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Esclarecimento Metodológico: 
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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), cresceu 0,45% em setembro, elevando a 

expansão da renda anual para 4,28%.  

Em setembro, a desaceleração ocorreu no agronegócio agrícola e no da pecuária. No 

primeiro, houve recuo nos segmentos de insumos e da agroindústria, mas o primário e a 

distribuição proporcionaram resultado positivo para o setor no mês. No segmento de insumos, os 

preços continuam em alta para os fertilizantes e corretivos de solo, mas o volume previsto para o 

ano sofreu intensa diminuição no mês. Na agroindústria agrícola, os preços recuaram levemente e 

os volumes anuais também foram ajustados para baixo. Na pecuária, a desaceleração ocorreu em 

função do recuo nos segmentos de insumos e básico. A queda de preços nas carnes no mês foi 

generalizada. 

 

 
Figura 1 - Taxas de crescimento em setembro de 2011 (%).    
Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 
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Figura 2 - Taxas de crescimento acumuladas de janeiro a setembro 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 apresentou crescimento de 4,28% nos três primeiros trimestres de 

2011, o que eleva a renda estimada de 2011 para R$ 118,4 bilhões (a preços de 2011). Desse valor, 

R$ 70,1 bilhões ou 59,2% provêm do agronegócio agrícola e R$ 48,3 bilhões ou 40,8% do 

agronegócio da pecuária (Tabela 3).  

 

 

 

2.2. Evolução dos segmentos que formam o PIB 

  

O agronegócio da agricultura apresentou crescimento de 0,50% em setembro, ampliando 

para 7,97% a expansão da renda em 2011. No segmento de insumos, o desempenho no mês foi 

negativo, com taxa de -0,74%, que diminuiu a expansão anual para 20,14% em termos reais. No 

segmento dentro da porteira, houve crescimento de 1,92%, ritmo superior ao do mês anterior. No 

acumulado do ano, as atividades deste segmento já acumulam expansão de 20,57%. No segmento 

agroindustrial, houve retração da renda em setembro, com taxa de -0,07%, deixando o resultado 

anual em 2,01%, o que representa a menor ampliação da renda entre os segmentos desta cadeia. Na 

distribuição, houve desaceleração no comparativo com agosto, mas o ritmo de expansão dentro da 

porteira garantiu crescimento de 0,42% para este segmento, que acumula no ano avanço de 6,09%. 

No agronegócio da pecuária, o crescimento foi de 0,37%, o que, apesar da desaceleração em 

relação ao mês anterior, contribuiu para amenizar o resultado negativo acumulado, agora em -

0,65%. No segmento de insumos, houve crescimento no mês de 1,01% e, no ano, chega a 15,78% 

(maior elevação entre os segmentos da cadeia). No segmento básico, o avanço foi de apenas 0,14% 

(menor ritmo entre os segmentos), o que reduziu o recuo anual da renda para -2,99%. O segmento 

industrial manteve o ritmo do mês anterior, conseguindo crescimento de 0,98% no mês de 

setembro e de 1,76% no acumulado do ano. Para o segmento de distribuição, o ritmo foi de 0,42% 

no mês, deixando o resultado anual em -1,42%.  
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 Insumos: 

 

O segmento de insumos do agronegócio mineiro cresceu 0,22% em setembro. Houve 

desaceleração, comparado ao mês anterior, quando a taxa foi de 1,35%. De janeiro a setembro de 

2011, o segmento acumulou crescimento da renda em 17,69%. 

No grupo de fertilizantes e corretivos de solo, houve elevação de preços e forte recuo de 

volume no mês de setembro, frente a agosto. Mas, no acumulado ano, o cenário continua favorável 

para o grupo. O volume apresentou expansão de 28,61% e os preços reais, aumento de 5,31%. Os 

números indicam o ânimo de produtores para investir em insumos para o cultivo da safra de verão, 

sobretudo, de milho e soja, diante dos altos preços das commodities.  

