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Brasília, 13 de janeiro de 2020. 
 
 

Assunto: Valor da Produção Agropecuária encerra 2019 com R$ 630,9 bilhões 
 

Encerra-se 2019 com um valor bruto da produção agropecuária (VBP) de R$ 630,9 
bilhões, 2,6% acima do obtido no ano anterior. Esse valor foi recorde de uma série que 
iniciou em 1989, ultrapassando inclusive 2017, até então o maior valor atingido pelo 
indicador. As lavouras geraram um valor de R$ 411,1 bilhões e a pecuária, 219,8 bilhões. O 
que mais marcou o ano de 2019 foi o crescimento extraordinário do faturamento do milho e 
o desempenho também excepcional da pecuária. Esta teve um crescimento real de 9,0%, 
enquanto que as lavouras sofreram redução do VBP de 0,5%. 

Os produtos que mais se destacaram em 2019 foram algodão, milho, amendoim, 
banana, batata-inglesa, feijão, mamona e tomate. Esses lideraram o crescimento nesse ano, 
e juntamente com a pecuária foram responsáveis pela elevada geração de renda na 
agricultura em 2019. Pode-se atribuir como força propulsora do crescimento, em grande 
parte, ao mercado internacional que principalmente nos últimos meses de 2019 teve forte 
impacto no crescimento da pecuária – destacam-se a expansão das exportações de carne 
bovina, suína, frango e o aumento doméstico do consumo de ovos.  

Um grupo de produtos no qual se destacam arroz, café, cacau, mandioca, soja, trigo, 
e cana de açúcar teve o pior desempenho entre as lavouras analisadas neste trabalho. 
Dessas, algumas continuam com crescimento negativo em 2010, mas outras apresentam 
forte recuperação como a soja e o café. 

Os indicadores de safra e de preços agrícolas mostram que os primeiros valores 
observados para 2020, indicam de forma ainda preliminar uma estimativa do VBP avaliada 
em R$ 674,8 bilhões, 7,0% acima da obtida em 2019. As lavouras têm previsão de 
crescimento de 4,6%, e a pecuária, 11,3%. Entre o grupo de produtos que apresenta a 
melhor previsão de crescimento, café e a soja devem ter aumentos de 37,6% e 15,0% em 
2020, respectivamente.  
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Participação dos Estados no Valor Bruto da Produção Em 2019 

 

Os dados regionais mostram que os estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás lideraram p participação no VBP no ano de 2019. 


