedeiras e também à menor oferta de ovos maiores. Segundo a Produção de Ovos 
de Galinha, do IBGE, a quantidade produzida de ovos aumentou 3,6% na compa-
ração entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2019. 

Perspectivas Carne de Frango:

Os preços dos principais insumos da avicultura, mi-
lho e farelo de soja, atingiram patamares recordes. 
Devido às margens apertadas do setor por conta do 
elevado custo de produção, é esperado que no últi-
mo trimestre do ano haja uma redução na produ-
ção. Com esse ajuste, a expectativa é que os preços 
tanto do animal vivo quanto da carne se elevem. O 
movimento pode ser intensificado com as vendas 
natalinas.

GRÁFICO 20
Estado de São Paulo: preço médio de comercializa-
ção do frango abatido (inteiro resfriado) no atacado 
(Em R$/kg)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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Perspectivas  Ovos:

Os preços dos ovos tradicionalmente recuam no 
último trimestre do ano, o que poderia ser acen-
tuado em 2020 pela expectativa de queda nas 
vendas de ovos para a fabricação de produtos 
natalinos, devido aos efeitos da Covid-19. Mas, 
com as proteínas cárneas valorizadas e os preços 
altos dos insumos, a expectativa é que os preços 
dos ovos aumentem no quarto trimestre.

GRÁFICO 21
Bastos, São Paulo: indicador Cepea/Esalq do preço 
do ovo tipo extra branco 
(Em R$/caixa com 30 dúzias)

Fonte: Cepea/Esalq/USP.
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O primeiro trimestre de 2020 foi marcado por altas dos preços agropecuários, com 
destaque para o efeito da desvalorização do real diante do dólar. Naquele período, 
até o início da Covid-19 contribuiu para esse comportamento de alta de preços, 
ao causar picos de demanda para alguns produtos. No segundo trimestre, por sua 
vez, os preços caíram para diversos produtos, como as carnes suína e de frango, 
o milho e o algodão, o açúcar, a laranja e a banana; mas subiram para os demais 
produtos acompanhados nesta Carta de Conjuntura (soja, trigo, arroz, batata, café, 
boi gordo, leite e ovos).

No terceiro trimestre do ano, os preços agropecuários retornaram à tendência de 
alta, que foi ainda mais acentuada. Entre os produtos avaliados, apenas para o tri-
go, a batata e os ovos os preços não subiram entre o segundo e o terceiro trimestre. 
Em contrapartida, altas expressivas foram verificadas para os demais grãos – soja, 
milho, algodão e arroz –, para os demais produtos pecuários – leite, boi gordo e 
carnes suína e de frango – e para os etanóis – cujos preços haviam recuado em mag-
nitude importante no segundo trimestre. Para a maior parte dos produtos, parte da 
alta dos preços decorre da forte demanda, tanto a doméstica, reforçada pelo auxílio 
emergencial, quanto a internacional, reforçada pelo aumento das exportações para 
a China e pela desvalorização do real em relação ao dólar. Especificamente no caso 
dos grãos, destaca-se que os preços têm atingido patamares recordes mesmo com a 
safra brasileira também recorde. Já no caso dos produtos pecuários, a alta dos pre-
ços tem sido reforçada pela disponibilidade restrita dos produtos. 

4 Crédito rural15

Os quatro primeiros meses do ano-safra 2020-2021 apresentaram ótimo desem-
penho das contratações do crédito rural. Entre julho e outubro, R$ 92,3 bilhões 
de crédito foram originados, alta de 20,6% ante igual período do ano passado. As 
principais finalidades do crédito registraram expressiva alta, com custeio recebendo 
R$ 52,3 bilhões (15,6%) e investimento, R$ 26,3 bilhões (48,5%). Entre os toma-
dores, houve crescimento em todos os segmentos, com destaque para as pessoas fí-
sicas (PFs): R$ 14,1 bilhões (18,1%) para o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf ), R$ 12,7 bilhões (8,4%) para o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e R$ 47,2 bilhões (32,2%) para 
PF empresarial. As condições gerais de concessão do crédito rural também conti-
nuam a melhorar, com destaque para as taxas médias de juros, que, em setembro, 
situavam-se em 5,41% ao ano (a.a.), redução de 1,70 ponto percentual (p.p.) ante 
setembro de 2019 e de 0,93 p.p. desde junho, com o início do novo Plano Safra. 

