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Esclarecimento Metodológico: 
Este relatório considera os dados disponíveis até o seu fechamento. Em edições futuras, ao serem 
agregadas informações mais atualizadas, pode, portanto, haver alteração dos resultados de 
meses e também de anos passados. Além disso, os valores monetários são continuamente 
deflacionados, o que implica em mudanças de alguns resultados – por meio deste processo é que 
se obtém o PIB a valores reais, atualizado para o período mais recente. 
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1. Apresentação  

 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio mineiro estimado pelo Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, com o apoio financeiro da Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), apresentou recuo de 1,24% em julho, o que 

reduziu o crescimento acumulado para 3,38% nos sete primeiros meses de 2011. 

O desempenho negativo de julho se deve ao recuo dos volumes de produção, impactados 

especialmente pelas novas estimativas de volume de produção de açúcar e etanol. Por outro lado, 

os preços da indústria em geral continuaram em alta. Para os produtos da pecuária, os preços 

melhoraram, contrapondo-se às perdas de renda observadas até então. Pelo lado dos insumos, o 

crescimento do segmento foi substancial, mas em menor ritmo do que no mês anterior. Para o ano, 

o volume de fertilizantes e corretivos de solo continua em destaque (+39,25%). Já os preços estão 

somente 3,43% maiores do que no ano anterior. Entre os insumos para a pecuária, os alimentos 

para animais continuam em alta, sendo o preço o principal destaque nesse grupo. 

 

 
Figura 1 - Taxas de crescimento em julho de 2011 (%).    
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 
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Figura 2 - Taxas de crescimento acumuladas de janeiro a julho de 2011 (%). 
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

 

 

2. Resultados e discussão 

 

2.1 Estimativas de valor do PIB do Agronegócio de MG 

 

O agronegócio mineiro acumula crescimento de 3,38% nos primeiros sete meses de 2011, o 

que eleva a renda estimada de 2011 para R$ 117 bilhões (a preços de 2011). Desse valor, R$ 69 

bilhões ou 59% provêm do agronegócio agrícola e R$ 48 bilhões ou 41% do agronegócio da 

pecuária (Tabela 3).  

 

 

 

2.2. Evolução dos segmentos que formam o PIB 

  

O agronegócio da agricultura apresentou recuo de 1,87% em julho, o que diminuiu o 

crescimento acumulado da renda no ano para 6,66%. Apenas os segmentos de insumos e básico 

mantiveram expansão comparativamente ao mês anterior; a agroindústria e a distribuição tiveram 

resultados negativos para o mesmo período. No segmento de insumos, o crescimento do mês foi de 

4,81% (7,47% em junho) e, no acumulado do ano, é de 19,49%. No segmento básico, a expansão 

de julho foi de 1,92% (2,49% em junho) e, nos sete primeiros meses ano, de 17,52%. Já no 

segmento agroindustrial, a retração em julho foi de 4,05% (+1,56% em junho), baixando para 

apenas 1,37% a expansão da renda de janeiro a julho de 2011. O segmento de distribuição 

apresentou recuo de 2,64% em julho (+1,78% em junho) e, no acumulado do ano, tem taxa de 

+4,92%. 

No agronegócio da pecuária, houve retração da renda, com taxa de -0,32%. Embora 

negativo, o recuo foi menos intenso do que no mês anterior (-0,44% em junho). No mês, somente o 

segmento de insumos apresentou resultado positivo, enquanto os outros registraram valores 

negativos. Para o segmento de insumos, a expansão foi de 2,35%, ampliando para 13,05% o 

crescimento acumulado no ano. O segmento básico apresentou recuo de 0,70% em julho (-0,74% 

em junho), limitando a 1,56% o crescimento na parcial do ano.  O segmento agroindustrial 

registrou retração de 0,04% em julho (-0,67% em junho), o que amplia para -4,68% a variação 

(negativa) da renda do segmento no acumulado do ano. O segmento de distribuição apresenta pelo 
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quinto mês seguido contração na renda, com taxa de -0,48% em julho (-0,72% em junho), levando 

para 2,59% a contração da renda no acumulado do ano. 

 

 

 Insumos: 

 

O segmento de insumos do agronegócio mineiro cresceu 3,44% em julho, menos que os 

4,74% de junho. No acumulado do ano, o segmento acumula ampliação da renda em 15,86%. 

No grupo de fertilizantes e corretivos de solo, o volume de vendas continua em alta.  Em 

julho, o aumento foi de 3,26%. Com os preços das principais commodities agrícolas ainda em 

elevados patamares, ampliação da área na safra de grãos 2011/12 e tendência de aumento nos 

custos dos insumos, as compras antecipadas continuam aquecidas. Os preços de fertilizantes e 

corretivos de solo seguem a mesma tendência. Nos sete primeiros meses do ano, os preços médios 

acumulam elevação real de 3,43% (acima da inflação) e o volume, de 39,25%. 

Já combustíveis e lubrificantes apresentaram movimento de queda de preços e volume em 

julho. Em preços, o setor já acumula, de janeiro a julho, recuo médio de 7,83% em termos reais. 

Em volume, a retração no acumulado do ano é menor, de 0,90%. 

No grupo alimentos para animais, os preços das rações em julho apresentaram pequena 

variação em comparação ao mês anterior, mas, no ano, esse grupo apresenta a maior variação de 

preços no segmento insumo do agronegócio, aumento de 17,43% em termos reais. Isso se deve 

principalmente à valorização do milho, principal componente das rações junto com a soja, que após 

um período de queda no início do ano, acumula alta nos últimos meses. Produtores de Minas 

encontraram no sorgo um bom substituto para o milho na formulação da ração principalmente para 

suínos e aves, buscando, assim, diminuir o custo com a produção que está elevado. No acumulado 

do ano, a quantidade vendida apresenta aumento de 5,24%, ampliando para 23,59% as receitas do 

grupo de alimento para animais.  

Na Figura 3 estão as taxas de crescimento dos ramos de insumos não-agropecuários para o 

ano de 2011, tomando-se como base os preços médios reais de janeiro a julho de 2011 em relação 

ao mesmo período do ano anterior e as estimativas anuais de produção para 2011. Na Tabela 8 são 

apresentados os números dos setores que compõem o segmento. 
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Figura 3 - Evolução do volume, preços reais e faturamento dos insumos não-agropecuários 

(%aa) – 2011/10 
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa (elaborado a partir de dados da FGV, ANP, ANDA e IBGE). 
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 Atividades “dentro da porteira” 

 

As atividades agropecuárias apresentaram crescimento de 0,28% em julho, ritmo menor do 

que em junho. No acumulado dos sete primeiros meses, o crescimento atinge taxa de 4,87%.  