Combustíveis e lubrificantes apresentaram uma pequena elevação nos preços nominais, mas 

recuo no volume durante o mês de setembro. Para o período de janeiro a setembro, o grupo 

continua acumulando fortes quedas nos preços e no volume. Este recuo é de 6,65% na produção e 

de 7,18% nos preços reais. 

No grupo alimentos para animais, os preços continuam em alta no acumulado do ano, 

impulsionados principalmente pelos preços do milho e da soja, componentes principais das rações. 

No mês de setembro, houve pequena variação positiva de preços, o que contribuiu para ampliar 

ainda mais a expansão dos preços médios reais no acumulado do ano, agora em 18,02%. Quanto ao 

volume, a expansão é um pouco menor, de 5,24% no período de janeiro a setembro de 2011. 

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 setembro 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. 

 

 
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). 

 

 

  

 Atividades “dentro da porteira” 

 

As atividades agropecuárias apresentaram crescimento de 0,82% em setembro, ritmo 

superior ao de agosto, o que representa um movimento não observado nos demais segmentos do 

agronegócio. Assim, no acumulado dos nove primeiros meses de 2011, as atividades primárias 

apresentam expansão de 4,96% na renda em relação ao mesmo período de 2010. Esse desempenho 

só é menor – e bem menor – do que o verificado no segmento de insumos (17,69%). 
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Na agricultura, o crescimento foi de 1,92%, ritmo duas vezes superior ao apresentado no 

mês anterior, o que posiciona o segmento como o de maior ampliação da renda em 2011. Esse 

desempenho se deve basicamente a preços, já que o volume está próximo dos níveis do ano 

passado. No mês de setembro, contudo, o destaque foi a melhora generalizada nas estimativas 

anuais de produção. Essa mudança foi pequena, mas contribuiu para elevar os números anuais de 

produção - do café e do feijão, por exemplo.  

Em setembro, houve elevação dos preços do café, milho, soja, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca e banana, enquanto que, para os produtos batata, tomate, laranja, algodão e arroz, 

observaram-se quedas. A variação mais significativa ocorreu no café reflexo da retração de 

vendedores que esperam preços ainda maiores. Já em volume produzido, a maior mudança ocorreu 

para cana-de-açúcar, com aumento das previsões anuais para próximo de +2%.  

Para o acumulado do ano, tem-se: crescimento das receitas reais com algodão (preços e 

volume em alta), milho (ampliação de preços e volume), café (aumento de preços e recuo de 

volume), cana-de-açúcar (preços e volume em alta), soja (basicamente via preços), tomate (devido 

a preços), mandioca (preços e volume em alta), carvão vegetal (com volume em alta), laranja 

(volume em alta). Os produtos feijão, arroz, batata e banana apresentam perdas de receitas reais em 

relação a 2010, especialmente em função dos preços.  

Nas atividades da pecuária, houve desaceleração do segmento primário no mês de 

setembro, com taxa de 0,14% diante de 0,54% em agosto. Esse desempenho teve como base uma 

melhora nos números de produção, mas recuo dos preços. Assim, o resultado acumulado nesses 

nove primeiros meses ficou em -2,99%. Em 2010, neste mesmo período, as atividades 

apresentavam crescimento de 4,29%. 

 Na bovinocultura de corte, houve aumento do volume em setembro, melhorando levemente 

os números negativos apresentados até então. Quanto aos preços, houve recuo para o bovino macho 

no mês, mas tem-se ainda um aumento real, próximo de 10%. Poucos negócios e estabilidade de 

preços preponderaram em setembro. Na avicultura, registrou-se forte baixa de preços do frango 

vivo no mês, o que diminuiu os ganhos reais acumulados até então. Já em ovos frescos, não houve 

alterações no mês, permanecendo uma ampliação de preços e volume levemente superior aos níveis 

de 2010. Na suinocultura, houve também forte queda de preços médios em setembro, o que 

prejudicou ainda mais o produtor, que já vinha recebendo menos que no ano anterior. Mas, destaca-

se, durante o mês, houve importante recuperação, ainda que não o suficiente para melhorar a média 

no comparativo com o ano anterior. Já os volumes se mantêm em alta de aproximadamente 15% no 

ano. Por fim, a bovinocultura de leite ganhou em preços e volume no mês de setembro (mesmo 

diante do aumento das importações de produtos lácteos), proporcionando aumento de 4,08% nas 

receitas reais da atividade.   

