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AGROPECUÁRIA

Projeção do valor adicionado do setor 
agropecuário para 2021 e 2022

Sumário

A Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea revisou a 
estimativa de crescimento do valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2021 
de 1,7% (como divulgado na Nota no 18 da Carta de Conjuntura no 52)1 para 
1,2%. Os principais motivos para esse ajuste são os seguintes: as reduções nas esti-
mativas do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de produtividade e produção no mi-
lho; e um cenário menos favorável para a produção de leite em função do aumento 
dos custos de produção.

Para 2022, a Dimac elevou a previsão de crescimento do VA do setor agropecuário 
para 3,4%, ante 3,3% divulgado anteriormente. Os principais fatores determi-
nantes dessa perspectiva positiva para o ano que vem são: as expectativas de cres-
cimento em culturas importantes como soja e milho – com base nos prognósticos 
iniciais da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); de recuperação do 
crescimento da produção de bovinos, após dois anos consecutivos de queda; e por 
nova alta estimada para a produção de suínos.

1 VA do setor agropecuário em 2021

A revisão para baixo da estimativa de 
crescimento do VA do setor agropecuá-
rio de 2021 justifica-se pela piora no re-
sultado esperado no ano de itens impor-
tantes tanto na produção vegetal quanto 
animal.2 No que se refere à produção ve-
getal, revisamos a nossa projeção de um 
crescimento de 1,7% para uma alta de 
1,2% (gráfico 1). O principal motivo é a 
revisão mais recente do LSPA em relação 
à estimativa de produção da safra de mi-
lho, em particular, de sua segunda safra, 
que deverá apresentar queda acentuada 
no volume colhido por ter ocorrido um 
período de seca resultante de efeitos climáticos mais severos do fenômeno La Niña 

1. Disponível em: <http://www. https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/08/projecao-do-valor-adicionado-do-setor-a-
gropecuario-para-2021-e-2022/>.
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 da 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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na safra 2020/2021. Para a produção animal, nossa nova estimativa é de crescimen-
to de 1,2%, ante previsão anterior de crescimento de 1,8%, resultado de significa-
tiva piora na estimativa da produção de leite no ano, produto com segundo maior 
peso (depois de bovinos) na produção animal.

1.1 VA da produção vegetal em 2021

O desempenho positivo da produção vegetal em 2021 sustenta-se nas significativas 
altas das produções de soja, arroz e trigo (tabela 1). Entre as culturas com maior 
participação no VA da produção vegetal – soja, milho, cana-de-açúcar e café –, a 
soja é a única que apresenta perspectiva de crescimento no ano. A estimativa do 
LSPA para a variação na produção de soja em 2021 foi revisada, desde a última 
publicação, de um crescimento de 9,8% para uma alta de 10,1%. A soja conta 
com aumento na produção excedendo significativamente o crescimento em sua 
área plantada, elevando o rendimento médio da cultura, que deve crescer 5,1% e 
representar a principal contribuição para o VA da produção vegetal. 

Como citado Nota de Conjuntura no 18,3 as demais culturas de maior importância 
na produção vegetal devem contribuir negativamente para o resultado da produção 
vegetal. Isso ocorre tanto por fatores climáticos quanto por questões cíclicas ine-
rentes a determinadas culturas. Entre elas destaca-se a queda na produção total de 
milho, que contou com nova revisão negativa, ampliando sua queda estimada de 
11,3% para 15,5%. A segunda safra, que se tornou a principal safra de milho nos 
últimos anos, teve queda revisada pelo LSPA de 15,0% para 19,4%. Segundo o 
IBGE, o atraso na colheita de soja reduziu a janela de plantio para a segunda safra 
de milho, necessária para garantir que a lavoura passe por um período adequado de 
chuvas. O plantio atrasado, fora da janela ideal, um segundo trimestre marcado por 
forte seca na região Centro-Sul e a ocorrência frentes frias intensas prejudicaram o 
rendimento da cultura em estados como Mato Grosso do Sul e Paraná. O impacto 
negativo do milho sobre o VA da produção vegetal é reforçado por um aumento 
estimado de 6,8% na área plantada, o que gera efeito importante sobre o consumo 
intermediário do componente.

3. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/08/projecao-do-valor-adicionado-do-setor-agropecuario-pa-
ra-2021-e-2022/≥.