Na agricultura, o ritmo de crescimento em julho foi de 1,92%, menor do que no mês 

anterior (2,49%). Mesmo em desaceleração, as atividades agrícolas acumulam crescimento de 

17,52% na renda em 2011. Para o mês de julho, a desaceleração está atrelada ao recuo de preços de 

muitas das atividades da lavoura. Destaque para a queda de preços do café, milho, feijão e algodão. 

Para esse último, o recuo em termos nominais foi de 22,86% em relação ao mês anterior. Para o 

café, esse número foi de 11,20%. Mesmo com essas quedas, o nível de preços em geral ainda se 

mantém bem elevado, comparativamente a 2010. O algodão continua liderando a alta de preços, 

chegando a julho com 76,80% em termos reais. As estimativas de produção também são muito 

boas, chegando a um crescimento de 109,01%. Seguindo, o café também já acumula alta de 

62,32% acima da inflação, mas o volume produzido recua 10,50%. O milho apresenta elevação de 

preços reais de 56,45% e o volume de produção sobe 7,04% em 2011.  O crescimento da atividade 

no estado está atrelado aos bons preços recebidos e, com isso, à expressiva migração de produtores 

de soja para o setor de milho em função da melhor rentabilidade relativa. Também são nas regiões 

de maior utilização de tecnologia que esse crescimento acontece. Aproveitando os altos custos do 

milho para ração, a demanda por sorgo vem crescendo substancialmente em 2011, o que tem 

levado ao crescimento da produção no estado também desse grão.   

Quanto ao feijão, o recuo de preços em julho ampliou as perdas da atividade, com preços 

chegando a ser 21,06% menores do que no mesmo período de 2010. O volume também recua, 

2,42%. Também apresentam perdas de faturamento as atividades de produção de arroz, batata, 

carvão-vegetal e banana (Figura 4 e Tabela 9).  

Nas atividades da pecuária, o desempenho de julho foi negativo, com taxa de -0,70%. Essa 

performance somada à dos meses anteriores resultam em recuo de 1,56% da renda desse setor no 

acumulado de 2011. Os números negativos da bovinocultura de corte e leite têm pesado sobre os 

resultados da pecuária do estado. Esse momento ruim acontece também para as atividades da sua 

indústria e no sistema de distribuição.  

Entre as atividades pecuárias, somente a suinocultura e avicultura vêm apresentando 

crescimento do faturamento no ano. Na primeira, embora o nível de preços reais esteja menor do 

que no mesmo período de 2010 (12,09%), o elevado crescimento do volume ainda garante elevação 

das receitas. Na avicultura, frango vivo e ovos ganham com preços muito acima do ano anterior 

(em torno de 10% em termos reais), mas o volume de produção é ligeiramente negativo para o 

frango. Na bovinocultura, os preços se mantiveram relativamente estáveis em julho, garantindo um 

nível médio de preços maior - entre 12 e 13% para bovino macho e bovino fêmea. Porém, os 

volumes estão em queda acentuada, chegando a quase 20% em bovino macho e 10% em bovino 

fêmea. No leite, os preços melhoraram um pouco em julho, retraindo as perdas de faturamento 

observadas até então. Observa-se um nível de preços reais ligeiramente inferior ao do ano anterior 

e volume quase 2% menor, resultando em diminuição de 2,62% no faturamento. 

Veja nas Figuras 4 e 5 a variação de volume, de preços reais e de faturamento real das 

atividades primárias da agricultura e da pecuária mineiras em 2011, tomando-se como base os 

preços médios dos sete primeiros meses de 2011 em relação ao mesmo período do ano anterior e as 

estimativas anuais de produção.   
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Figura 4 - Crescimento do volume, preços reais e faturamento das lavouras (%aa) – 2011/10 
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa (elaborado a partir de dados do Cepea, IEA, AMS, FGV e IBGE). 

 

 

 
Figura 5 - Crescimento do volume, preços reais e faturamento da pecuária (%aa) – 2011/10 
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa (elaborado a partir de dados do Cepea, Avimig e IBGE). 

 

 

 

 Atividades da Agroindústria: 

 

O segmento agroindustrial do agronegócio mineiro apresentou intenso recuo em julho, com 

taxa de -3,55% no mês. Esse desempenho ruim acabou reduzindo o crescimento acumulado para os 

primeiros sete meses de 2011, ficando agora em 0,55%. Resultados negativos ocorreram nas duas 

agroindústrias: agrícola e pecuária. 

Na agroindústria de base agrícola, o recuo chegou a 4,05% em julho.  Muitas das atividades 

de processamento acabaram apresentando números pouco animadores no mês.  Tal desempenho 

ocorreu pelo lado da produção, já que os preços em geral continuaram em alta. Novas estatísticas 

de projeção de produção anual foram ajustadas para baixo, especialmente no setor de açúcar e 

álcool. Para o açúcar, até junho, a projeção era de crescimento no volume produzido, passando 

agora para um recuo de 4,73%. Mas o crescimento dos preços reais em 5,73% ainda deixam o 

faturamento da atividade positiva. Os aumentos nas importações da China e também a autorização 

da União Européia para importação favoreceram os altos preços do açúcar no mercado 

internacional. Nos etanóis, o hidratado apresenta em julho recuo de 32,95% na produção, o que 
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mesmo com preços reais 23,72% acima, deixa perdas significativas de faturamento em 2011. Já 

com o anidro, o volume de produção está 17,81% maior do que no mesmo período de 2011 e, 

somado ao crescimento de preços de 34,21%, o faturamento já é 58,12% mais elevado. 

De acordo com a Unica, as estatísticas de moagem da safra 2011/2012 na região Centro-Sul 

e a as produções de etanol e de açúcar seguem o ritmo esperado, dado o cenário atual de baixa 

produtividade agrícola. Além disso, a produção de etanol anidro continua a ser priorizada. As  

vendas do anidro continuam em alta enquanto as do hidratado seguem em abaixa. 

Nas atividades de celulose e papel, o faturamento continua em baixa em função do forte 

recuo de preços reais. O setor têxtil, depois de um leve recuo de preços e volume no mês, segue 

com aumento de preços reais superior à redução de volume, tornando o faturamento da atividade 

3,48% superior ao do mesmo período de 2010. Com os preços do principal insumo (algodão) quase 

80% maior do que no ano anterior, a demanda da indústria têxtil recua, diminuindo sua atividade 

produtiva. A indústria do café no estado apresentou pouca variação de preços em julho, mantendo 

ainda um crescimento de 0,84% em termos reais e de 5,00% no volume, o que resultou em 

aumento de 5,88% no faturamento. O processamento do fumo mantém preços reais em queda de 

2,79% e aumento de 0,85% no volume. A agroindústria de óleos auferiu preços levemente 

inferiores no mês, assim como em seu volume. Já os resultados acumulados nos sete primeiros 

meses de 2011 são bastante positivos, com elevação de 25,69% em preços e 2,38% em volume. O 

processamento de bebidas, mesmo com pequena elevação de preços em julho, ainda mantém média 

de preços reais abaixo da verificada no ano anterior. O volume apresenta leve crescimento, 

deixando o faturamento 0,39% menor (Figura 6). 