4.1 Contratações de crédito16

O volume de contratações de crédito rural entre julho e outubro de 2020 totalizou 
R$ 92,3 bilhões, com crescimento de 20,6% diante de igual período do ano-safra 
anterior. Esse montante foi originado por meio de 836,4 mil novos contratos de 

15 Seção elaborada por Fabio Servo, da Diset/Ipea.
16 Dados do Banco Central do Brasil (BCB), extraídos da Matriz de Dados do Crédito Rural (MCR) com base no Sistema de Operações 
do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), em 15 de novembro.
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crédito, alta de 3,5% na mesma base de comparação, resultando em valor médio 
contratado R$ 110,4 mil por contrato, 16,5% superior ao do último ano-safra 
no mesmo período. O ótimo desempenho do crédito rural deve-se ao contínuo 
aumento da demanda por financiamento de um setor que observa um cenário 
positivo de expansão da safra e a condições favoráveis de contratação do crédito.

O perfil mensal das contratações tam-
bém indica um volume inicial mais 
elevado em relação aos anos-safras ante-
riores, mas já convergindo para o perfil 
do ano-safra 2019-2020, com R$ 19,2 
bilhões em outubro. Como o número 
de contratos mantém-se muito simi-
lar, o valor médio das operações é que 
se destaca pelo valor mais expressivo. E 
esse valor médio mais elevado está as-
sociado a um maior volume de crédito 
rural para custeio e investimento, linhas 
de financiamento características do iní-
cio da safra. 

Com efeito, entre julho e outubro de 
2020, o volume do crédito rural con-
tratado para custeio alcançou R$ 52,3 
bilhões, 15,6% a mais que em igual pe-
ríodo do ano-safra 2019-2020. O cré-
dito para investimento também regis-
trou ótimo desempenho, com um total 
de R$ 26,3 bilhões, elevação de 48,5% 
na mesma base de comparação. O cré-
dito para industrialização totalizou R$ 
5,7 bilhões, ou alta de 5,4%. Apenas o 
crédito para comercialização apontou 
queda com R$ 8,0 bilhões, ou recuo de 
1,8%, diante do mesmo período do ano 
anterior.

Os perfis de contratação mensal dessas linhas têm acompanhado a do último ano-
-safra, com a exceção da linha de investimento, conforme já mencionado, e a de 
custeio em julho, indicando uma antecipação do financiamento para a preparação 
da atual safra.

No que tange ao tipo de tomador do crédito rural, observa-se um expressivo cresci-
mento para praticamente todos os segmentos nos quatro primeiros meses da atual 
safra. Entre o tomador PF, as linhas do Pronaf alcançaram R$ 14,1 bilhões de 
crédito contratado entre julho e outubro de 2020, 18,1% a mais que em igual 
período do ano da safra anterior. As do Pronamp totalizaram R$ 12,7 bilhões e as 

GRÁFICO 22
Valor mensal do crédito rural contratado por ano-
safra
(Em R$ milhões)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 23
Valor mensal do crédito rural contratado por 
finalidade
(Em R$ milhões)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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das PFs empresariais (de maior porte)17, R$ 47,2 bilhões – altas de 8,4% e 32,2%, 
respectivamente, na mesma base de comparação. Entre as pessoas jurídicas (PJs), 
as Cooperativas de Produção Agropecuária contrataram R$ 10,9 bilhões de crédito 
rural, aumento de 11,3%, ao passo que as demais PJs tomaram R$ 7,4 bilhões, 
praticamente estável (0,1%) em relação ao ano-safra anterior.

A análise dos perfis de contratação men-
sal de crédito indica que as PFs em-
presariais mantêm um volume mensal 
neste ano-safra consistentemente acima 
do anterior. Já os demais tipos de toma-
dores iniciaram o ano-safra 2020-2021 
em patamar superior, mas já começam 
a convergir para o padrão do ano-safra 
2019-2020.

Por fim, o crédito rural originado por 
bancos públicos continua liderando o 
volume contratado com R$ 45,5 bilhões 
nos primeiro quatro meses do atual ano-
-safra, ou 19,9% a mais que em igual 
período do ano passado. Não obstante, 
as demais instituições financeiras tam-
bém registraram ótimo desempenho na 
originação de crédito, tendo os bancos 
privados contratado R$ 27,3 bilhões e as 
cooperativas de crédito, R$ 18,3 bilhões, 
crescimentos de 21,5% e 24,6%, respec-
tivamente, na mesma base de compara-
ção.

