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CONJUNTURA 2020

Pandemia global – COVID-19: 

• Crise econômica global;

• Corrida por estoque de alimentos;

• Elevada variação cambial (Real x Dólar);

• Condições climáticas favoráveis (exceto extremo Sul).



A receita perfeita!

Reshot Stock Photo Free License

Clima favorável  
+      

preços elevados

https://www.reshot.com/license/


BRASIL 2020

Valor da produção: R$ 470,5 bilhões (    30,4%);

- Super safra

- Queda $ milho

NOVO 
RECORDE!!



Ranking 

Valor de produção

Valor de produção 

(1 000 R$)

% Participação no total 

do valor de produção

Mato Grosso 79 209 570 (+35,7%) 16,8%

São Paulo 68 013 055 (+22,4%) 14,5%

Paraná 59 852 968 (+47,1%) 12,7%

Principais UF Valor de Produção - 2020

* Rio Grande do Sul, com queda de 6,9% no VP, caiu para 5ª posição em 2020. 

Atualizar figura



Ranking 

Valor de produção

Valor de produção % Participação no total 

do valor de produção

1º Sorriso (MT) R$ 5,3 bilhões (+35,5%) 1,1%

2º São Desidério (BA) R$ 4,6 bilhões (+44,6%) 1,0%

3º Sapezal (MT) R$ 4,3 bilhões (+26,7%) 0,9%

Ranking dos municípios em 
Valor de produção - 2020

OUTROS DESTAQUES: 
• Formosa do Rio Preto, na Bahia, com aumento de 

78,3% no VP em 2020, ocupou o 5º lugar;

• Maracaju, no MS, figurou neste ano entre os 10 

maiores (8ª posição), com um aumento de 103,2% 

no valor da produção. 



Destaque no Valor da Produção - PRODUTOS
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Recordes de 2020

Cereais, leguminosas e oleaginosas

• Produção de 255,4 milhões de toneladas, alta de

5,0%;

• Valor de produção de R$295,7 bilhões, alta de 

39,3%. 



Cereais, leguminosas e oleaginosas - 2020

Soja e milho, somados, responderam por 88,4% do volume total 

produzido no grupo. 



Recordes de 2020

Foi a segunda safra recorde 
de grãos  consecutiva!



Principais estados produtores de cereais, 
leguminosas e oleaginosas - 2020

UF Quantidade

(t)

Participação no 

grupo (%)

Mato Grosso 72,6 milhões (+7,5%) 28,4%

Paraná 41,1 milhões (+12,5%) 16,1%

Goiás 26,6 milhões (+6,8%) 10,4%



• Soja:

✓ Produção de 121,8 milhões de toneladas, crescimento de 

6,5%;

✓ Valor de produção de 169,1 bilhões de reais, crescimento de 

35,0%; Ampliou participação para 35,9% do VP total 

nacional;

✓ Área colhida de 37,2 milhões de ha, ampliação de 3,6%.

✓ Rendimento médio foi de 3.275 kg/ha, 2,8% maior que no 

ano anterior. 

Recordes de 2020



Soja

✓ A safra começou com atraso no plantio, por conta da falta de chuvas 

no período ideal de semeadura, mas as boas condições climáticas ao 

longo do desenvolvimento das lavouras favoreceram a cultura, que 

apresentou um incremento de 2,8% no rendimento médio e 3,6% na 

área colhida. 

✓ Na comparação dentro do mesmo ano civil (2020), a produção 

brasileira superou a produção americana novamente, consolidando o 

País como maior produtor mundial de soja.



Fontes: 

USDA - https://www.nass.usda.gov/Data_Visualization/Commodity/index.php 

IBGE - https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5457/2#resultado

112,5 milhões

121,8 milhões



Exportação de soja* em 2020, segundo dados do SECEX:

• 83,0 milhões de toneladas  (    12,0%) 

• Produto com maior participação na pauta de exportação nacional 
(11,6% participação);

- A variação cambial desfavorável à moeda nacional fez com que os 
compradores externos fechassem contratos de compra;

-

China: aprox. 60 milhões de toneladas (73,2% do total);

* Soja em grão, mesmo triturado, exceto semeadura

Mercado Externo e Exportações

1º



Soja

Sorriso (MT): 

R$2,8 bilhões 

2º

3º

Formosa do Rio Preto 

(BA)

São Desidério (BA)



Recordes de 2020

Milho:

Produção de 104,0 milhões de toneladas, alta de 2,8%;

Valor de produção de 73,9 bilhões de reais, alta de 55,4%. 

