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Introdução

Este  artigo  é  um  resumo  das  principais  conclusões  do  trabalho  Brasil  –
Projeções do Agronegócio 2016/2017 a 2026/2027, divulgado neste mês de julho
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O trabalho tem
por objetivo indicar possíveis direções do crescimento da agropecuária e fornecer
subsídios aos formuladores de políticas públicas quanto às tendências de produtos
do agronegócio.

O período analisado abrange os próximos dez anos. Entretanto, por vários
interesses, as projeções se estenderam até 2050. Este período longo, interessa em
especial  às  áreas  ligadas  ao  meio  ambiente.  Adicionalmente,  várias  instituições
internacionais, como FAO, OCDE, têm trabalhado com períodos além de dez anos.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), referência importante
em projeções de longo prazo, concentra-se nas projeções para os próximos dez
anos.

Em geral, neste estudo, o período base das projeções abrange os anos de
1994 até 2015/16. O período a partir de 1994, através do Plano Real, introduziu uma
fase de estabilização econômica e isso permitiu redução de incertezas nas variáveis
analisadas.  As  projeções  foram  realizadas  utilizando  modelos  econométricos  de
séries temporais. São modelos com grande utilização em previsões de séries.

O trabalho foi realizado por um grupo de técnicos do Ministério da Agricultura
e  da  Embrapa.  Beneficiou-se,  também,  de  valiosa  contribuição  de
pessoas/instituições que analisaram os resultados preliminares e informaram seus
comentários, pontos de vista e ideias sobre os resultados das projeções.
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O CENÁRIO DAS PROJEÇÕES

A divulgação dos dados do PIB no primeiro trimestre de 2017 ilustra bem uma
das partes do cenário das projeções para este ano. O PIB apresentou crescimento
de 1,0% na comparação do primeiro trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de
2016, levando–se em consideração a série com ajuste sazonal. Segundo o IBGE,
esta foi  a  primeira alta  nessa comparação,  após oito  trimestres consecutivos de
queda.  Na  comparação  com  igual  período  de  2016,  o  PIB  recuou  0,4%.  A
Agropecuária  teve  expansão  de  13,4%,  a  indústria  cresceu  0,9% e  os  Serviços
(0,0%) apresentaram estabilidade.

Diferente  de 2016,  quando houve forte  seca atingindo regiões produtoras,
especialmente áreas de Cerrados e  o Nordeste,  a  safra  de  milho  foi  fortemente
afetada, tendo sido 20,0% menor do que a safra anterior. Neste ano, as previsões
indicam safra recorde de grãos, por volta de 233,0 milhões de toneladas, sendo que
em 2016 foi  de  186,6  milhões  de  toneladas.  A produtividade da agricultura  é  a
principal fonte de crescimento neste ano, estando estimado um acréscimo de 20,0%.

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

Tabela 1 - Brasil - Preços de produtos agrícolas 
  Valores nominais

Produto Unidade
Média

Histórica
2015 2016 2017

Trigo R$/t 557,70 656,06 756,89 606,36
Algodão libra peso de pluma 150,31 209,90 257,23 275,46
Boi R$/Arroba 76,58 145,42 152,90 142,76
Soja grão R$/sc60kg 42,55 68,34 77,43 66,38
Milho R$/sc60kg 23,69 28,58 44,06 32,50
Arroz R$/sc50kg 30,41 36,96 45,94 44,20
Fonte: Cepea/USP (http://cepea.esalq.usp.br/trigo/?page=857; Acesso 05/2017)  

O  Brasil  teve  alguns  problemas  com  relação  às  carnes,  onde  foram
identificadas  irregularidades  em alguns  frigoríficos.  Mas  medidas  foram tomadas
pelo Governo de modo que a fase mais difícil parece estar superada. 

Como trabalhos têm mostrado, atualmente o Brasil é um dos países que tem
apresentado uma das maiores taxas de crescimento da produtividade agropecuária
(Fuglie,  K.;  Wang,  S.  L.;  Ball,  E.).  Nos  últimos 30  anos  a  taxa  média  anual  da
produtividade total  dos fatores (PTF) foi  de 3,5%, considerada uma taxa elevada
(Gasques, J. G. Euro Choices, 16(1) 2017). Esses resultados mostram sem dúvida
que a tecnologia tem sido o principal fator a estimular o crescimento da agricultura.
Uma função de produção agropecuária para o Brasil  ajustada com uma série de
produto  e  insumos,  mostrou  que 58,4% do crescimento  da produção se  deve à
tecnologia, 15,1% à terra e 15,4% ao trabalho.
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Finalmente,  observamos que como outras instituições como OECD-FAO e
USDA admitem, os resultados a serem apresentados são baseados em suposições
que afetam a oferta, demanda, o comércio e os preços das commodities, além de
mudanças em políticas setoriais e macroeconômicas.