Na agroindústria de base pecuária, o desempenho de junho foi negativo, mas em menor 

intensidade que nos meses anteriores. Em junho, houve recuo de 0,67% e, em julho, de 0,04%. De 

forma geral, tanto para preços quanto para volumes, os números melhoraram no mês. O 

processamento de carne bovina ganhou com o aumento de preços e volume no mês, deixando o 

resultado acumulado positivo para preços e volume de carne de vaca e preços de carne de boi. Este 

último, porém, apresenta recuo de volume de 5,5%, o que torna suas receitas 6,43% maiores do que 

nos primeiros sete meses de 2010. Já as receitas com carne de vaca aumentaram 22,74%. Destaca-

se que, segundo dados do Secex, houve redução de 7% no valor exportado nos sete primeiros 

meses de 2011 em comparação com o mesmo período do ano passado. Quanto às quantidades 

houve uma queda de 25% no total exportado. Para a carne suína, julho foi um mês de intensa alta 

de preços, o que contribuiu para melhorar os números negativos acumulados no ano. Em termos de 

preços reais, verifica-se recuo médio de 8,81% e, para volume, aumento de 15,23%, o que deixa o 

valor das vendas 5,08% maior. Para carne de aves, o preço esteve em alta em julho, ampliando 

ainda mais os ganhos reais da atividade em 2011 - acumula elevação de 11,51% nos preços do ano. 

Já o volume recua 1,18% no acumulado do ano. No setor lácteo, os preços melhoraram um pouco 

no mês, mas os volumes recuaram. Verifica-se queda acentuada nos preços médios do leite em pó, 

do leite UHT e do leite pasteurizado no acumulado do ano. Já os volumes tiveram recuo para leite 

em pó, leite pasteurizado e queijo, ficando apenas o leite UHT em alta. Somente as receitas com o 

leite UHT estão em alta em relação ao ano de 2010 - 8,21% maiores (Figura 7 e Tabela 12). 
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Figura 6. Crescimento do volume, de preços reais e do faturamento da agroindústria vegetal 

(%aa) – 2011/10  
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa (elaborado a partir de dados da FGV, Unica e Abiove). 

 

 
Figura 7. Crescimento do volume, preços reais e faturamento da agroindústria animal (%aa) 

– 2011/10  
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa (elaborado a partir de dados da FGV, Unica e Abiove). 

 

 

 

 Distribuição: 

 

O segmento de distribuição (comércio e transporte) do agronegócio mineiro apresentou 

recuo de 1,82% na renda em julho – no mês anterior, o desempenho foi de +0,81%. Assim, no 

acumulado do ano, verifica-se expansão de apenas 1,89% na renda. 

No segmento de distribuição agrícola, o recuo foi de 2,64% em julho, reduzindo para 4,92% 

o crescimento acumulado do ano. Esse resultado mensal está diretamente ligado à performance da 

agroindústria agrícola, que recuou 4,05% no mês. 

No segmento de distribuição da pecuária, a retração foi de 0,48% em junho, resultado até 

melhor do que o verificado em junho (-0,72%). No acumulado do ano, verifica-se recuo de 2,59% 

na renda do segmento. Resultados negativos vêm sendo observados tanto dentro da porteira quanto 

na agroindústria, especialmente ligados ao recuo de produção de muitas das atividades produtivas. 
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Participações: 

 

Em julho, as participações dos segmentos na geração da renda do agronegócio de Minas 

Gerais passaram a ser as seguintes: insumos não-agropecuários: 6,60%, segmento básico: 35,37%, 

industrial: 27,27% e de distribuição: 30,76%. 

No agronegócio da agricultura, as participações são: insumos não-agropecuários: 5,04%, 

básico: 22,65%, agroindústria: 40,28% e distribuição: 32,02%.  

Já no agronegócio da pecuária, as participações são: insumos não-agropecuários: 8,85%; 

básico: 53,69%, agroindústria: 8,53% e distribuição: 28,93%. 

 

 

2.3 Análises conjunturais gerais  

 

Os preços do açúcar cristal subiram com força em julho, mesmo sendo pico de colheita. A 

oferta do produto no mercado spot brasileiro esteve inferior à demanda no correr do mês. Segundo 

a Unica, de 1º de abril a 15 de julho o volume de cana-de-açúcar moída na região Centro-Sul foi 

14,8% menor que o do mesmo período da safra anterior. No acumulado de julho, o Indicador de 

preço do Açúcar Cristal CEPEA/ESALQ (estado de São Paulo) aumentou expressivos 22,6%, 

fechando no dia 29 a R$ 69,61/sc de 50 kg. Em julho , a média do Indicador foi de R$ 64,33/saca 

de 50 kg, valor 17,15% maior que o de junho e 57,29% superior ao de julho/10.  

 Os possíveis aumentos nas importações da China, que podem chegar a 3 milhões  de 

toneladas, e também a autorização da União Européia para importação 200 mil toneladas de açúcar, 

favoreceram os altos preços do açúcar no mercado internacional. Paralelamente, seguiram as 

preocupações com a produção brasileira, reforçando o suporte aos preços nas bolsas internacionais.  

Quanto às exportações, segundo dados da Secex, os embarques brasileiros de açúcar bruto 

(VHP) totalizaram um volume 24% maior que o de junho e 12% maior que o de julho/10. Quanto 

ao açúcar branco, em julho, houve acréscimo de 20,4% sobre o volume de junho/11, mas redução 

de 9,7% frente ao de julho/10. 

Em pleno pico de colheita, os preços dos etanóis anidro e hidratado também subiram no 

mercado paulista em julho. O maior interesse de compra do lado das distribuidoras proporcionou 

maior volume de negócios, em especial do anidro. O Indicador mensal CEPEA/ESALQ do anidro 

no estado de SP foi 4,36% maior que o de junho, com média de R$ 1,2989/litro (sem impostos). O 

Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado (SP) também subiu, 2,07%, passando para R$ 1,1368/litro 

(sem impostos) em julho. 

Quanto às exportações, em julho, foram embarcados 246,5 milhões de litros de etanol 

(anidro e hidratado), com receita de US$ 170,6 milhões, segundo dados da Secex. Frente a junho, o 

volume exportado aumentou 65,88% e, em relação ao mesmo período de 2010, 5,16%. 

Os preços do algodão em pluma apresentaram dois momentos distintos no correr do mês. 

Até o dia 20 de julho, os preços caíram, devido às demandas interna e externa desaquecidas, e a 

partir do dia 21 de julho, os preços começaram a subir impulsionados pelo retorno da demanda. 