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 

Área plantada Produção 
Previsão anterior - LSPA de 
maio (Nota 18 da Carta de 

Conjuntura nº 52) 

Previsão atual - LSPA de 
julho (Carta de Conjuntura 

nº 52) 

Previsão anterior - LSPA de 
maio (Nota 18 da Carta de 

Conjuntura nº 52) 

Previsão atual - LSPA de 
julho (Carta de Conjuntura 

nº 52) 
Soja 4,5 4,8 9,8 10,1 
Milho 6,6 6,8 -11,3 -15,5 
Cana-de-açúcar -1,9 -2,1 -3,2 -3,7 
Café -3,2 -3,2 -21,0 -21,2 
Algodão -16,0 -16,0 -16,6 -16,6 
Laranja 0,2 0,2 -7,3 -7,1 
Mandioca -2,9 -2,9 0,0 -0,2 
Arroz -0,3 -0,3 4,1 4,3 
Trigo 12,4 13,1 36,0 32,9 
Fumo -2,8 -3,2 3,0 2,9 
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Outra cultura que também tem parte significativa de sua área plantada após a 
colheita da soja é o algodão, que permanece com estimativa de queda em sua pro-
dução de 16,6%. Todavia, como também há uma estimativa de queda de 16,0% 
em sua área plantada, o impacto desta cultura sobre o VA da produção vegetal em 
2021 não será tão forte quanto o do milho.

É importante notar, no entanto, que esses problemas na produção de milho e al-
godão impactaram negativamente o resultado ajustado sazonalmente do VA do 
setor agropecuário no segundo trimestre. Parte significativa da colheita dessas duas 
culturas foi, portanto, deslocada para o terceiro trimestre (tabela 2). Utilizamos o 
progresso de safra divulgado pela Conab4 para ajustar a distribuição da produção 
dessas duas culturas ao longo do ano de 2021, o que permitiu que nossa estimativa 
para o desempenho do VA do setor agro no segundo trimestre se aproximasse do 
resultado oficial divulgado pelo IBGE. Esse ajuste da distribuição da colheita entre 
trimestres melhorou nossa previsão para o resultado do terceiro trimestre, compen-
sando parte da queda no segundo trimestre, mas não gerando alteração significativa 
no resultado consolidado do ano. O resultado do terceiro trimestre receberia a con-
tribuição do restante a ser colhido dessas duas culturas, compensando em parte das 
quedas estimadas para culturas relevantes no trimestre, como o café.

1.2 VA da produção animal em 2021

Em relação à produção animal, apesar das altas de aves, suínos e ovos, os dois pro-
dutos com mais participação no VA – bovinos e leite – terão quedas (tabela 3).5 
Com efeito, nossa estimativa para a produção animal foi revista de alta de 1,8% 
para um crescimento de 1,2%.

Para o segmento de bovinos, como mencionado na Nota no 18, apesar de indícios 
iniciais de que o ciclo de retenção de fêmeas tenha se encerrado, há baixa oferta 
de animais para abate. Isso pode ser observado pelo nível de utilização da capaci-
dade dos frigoríficos no Mato Grosso, divulgada pelo Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuária (Imea), que apresentou leve melhora, mas ainda se 
encontra em 51,1% no final de agosto. O cenário para a demanda de carnes não se 

4. O progresso de safra do milho levantado pela Conab é feito com base em nove estados (Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), que respondem por 92% da área cultivada da primeira safra, e outros nove estados 
(Goiás, Piauí, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná) que representam 91,6% da área 
cultivada. O progresso de safra do algodão estimado pela Conab é feito com base na colheita em sete estados (Maranhão, Piauí, Bahia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais), que representam 98,2% da área cultivada. Foram consideradas as semanas findas em 26 
de junho de 2021 para o progresso até junho.
5. 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 as carnes 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
Progresso de safra em 2021: estimativa com base no censo agropecuário de 2006 versus Conab 
(Em %)

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

Produto 
Janeiro até junho 

Censo Agropecuário 2006 Progresso de Safra Conab 2021 
Milho 67,5 37,5 
Algodão 39,5 11,4 
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alterou significativamente desde a última publicação, e o consumo de carne bovina 
apresenta leve melhora, mas ainda bem abaixo do observado em 2019 (gráfico 2). 
Os determinantes pelo lado da demanda para esse cenário menos favorável perma-
necem a alta de preços da carne bovina e o impacto negativo da pandemia sobre 
o mercado de trabalho, aliados. Com uma oferta limitada de animais e consumo 
baixo, os resultados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais apontam para 
uma queda de 1,8% no peso das carcaças abatidas de bovinos no segundo trimes-
tre, quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Nos resultados 
completos, houve uma melhora marginal no desempenho do abate de bovinos em 
relação aos primeiros resultados, o que nos levou a revisar nossa estimativa de que-
da de bovinos de 1,0% para redução de 0,9%. 

No que se refere às demais proteínas, 
o ano tem sido de desempenho positi-
vo, com a produção de suínos e frangos 
crescendo 9,0% e 8,3%, respectivamen-
te, no acumulado do ano até junho, 
resultados superiores aos divulgados 
incialmente pelo IBGE. A produção 
de suínos tem sido estimulada pelo au-
mento das exportações, que cresceram 
17,2% no acumulado do ano até junho, 
e pela substituição do consumo de car-
ne bovina pelo das demais carnes. Dessa 
forma, revisamos nossa estimativa para 
a produção de suínos e frangos de altas 
de 7,7% e 3,9% para crescimentos de 8,7% e 6,8%, respectivamente. Projetamos 
ainda crescimento para a produção de ovos, que deve registrar alta de 1,4%.