PRINCIPAIS RESULTADOS

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

A  produção  de  grãos  deverá  passar  de  232,0  milhões  de  toneladas  em
2016/2017 para 288,2 milhões de toneladas em 2026/27. Isso indica um acréscimo
de  56,0  milhões  de  toneladas à  produção atual  do  Brasil.  Em valores  relativos,
representa um acréscimo de 24,2.

Como tem-se destacado em relatórios anteriores,  esse avanço, entretanto,
exigirá um esforço de crescimento que deve consistir em infraestrutura, investimento
em pesquisa e financiamento. Essas estimativas são compatíveis com a expansão
da  produção  de  grãos  nos  últimos  dez  anos  onde  a  produção  cresceu  63,0%
(Conab, 2017). Esse resultado indica haver potencial de crescimento para atingir os
valores projetados. Milho, soja e trigo devem continuar puxando o crescimento de
grãos. 

A produção de carnes (bovina, suína e aves) entre 2016/17 e 2026/27, deverá
aumentar em 7,5 milhões de toneladas. Representa um acréscimo de 28,0% em
relação à produção de carnes de 2016/2017. As carnes de frango e suína, são as
que devem apresentar maior crescimento nos próximos anos: frango, 33,4% e suína,
28,6%. A produção de carne bovina deve crescer 20,5% entre o ano base e o final
das projeções.

Principais Tendências da produção nos próximos dez anos

Grãos* Unidade 
 2016/17

Projeção Variação%
2016/17 a 2026/272026/27     Lsup.

Produção Mil t 232.024 288.173 a 343.814 24,2

Área Plantada Mil há 60.362 70.828 a 85.840 17,3

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

Produto Unidade 
 2016/17

Projeção Variação%
2016/17 a 2026/272026/27     Lsup.

Carne Frango Mil t 13.440 17.930 a 20.608 33,4

Carne Bovina Mil t 9.500 11.444 a 13.991 20,5

Carne Suína Mil t 3.815 4.905 a 5.725 28,6

Total Mil t 26.755 34.278 a 40.323 28,1

Acréscimo de 7,5 milhões de toneladas de carnes
Fonte: CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPA
*Grãos: corresponde a relação das lavouras levantadas pela Conab em seus levantamentos
de safras (algodão caroço, amendoim total, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão 
total, girassol, mamona, milho total, soja, sorgo, trigo e triticale.

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edifício Sede, 5º andar, Brasília/DF
spa@agricultura.gov.br



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Política Agrícola - SPA

Departamento de Crédito e Estudos Econômicos – DCEE
Coordenação-Geral de Estudos e Análises - CGEA

O crescimento da produção agrícola no Brasil  deve continuar acontecendo
com base na produtividade. Em grãos, esse fato é verificado ao observar que para
os próximos dez anos, a produção está prevista crescer 24,2% e a área plantada,
17,3%.  Deverá manter-se  forte  o crescimento  da produtividade total  dos fatores,
conforme trabalhos recentes têm mostrado, (Fuglie, K., Wang, Sun, Ball, V., 2012 e
Gasques, et.al. 2016). Esses estudos mostram que a produtividade total dos fatores
(PTF) tem crescido em média 3,5% ao ano ao longo dos últimos anos. Essa taxa é
elevada se comparada à taxa média mundial  que tem sido de 1,84% ao ano. O
crescimento com base na produtividade deverá ocorrer mesmo nas regiões novas
do Brasil no Norte e no Centro Nordeste.

Projeções de Grãos Regiões Selecionadas (*) 2016/2017 a 2026/2027

Grãos - Regiões
Produção (mil t)  Área Plantada (mil ha)

2016/17 2026/27 Var.% 2016/17 2026/27 Var.% 

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

Região Sul 83.838 101.908 21,6 19.627 21.356 8,8
Região Centro-oeste 98.950 128.878 30,2 24.616 32.391 31,6
Região Norte 9.059 11.653 28,6 2.832 3.457 22,1

Grãos - Região Norte estados selecionados - Mil Toneladas Mil hectares

Rondônia 1.724 2.169 25,8 535 545 1,9
Pará 2.590 3.556 37,3 850 1.029 21,0
Tocantins 4.413 5.634 27,7 1.330 1.775 33,5
Fonte: CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPA 
*Grãos: corresponde a relação das lavouras levantadas pela Conab em seus levantamentos de safras 
(algodão caroço, amendoim total, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão total, girassol, mamona, 
milho total, soja, sorgo, trigo e triticale.