Diante disso, no acumulado do mês, o Indicador CEPEA/ESALQ com pagamento em 8 dias caiu 

5,56%, com média de R$ 1,70/libra-peso.  

Em relatório divulgado no dia 1º de julho, o Icac (Comitê Consultivo Internacional do 

Algodão) apontou redução na demanda para a safra 2010/11, que é estimada em 24,5 milhões de 

toneladas. Já na safra 2011/12, o consumo de algodão em pluma deverá ser de 25,2 milhões de 

toneladas, impulsionado pelo crescimento da economia mundial, mas parcialmente contido pelos  

preços altos e pela concorrência com fibras sintéticas.  
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Para o Brasil, segunda a Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), a safra 

2010/11 deve ser cerca de 13% menor, o que levaria a um equilíbrio entre a demanda e a produção 

interna. Com isso, os estoques de passagem continuariam baixos, assim como observado no 

mercado externo. 

A partir do dia 1º de julho, o Indicador CEPEA/ESALQ deixou de envolver cafés da 

temporada 2010/11, passando a abranger os grãos da safra 2011/12. Com isso, o Indicador recuou 

expressivamente, com a média do Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6 bebida dura para 

melhor, posto na capital paulista, a R$ 457,81/saca de 60 kg em julho, 11,1% menor que a média 

de junho.Esta safra, segundo a Conab, deve ser recorde para um ano de bienalidade negativa. 

Em julho, a comercialização de café robusta seguiu firme. Os preços, no entanto, caíram, 

devido ao avanço da colheita. O Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6 peneira 13 acima teve média 

de R$ 218,48/saca de 60 kg em julho, queda de 3,7% em relação a junho. Para o tipo 7/8 bica 

corrida, a média mensal foi de R$ 208,87/saca, recuo de 3,7% no mesmo período. 

 As cotações do milho em julho tiveram comportamentos distintos entre as regiões 

acompanhadas pelo Cepea. De modo geral, os preços oscilaram conforme as ofertas e demandas 

locais. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa caiu 1,5%, fechando a R$ 30,17/saca de 60 kg. Já na 

média das regiões acompanhadas pelo Cepea, houve leve alta de 0,6% nos preços de balcão (ao 

produtor) e queda de 2,1% no mercado de lotes (negociação entre empresas). 

A colheita de segunda safra de milho esteve em ritmo considerado satisfatório nas 

principais regiões produtoras. No final de julho, as chuvas deram uma trégua na região Sul do País, 

favorecendo o avanço dos trabalhos. O mesmo cenário foi observado no Centro-Oeste.  

Os preços internos da soja em grão estiveram firmes no mercado brasileiro na maior parte 

de julho. A liquidez, de modo geral, esteve baixa, como já era esperado para o período. Agentes 

estiveram atentos às muitas expectativas (especulações) em relação à safra norte-americana.  

No acumulado do mês, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja transferida para o porto 

de Paranaguá teve alta de 4,1%, finalizando a US$ 31,24/sc de 60 kg (em moeda nacional, o 

aumento foi de 3,2%, finalizando em R$ 48,52/sc). O Indicador CEPEA/ESALQ (média de cinco 

regiões do Paraná) avançou 3,7% no mês, fechando a R$ 45,77/sc. Para o óleo, tomando-se como 

referência o produto posto na cidade de São Paulo, com 12% de ICMS, houve alta de 0,4% no 

acumulado do mês, finalizando a R$ 2.239,58/t. Para o farelo de soja, na média das regiões 

acompanhadas pelo Cepea, o aumento foi de 1,6% no mês. 

Apesar de as cotações de soja em grão terem sido consideradas atrativas por vendedores, a 

rentabilidade de comercialização de farelo e óleo diminuiu para as esmagadoras. Considerando-se 

os primeiros vencimentos da Bolsa de Chicago (CME/CBOT) e rendimento de 19% de óleo de soja 

e de 78% de farelo, para cada tonelada de soja esmagada, a contribuição da receita do farelo para a 

receita total esteve por volta de 55% e a do óleo, de 45%, conforme cálculos do Cepea. A soma das 

receitas esteve em média 8,5% maior que o custo de uma tonelada de soja em grão, enquanto a 

média dos últimos quatro anos era, pelo menos, de 12%. Esse aumento nos custos industriais, 

portanto, diminuiu a receita operacional líquida, ao considerar-se apenas o custo da matéria-prima. 

A baixa disponibilidade de bovinos prontos para abate levou a novos ajustes da arroba em 

julho. Como a oferta de animais de pasto esteve bastante limitada e a de bois confinados ainda era 

pequena, frigoríficos encontraram dificuldade para preencher as escalas de abate, em alguns casos, 

até mesmo de poucos dias adiante. Esse cenário se agravou porque a indústria já não podia contar 

com a oferta pontual resultante da queda de temperatura. Em meados de julho, o Indicador do boi 

gordo ESALQ/BM&FBovespa (estado de São Paulo) ultrapassou os R$ 100,00, patamar que não 

era visto desde maio. No acumulado de julho, o Indicador subiu 6,1%, fechando a R$ 102,31 no dia 

29. 

Temerosos de desencadear altas expressivas da matéria-prima num momento em que 

trabalhavam com margens menores, muitos frigoríficos optaram por intercalar e/ou diminuir os 
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abates. Alguns preferiram até mesmo comprar carne de outras empresas para apenas desossar, ao 

invés de participar mais ativamente do mercado de boi. 

Quanto ao mercado atacadista de carne bovina da Grande São Paulo, apenas no final do mês 

foi observada alguma reação da demanda, devido à necessidade de abastecimento do varejo para o 

início de agosto. A dificuldade na compra do boi gordo também foi determinante para as altas 

registradas neste segmento. No acumulado de julho, a carcaça casada de boi valorizou 5,8%, 

negociada na média de R$ 6,40/quilo a prazo no dia 29. 

O mercado suinícola apresentou forte recuperação dos preços no mês de julho. O impulso 

veio da oferta de animais para abate, que se restringiu após a grande quantidade vendida no período 

de significativa queda nos preços. Além disso, a demanda por parte dos abatedouros esteve mais 

aquecida, já que muitos precisavam repor seus estoques depois das boas vendas nos mercados 

interno e externo em junho. 

Em São Paulo e Minas Gerais, as regiões onde o suíno vivo mais valorizou foram: São José 

do Rio Preto (46,3%) e Sul de Minas (40,7%). Nesses estados, as médias de preços chegaram a 

ultrapassar os R$ 3,00/kg, o que não ocorria desde janeiro deste ano, quando os valores ainda 

refletiam a boa demanda pela carne em períodos de festas. O mês de julho foi marcado também 

pela forte valorização da carne suína, o que a tornou menos competitiva em relação às carnes 

bovina e de frango.  