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 nove 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 ficou estável em setembro, com 

crescimento de 0,07%. O desempenho acumulado no ano teve ligeiro aumento, ficando em 1,97%. 

A melhora do segmento ocorreu no setor da pecuária, enquanto o agrícola apresentou leve retração.  

A agroindústria de base agrícola apresentou recuo de 0,07% da renda em setembro. Com 

isso, o resultado anual passar para 2,01%. No mês de setembro, os preços oscilaram para cima nos 

produtos celulose e papel, etanóis, café, óleos vegetais e bebidas. O açúcar e o fumo, por outro 

lado, tiveram preços em baixa durante o mês. Para a indústria do açúcar, o recuo de preços no mês 

fez diminuir levemente a média de preços obtidos em 2011, mas o nível verificado nesses nove 

primeiros meses continua 8,70% superior (em termos reais) ao do mesmo período de 2010. Isso 

tem contribuído para amenizar as perdas em produção observadas na atividade. Para o setor de 

celulose e papel, a queda dos preços em relação a 2010 é, em parte, reflexo dos elevados estoques 

mundiais de celulose. Quanto ao volume, embora ocorra crescimento, o mesmo não tem sido 

suficiente para compensar a queda dos preços, levando à redução das suas receitas. A indústria do 

tabaco apresentou melhoras, mas continua com retração de 0,43% na renda em 2011.  
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Na agroindústria de base pecuária, a taxa de crescimento da renda permaneceu constante 

em relação a agosto, em 0,98%, o que elevou para 1,76% a renda acumulada. O desempenho 

mensal foi formado diante de preços de todas as carnes em baixa e leite em leve alta (0,94%). Esse 

resultado dos lácteos foi obtido mesmo com a concorrência que os leites em pó e pasteurizado vêm 

sofrendo do produto importado. Em setembro, o Brasil importou 54% a mais do que em agosto 

deste ano em produtos lácteos, o que é quase quatro vezes superior montante de setembro/10. Em 

Minas Gerais, as importações de lácteos são igualmente intensas neste ano, sendo um dos produtos 

de maior crescimento no grupo das importações. Paralelamente aos preços, destaca-se no segmento 

de lácteos o aumento da produção do leite UHT, de 17,33% em 2011. 

Nas carnes, destaque para a queda dos embarques de carne suína para a Rússia, o que 

pressionou as cotações. A carne suína é a única entre as carnes com recuo real de preços em 2011, 

na marca de 10,27%. Por outro lado, o volume de produção é 15,23% superior ao de 2010, o que 

deixa as receitas ainda positivas neste ano. (ver Figura 7 e Tabela 12). 

 

 

 
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). 
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 Distribuição: 

 

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

crescimento de 0,42% em setembro, ampliando a renda anual de 2011 para 3,06%.  

No segmento de distribuição agrícola, o crescimento foi também de 0,42%, melhorando o 

desempenho da renda anual para 6,09%. A desaceleração em relação a agosto acompanhou o 

desempenho verificado nas atividades “dentro da porteira” e na agroindústria.  

No segmento de distribuição da pecuária, coincidentemente, houve crescimento também de 

0,42% no mês, o que permitiu baixar o recuo da renda do segmento no acumulado do ano para 

1,42%. Esse desempenho negativo acompanha o que se verifica no segmento básico. 

 

Participações: 

 

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

Gerais passaram a ser as seguintes: insumos não-agropecuários: 6,65%, segmento básico: 35,10%, 

industrial: 27,41% e de distribuição: 30,84%. 

No agronegócio da agricultura, as participações são: insumos não-agropecuários: 5,01%, 

básico: 22,96%, agroindústria: 40,05% e distribuição: 31,99%.  