✓ Com preços elevados, os produtores apostaram no cultivo 

das áreas de milho e soja na safra de verão; houve aumento 

da área na 1ª safra em 0,8% e na 2ª safra (4,2%). A área 

plantada total cresceu 3,2% em 2020.

Safra Quantidade

(t)

Variação %

Milho - Total 104,0 milhões 2,8%

1ª Safra 26,6 milhões 2,3%

2ª Safra 77,4 milhões 3,0%



Milho

25,6%

74,4%

• Rendimento médio milho foi de 5.695 kg/ha, queda de 1,4%; 

a queda aconteceu principalmente em virtude da 

produtividade na 2ª safra (1,6%), uma vez que a base 

comparativa estava elevada e as condições climáticas não 

foram tão favoráveis quanto o ano anterior. 



Exportação de milho* em 2020, segundo dados do SECEX:

o Retração de 19,5% no volume exportado: 34,4 milhões de 
toneladas (Mesmo com a queda, o volume exportado foi significativo vista a 
base comparativa elevada, e observada a série histórica). 

o 8º produto na pauta de exportação nacional

o 3º maior produtor mundial (atrás dos EUA e China)

o 2º maior exportador

*milho em grão, exceto semeadura;

Mercado Externo e Exportações



Milho

1ª safra 2ª safra

Sorriso (MT): 

R$1,9 bilhão 

2º

3º
Rio Verde (GO)

Maracaju (MS)



Recordes de 2020

Algodão herbáceo (em caroço):

• Produção de 7,1 milhões de toneladas, alta de 2,6%;

• Valor de produção de 19,1 bilhões de reais, alta de 19,5%;

• Área plantada de 1,6 milhão ha, manteve-se estável.

Justificativas

✓ Após excelentes safras, os preços em 2019 apresentaram queda, o que 

desestimulou a ampliação das áreas, que competem com o milho;

✓ Contudo, o clima seco, no período de colheita nas regiões produtoras, 

contribuiu para a manutenção da safra recorde;

✓ Rendimento médio, que havia caído em 2019, voltou a crescer 2,2%. 



Exportação de algodão* em 2020, segundo dados do SECEX:

o Volume recorde: 2,1 milhões de toneladas (   31,7%)

o 4º produto agro em receita com exportações.

o 4º maior produtor mundial.

o 2º maior exportador (China – 32% é o maior comprador).

*algodão bruto;

Mercado Externo e Exportações



Algodão

Sapezal (MT): 

R$2,3 bilhões

2º

3º

São Desidério (BA)

Campo Verde (MT)



Recordes de 2020

Café:

- Produção de 3,7 milhões de toneladas, aumento de 22,9%;

- Valor de produção de 27,3 bilhões de reais, aumento de 54,4%;

- Rendimento médio de 1.949 kg/ha, aumento de 18,1%.

Justificativas: bienalidade positiva do arábica; aumento das áreas colhidas (4,0%);

erradicação de áreas menos produtivas; condições climáticas favoráveis, e 

investimento tecnológico (mudas clonais). 

•Arábica: a produção foi de 2,8 milhões de 

toneladas, incremento de 35,0% em 

comparação ao volume obtido na safra 

passada. 

•Canephora: produção de 870,5 mil 

toneladas, queda de 5,0%.

23,%



Café



Exportação de café* em 2020, segundo dados do SECEX:

o Volume recorde: 2,4 milhões de toneladas (   6,4%)

o 3º produto no ranking de exportações agro;

o Maior produtor mundial;

o Maior exportador (Alemanha é o principal comprador -19,4%, 
seguido dos EUA).

- câmbio favorável;

- redução da oferta global (longo período com preços baixos).

