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Brasília, 13 de janeiro de 2022. 
 

Assunto: Agropecuária encerra 2021 com VBP de R$ 1,129 trilhão 
(Soja, Milho, Carnes Bovina e de Frango lideram crescimento) 

Os resultados do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) mostram que 
2021 foi um ano excepcional na produção agrícola e pecuária e no valor obtido. O 
VBP de 2021 atingiu R$ 1,129 trilhão, 10,1% acima do atingido em 2020, de R$ 1,025 
trilhão. As lavouras geraram um valor de R$ 768,4 bilhões, e representaram 68,0% do 
VBP; a pecuária, representou 32,0% do VBP com R$ 360,8 bilhões. As lavouras 
cresceram 12,7% em relação a 2020, e a pecuária, 4,9%. Esses resultados foram 
possíveis, mesmo considerando problemas de falta de chuvas, seca e geadas que 
prejudicaram várias lavouras. Essas ocorrências foram bem registradas pelo IBGE e 
pela CONAB em seus relatórios de acompanhamento de safras. 

 

Foram observados valores recordes do VBP em diversos produtos como: Soja 
R$ 366,0 bilhões, Milho R$ 125,2 bilhões, Algodão R$ 27,6 bilhões, Arroz R$ 20,2 
bilhões, Cacau R$ 4,2 bilhões, Café R$ 42,6 bilhões, Trigo R$ 12,5 bilhões, carne 
bovina R$ 150,9 bilhões, Carne de frango R$ 108,9 bilhões, e Leite R$ 51,8 bilhões. 
Esses produtos foram responsáveis por 76,0% do VBP de 2021. Três fatores podem 
ser citados como impulsionadores desse crescimento - preços favoráveis, 
quantidades produzidas e o mercado internacional que em geral tem sido favorável 
para vários desses produtos. O mercado internacional e os preços foram os mais 
relevantes desses fatores. 

Prognóstico para o VBP 2022. 

Há por parte do IBGE e CONAB, que apresentaram nesta semana prognósticos 
para 2022, boas expectativas para o ano. Ambos apresentaram taxas de crescimento 
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positivas para a produção de grãos – IBGE 9,4%, e CONAB 12,5%. Tem havido 
problemas de falta de chuvas no Sul do país, atingindo Paraná e Rio Grande do Sul, 
mas os resultados sobre impactos ainda não são conclusivos. O clima tem se 
mostrado favorável, no resto do país, e as culturas de verão não têm tido problemas 
de atraso em sua implantação. 

O VBP estimado é de R$ 1,162 trilhão, 2,9% em valores reais acima do obtido 
em 2021. Os maiores destaques são para os produtos que em 2021 lideraram os 
resultados obtidos. Continuam boas as chances para algodão, café, milho, soja, trigo 
e produtos da pecuária, especialmente carnes bovina e de frango. Também não 
devemos ter problemas de abastecimento interno e externo, pois como mencionado 
as previsões são de safra elevada de grãos e oferta satisfatória de carnes. 

 