O preço médio pago pelo leite aos produtores em julho (referente à produção entregue em 

junho) teve média de R$ 0,8650/litro (valor bruto) – média de sete estados –, estável frente a junho, 

mas com aumento de 19% em relação a julho/10 em termos nominais. Em Minas Gerais, os preços 

também se mantiveram praticamente estáveis de um mês para outro, com leve aumento de 0,8% 

(menos de 1 centavo por litro) e média a R$ 0,8712/litro. 

No mês de julho, as importações brasileiras em equivalente leite caíram quase 10% em 

relação a junho, totalizando 77,7 milhões de litros de leite. O volume das exportações brasileiras 

também recuou, 7% sobre junho e 48% no comparativo com julho de 2010. As exportações 

somaram o equivalente a apenas 8,3 milhões de litros de leite. A diminuição da oferta de leite no 

Sudeste e Centro-Oeste do País devido à estiagem levam à menor produção de derivados, e isso 

tem sustentado o preço do leite longa vida e do queijo muçarela.  

 

 

 

 

3. Conclusões e recomendações 

 

Pela primeira vez no ano, o PIB do agronegócio mineiro recuou. Em julho, a taxa de 

retração foi de 1,24%. Esse desempenho negativo ocorreu em função da agroindústria, que foi 

impactada pelas estatísticas de produção reajustadas para baixo. Os segmentos de insumos e 

básico, mesmo com taxas positivas, apresentaram desaceleração em relação a junho. 

Na cadeia agrícola, o segmento de insumos apresentou o maior crescimento mensal entre os 

segmentos. Mas o crescimento observado de 4,81% foi bem menor do que o de junho, quando a 

taxa foi de 7,47%. Essas diferentes performances estão diretamente ligadas às variações das vendas 

de fertilizantes e corretivos de solo para o mês em análise. Os preços continuam em alta, tendo 

variado 3,80% em termos nominais durante o mês de julho. Isso contribuiu para elevar o nível 

médio de preços reais nesses primeiros sete meses, que passou a ser de 3,43%. Mas são as vendas 

que se destacam no período - agora com crescimento acumulado de cerca de 40%. Dentro da 

porteira, o grupo de atividades apresentou desaceleração em julho, especialmente em função do 

recuo de preços de muitos dos produtos. Na agroindústria, o intenso recuo do mês ocorreu mais em 

função das novas estimativas de produção de etanol e açúcar, com recuo das previsões iniciais. 
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Embora não tão intensas, outras atividades industriais também apresentaram números ruins. As 

atividades de distribuição (transporte e comércio), levadas pelo mal desempenho das atividades 

agroindustriais, acabaram retraindo-se.   

Na cadeia da pecuária, com a atualização dos números de produção divulgados pelo IBGE 

no final de setembro, o desempenho apresentado até então piorou. Em julho, houve recuo de 0,32% 

na renda gerada, o que ampliou para 1,01% a retração da renda da cadeia. O segmento de insumos,  

içado especialmente pelos aumentos de preços do milho e farelo de soja, mantiveram crescimento 

elevado de 2,35% - o ritmo foi menor do que em junho. Para as atividades dentro da porteira, julho 

foi um mês de elevação de preços, com destaque para o frango vivo. Os números negativos do 

segmento se devem às perdas de volume para bovino de corte e leite, que condicionam queda de 

receitas nas atividades. Na agroindústria, os preços em geral aumentaram no mês, mas os volumes 

de produção de leite recuaram, deixando o segmento com perdas de 0,04%. Esse é um número 

melhor que o de junho, quando o recuo foi de 0,67%. As atividades de distribuição, tanto dos 

animais vivos quanto dos produtos processados, perdem renda em função do contexto ruim dos 

segmentos a jusante da cadeia. 

Pode-se evidenciar no mês de julho uma melhora no crescimento da economia brasileira, 

segundo o indicador do Banco Central que "antecipa" o comportamento do PIB, com a economia 

crescendo 0,46% em relação a junho, maior percentual em seis meses. Mas o prognóstico para a 

alta do Produto Interno Bruto em 2011 vem caindo. O cenário internacional continua em um 

contexto de grande incerteza, marcado pelo receio de uma nova crise financeira. Tudo isso dificulta 

a formação de expectativas, o que interfere diretamente nos preços e volumes comercializados dos 

produtos do agronegócio mineiro.    

 

4. Tabelas de dados  
 

Tabela 1 – Taxas de crescimento mensais e acumuladas no ano do PIB do agronegócio de Minas 

Gerais em 2011/2010(%) 

 AGRONEGÓCIO 

 

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

Total 

jan/10 -1,63 0,40 2,85 1,65 1,26 

fev/10 -1,47 0,73 4,00 2,40 1,94 

mar/10 -1,84 1,28 2,60 1,97 1,63 

abr/10 -1,19 1,82 2,58 2,21 1,94 

mai/10 -1,47 0,56 1,90 1,29 1,02 

jun/10 -1,82 0,13 1,66 0,95 0,68 

jul/10 -1,87 0,30 1,36 0,81 0,62 

ago/10 0,10 0,28 1,50 0,90 0,80 

set/10 1,46 0,68 1,24 0,95 0,97 

out/10 0,27 0,90 1,37 1,14 1,07 

nov/10 1,56 1,30 1,54 1,43 1,42 

dez/10 1,01 1,93 1,29 1,53 1,57 

jan/11 1,18 1,63 -0,21 0,53 0,74 

fev/11 1,58 1,08 -0,23 0,29 0,50 

mar/11 0,46 0,47 0,60 0,43 0,49 

Abr/11 1,42 0,23 1,76 0,94 0,94 

mai/11 2,12 0,66 1,00 0,72 0,86 

jun/11 4,74 0,44 1,28 0,81 1,05 

jul/11 3,44 0,28 -3,55 -1,82 -1,24 

Acum. no ano (2010) -10,78 5,32 18,22 11,82 9,43 

Acum. no ano (2011) 15,86 4,87 0,55 1,89 3,38 



PIB do agronegócio de Minas Gerais – julho de 2011 

      

 AGRICULTURA 

 

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

Total 

jan/10 -2,84 0,54 3,27 2,62 2,09 

fev/10 -2,59 0,91 4,59 3,73 3,10 

mar/10 -3,49 1,24 2,83 2,47 2,02 

abr/10 -2,17 2,16 2,73 2,61 2,31 

mai/10 -2,60 0,93 2,04 1,80 1,50 

jun/10 -3,08 0,74 1,88 1,63 1,32 

jul/10 -2,68 1,75 1,66 1,68 1,48 

ago/10 0,25 1,07 1,75 1,60 1,49 

set/10 2,89 0,96 1,40 1,31 1,35 

out/10 0,47 1,36 1,46 1,44 1,39 

nov/10 2,30 1,39 1,60 1,55 1,57 

dez/10 1,28 3,78 1,30 1,84 1,98 

jan/11 0,83 3,16 -0,23 0,51 0,76 

fev/11 1,40 1,95 -0,22 0,27 0,47 

mar/11 -0,39 2,23 0,88 1,19 1,21 

abril/11 1,66 2,15 2,25 2,22 2,19 

maio/11 2,46 2,44 1,32 1,58 1,70 

jun/11 7,47 2,49 1,56 1,78 2,10 

jul/11 4,81 1,92 -4,05 -2,64 -1,87 

Acum. no ano (2010) -17,91 8,56 20,59 17,74 14,66 

Acum. no ano (2011) 19,49 17,52 1,37 4,92 6,66 

      