*café verde não torrado;

Mercado Externo e Exportações



Café

Arábica Canephora

Patrocínio (MG): 

R$656,3 milhões

2º

3º

Campos Gerais (MG)

Três Pontas (MG)



Recordes de 2020

Outros produtos que atingiram o recorde de 

produção na série histórica:

Lavoura permanente:

• Açaí;

• Azeitona;

• Borracha;

• Dendê;

• Pimenta-do-Reino.

Lavoura temporária:

• Amendoim;

• Alho;

• Melão;



Outros destaques de 2020

Cana-de-açúcar:

- Produção de 757,1 milhões de toneladas, aumento de 0,5%;

- Valor de produção de 60,8 bilhões de reais, aumento de 11,3%;

- Área colhida de 10,0 milhões de ha, redução de 0,8%.

Justificativa: 

✓ Competição com culturas mais rentáveis, e perda de áreas arrendadas;

✓ Alta capacidade das indústrias de se adaptar a produção de etanol ou açúcar;

✓ Redução na produção de etanol por conta da pandemia (menor mobilidade da 

população), foi compensado pelo aumento da demanda externa pelo açúcar (fator 

cambial + condições climáticas adversas nos principais produtores asiáticos);

✓ Produção recorde de açúcar tornou o País o maior produtor e exportador de 

açúcar mundial (a frente da Índia). 



Cana-de-açúcar



Outros destaques de 2020

Arroz:

- Produção de 11,1 milhões de toneladas, aumento de 7,0%;

- Valor de produção de 11,6 bilhões de reais, aumento de 32,7%;

- Área colhida de 1,7 milhão de ha, queda de 1,9%.

Justificativas: preços pouco compensadores nos anos anteriores e

competição com a soja vinham influenciado a redução das áreas de

produção de arroz; Safra com excelente rendimento médio por conta

das boas condições climáticas para o desenvolvimento da cultura;

elevada demanda externa com a pandemia puxaram os preços.



Arroz

-17,7% na 
última década!

-39,1% na última 
década!



Outros destaques de 2020

Feijão:

- Produção de 3,0 milhões de toneladas, aumento de 4,4%;

- Valor de produção de 10,8 bilhões de reais, aumento de 44,2%;

- Área colhida de 2,7 milhões de ha, aumento de 3,0%.

Justificativas: Os bons preços e o clima favorável na primeira safra do ano

incentivaram os produtores a aumentar as áreas cultivadas. A segunda safra foi

afetada por condições climáticas adversas, enquanto a 3ª safra tem colhido bons

frutos advindos dos investimentos tecnológicos. Com preços elevados por conta

da elevada demanda, tivemos um salto no valor da produção.

Safras Área colhida (ha) Quantidade produzida 

(toneladas)

% Participação 

produção

1ª safra 1,4 milhões (+2,4%) 1,3 milhões (+10,3%) 41,8%

2ª safra 1,0 milhões (+3,7%) 1,1 milhões (-4,6%) 34,7%

3ª safra 0,3 milhões (+3,8%) 0,7 milhões (+9,0%) 23,5%



BRASIL 2020

Área plantada: 83,4 milhões de hectares (+2,7%);

Área colhida: 83,1 milhões de hectares (+3,1%);



Ranking 

Área colhida (ha)

Área colhida (ha) % Participação no total 

da área colhida

Mato Grosso 17,2 milhões (+3,3%) 20,7% 

Paraná 10,9 milhões (+2,1%) 13,1% 

Rio Grande do Sul 9,5 milhões (+3,6%) 11,4% 

Área colhida (UF) - 2020

Ranking 

Área colhida (ha)

Área colhida (ha) % Participação no total 

da área colhida

Sorriso (MT) 1.139 mil (-2,0%) 1,4%

Rio Verde (GO) 793 mil (+13,9%) 1,0%

Nova Ubiratã (MT) 784 mil (+11,6%) 0,9%

Área colhida (municípios) - 2020



Obrigado a todos!

Winicius de Lima Wagner
Supervisão da Produção Agrícola Municipal - PAM


