
 
 

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DEVE AUMENTAR 2,99% EM 2018 

Destaques 
1) Produção brasileira de grãos está estimada em 228,3 milhões de toneladas para a safra 2017/2018, 

redução de 3,9% em relação à safra anterior. 

2) Preços do cebola, trigo, e cacau mais elevados na média de janeiro a outubro/2018 em comparação à 

média de 2017 colaboraram para a recuperação do VBP agrícola em 2018 (↑ 4,21%).  

3) No segmento pecuário, revisão das estimativas de produção impactaram na recuperação de faturamento 

dos produtos pecuários em 0,76%. 

 

O Valor Bruto da Produção Agropecuária apresenta a evolução do faturamento do setor 

agropecuário, decorrente de alterações nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos 

produtores. O boletim VBP da Agropecuária é uma publicação mensal, elaborada pelo Núcleo 

Econômico da Superintendência Técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e 

inclui 23 produtos agrícolas e 5 produtos pecuários. 

Para as estimativas das safras de grãos, o boletim VBP de setembro considerou o 

acompanhamento da safra brasileira realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) divulgado em setembro/2018. A estimativa de produção de café foi divulgada pela Conab 

em setembro/2018 e a de cana-de-açúcar, em abril/2018. A previsão de produção dos demais 

produtos agrícolas considerada nesse boletim é a divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no seu Levantamento Sistemático da Produção Agropecuária, em outubro/2018. 

Para a produção pecuária, que não possui estimativa mensal publicada por essas 

instituições, as estimativas da produção têm como fonte a Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e a CNA. Os preços 

mensais são coletados nas seguintes instituições: Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea), Portal Agrolink, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e JOX 

Consultoria. 

 

RESULTADOS 

O Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária de 2018 mensurado a preços reais de 

outubro/2018 deverá atingir R$ 607,59 bilhões, aumento de 2,99% em relação ao faturamento de 

2017, de R$ 589,94 bilhões. 

O VBP estimado para as 23 principais culturas agrícolas em 2018, a preços reais de 

outubro/2018, deve alcançar R$ 398,30 bilhões, aumento de 4,21% em relação ao ano passado 

(R$ 382,22 bilhões). Para a pecuária, o faturamento estimado para 2018 é de R$ 209,28 bilhões, 

valor 0,76% maior que o estimado para 2017 (R$ 207,71 bilhões).  

Segundo o relatório de levantamento de safra da Conab divulgado em setembro/2018, a 

produção brasileira de grãos está estimada em 228,3 milhões de toneladas para a safra 



2017/2018, redução de 3,9% ou 9,3 milhões de toneladas em relação à safra anterior (237,67 

milhões de toneladas). Essa produção está prevista numa área de 61,74 milhões de hectares, ou 

seja, crescimento de 1,4% se comparada à safra 2016/2017. Segundo o relatório, o forte estresse 

hídrico impactou o potencial produtivo do milho segunda safra, cuja produção deve cair 19,1% em 

relação à safra passada ou 12,84 milhões de toneladas. Além disso, a produção de milho primeira 

safra deve cair 12% (ou 3,65 milhões de toneladas), de forma que a produção total de milho será 

16,8% inferior à safra passada (ou 16,49 milhões de toneladas).  

As produções de algodão caroço e amendoim devem se elevar em relação à safra 

passada, respectivamente, em 30,8% e 9,7%. Para arroz e feijão, a estimativa da Conab é de 

redução de 2,1% e 8,3%, respectivamente, em relação à safra 2016/2017.  

Os preços de cebola, trigo, e cacau foram os que mais se elevaram na média de janeiro a 

outubro/2018 em comparação à média de 2017, tendo a variação de preço de 40,0%, 28,3% e 

22,7%, respectivamente. No entanto, os preços mais elevados do algodão em pluma, milho e soja 

são os que mais contribuíram para o aumento do VBP agropecuário, em função da participação 

desses produtos no total produzido. 

Para cana-de-açúcar, a Conab estima produção de 633,3 milhões de toneladas, 3,6% a 

menos que na safra 2016/2017. Para café, a estimativa é de crescimento de até 33,2% na 

produção dessa safra (59,90 milhões de sacas de café beneficiado em comparação com 44,97 na 

safra passada). Os preços de cana e café nos dez primeiros meses de 2018, no entanto, 

encontram-se abaixo da média de preços de 2017, 11,0% para café arábica, 25,4% para café 

robusta e 13,1% para cana-de-açúcar. 

Embora a produção de cana deva cair 3,6% em relação à safra anterior, passando de 

657,18 milhões de toneladas para 633,3 milhões de toneladas, a produtividade estimada para a 

safra 2017/2018 é de 72,54 mil kg/hectare, 0,1% superior à safra 2016/2017, decorrente da 

recuperação das lavouras na Região Norte-Nordeste (8,1%). Segundo o relatório da Conab, apesar 

da expectativa de melhoria nas condições climáticas para essa safra, a redução de área observada 

nos principais estados produtores da Região Centro-Sul será responsável pela expectativa de 

menor produção.  

Os produtos agrícolas que devem apresentar variação positiva do seu valor bruto de 

produção em 2018 em relação a 2017 são: algodão em pluma (50,9%), batata inglesa (0,7%), cacau 

(34,6%), café arábica (19,4%), cebola (40,0%), maçã (4,6%), mamona (66,8%), sisal (7,0%), soja 

(17,5%), tomate (11,2%) e trigo (57,6%). 