 PECUÁRIA 

 

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

Total 

jan/10 -0,60 0,33 0,62 0,42 0,30 

fev/10 -0,54 0,65 0,76 0,68 0,57 

mar/10 -0,49 1,30 1,33 1,31 1,16 

abr/10 -0,41 1,65 1,72 1,67 1,50 

mai/10 -0,58 0,39 1,05 0,61 0,44 

jun/10 -0,86 -0,16 0,35 0,01 -0,12 

jul/10 -1,27 -0,38 -0,43 -0,40 -0,46 

ago/10 -0,01 -0,10 -0,06 -0,09 -0,09 

set/10 0,41 0,55 0,19 0,43 0,47 

out/10 0,11 0,67 0,83 0,72 0,65 

nov/10 1,00 1,26 1,19 1,24 1,23 

dez/10 0,80 1,01 1,19 1,07 1,03 

jan/11 1,44 0,86 -0,07 0,55 0,73 

fev/11 1,72 0,62 -0,26 0,33 0,55 

mar/11 1,12 -0,46 -1,18 -0,70 -0,47 

abril/11 1,24 -0,81 -1,38 -1,00 -0,75 

maio/11 1,87 -0,34 -1,17 -0,61 -0,31 

jun/11 2,65 -0,74 -0,67 -0,72 -0,44 

jul/11 2,35 -0,70 -0,04 -0,48 -0,32 

Acum. no ano (2010) -4,65 3,83 5,50 4,37 3,41 

Acum. no ano (2011) 13,05 -1,56 -4,68 -2,59 -1,01 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa 
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Tabela 2 – Taxas de crescimento anual do agronegócio de 2002 a 2011 

 
AGRONEGÓCIO 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

 Total 

2002 14,38 4,52 5,92 4,40 5,39 

2003 14,51 4,78 10,41 7,20 7,47 

2004 7,83 21,11 -5,97 7,01 9,33 

2005 1,27 -12,53 8,16 -2,80 -4,38 

2006 -2,59 12,93 22,58 16,57 15,22 

2007 13,64 6,75 0,22 4,55 4,85 

2008 32,75 13,01 6,16 9,39 11,54 

2009 -9,14 -11,39 7,25 -2,43 -4,26 

2010 -6,79 11,30 26,64 18,83 16,21 

2011* 15,86 4,87 0,55 1,89 3,38 

      

AGRICULTURA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2002 9,46 3,22 8,83 6,97 6,64 

2003 15,74 -0,61 12,46 8,29 7,64 

2004 9,77 20,95 -8,04 0,46 3,26 

2005 -3,45 -5,95 9,10 3,78 2,08 

2006 -6,51 -1,71 27,87 18,40 14,54 

2007 22,39 -1,15 -3,63 -2,97 -1,56 

2008 38,66 18,31 5,78 9,17 11,88 

2009 -16,37 -17,60 10,17 2,03 -1,46 

2010 -11,86 19,76 29,92 27,51 24,32 

2011* 19,49 17,52 1,37 4,92 6,66 

      

PECUÁRIA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2002 19,21 5,39 -5,38 1,32 3,90 

2003 13,40 8,31 1,24 5,81 7,26 

2004 6,04 21,20 4,34 15,51 16,80 

2005 5,76 -16,47 4,02 -10,22 -11,40 

2006 0,82 22,83 -1,67 14,17 16,06 

2007 6,59 11,03 23,20 14,74 12,76 

2008 27,27 10,46 7,96 9,64 11,18 

2009 -1,86 -8,18 -6,08 -7,51 -7,30 

2010 -2,43 7,38 9,07 7,93 6,86 

2011* 13,05 -1,56 -4,68 -2,59 -1,01 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* Taxas de crescimento acumuladas de janeiro a julho de 2011 
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Tabela 3 – PIB do agronegócio de Minas Gerais de 2001 a 2011 (R$ milhões de 2011) 

 
AGRONEGÓCIO 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

 Total 

2001 3.748 25.450 15.063 19.670 63.930 

2002 4.287 26.601 15.954 20.536 67.378 

2003 4.909 27.872 17.615 22.014 72.410 

2004 5.293 33.755 16.564 23.557 79.169 

2005 5.360 29.526 17.915 22.898 75.700 

2006 5.221 33.345 21.961 26.692 87.219 

2007 5.933 35.597 22.009 27.907 91.447 

2008 7.876 40.229 23.365 30.528 101.999 

2009 7.156 35.649 25.060 29.786 97.651 

2010 6.671 39.677 31.736 35.396 113.480 

2011* 7.729 41.400 31.912 35.994 117.035 

      

AGRICULTURA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 1.856 10.205 11.980 10.732 34.773 

2002 2.032 10.534 13.037 11.480 37.083 

2003 2.352 10.469 14.662 12.431 39.914 

2004 2.581 12.662 13.483 12.488 41.215 

2005 2.492 11.908 14.710 12.961 42.071 

2006 2.330 11.705 18.809 15.346 48.189 

2007 2.852 11.570 18.125 14.890 47.437 

2008 3.954 13.689 19.172 16.255 53.070 

2009 3.307 11.280 21.122 16.584 52.293 

2010 2.915 13.509 27.441 21.147 65.011 

2011* 3.483 15.640 27.818 22.115 69.056 

      

PECUÁRIA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 1.892 15.245 3.083 8.938 29.158 

2002 2.255 16.067 2.917 9.056 30.296 

2003 2.557 17.402 2.953 9.582 32.495 

2004 2.712 21.092 3.082 11.069 37.954 

2005 2.868 17.618 3.206 9.938 33.629 

2006 2.891 21.641 3.152 11.346 39.030 

2007 3.082 24.027 3.883 13.018 44.010 

2008 3.922 26.541 4.193 14.273 48.929 

2009 3.850 24.369 3.938 13.202 45.358 

2010 3.756 26.168 4.295 14.249 48.468 

2011* 4.246 25.759 4.094 13.880 47.979 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* tomando como base a taxa de crescimento acumulada de janeiro a julho de 2011. 
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Tabela 4 –  Participação do PIB do agronegócio de Minas Gerais no agronegócio nacional  (%) 