Já no agronegócio da pecuária, as participações são: insumos não-agropecuários: 9,03%; 

básico: 52,72%, agroindústria: 9,08% e distribuição: 29,17%. 

 

 

 

2.3 Análises conjunturais gerais   

 

Num mês já de final de safra, em que foram se confirmando as estimativas de menor 

produção, os preços do açúcar tiveram queda acentuada. O Indicador do Açúcar Cristal 

CEPEA/ESALQ (estado de São Paulo) acumulou baixa de 7,29% no mês, com a média mensal a 

R$ 65,11/saca de 50 kg, 4,94% menor que a média de agosto, mas 14,41% superior à de 

setembro/10, em termos nominais. 

No decorrer do mês, fatores macroeconômicos, como a situação da economia mundial, 

principalmente do bloco Europeu e dos EUA, e notícias de aumento da produção de açúcar indiana 

e européia, influenciaram as quedas nos preços. O aumento do dólar em setembro e as quedas 

constantes nos preços do açúcar em São Paulo fizeram com que os valores internacionais se 

aproximassem bastante dos patamares do mercado interno. Cálculos do Cepea indicam que, em 

média, as vendas internas remuneraram 4% mais do que as externas em setembro. 

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

(VHP) em setembro apresentaram volume 13,2% menor que o de agosto e 2,6% abaixo do de 

setembro/10. Quanto ao açúcar branco, o decréscimo foi de 24,1% sobre o volume de agosto e de 

50,5% frente ao de setembro/10. O total de açúcar (bruto e refinado) somou 2.797,6 mil toneladas 

em setembro, volume 15,29% menor que o de agosto e 16,5% inferior ao de setembro/10.  

Tanto a oferta quanto a demanda de etanol no mercado spot estiveram baixas ao longo de 

setembro. Segundo pesquisadores do Cepea, muitas unidades mantiveram a estratégia de produzir e 

armazenar o etanol para vendas futuras bem como para o cumprimento de contratos. 

Em setembro, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do anidro (estado de São Paulo) foi de 

R$ 1,3842/litro (sem impostos), alta de 2,32% frente ao mês anterior. O Indicador CEPEA/ESALQ 

do hidratado (estado de São Paulo) subiu 0,97% no período, a R$ 1,2046/litro (sem impostos). 
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Mesmo com a ausência de algumas usinas do mercado spot no correr de setembro, o 

volume ofertado foi suficiente para atender a demanda das distribuidoras. Com isso, foram 

observadas pequenas variações negativas nos preços dos etanóis em algumas semanas do mês. 

Quanto às exportações, a quantidade de setembro foi 41,52% inferior à de agosto e 5,75% 

menor que a de setembro/10. Os principais países importadores de etanol do Brasil foram: Estados 

Unidos, Coréia do Sul e Trinidad e Tobago. 

No mercado de café arábica, apesar das altas nos preços, vendedores continuaram 

retraídos no físico brasileiro, à espera de valores ainda maiores. Diante disso, a liquidez seguiu 

baixa. O Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital 

paulista, teve média de R$ 511,57/saca de 60 kg em setembro, expressivo aumento de 8,7% em 

relação a agosto. 

A estiagem prolongada em setembro na maioria das principais regiões brasileiras impediu 

novas florações nos cafezais. Além disso, o inverno rigoroso que atingiu algumas regiões 

produtoras também debilitou as lavouras de café. No Sul de Minas Gerais, na Zona da Mata 

Mineira e em Garça (SP), a ausência de um bom volume de chuvas em setembro impediu a indução 

de muitos botões florais. 

Vendedores de café conillon também seguiram retraídos. Assim, os preços do grão no 

mercado doméstico subiram, mesmo com as quedas nas cotações na Bolsa de Londres 

(Euronext Liffe). Colaboradores do Cepea comentaram que o volume de negociações nesse período 

não foi expressivo. O Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6 peneira 13 acima teve média de 

R$ 233,00/saca de 60 kg em setembro, avanço de 5% em relação ao de agosto. Para o tipo 7/8 bica 

corrida, a média mensal foi de R$ 224,28/saca, alta de 5,8% no mesmo período.  

