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AGROPECUÁRIA

Projeção do valor adicionado do setor 
agropecuário para 2021

Resumo

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 
Animais, da Produção de Ovos de Galinha e Leite, revisou a estimativa de cresci-
mento do valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2021 de 2,2% (como 
divulgado na Nota no 24 da Carta de Conjuntura no 50)1 para 2,6%. Os principais 
riscos dessa projeção de crescimento estão relacionados à crise hídrica, que pode 
prejudicar mais que o previsto a produção vegetal, e às incertezas relativas à oferta 
e à demanda de bovinos.

1 VA do setor agropecuário em 2021

A revisão para cima da estimativa de 
crescimento do VA do setor agropecu-
ário de 2021 justifica-se pela melhora 
no resultado esperado de itens impor-
tantes, tanto na produção vegetal quan-
to animal, no ano.2 No que se refere à 
produção vegetal, estimamos um cresci-
mento de 2,7%, liderado por nova safra 
recorde de soja. Para a produção animal, 
estimamos um crescimento de 2,5%, di-
fundido entre todos os segmentos e com 
destaque para a produção de frango e 
suínos.

1.1 VA da produção vegetal em 2021

O desempenho positivo da produção vegetal em 2021 é explicado principalmente 
por altas nas produções de soja, arroz e trigo. Essas culturas contaram com revisão 
positiva superior a 2 pontos percentuais (p.p.) em relação às estimativas de cresci-
mento da produção presentes no LSPA de fevereiro – utilizadas na estimativa na 
Nota de Conjuntura no 24 (tabela 1). Entre as principais culturas – soja, milho, 
cana-de-açúcar e café –, a produção de soja é a única que apresenta uma perspectiva 

1. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/03/projecao-do-valor-adicionado-do-setor-agropecuario-pa-
ra-2021/>.
2. 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 composta pelos produtos da lavoura e da exploração florestal e silvicultura.

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

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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de crescimento no ano. Contudo, as quedas estimadas para as demais culturas mais 
importantes não são suficientes para impedir o crescimento na produção vegetal, 
que deve ser de 2,7% em relação ao ano anterior.

A estimativa do LSPA para a variação na produção de soja em 2021 foi revisada, 
desde a última publicação, de crescimento de 7,3% para alta de 9,4%. A alta na 
produção é disseminada entre os principais estados produtores, com exceção do 
estado do Paraná, afetado pela estiagem no início da safra que comprometeu o ren-
dimento da soja no estado, e que tem estimativa de queda na produção de 4,7%. 
O destaque positivo é a produção no Rio Grande do Sul, que tem estimativa de 
crescimento de 79,4% em relação ao ano anterior e contribui com 7,4 p.p. para o 
crescimento da produção de soja no país em 2021. Esse resultado expressivo sucede 
a quebra de safra no ano de 2020, quando a produção caiu 38,9% em relação ao 
ano anterior. 

A produção de milho, no entanto, sofreu forte revisão baixista, passando de uma 
alta 0,3% para queda de 3,9%. Já havia expectativa de queda na produção da pri-
meira safra e essa não foi alterada significativamente, sendo atualizada de redução 
de 2,9% para queda de 2,8%. O principal fator responsável pela nova estimativa 
de queda na produção total de milho foi a revisão das estimativas para segunda 
safra nos estados do Centro-Oeste, que respondem por cerca de 70% dessa safra. 
A região sofre com choques climáticos adversos, que acabaram por forçar o plantio 
fora da janela definida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), o que contribuiu fortemente para a revisão da estimativa para a segunda 
safra no país de crescimento de 1,4% para queda de 4,3%. A frustração na estima-
tiva da produção do milho de segunda safra ainda ocorre em meio a uma ampliação 
da área plantada, a qual tem estimativa de crescimento de 7,4%, o que amplia o 
consumo intermediário e potencializa o impacto negativo sobre o VA da produção 
vegetal. Também contribuem negativamente para o resultado da produção vegetal 
as estimativas das produções de café e cana-de-açúcar, que têm quedas esperadas 
de 21,0% e 3,1% respectivamente. Todavia, para a exploração vegetal e silvicultura 
projetamos um crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior.

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

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

 

Produto 
Peso no valor bruto da 
produção da lavoura 

Produção 

Previsão anterior - LSPA de fevereiro 
(utilizada na Carta de Conjuntura nº 50) 

Previsão atual - LSPA de maio  
(Carta de Conjuntura nº 51) 

Soja 38,6 7,3 9,4 
Milho 12,0 0,3 -3,9 
Cana-de-açúcar 11,9 -1,5 -3,1 
Café 5,7 -23,9 -21,0 
Algodão 4,9 -16,5 -19,7 
Laranja 2,5 0,9 -7,2 
Mandioca 1,9 -0,7 -1,3 
Arroz 1,9 -0,7 2,8 
Trigo 1,5 9,1 27,9 
Fumo 1,3 4,1 3,6 
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1.2 VA da produção animal em 20213

A projeção de crescimento do VA da produção animal se justifica por projeções 
de crescimento para todos os segmentos (tabela 2). Embora nossa projeção para a 
produção de bovinos tenha sido reduzida, novas estimativas mais positivas para os 
demais produtos mais do que compensaram essa queda. Isso resulta em uma revi-
são de nossa estimativa para a produção animal de um crescimento de 1,9% para 
uma alta de 2,5%.