Para os produtos da pecuária, a estimativa é de aumento do faturamento em 0,76%, 

especialmente nos setores de leite (5,4%), carne bovina (2,4%) e frango (2,0%). Os segmentos de 

suínos e ovos devem apresentar queda de 15,9% e 12,3%, respectivamente. O segmento de carne 

bovina, que participa com 47,2% do faturamento do segmento pecuário e 16,3% do faturamento 

da agropecuária, apresentou recuperação no faturamento nos dez primeiros meses de 2018 em 

comparação com a média de preços de 2017, de 2,4%. O segmento de leite teve recuperação de 

preço em 3,8%, comparado com a média de preços em 2017 e expectativa de produção 1,5% 

superior, o que reflete em aumento do faturamento em 5,4%.  

 

 

 



 

Comparativo VBP 2017 e 2018 

 

Fonte: CNA, Núcleo Econômico/Superintendência Técnica. 
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Valor Bruto da Produção Agropecuária Brasileira - 2017 e 2018 

Produtos 

Produção 
Preços Médios Reais (a)                            

(base outubro 2018, pelo IGP-
DI) 

VBP (milhões de reais) 

Unidade 2017 2018 Unidade 2017 2018 2017 2018 Δ% 

Agricultura     382.223,6    398.304,3  4,21% 

Caroço de algodão (1) mil t 2.298  3.007  kg 0,84 0,64 1.940,1  1.933,5  -0,3% 

Algodão em pluma (1) mil t 1.530  2.006  kg 6,25 7,20 9.566,3  14.434,8  50,9% 

Amendoim (1) mil t 466  512  kg 1,94 1,73 906,3  885,1  -2,3% 

Arroz (1) mil t 12.328  12.071  kg 0,89 0,82 10.946,8  9.945,6  -9,1% 

Banana (2) mil t 7.186  6.741  kg 1,28 1,06 9.233,1  7.120,7  -22,9% 

Batata inglesa (2) mil t 4.280  3.915  kg 0,80 0,88 3.421,8  3.447,2  0,7% 

Cacau (em amêndoas) 

(2) 
mil t 214  235  15 kg 117,76 144,48 1.682,8  2.265,4  34,6% 

Café arábica 
mil sacas 

de 60kg 
34.249  45.938  60 kg 509,70 453,70 17.456,9  20.841,8  19,4% 

Café robusta 
mil sacas 

de 60kg 
10.721  13.968  60 kg 452,25 337,22 4.848,5  4.710,4  -2,8% 

Cana-de-açúcar (2) mil t 657.184  633.262  t 94,44 82,09 62.065,0  51.985,2  -16,2% 

Cebola (2) mil t 1.719  1.719  kg 1,13 1,58 1.944,9  2.723,4  40,0% 

Feijão (1)  mil t 3.400  3.116  kg 2,58 1,72 8.767,1  5.354,9  -38,9% 

Fumo (2) mil t 871  800  kg 6,89 6,89 6.000,9  5.511,6  -8,2% 

Laranja (2) 
milhões de 

caixas 
458  418  cx 21,98 20,97 10.057,1  8.764,7  -12,9% 

Maçã (2) mil t 1.255  1.192  kg 2,70 2,97 3.384,9  3.541,8  4,6% 

Mamona (1) mil t 13  20  kg 2,44 2,66 31,9  53,2  66,8% 

Mandioca (2) mil t 20.606  19.930  t 504,66 421,31 10.399,0  8.396,6  -19,3% 

Milho (1) mil t 97.843  81.357  kg 0,55 0,65 53.550,5  53.069,9  -0,9% 

Sisal (2) mil t 101  101  kg 3,13 3,35 315,9  337,9  7,0% 

Soja (1) mil t 114.075  119.281  kg 1,30 1,46 148.419,9  174.413,4  17,5% 

Tomate (2) mil t 43.730  42.439  kg 1,79 2,05 7.810,6  8.682,5  11,2% 

Trigo (1) mil t 4.264  5.239  kg 0,68 0,88 2.917,8  4.598,5  57,6% 

Uva (2) mil t 1.680  1.445  kg 3,90 3,66 6.555,4  5.286,3  -19,4% 

Pecuária     207.714,2    209.284,8  0,76% 

Carne bovina, eq.c (3) mil t 9.550  9.900  15 kg 151,59 149,75 96.511,3  98.837,9  2,4% 

Frango (5) mil t 13.058  13.000  kg 2,83 2,90 36.939,4  37.683,8  2,0% 

Leite (4) 
milhões de 

litros 
33.491  33.993  litro 1,39 1,44 46.462,3  48.956,8  5,4% 

Ovos (5) 
mil cx de 

30 dúzias 
110.898  121.987  dúzia 3,29 2,62 12.146,8  10.648,6  -12,3% 

Suínos (5) mil t 3.758  3.908  15 kg 62,48 50,50 15.654,4  13.157,7  -15,9% 

Agropecuária  589.937,75  607.589,11 2,99% 

 



Elaboração: SUT/CNA        
Fontes/observações:        
(1) CONAB; (2) IBGE; (3) USDA; (4) CNA; (5) ABPA.        
Preços reais pelo IGP-DI: FGV.        