Para o algodão, depois de oscilar no correr do mês, o Indicador CEPEA/ESALQ com 

pagamento em 8 dias fechou setembro acumulando alta de 1,84%. A média mensal do Indicador 

foi de R$ 1,7942/lp, 1% menor que a de agosto e 20% inferior à de setembro/10, em termos reais. 

Porém, esta foi a segunda maior média dos últimos sete anos para setembro.  

Quanto às exportações, segundo dados da Secex, no acumulado de 2011, o setor tem 

déficit de 125 mil de toneladas, ante 143 mil toneladas no mesmo período do ano anterior. Para fios 

de algodão, o déficit no acumulado do ano totaliza 17,9 mil toneladas, volume 58,9% inferior ao do 

ano passado.   

No início de setembro, as cotações do milho nos mercados interno e externo voltaram a 

ter altas expressivas, retomando os patamares observados na primeira quinzena de junho e se 

aproximando dos maiores patamares do ano. No Brasil, apesar da proximidade do fim da colheita 

de segunda safra, a produção menor que o esperado e o ritmo acelerado de compras deram o tom 

altista aos preços. No mercado externo, as cotações se aproximaram de recordes, mas cederam na 

segunda metade do mês devido à realização de lucros e preocupações com a crise econômica 

mundial. 

De modo geral, a demanda aquecida, os baixos estoques e os valores de mercado externo 

deram sustentação aos preços do milho no Brasil em boa parte do mês. O Indicador 

ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas-SP; valores a prazo são convertidos para à vista pela 

taxa de desconto CDI) subiu 2,4% entre 31 de agosto e 30 de setembro, fechando a R$ 31,75/saca 

de 60 kg. Na média das regiões pesquisadas pelo Cepea no País, houve pequena reação de 1,7% no 

mercado de balcão (ao produtor) e de 1,9% no de lotes (negociação entre empresas). 

 Em setembro, as cotações da soja em grão e derivados passaram a refletir a instabilidade 

econômica mundial com maior intensidade. Diante disso, as cotações em dólares nas bolsas e nos 

Indicadores Cepea chegaram ao menor nível do ano. Já quanto aos preços em Reais, nas praças 

brasileiras, a média mensal de setembro chegou a ser uma das maiores do ano. Em setembro, 

também houve o início dos trabalhos de campo para a nova temporada no Brasil. 
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No acumulado de setembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (produto transferido 

para armazéns do porto de Paranaguá) em dólar registrou forte queda de 20,1%, fechando a US$ 

25,87/sc de 60 kg. Em moeda nacional, o Indicador caiu 5,8% e finalizou o mês a R$ 48,64/sc. 

No mercado de farelo de soja, na média entre as regiões acompanhadas pelo Cepea, os 

valores subiram 4% no acumulado de setembro. Já para o óleo de soja, o produto posto na cidade 

de São Paulo, com 12% de ICMS finalizou a R$ 2.421,49/t, avanço de 3,7%. 

Na bovinocultura a oferta relativamente baixa de animais prontos para abate resultou em 

menor número de negócios no correr de setembro. Nesse contexto, os preços se mantiveram 

próximos da estabilidade na maioria das praças pesquisadas pelo Cepea. No acumulado de 

setembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa teve ligeira queda de 0,18%, fechando a R$ 99,87 

no dia 30. Quanto às exportações, em setembro, o Brasil embarcou 74,2 mil toneladas de carne 

bovina in natura, volume 12,6% superior ao de agosto, mas 3,5% menor que o de setembro de 

2010, conforme dados da Secex. 

O valor pago pelo leite aos produtores em setembro (referente à produção entregue em 

agosto) voltou a aumentar, elevando-se 2,5% (cerca de 2 centavos por litro), a R$ 0,8912/litro na 

“média nacional”. Em relação a setembro/10, o preço do leite registrou aumento de 20% em termos 

reais. Apesar desse bom desempenho da receita, os custos de produção também têm avançado, 

limitando a recuperação financeira dos produtores 

O volume de produtos lácteos importado pelo Brasil aumentou 54% de agosto para 

setembro, totalizando 138,4 milhões de litros de leite, o maior volume mensal adquirido neste ano. 

