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AGROPECUÁRIA

Projeção do valor adicionado do setor 
agropecuário para 2021
A Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea, com base 
nas estimativas para 2021 do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em projeções 
próprias para a pecuária a partir dos dados da Pesquisa Trimestral do Abate de Ani-
mais, da Produção de Ovos de Galinha e Leite, revisou a estimativa de crescimento 
do valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2021 de 1,5% (como divulgado 
na visão geral da Carta de Conjuntura no 49)1 para 2,2%.

A nova projeção, além de levar em consideração projeções atualizadas para a pro-
dução agropecuária, faz uma revisão metodológica que visa considerar de maneira 
mais precisa a evolução do consumo intermediário a partir dos valores das tabelas 
de recursos e usos do Sistema de Contas Nacionais.2 Com isso, o VA do setor passa 
a ser desagregado em dois componentes: produção animal e produção vegetal. A 
produção animal é composta pelos segmentos da pecuária (bovinos, suínos, aves, 
leite e ovos), além da pesca e da aquicultura, enquanto a produção vegetal é com-
posta pelos produtos da lavoura e pela exploração florestal e silvicultura.3

1 VA do setor agropecuário em 2021

A estimativa de crescimento é explicada por altas em produtos importantes dos 
dois componentes. No que se refere à produção vegetal, projetamos um cresci-
mento de 2,3%, puxado principalmente por uma nova safra recorde de soja. Para 
a produção animal, estimamos um crescimento de 1,9%, difundido entre todos os 
segmentos e com destaque para o de aves.

1. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/12/visao-geral-da-conjuntura-9/>.
2. A estimativa de crescimento com a antiga metodologia seria de 1,4%. Com a mudança, há uma melhor mensuração do consumo 
intermediário na produção vegetal que tem impacto positivo sobre o VA desse componente.
3. Nas publicações anteriores, o VA do setor agropecuário era subdividido em três componentes: lavoura, pecuária e outros, que era composto 
por exploração florestal, silvicultura, pesca e aquicultura.

GRÁFICO 1
Previsão de crescimento do VA do setor agropecuário para 2021 por componente – taxa de variação em relação ao 
ano anterior
(Taxa de variação em relação ao ano anterior, em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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1.1 VA da produção vegetal

O desempenho positivo da produção vegetal em 2021 é explicado principalmente 
por uma previsão de nova safra recorde na produção de soja, com um crescimento 
previsto de 7,3%. Entre as principais culturas da lavoura – soja, milho, cana-de-
-açúcar e café –, a produção de soja é a única que apresenta uma perspectiva de 
crescimento elevado no ano (tabela 1).

A produção de soja continua em plena expansão. O alto volume de vendas an-
tecipadas incentivou um aumento de 3,1% da área plantada em relação ao ano 
anterior. O real desvalorizado e a elevada demanda internacional, especialmente 
pela China, impulsionam a manutenção de crescimento na produção em um pa-
tamar superior a 7%, como no ano anterior. A produção de milho também deve 
apresentar nova safra recorde, porém com um crescimento de apenas 0,3% em 
relação ao ano anterior. A área plantada das duas safras de milho tem previsão de 
expansão, totalizando um crescimento de 3,3%. Apesar disso, a primeira safra tem 
uma queda esperada na produção de 2,9%, afetando negativamente a produção do 
cereal no ano.

No sentido contrário, as estimativas para as produções de café e cana-de-açúcar 
são de quedas de 23,9% e 1,5%, respectivamente. No caso do café, a significativa 
redução na produção deve-se a características cíclicas da cultura do grão, que está 
no ano negativo de sua bienalidade. Contudo, devido à sua importância para o 
VA da produção vegetal, essa redução tem impacto significativo sobre o resultado 
do componente. A estimativa de queda para a produção de cana, por sua vez, é 
explicada pela irregularidade no regime de chuvas nos meses iniciais deste ano, que 
antecedem o período da colheita. A disseminação de quedas na produção entre os 
produtos pesquisados no LSPA também contribui negativamente para o desempe-
nho da produção vegetal. Entre os 25 produtos com informações disponíveis, 12 
apresentam previsão de redução em sua produção para 2021. Isso faz com que a 
confirmação de um alto crescimento na produção de soja seja determinante para a 
alta no VA da produção vegetal em 2021.

TABELA 1
Previsão da área plantada e produção para 2021 
(Em %)

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

 

Produtos Área plantada Produção 
Soja 3,1 7,3 
Cana-de-açúcar -0,8 -1,5 
Milho 3,3 0,3 
Café -4,9 -23,9 
Algodão -11,3 -16,5 
Arroz 0,0 -0,7 
Laranja 0,1 0,9 
Mandioca -1,8 -0,7 
Trigo -0,7 9,1 
Fumo -2,6 4,1 
Feijão 1,2 2,2 
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1.2 VA da produção animal

A projeção de crescimento para o VA da pecuária é explicada pelas projeções de 
alta na produção em todos os seus segmentos para 2021 (tabela 2), em especial de 
recuperação da produção de bovinos, que registrou uma queda de 5,4% em 2020. 
No entanto, uma recuperação mais pronunciada desse segmento não deve ocorrer, 
por conta de uma oferta limitada de animais para o abate. Por esse motivo, nossa 
projeção para a produção de bovinos é de crescimento de 1,5% em 2021.

