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O faturamento da agropecuária brasileira 
deverá encerrar o ano com queda de 2,36% 
quando comparado a 2016, atingindo R$ 537,8 
bilhões. Essa variação se deve principalmente 
pela queda acentuada nos preços dos 
principais produtos que compõem a análise. 
Os preços do milho despencaram 32%, a soja 
sofreu retração de 16%. No ramo pecuário, a 
queda no preço do frango foi de 11% e da 
carne bovina quase 10%. A participação 
desses quatro produtos no VBP atinge a marca 
de 55% do total.  A queda do faturamento da 
pecuária foi mais intensa que a retração no 
ramo agrícola, sendo -3,5% e -1,7%, 
respectivamente. 

No outro extremo, as culturas que 
apresentaram crescimento do VBP foram: 
Suínos (12%), devido à valorização dos preços; 
Algodão (25%), pelo aumento signi�cativo da 
produção e também dos preços; 
Cana-de-Açúcar (15%) por conta do aumento 
nos preços recebidos pelos produtores; Laranja 
(11%) ocasionado pelo aumento nos preços, 
visto que a safra foi afetada por diversos fatores 
que ocasionaram uma redução signi�cativa na 
produção. Por �m, o faturamento da mandioca 
apresentou crescimento de quase 90%, 
ocasionada pelo aumento signi�cativo nos 
preços pagos ao longo desse ano.
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A excelente safra de grãos comprometeu os preços dos 
principais produtos agropecuários. A baixa capacidade de 
armazenagem, junto com a di�culdade de escoamento, 
acentuaram ainda mais a tendência baixista dos preços.
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Faturamento deve crescer 
em 2018 
O VBP deverá apresentar crescimento de 
5,4% no próximo ano. Sobretudo baseado 
nas boas expectativas da pecuária, tanto 
para produção quanto para preços, prevê-se 
um crescimento de 9%. No ramo agrícola, 
espera-se crescimento de 3%, alicerçado 
principalmente pelo aumento da produção 
de alguns dos principais produtos agrícolas. 
Para soja, milho e cana-de-açúcar não 
espera-se grandes variações em preços ou 
produção. 

Se condições climáticas forem 
favoráveis, cana-de-açúcar e 
soja devem ser destaques
Caso as condições climáticas forem 
favoráveis, a próxima safra de soja e de 
cana-de-açúcar devem ser destaques de 
faturamento do próximo ano. Segundo as 
projeções, o faturamento da soja pode 
alcançar R$ 132,7 bilhões e da cana-de-açúcar, 
R$ 57,2, ampliando o faturamento do setor 
para 7,1% ao invés dos 5,4%, calculados sobre 
condições de clima normais.
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