Este volume é quase quatro vezes superior ao comprado em setembro/10. O forte crescimento das 

importações esteve atrelado ao aumento de 80% nas compras de leite em pó neste período.  

Os preços do suíno vivo e da carne subiram com força em setembro no atacado da Grande 

São Paulo. Assim, a carcaça suína reduziu sua competitividade em relação às concorrentes (carnes 

bovina e de frango), que desvalorizaram no mês. Quanto às exportações, após a recuperação de 

agosto, em setembro, o volume embarcado de carne suína in natura voltou a recuar, conforme a 

Secex. Em setembro, foram 35 mil toneladas, 9,3% a menos que no mês anterior. No entanto, o 

preço médio da carne, em dólar, teve aumento de 3% de agosto para setembro. 

 

 

 

 

 

3. Conclusões e recomendações 

 

O mês de setembro foi de crescimento na renda do agronegócio mineiro, mas o ritmo foi de 

desaceleração. A taxa registrada para o período foi de +0,45% frente +0,73% no mês de agosto. 

Esse movimento foi observado tanto na cadeia agrícola quanto na pecuária. Para o acumulado dos 

nove primeiros meses, o agronegócio estadual registra crescimento de 4,28%. Esse ritmo é similar 

ao observado no agronegócio nacional e próximo do crescimento da economia estadual. Segundo a 

Fundação João Pinheiro, é de 4,4% a expansão do conjunto da economia mineira no primeiro 

semestre de 2011. 

O desempenho do agronegócio em setembro esteve atrelado, por um lado, à aceleração no 

segmento “dentro da porteira” para as atividades agrícolas. Esse resultado ocorreu em função do 

ajuste para cima nas estimativas de produção anual, o que fez amenizar o recuo do volume de 

produção observado até agosto, ficando agora em -0,36%. Para os preços, houve leve recuo, mas a 

média real está ainda 28,29% acima do verificada para o mesmo período de 2010.  

Por outro lado, os segmentos de insumos e agroindústria recuaram no mês. Houve queda 

nas vendas de insumos, especialmente fertilizantes e corretivos de solo, mas os seus preços 
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continuam em ascensão. Para o ano, o segmento de insumos continua com o melhor resultado 

anual, com crescimento de 20,14% na agrícola e 15,78% na pecuária, decorrentes de aumentos de 

preços e volumes. No conjunto da agroindústria, a desaceleração ocorreu devido ao desempenho 

ruim das atividades agrícolas em setembro. Houve leve recuo de preços e os volumes, já em queda, 

sofreram novos reajustes para baixo, especialmente para etanol hidratado e açúcar. Para o etanol, 

enquanto os preços médios reais recebidos estão quase 24,80% maiores que no mesmo período de 

2010, o volume recua em 32,95%, gerando a maior perda de receitas entre as atividades avaliadas. 

Na agroindústria da pecuária, o ritmo de crescimento em setembro se manteve, diante do recuo de 

preços e aumento de volume. O resultado acumulado é positivo em 1,76% em 2011. 

O contexto mundial, nacional e estadual é de desaceleração, especialmente nas atividades 

industriais. A cada mês, os números estimados estão sendo ajustados para baixo. A intensificação 

dos problemas de dívida da Europa está contaminando a dinâmica econômica mundial e também o 

agronegócio, diminuindo as perspectivas de crescimento para o próximo ano. Os resultados 

positivos do agronegócio em 2011 estão muito condicionados às altas de preços internacionais de 

commodities, mas já se observa uma tendência de queda desses preços. Isso coloca sobre a 

produção uma importância ainda maior no futuro desempenho do agronegócio estadual em 2012. 
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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 0,03 -0,21 -0,12 -0,02 