À semelhança do observado para o cré-
dito rural como um todo, os perfis men-
sais de originação do crédito seguem 
o padrão de um patamar elevado nos 
primeiros meses do atual ano-safra em relação ao anterior, mas convergindo em 
outubro para o padrão do ano passado. Ainda assim, o desempenho esperado de 
contratação de crédito rural para o ano safra 2020-2021 é de avanço ante o ano-
-safra 2019-2020, devido às perspectivas otimistas para a produção agropecuária, 
à grande liquidez de recursos para financiamento do setor e às melhores condições 
de contratação.

17 Pronaf: até R$ 415 mil de renda bruta agropecuária (RBA) anual; Pronamp: entre R$ 415 mil e R$ 2 milhões de RBA; PF empresarial: 
superior a R$ 2 milhões de RBA.

GRÁFICO 24
Valor mensal do crédito rural contratado por tomador 
por ano-safra
(Em R$ milhões)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 25
Valor mensal do crédito rural contratado por 
Instituição Financeira concedente por ano-safra
(Em R$ milhões)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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4.2 Condições do crédito18

As condições do crédito rural concedido nos primeiros meses do ano-safra 2020-
2021 permanecem atrativas para o produtor, em grande parte devido à evolução 
favorável dos juros médios e à estabilização da inadimplência em níveis baixos, com 
a exceção do crédito rural a taxas de mercado à PJ, que, apesar de vir recuando, 
ainda se encontra em níveis elevados.

A taxa de juros do crédito rural, em todas as suas modalidades, aponta tendência 
de queda já há alguns meses, retomando o movimento mais correlacionado com a 
trajetória de redução da taxa básica de juros. Em setembro de 2020, a taxa média 
de juros do crédito rural, cuja concessão é regulada pelos normativos consolidados 
no Manual de Crédito Rural do BCB, registrava 5,41% a.a., sendo 5,75% a.a. para 
as linhas voltadas às PFs e 4,58% a.a. às PJs. Esses juros praticados no crédito rural 
concedido no mês representam reduções de 1,70 p.p., 1,47 p.p. e 2,29 p.p. ante 
setembro de 2019, respectivamente. Vale dizer que, no mesmo período, a taxa Selic 
efetiva anualizada recuou 3,81 p.p., encontrando-se em 1,90% a.a. em setembro. 

Ressalte-se que a maior queda dos juros praticados nas linhas de crédito rural é 
observada a partir do início do novo Plano Safra. Os juros médios do crédito rural 
total recuaram 0,93 p.p. entre junho e setembro deste ano, 0,86 p.p. nas linhas às 
PFs e 1,13 p.p. às PJs. 

Nas linhas voltadas para a PF, os juros 
médios a taxas de mercado são de 7,66% 
a.a. em setembro, 5,28% nas linhas a 
taxas reguladas e 6,28% nas linhas do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) voltadas 
ao agronegócio. Em relação aos juros do 
crédito rural concedido em junho, antes 
do início do novo Plano Safra, observam-
se quedas significativas de 0,96 p.p., 0,85 
p.p. e 1,76 p.p., respectivamente.

Já nas linhas às PJs, também se observa 
clara tendência de baixa das taxas 
de juros, à exceção do crédito rural 
concedido pelo BNDES, que apresenta relativa estabilidade e é o único cujos juros 
médios à PJ são maiores que os à PF. Os juros nas linhas a taxas de mercado são de 
5,30% a.a. em setembro, 3,78% nas linhas a taxas reguladas e 7,31% nas linhas do 
BNDES. Na comparação com os juros praticados em junho, registram-se recuos de 
0,88 p.p., 1,33 p.p. e 0,15 p.p., respectivamente.

No que tange à inadimplência da carteira de crédito rural, o volume dos créditos em 
atraso de mais de noventa dias em relação ao total das diferentes linhas, de maneira 
18 Dados do BCB, extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) com base no Sistema de Informações de Crédito (SCR), 
em 15 de novembro de 2020.

GRÁFICO 26
Juros médios do crédito à PF por tipo de linha – taxa 
de juros média anualizada
(Em % a.a.)

Fonte: BCB.
Obs.: Taxa Selic acumulada no mês anualizada, base 252.
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geral, não é elevado, à exceção do crédito à PJ a taxas de mercado, que saltou entre 
maio e junho de 2019 – movimento associado a pedidos de recuperação judicial 
de empresas. No entanto, essa linha tem se mantido em suave tendência de queda 
desde então.