A produção de leite, por outro lado, tem sofrido com a alta dos custos de produção. 
Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o Custo 
Operacional Efetivo da produção de leite acumula crescimento de 11,5% no perí-
odo de janeiro a junho, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. 
Por conta desse desincentivo à produção, que já resultou em queda de produção 
no segundo trimestre (de 1% na comparação interanual), de acordo com o IBGE, 
revisamos a nossa estimativa de alta de 3,1% para queda de 0,4% para 2021.

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

Fonte: Pesquisa Trimestral do Abate de Animais/IBGE e Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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TABELA 3
Previsão da produção pecuária para 2021
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

Produtos da pecuária 
Produção 

Previsão anterior Previsão atual 
(Nota 18 da Carta de Conjuntura nº 52) (Carta de Conjuntura nº 52) 

Bovinos -1,0 -0,9 
Leite 3,1 -0,4 
Suínos 7,7 8,7 
Aves 3,9 6,8 
Ovos 4,5 1,4 
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2 VA do setor agropecuário em 2022

Para o ano 2022, foram utilizadas as 
primeiras informações disponibilizadas 
pela Conab para os segmentos da pro-
dução vegetal e previsões próprias da 
Dimac para a produção animal. Nossa 
estimativa foi revisada marginalmen-
te de crescimento de 3,3% para alta de 
3,4% para o VA do setor agropecuário 
(gráfico 3). A revisão foi motivada por 
uma elevação na estimativa para a pro-
dução animal, para a qual esperamos 
crescimento de 2,2%, ante alta de 1,8% 
na última publicação. A produção vege-
tal, por sua vez, teve estimativa de cres-
cimento mantida em 3,9%. 

O resultado positivo da produção vegetal deve ocorrer por conta de altas em cul-
turas com peso significativo no VA. A Conab estima crescimento de 3,9% para 
a produção de soja, safra que seria recorde pelo terceiro ano consecutivo. Outros 
destaques devem ser as produções de milho e algodão, após as quebras de safra 
estimadas para 2021. Para o milho, é esperado crescimento de 32,2%, puxado por 
alta de 42,4% em sua segunda safra. Para o algodão, a alta estimada é de 15,8%, o 
que é insuficiente para recuperar a queda de 2021. Destaca-se que as duas culturas 
têm uma parte significativa de suas áreas plantadas após a colheita da soja. Isso 
torna esses resultados dependentes de que a colheita de soja ocorra dentro da janela 
planejada.

O destaque negativo é para a cana-de-açúcar, que deverá ter queda de 9,5%, se-
gundo a Conab. A companhia atribui esse resultado à perda de área plantada, com 
a substituição por culturas que têm apresentado rendimento melhor, como milho 
e soja.

No que se refere à produção animal, nossas projeções apontam para crescimento 
em todos os segmentos, com desaceleração para as proteínas substitutas da carne 
bovina. Para a produção de bovinos, esperamos que, após dois anos consecutivos 
de queda, de 4,8% em 2020 e em 0,9% em 2021, a produção de bovinos volte a 
crescer em 2022, alcançando uma alta de 2,2%. Nossa projeção é baseada em um 
cenário em que a oferta de animais para o abate deve apresentar uma melhora que 
ainda não foi vista significativamente em 2021.

GRÁFICO 3
Previsão de crescimento do VA do setor agropecuário 
para 2022 por componente: taxa de variação em relação 
ao ano anterior
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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3 Riscos para o VA do setor agropecuário para 2021 e 2022

Por fim, no que tange ao cenário de riscos da produção agropecuária no restante 
de 2021 e para o ano de 2022, não houve alterações em relação ao já apontado na 
Nota de Conjuntura nº 18.

Para 2021, no caso da produção vegetal, ainda há a possibilidade de alguns efeitos 
residuais do La Niña sobre culturas ainda em colheita, como a cana-de-açúcar. 
Nova piora na estimativa da produção do milho pode ocorrer, ainda que de forma 
menos significativa. O mesmo também poderá ocorrer com o trigo, para o qual se 
espera forte crescimento este ano. A produção animal, por seu turno, poderá con-
tinuar a sofrer os efeitos da mudança nos preços relativos e elevação nos custos de 
produção – todavia, com impacto limitado sobre o resultado agregado da atividade 
pecuária. 

Para 2022, permanecem dúvidas sobre o ciclo climático que prevalecerá na safra 
e sua intensidade e os efeitos sobre a produção vegetal. Os primeiros dados são 
positivos no sentido que o plantio da soja ocorrerá no período planejado e deverá 
contar com um regime de chuvas mais regulares em relação à 2021. Para a produ-
ção animal, o cenário é de normalização da oferta de bovinos, com riscos menos 
expressivos associados à demanda por proteínas animais.
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