 
AGRONEGÓCIO 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

 Total 

2001 9,61 13,12 6,93 8,83 9,50 

2002 9,44 12,25 6,94 8,56 9,20 

2003 9,57 11,48 7,45 8,82 9,28 

2004 10,02 14,02 6,67 9,13 9,89 

2005 11,31 13,60 7,20 9,18 9,92 

2006 11,37 15,69 8,59 10,59 11,38 

2007 11,38 14,93 8,25 10,36 11,06 

2008 12,59 14,68 8,73 10,90 11,54 

2009 13,10 13,55 9,92 11,07 11,64 

2010 12,39 14,39 11,75 12,50 12,85 

2011* 13,51 14,28 11,70 12,37 12,85 

      

AGRICULTURA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 7,35 9,59 6,60 7,10 7,49 

2002 6,96 8,39 6,73 6,93 7,22 

2003 7,03 7,19 7,31 7,16 7,21 

2004 7,51 8,85 6,38 6,92 7,24 

2005 8,51 9,85 6,92 7,46 7,84 

2006 8,10 9,71 8,50 8,53 8,75 

2007 8,63 8,55 7,89 7,85 8,07 

2008 9,56 8,62 8,37 8,36 8,51 

2009 9,59 7,63 9,75 8,89 8,93 

2010 8,78 8,70 11,71 10,62 10,46 

2011* 9,99 9,39 11,75 10,76 10,72 

      

PECUÁRIA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 13,78 17,42 8,64 12,47 13,98 

2002 13,87 17,54 8,04 12,19 13,87 

2003 14,35 17,88 8,22 12,62 14,32 

2004 14,71 21,58 8,32 14,25 16,44 

2005 15,85 18,30 8,84 13,10 14,85 

2006 16,84 23,53 9,12 15,73 18,08 

2007 16,14 23,31 10,43 16,36 18,42 

2008 18,48 23,03 10,89 16,64 18,77 

2009 19,08 21,15 11,00 16,02 17,88 

2010 18,18 21,70 11,98 16,94 18,56 

2011* 19,01 20,90 11,40 16,27 17,98 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* Participações com base nos PIBs até julho de 2011. 

 

 

 



PIB do agronegócio de Minas Gerais – julho de 2011 

Tabela 5 - Ponderações utilizadas para cada segmento do PIB do agronegócio de Minas Gerais  

SEGMENTO BÁSICO - AGRICULTURA 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Café 48,35 34,70 25,95 33,94 35,97 42,00 30,30 33,91 33,67 39,63 

Milho 8,83 15,27 16,02 11,67 11,79 9,17 14,18 12,64 11,63 8,89 

Soja 7,07 11,61 13,91 12,37 9,69 7,43 9,41 9,99 12,67 9,07 

Cana-de-açúcar 6,69 5,48 6,14 5,03 5,68 9,51 10,17 8,00 12,48 14,09 

Feijão 5,06 6,69 7,18 3,91 5,71 4,09 5,35 8,70 5,47 5,91 

Batata – inglesa 5,78 4,32 5,39 4,18 5,32 4,08 4,83 3,70 6,81 5,15 

Carvão vegetal 8,70 10,07 13,02 17,47 15,93 15,12 17,31 15,54 7,83 8,07 

Mandioca 0,35 0,47 1,51 1,50 0,79 0,63 0,84 0,73 0,76 0,85 

Tomate 3,06 4,64 3,71 4,54 3,89 2,31 2,39 2,43 3,01 1,96 

Laranja 1,85 2,13 1,95 0,95 1,14 1,44 1,44 1,01 1,04 1,74 

Banana 2,85 2,85 3,11 2,17 2,20 2,94 2,50 2,40 3,17 3,09 

Algodão 0,61 0,72 0,91 1,19 1,09 0,70 0,65 0,47 0,97 1,22 

Arroz 0,79 1,07 1,21 1,09 0,79 0,58 0,65 0,49 0,47 0,33 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

           

SEGMENTO BÁSICO - PECUÁRIA 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Boi vivo 33,46 35,11 32,64 36,34 33,75 40,21 35,77 35,61 35,89 36,28 

Vaca viva 16,94 17,22 17,54 20,93 12,47 20,71 17,96 18,01 16,96 15,34 

Frango vivo 12,05 12,34 12,07 10,70 12,11 9,01 9,85 10,06 10,65 10,19 

Leite natural 26,31 24,99 25,73 22,45 30,03 21,98 27,35 25,73 26,90 27,83 

Ovos 3,78 3,87 4,33 3,05 3,53 2,75 3,56 3,45 3,21 2,87 

Suíno vivo 7,45 6,48 7,69 6,53 8,11 5,35 5,51 7,15 6,39 7,49 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

           

SEGMENTO INSUMOS – PECUÁRIA 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Combustíveis e 

Lubrificantes 18,86 15,25 14,69 13,68 16,17 16,74 15,06 12,87 12,68 12,72 

Adubos, Fert. e Cor. Solo 23,42 22,09 22,80 24,03 20,89 18,88 22,85 25,90 21,58 19,14 

Alimentos para animais 57,72 62,66 62,52 62,29 62,94 64,38 62,08 61,23 65,73 68,14 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

           

     SEGMENTO INSUMOS - AGRICULTURA  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Combustíveis e Lubrif. 18,55 16,33 15,41 13,87 17,96 20,06 15,72 12,33 14,25 15,82 

Adubos, Fert. e Cor. Solo 81,45 83,67 84,59 86,13 82,04 79,94 84,28 87,67 85,75 84,18 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

           

SEGMENTO INDUSTRIAL – PECUÁRIA 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Carne de boi 10,18 11,49 12,08 12,09 11,98 13,97 12,90 15,71 15,30 16,40 

Carne de vaca 4,19 4,16 4,96 5,52 5,36 6,45 6,26 8,52 6,97 6,21 

Carne suína 7,32 7,08 9,00 9,41 9,60 8,03 7,25 9,70 9,31 10,04 

Carne de aves 13,28 15,14 15,84 14,32 15,23 14,58 13,34 14,83 15,80 14,74 

Leite em pó 21,89 20,21 17,34 16,92 17,76 16,69 18,95 14,51 13,81 34,17 

Leite UHT 19,71 19,78 20,59 21,55 20,27 20,91 21,20 18,06 19,63 12,98 

Queijo 20,16 18,66 16,13 15,79 15,16 14,89 15,65 14,27 14,62 2,65 

Leite pasteurizado 3,26 3,49 4,07 4,41 4,64 4,50 4,44 4,40 4,55 2,82 
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Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

           

SEGMENTO INDUSTRIAL – AGRICULTURA 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celulose e papel 21,68 20,03 19,38 20,95 19,72 15,19 18,78 16,48 12,18 11,12 

Álcool Anidro 16,74 13,39 14,88 11,77 14,10 19,29 14,60 13,35 10,35 11,14 

Álcool Hidratado 9,75 12,66 15,85 12,74 17,87 20,35 24,79 30,93 32,52 31,72 

Têxtil 10,56 9,46 8,36 9,53 8,88 6,98 6,82 5,45 4,43 3,63 

Indústria do café 14,36 12,05 10,36 13,65 11,53 9,36 11,38 10,38 9,53 10,12 

Indústria do fumo 1,30 1,10 0,75 0,85 0,78 0,65 0,67 0,59 0,57 0,43 

Indústria do açúcar 9,57 12,77 14,59 15,26 16,65 20,28 13,49 12,32 22,64 25,24 

Óleos de soja refinado 7,04 11,90 10,75 10,11 6,21 4,42 5,61 7,17 4,56 3,93 

Indústria de bebidas 9,01 6,63 5,07 5,13 4,26 3,48 3,84 3,33 3,21 2,67 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

Obs: As ponderações do presente ano derivam do valor bruto da produção do setor no ano anterior. 