A inadimplência do crédito rural total 
concedido vinha registrando tendência 
consistente de queda desde outubro 
de 2017, mas foi afetada pelo salto da 
inadimplência à PJ entre maio e junho 
de 2019, encontrando-se em setembro 
em 2,42% do total da carteira, sendo 
a inadimplência do crédito à PF em 
1,81% e à PJ em 4,96%. Ainda assim, 
essas taxas representam quedas da 
inadimplência de 0,42 p.p., 0,44 p.p. 
e 0,04 p.p., respectivamente, ante 
setembro de 2019.

No caso das linhas à PF, as ofertadas 
pelo BNDES são as que registram menor inadimplência média, de 0,78%, 0,09 
p.p. inferior ao observado em setembro de 2019. As linhas a taxas de mercado 
registram inadimplência média de 1,51% e a taxas reguladas, de 2,21% – quedas 
de 0,60 p.p. e 0,50 p.p., respectivamente.

Já no caso das linhas à PJ, também o crédito do BNDES tem a menor inadimplência, 
de 0,41%, com queda de 0,24 p.p. ante setembro de 2019. O crédito a taxas de 
mercado mantém patamar elevado de inadimplência, de 6,93%, em leve tendência 
de baixa, com recuo de 0,49 p.p. em um ano. A inadimplência do crédito a taxas 
reguladas destoa das demais por apresentar tendência de alta, com 2,49% em 
setembro deste ano, ou seja, 0,16 p.p. acima de igual mês no ano passado. 

GRÁFICO 28
Inadimplência do crédito à PF por tipo de linha
(Em % da carteira em atraso de mais de 90 dias)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 27
Juros médios do crédito à PJ por tipo de linha – taxa 
de juros média anualizada
(Em % a.a.)

Fonte: BCB.
Obs.: Taxa Selic acumulada no mês anualizada, base 252.
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GRÁFICO 29
Inadimplência do crédito à PJ por tipo de linha
(Em % da carteira em atraso de mais de 90 dias)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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5 Insumos19

A fase mais aguda da Covid-19 não afetou tão severamente a oferta mundial de 
fertilizantes e, consequentemente, também não afetou a nacional. Por ser um dos 
insumos essenciais para a produção de alimentos, os países produtores mantiveram 
seu nível de produção em 2020. No entanto, para a Associação Internacional de 
Produtores de Fertilizantes (International Fertilizer Association – IFA), há expec-
tativa de retração de 3% da demanda mundial, afetando mais intensamente os 
nutrientes fósforo e potássio.

No Brasil, segundo a Associação Nacio-
nal para Difusão de Adubos (Anda), o 
consumo de fertilizantes no segundo 
trimestre de 2020 manteve a tendência 
do primeiro trimestre, mostrando certa 
antecipação das compras de adubo quí-
mico para a safra 2020-2021, iniciada 
em julho. Apesar de os dados serem pre-
liminares, no acumulado do ano, obser-
va-se crescimento no consumo de cerca 
de 15% superior e comparado ao mes-
mo período de 2019, com o comporta-
mento sazonal mantendo-o no mesmo 
padrão em relação aos anos anteriores. 
De fato, não houve nenhuma anomalia quanto à quantidade consumida, mas sim 
uma intensificação das compras no Brasil (gráfico 30). O Grupo de Conjuntura 
Agro da Unioeste aponta para um cenário otimista no segundo semestre, com in-
tensificação das compras de fertilizantes e com patamares superiores aos dos anos 
anteriores.

Quanto aos preços dos fertilizantes, o que se observa no mercado doméstico é a 
manutenção dos preços em um patamar elevado. Esse comportamento é decorren-
te, em grande parte, da desvalorização do real diante do dólar, que vem pressionan-
do os custos de produção agropecuária como um todo no país.

Considerando o fertilizante químico aplicado na cultura da soja, a de maior peso 
no PIB do setor (gráfico 31), observa-se a manutenção dos preços em patamares 
elevados desde julho de 2018, quando houve um salto de 20% nos preços. Na 
comparação de 2020 (janeiro a setembro) com o mesmo período do ano anterior, 
houve queda de 0,86%. Vale lembrar, porém, que a manutenção dos preços dos 
fertilizantes foi observada para a cultura da soja, e não corresponde integralmente 
aos preços dos fertilizantes para as demais culturas. Apesar de os insumos básicos 
(nitrogênio, fósforo e potássio) serem os mesmos, as combinações variam de cultu-
ra para cultura. O Grupo de Conjuntura Agro da Unioeste aponta que o impacto 
para o produtor tem sido bastante variado. Aqueles que produzem commodities 
19 Seção elaborada por Jefferson Staduto, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), e Nadja Simone Menezes Nery de 
Oliveira, da Universidad del Valle (Univalle).