O problema de oferta de bovinos para o abate começou a se desenhar após o pri-
meiro trimestre de 2019, quando começou a se observar a retenção de vacas e novi-
lhas para recompor o rebanho (gráfico 2). Contudo, o impacto desse manejo sobre 
a oferta de animais disponíveis para o abate ocorre de forma defasada. Os animais 
nascidos das vacas e novilhas retidas em determinado trimestre só devem atingir a 
idade para abate por volta de oito trimestres à frente. Dessa maneira, um aumento 
mais significativo na oferta de novilhos para o abate provavelmente só deve ocorrer 
após o primeiro trimestre de 2021 e, principalmente, no segundo semestre deste 
ano. Enquanto isso, no curto prazo, o número de animais abatidos e o peso total 
das carcaças de animais abatidos permanecem em nível mais baixo. É importante 
ressaltar que usamos os dados de abate, que é produção do setor industrial, como 
proxy para a produção de animais.

Os dados do Sistema de Inspeção Federal (SIF) evidenciam esse nível reduzido de 
abates no começo de 2021. O número total de cabeças de bovinos abatidas em 
janeiro deste ano caiu 17,8% relação ao mesmo mês do ano anterior. A queda foi 
ainda maior ao considerar o total de abate de novilhos precoces, novilhos interme-
diários e novilhões, que caiu 48,9% em relação a janeiro do ano anterior.4 A queda 
é menos acentuada entre os novilhos precoces (-22,2%), o que indica que um 
número reduzido de animais nascidos das fêmeas retidas no ciclo citado atingiu a 
idade do abate, mas que os demais animais ainda necessitam de alguns meses para 
atingir a idade necessária para serem abatidos.

A produção suína, em contrapartida, apresentou um alto crescimento de 8,5% 
no peso total das carcaças de animais abatidos em 2020, impulsionado pela forte 
demanda da China, que ainda não havia conseguido recompor completamente a 
parcela do rebanho que teve de ser abatida devido à peste suína africana (PSA). 

4. As informações disponíveis no SIF sobre o abate em determinado mês costumam sofrer atualizações significativas até o final do mês seguin-
te. Por conta disso, são discutidos apenas os dados de janeiro.

TABELA 2
Previsão da produção pecuária para 2021
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac.  

Produtos da pecuária Produção 
Bovinos 1,5 
Leite 1,7 
Suínos 1,7 
Aves 3,8 
Ovos 2,3 
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Para 2021, nossa projeção é de um cres-
cimento de 1,7%, em linha com uma 
desaceleração do crescimento das expor-
tações para a China, que caminha para 
uma normalização de sua capacidade de 
produção.

O segmento de aves, por sua vez, en-
cerrou o ano com um crescimento no 
último trimestre de 5,3% em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior, e 
a produção de aves em janeiro se man-
teve próxima à média de 2020. Por esses 
motivos, projetamos um crescimento de 
3,8% na produção de aves, o que representa uma aceleração diante do crescimento 
de 1,8% observado em 2020.

Por último, também projetamos altas para a produção de leite e ovos, com aumen-
tos de 1,7% e 2,3%, respectivamente.

1.3 Riscos e perspectivas

O principal risco para o crescimento do VA da produção animal e para o VA do se-
tor agropecuário em 2021 é uma possível demora na expansão da oferta de animais 
bovinos disponíveis para o abate.

Como foi apontado, isso não deve ocorrer logo no início de 2021. A partir de 
maio de 2020, o peso total das carcaças de animais abatidos foi mais elevado que 
nos primeiros quatro meses do ano passado, o que amplia a base de comparação 
para o final do ano. Ainda assim, os últimos dois trimestres de 2020 contaram 
com quedas, em relação ao mesmo período do ano anterior, de 6,1% e 5,9%, em 
ordem. Isto confere certo espaço para que seja observado crescimento na produção 
de bovinos no segundo semestre de 2021.

O lado positivo de uma oferta reduzida de bovinos no início do ano é que, por 
pressionar os preços para o consumidor, deve haver um efeito de substituição para 
as demais proteínas. Nesse sentido, a volta do auxílio emergencial também deve 
contribuir para a elevação da demanda pelas carnes suína e de frango.

No que se refere à produção vegetal, o que preocupa é o fato de a projeção posi-
tiva para o componente apresentar-se muito dependente do resultado positivo da 
produção de soja em 2021. As estimativas de alta no LSPA não são disseminadas, 
e isso dificulta uma compensação no caso de alguma frustração na colheita de soja.

Em contrapartida, revisões positivas nas demais culturas relevantes da produção 
vegetal, como milho e café, não podem ser descartadas. A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), por exemplo, projeta um aumento de 5,4% na produção 

GRÁFICO 2
Número de cabeças abatidas de bovinos por categoria 
(Índice 1o trim./2019 = 100)

Fonte: Pesquisa Trimestral do Abate de Animais/IBGE.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

60

70

80

90

100

110

120

130

140

m
ar

/1
9

ju
n/

19

se
t/

19

de
z/

19

m
ar

/2
0

ju
n/

20

se
t/

20

de
z/

20

Bois Vacas Novilhos Novilhas



5

Carta de Conjuntura
| 50 | N

ota 24 | 1˚ trim
estre de 2021

de milho, superior à estimativa do último LSPA. No caso do café, a companhia 
também admite que a queda na produção do item tem um limite superior a 21,4%, 
o que também pode apontar para revisões positivas no LSPA a respeito desse grão.

Por fim, vale dizer que, com base no observado no ano passado, não consideramos 
a possibilidade de impactos sobre a produção agropecuária da segunda onda da 
Covid-19 no país. 
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