O cenário para o segmento de maior 
importância no componente, a produ-
ção de bovinos, permanece cercado de 
incertezas. Ainda há uma oferta limitada 
de animais para abate e a queda no peso 
total das carcaças abatidas de bovinos 
veio mais acentuada do que projetáva-
mos inicialmente. Apesar disso, há indí-
cios de que o ciclo de retenção de bovi-
nos fêmeas com objetivo de geração de 
crias, iniciado no início de 2019, tenha 
se encerrado. O abate de fêmeas no país 
apresenta uma tendência de crescimento 
desde novembro de 2020 (gráfico 2). Considerando que as primeiras fêmeas come-
çaram a ser retidas no início de 2019 e que o período de gestação é de cerca de nove 
meses, no segundo trimestre de 2021 poderão ser abatidas as crias já com dezoito 
meses. Contudo, um maior volume para abate, tanto de animais jovens quanto em 
idade adulta, deverá estar disponível apenas ao final do terceiro trimestre, limitan-
do o impacto positivo para o resultado final da produção de bovinos em 2021. Por 
esses motivos revisamos nossa projeção de crescimento para a produção de bovinos 
de 1,5% para 0,9%.

O abate de frangos e suínos apresentou forte aceleração nos meses de fevereiro 
e março de 2021. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o peso total das 
carcaças de suínos e frangos abatidos cresceu, respectivamente, 8,1% e 7,0% em 

3. Os indicadores utilizados para avaliar a conjuntura e efetuar as projeções para alguns produtos da produção animal são as estatísticas de 
produtos industriais correspondentes. Para os produtos cárneos utiliza-se os das Pesquisas Trimestrais do Abate, enquanto para a pesca e 
aquicultura são utilizados os dados do setor na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF).

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

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac.  

Produtos da pecuária 
Peso no Valor Bruto da Produção 

 da pecuária em 2020 

Produção 

Previsão anterior Previsão atual 

(Carta de Conjuntura nº 50) (Carta de Conjuntura nº 51) 

Bovinos 50,5 1,5 0,9 
Leite 19,6 1,7 3,2 
Suínos 7,9 1,7 6,8 
Aves 11,5 3,8 6,5 
Ovos 10,5 2,3 2,3 

GRÁFICO 2
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.
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fevereiro e 12,9% e 8,4% em março. Na 
previsão anterior da Carta de Conjuntu-
ra, os dados de abate do IBGE ainda não 
estavam disponíveis e a única informa-
ção que se dispunha eram os abates em 
janeiro no Sistema de Inspeção Federal 
(SIF), que indicavam um crescimento 
bem mais baixo da produção em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior. 
Isso se confirmou com a divulgação das 
Pesquisas Trimestrais do Abate, que 
mostraram que, em janeiro, o peso to-
tal das carcaças de suínos cresceu 2,4%, 
enquanto o peso total das carcaças de 
frangos aumentou 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Todavia, 
nos meses de fevereiro e março, o crescimento da produção de suínos e frangos se 
acelerou, resultado de um aumento do consumo desses produtos (gráfico 3). O 
preço elevado da carne bovina e a queda dos rendimentos do trabalho4 foram fato-
res que podem ter impulsionado o aumento do consumo dessas proteínas animais, 
que são bens substitutos à carne bovina. Além disso, as exportações dos suínos e 
aves também apresentam crescimento, com maior destaque para a exportação de 
carne suína – que cresceu 18,4% em quantidade de janeiro a maio em comparação 
com o mesmo período do ano anterior. Isso ocorre pela elevada demanda da China 
pelo produto. O país ainda não conseguiu repor completamente seu rebanho, que 
teve que ser abatido em decorrência da Peste Suína Africana (PSA) e esse processo 
ainda deve ter impactos no ano de 2021.

Projetamos ainda crescimento para as produções de leite e ovos, que devem regis-
trar alta de 3,2% e 2,3% respectivamente. Por fim, projetamos um crescimento 
para a pesca e aquicultura de 2,8%, completando o crescimento esperado para 
todos os segmentos da produção animal.

1.3 Riscos e perspectivas

Como mencionado na publicação anterior, o principal risco para o crescimento 
do VA da produção animal em 2021 permanece sendo uma possível frustração na 
projeção de crescimento da produção de bovinos, que pode ser impactada por uma 
recuperação na oferta de animais mais lenta do que projetamos neste momento. 
O resultado mais negativo do que esperávamos anteriormente já nos levou a rever 
a previsão para baixo e nova revisão no mesmo sentido não pode ser descartada. 
Como o segmento tem um peso elevado no VBP do setor agropecuário, qualquer 
revisão muito significativa pode impactar o resultado agregado do setor.

Por fim, no que se refere à produção vegetal, a ocorrência de choques climáticos 
adversos no Centro-Sul e a possibilidade de adoção de medidas restritivas ao uso 
da água para a lavoura – em função da necessidade de poupar água para a geração 

4. Ver Nota de Conjuntura no 27, disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/06/retrato-dos-rendimentos-e-
-horas-trabalhadas-durante-a-pandemia-resultados-da-pnad-continua-do-primeiro-trimestre-de-2021/>.

GRÁFICO 2
Consumo aparente de carnes
(Índice 1o trim./2019 = 100)

Fonte: Pesquisa Trimestral do Abate de Animais/IBGE e SECEX.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Obs.: Consumo aparente é definido como a produção de carne suína não 
exportada acrescida das importações.
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de energia hidroelétrica – pode afetar negativamente as estimativas para alguns 
importantes produtos do componente. Conforme mostrado anteriormente, as esti-
mativas para o milho de segunda safra estão sendo as mais impactadas pela questão 
climática e também não é possível descartar que venham a sofrer novas revisões 
negativas. Havia uma expectativa positiva para a safra de milho, que foi completa-
mente revertida devido a problemas climáticos, resultando em revisões das estima-
tivas para quedas elevadas na produção dessa cultura. A estimativa mais recente da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a produção total de milho 
no ano é de queda de 6,0%, desempenho ainda pior que o projetado pelo LSPA.
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