GRÁFICO 30
Brasil: consumo efetivo de fertilizantes
(Em toneladas)

Fonte: Anda, 2020.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Agro/Unioeste.
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que apresentaram aumento de preço 
no mercado internacional conseguiram 
amortizar o aumento no custo dos insu-
mos. Os demais diminuíram a margem 
de lucro.

O comportamento dos preços dos fer-
tilizantes no mercado doméstico não 
reflete a dinâmica do mercado inter-
nacional. Com a manutenção da ofer-
ta mundial em 2020, o setor enfrentou 
uma forte queda entre abril e junho em 
razão da contração da demanda provo-
cada pelos impactos da pandemia. O 
trimestre subsequente foi o início de um 
processo de recuperação, tendência que deverá ser mantida até dezembro. Quanto 
aos pesticidas, o nível de consumo também está fortemente associado às impor-
tações (gráfico 32). O volume importado de julho a outubro de 2020 diminuiu 
0,6% comparado ao mesmo período do ano passado. Caso o consumo de pestici-
das mantenha essa tendência de queda nos últimos dois meses do ano, o Brasil deve 
finalizar 2020 com o volume importado inferior a 2019 – período em que houve 
recorde de consumo no país. O menor uso de pesticidas não está necessariamente 
relacionado à redução da produção. O Brasil, em razão da tecnologia aplicada na 
grande maioria das lavouras, faz uso intensivo de pesticidas. Fatores climáticos e 
outros eventos podem aumentar ou diminuir a demanda, mesmo usando o alto 
padrão tecnológico.

O índice de preços dos pesticidas man-
teve-se estável ao longo de 2020, com 
uma pequena queda de 9% entre janei-
ro e setembro diante do mesmo perío-
do do ano anterior. Na comparação do 
terceiro trimestre em relação ao segun-
do trimestre de 2020, houve uma ligeira 
queda de 1,02%. Se compararmos com 
o mesmo período do ano anterior, o re-
cuo foi de 4,16%. De fato, o índice de 
preços dos pesticidas vem registrando 
aumento de patamar entre o primeiro 
e o terceiro trimestre de 2018 e 2019. 
No entanto, o que se oberva para 2020 
é uma tendência de queda até setembro (gráfico 33).

Por fim, a comercialização de tratores e colheitadeiras agrícolas iniciou o ano com 
expansão e tendência de crescimento até o final do primeiro trimestre. As vendas 
neste período expandiram em 4% diante do mesmo período de 2019 (gráfico 34). 

GRÁFICO 31
Preço do fertilizante químico aplicado na cultura da 
soja1 

(Em R$/tonelada)

Fonte: Conab, 2020.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Agro/Unioeste.
Nota: ¹ Formulação NPK (nitrogênio, fósforo e potássio, respectivamente), 
02-20-18 + micronutrientes – cotação no Paraná.
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GRÁFICO 32
Brasil: importação de pesticidas e matéria-prima 
(Em US$)

Fonte: Secex, 2020.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Agro/Unioeste
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Por conta da pandemia, houve uma forte retração nas vendas em abril (42%). Em 
maio, ainda na fase aguda da pandemia, mas tomado pelo otimismo do setor agro-
pecuário e pela perspectiva do início da safra 2020-2021, houve recuperação das 
vendas de 62% diante de abril. Apesar da forte recuperação das vendas em maio, 
o desempenho ainda está abaixo do observado em 2019 e 2018.  Apesar do forte 
crescimento do setor agropecuário, a queda no desempenho esperado nas vendas 
em 2020 pode ser decorrente da falta de alguns insumos no mercado doméstico 
neste período e da oferta dessas máquinas agrícolas (Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores – Anfavea). 

GRÁFICO 33
Índice de preço de pesticidas para a cultura da soja1 

Fonte: Conab, 2020.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Agro/Unioeste.
Nota: ¹ Soma dos preços de fungicidas (Fox, Sphere), herbicidas (Zapp e 
2-4D) e inseticidas (Acefato e Galil) cotados no Paraná.
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GRÁFICO 34
Vendas internas totais no atacado de máquinas 
agrícolas e rodoviárias 
(Em unidades)

Fonte: Anfavea, 2020.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Agro/Unioeste.
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