 

 

Tabela 6 –  Taxas de crescimento no mês de julho de 2011 (%)    
 Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

Pecuária 2,35 -0,70 -0,04 -0,48 -0,32 

Agricultura 4,81 1,92 -4,05 -2,64 -1,87 

Agronegócio total 3,44 0,28 -3,55 -1,82 -1,24 

 

 

Tabela 7 –  Taxas de crescimento acumuladas de janeiro a julho de 2011 (%)           
 Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

Pecuária 13,05 -1,56 -4,68 -2,59 -1,01 

Agricultura 19,49 17,52 1,37 4,92 6,66 

Agronegócio total 15,86 4,87 0,55 1,89 3,38 

 

 

Tabela 8 –  Crescimento do volume e dos preços reais dos insumos (%aa) – 2011/10 
 Combustíveis e Lubrificantes Fertilizantes e Corretivos de Solo Alimentos  p/ animais 

Quantidade -0,90 39,25 5,24 

Preços reais -7,83 3,43 17,43 

Valor -8,65 44,03 23,59 

 

Tabela 9 –  Crescimento do volume e preços reais das lavouras (%aa) – 2011/10 
 Café  Milho  Soja  Cana-de 

-açúcar 

Feijão  Batata – 

 Inglesa 

Carvão  

vegetal 

Mandioca Tomate Laranja Banana Algodão  

herbáceo   

Arroz 

Quantidade -10,49 7,04 0,38 6,29 -2,42 8,74 6,00 1,65 -2,49 -0,09 -1,79 109,01 -27,77 

Preços reais 62,32 56,45 20,22 18,36 -21,06 -54,94 -9,13 9,02 3,16 11,27 0,62 76,80 -33,87 

Valor 45,29 67,46 20,68 25,81 -22,97 -51,00 -3,67 10,82 0,59 11,17 -1,18 269,53 -52,24 

 

Tabela 10 –  Crescimento do volume e preços reais da pecuária (%aa) – 2011/10 

 Boi Vacas Frango Leite Ovos Suínos 

Quantidade -19,88 -9,08 -1,18 -1,71 0,25 15,23 

Preços reais 13,28 11,74 8,78 -0,92 10,52 -12,09 

Valor -9,24 1,59 7,50 -2,62 10,80 1,31 
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Tabela 11 –  Crescimento do volume e preços reais da agroindústria vegetal (%aa) – 2011/10 
 Celulose Álcool Anidro Álcool  

Hidratado 

Têxtil Café Fumo Açúcar Óleo de soja 

 refinado 

Bebidas 

Quantidade 2,65 17,81 -32,95 -6,04 5,00 0,85 -4,73 2,38 1,00 

Preços reais -8,82 34,21 23,72 10,13 0,84 -2,79 5,73 25,69 -1,38 

Valor -6,40 58,12 -17,05 3,48 5,88 -1,96 0,73 28,69 -0,39 

 

Tabela 12 –  Crescimento do volume e preços reais da agroindústria animal (%aa) – 2011/10 
 Carne de 

Boi 

Carne de 

vaca 

Carne de  

suínos 

Carne de 

aves 

Leite em Pó Leite UHT Queijo  

Mussarela 

Leite 

 Pasteurizado 

Quantidade -5,50 12,25 15,23 -1,18 -4,86 11,05 -3,33 -3,04 

Preços reais 12,63 9,35 -8,81 11,51 -35,52 -2,56 3,35 -5,26 

Valor 6,43 22,74 5,08 10,20 -38,65 8,21 -0,09 -8,14 

 

OBS: Os números apresentados nas Tabelas 6 a 12 correspondem aos dados utilizados nas figuras do texto. 

 

 

Tabela 13 – PIB do agronegócio de Minas Gerais de 2001 a 2011 (R$ preços correntes) 
AGRONEGÓCIO 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

 Total 

2001 1.687 11.453 6.778 8.852 28.769 

2002 2.190 13.587 8.149 10.489 34.415 

2003 3.079 17.482 11.049 13.807 45.417 

2004 3.632 23.162 11.366 16.165 54.325 

2005 3.897 21.469 13.027 16.650 55.044 

2006 3.862 24.664 16.244 19.743 64.514 

2007 4.612 27.668 17.107 21.691 71.078 

2008 6.810 34.780 20.200 26.393 88.183 

2009 6.298 31.373 22.054 26.213 85.937 

2010 6.198 36.866 29.487 32.887 105.438 

2011* 7.729 41.400 31.912 35.994 117.035 

      

AGRICULTURA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 835 4.592 5.391 4.829 15.648 

2002 1.038 5.380 6.659 5.864 18.941 

2003 1.475 6.567 9.196 7.797 25.035 

2004 1.771 8.689 9.252 8.569 28.281 

2005 1.812 8.659 10.696 9.424 30.591 

2006 1.723 8.657 13.912 11.351 35.644 

2007 2.216 8.993 14.088 11.573 36.871 

2008 3.418 11.835 16.575 14.053 45.882 

2009 2.910 9.927 18.588 14.595 46.020 

2010 2.708 12.552 25.496 19.648 60.404 

2011* 3.483 15.640 27.818 22.115 69.056 
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PECUÁRIA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 851 6.860 1.387 4.022 13.121 

2002 1.152 8.207 1.490 4.626 15.474 

2003 1.604 10.915 1.852 6.010 20.382 

2004 1.861 14.473 2.115 7.595 26.044 

2005 2.085 12.811 2.331 7.226 24.452 

2006 2.139 16.007 2.332 8.392 28.869 

2007 2.395 18.675 3.018 10.118 34.207 

2008 3.391 22.946 3.625 12.340 42.301 

2009 3.388 21.446 3.465 11.618 39.917 

2010 3.490 24.314 3.990 13.239 45.034 

2011* 4.246 25.759 4.094 13.880 47.979 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* tomando como base a taxa de crescimento acumulada de janeiro a julho de 2011. 

 

 

 

 