As estimativas realizadas para os próximos dez anos são de que a área total
plantada com lavouras deve passar de 74,0 milhões de hectares em 2016/17 para
84,0  milhões  em  2026/27.  Um  acréscimo  de  10,0  milhões  de  hectares.  Essa
expansão está concentrada em soja, mais 9,3 milhões de hectares, cana-de-açúcar,
mais 1,9 milhão, e milho, 1,3 milhão de hectares. Algumas lavouras, como café,
arroz e feijão, entretanto, devem perder área, mas a redução será compensada por
ganhos de produtividade. 

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

O  mercado  interno  juntamente  com  as  exportações  e  os  ganhos  de
produtividade, deverão ser os principais fatores de crescimento na próxima década.
Em 2026/27, 40,0% da produção de soja devem ser destinados ao mercado interno
no milho, 55,5% e no café, 45,0 da produção devem ser consumidos internamente.
Haverá, assim, uma dupla pressão sobre o aumento da produção nacional, devida
ao crescimento do mercado interno e das exportações do país.

Nas carnes, também haverá forte pressão do mercado interno. Do aumento
previsto na produção de carne de frango, 66,2% da produção de 2026/27 serão
destinados ao mercado interno; da carne bovina produzida, 76,2% deverão ir  ao
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mercado interno, e na carne suína 80,3%. Deste modo, embora o Brasil seja, em
geral, um grande exportador para vários desses produtos, o consumo interno será
predominante no destino da produção.

Deverão continuar expressivas e com tendência de elevação as participações
do Brasil no comércio mundial de carne bovina, carne de frango e carne suína. Mas
o  mercado  interno  permanece  com forte  participação  na  produção  nacional.  Na
carne bovina,  78,3% da produção deve ir  para  o  mercado interno,  carne suína,
76,7% e carne de frango, 66,2. Além da importância em relação a esses produtos o
Brasil deverá manter a liderança no comércio mundial em café e açúcar.

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

Os estados da Bahia e Tocantins devem liderar o crescimento da produção de
milho nos próximos anos. Entre os grandes produtores, Mato Grosso deve continuar
liderando a expansão da produção de milho e soja no país com aumentos previstos
na produção de 41,4% e soja,34,1% respectivamente. O acréscimo da produção de
milho deve ocorrer especialmente pela expansão da produção do milho de segunda
safra.  Mas  a  soja  deve  apresentar  forte  expansão  em  estados  do  Norte,
especialmente, Tocantins, Rondônia e Pará. Nestes 3 estados deverá ocorrer forte
crescimento da produção de soja durante o período das projeções. Contribuem para
isso, a atração que a cultura apresenta e a abertura de novos modais de transporte
nos próximos anos.

A região denominada MATOPIBA, por estar situada nos estados brasileiros
de  Maranhão,  Tocantins,  Piauí  e  Bahia,  deverá  apresentar  aumento  elevado  da
produção  de  grãos  assim  como  sua  área  deve  apresentar  também  aumento
expressivo. As projeções indicam que essa região deverá produzir cerca de 26,5
milhões  de  toneladas  de  grãos  em  2026/27  (aumento  de  29,3%  em  relação  a
2016/17)  e  uma  área  plantada  de  grãos  entre  8,4  milhões  e  11,0  milhões  de
hectares ao final do período das projeções.

Projeções de Exportação 2016/17 a 2026/27 - Produtos mais dinâmicos
(Variação percentual de quantidades exportadas)

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edifício Sede, 5º andar, Brasília/DF
spa@agricultura.gov.br

Milh
o 

Soja G
rão

Algodão pluma 

Açú
ca

r
Le

ite

Carne Suína

Carne Frango

Carne Bovin
a

Manga
Uva

Melão

Mamão (P
apaya

)

Celulose

37,8
33,5

77,4

36,4 37,5
41,8 37,6 35,0

69,3

43,8 40,2 39,0 38,3



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Política Agrícola - SPA

Departamento de Crédito e Estudos Econômicos – DCEE
Coordenação-Geral de Estudos e Análises - CGEA

  Fonte:CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SGI/Embrapa
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