fev/11 1,58 1,25 -0,11 0,48 0,65 

mar/11 0,46 0,68 0,71 0,62 0,66 

abr/11 1,42 0,33 1,86 1,08 1,06 

mai/11 2,12 0,56 1,11 0,79 0,88 

jun/11 4,74 0,27 1,37 0,84 1,03 

jul/11 3,44 0,27 -3,48 -1,78 -1,22 

ago/11 1,35 0,64 0,73 0,71 0,73 

set/11 0,22 0,82 0,07 0,42 0,45 

Acum. no ano (2010) -9,38 6,34 21,47 13,89 11,38 

Acum. no ano (2011) 17,69 4,96 1,97 3,06 4,28 

      

 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 2,96 -0,23 0,47 0,70 

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

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

abr/11 1,66 2,15 2,25 2,23 2,19 

mai/11 2,46 2,45 1,32 1,58 1,70 

jun/11 7,47 2,51 1,56 1,78 2,10 

jul/11 4,81 1,93 -4,05 -2,64 -1,87 

ago/11 1,30 0,81 0,69 0,72 0,76 
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set/11 -0,74 1,92 -0,07 0,42 0,50 

Acum. no ano (2010) -15,33 10,78 24,42 21,19 17,94 

Acum. no ano (2011) 20,14 20,57 2,01 6,09 7,97 

      

 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 -1,45 -0,06 -0,99 -0,97 

fev/11 1,72 0,88 0,65 0,80 0,90 

mar/11 1,12 -0,16 -0,37 -0,23 -0,09 

abr/11 1,24 -0,67 -0,60 -0,65 -0,50 

mai/11 1,87 -0,51 -0,31 -0,44 -0,28 

jun/11 2,65 -1,04 0,14 -0,65 -0,51 

jul/11 2,35 -0,74 0,36 -0,37 -0,26 

ago/11 1,40 0,54 0,98 0,69 0,70 

set/11 1,01 0,14 0,98 0,42 0,37 

Acum. no ano (2010) -4,27 4,29 5,64 4,73 3,81 

Acum. no ano (2011) 15,78 -2,99 1,76 -1,42 -0,65 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa 

 

 

Tabela 2 – Taxas de crescimento anual do agronegócio de 2002 a 2011 
AGRONEGÓCIO 

  INSUMOS BÁSICO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO 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 9,60 26,46 17,93 15,27 

2011* 17,69 4,96 1,97 3,06 4,28 

      

AGRICULTURA 

  INSUMOS BÁSICO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO 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 
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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 19,53 29,92 27,46 24,25 

2011* 20,14 20,57 2,01 6,09 7,97 

      

PECUÁRIA 

  INSUMO BÁSICO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO 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 5,00 7,95 5,96 4,91 

2011* 15,78 -2,99 1,76 -1,42 -0,65 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* Taxas de crescimento acumuladas de janeiro a setembro de 2011 

 

 

Tabela 3 – PIB do agronegócio de Minas Gerais de 2001 a 2011 (R$ milhões de 2011) 

 
AGRONEGÓCIO 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

 Total 

2001 3.759 25.528 15.109 19.730 64.127 

2002 4.300 26.683 16.003 20.599 67.585 

2003 4.924 27.957 17.669 22.081 72.632 

2004 5.309 33.858 16.615 23.629 79.412 

2005 5.376 29.617 17.970 22.969 75.932 

2006 5.237 33.448 22.028 26.774 87.487 

2007 5.952 35.707 22.076 27.993 91.728 

2008 7.901 40.353 23.437 30.621 102.312 

2009 7.178 35.758 25.137 29.877 97.950 

2010 6.691 39.190 31.789 35.234 112.904 

2011* 7.875 41.560 32.461 36.519 118.415 

      

AGRICULTURA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 1.862 10.236 12.017 10.765 34.879 

2002 2.038 10.566 13.077 11.515 37.197 

2003 2.359 10.502 14.707 12.469 40.037 

2004 2.589 12.701 13.524 12.527 41.341 

2005 2.500 11.945 14.755 13.001 42.200 

2006 2.337 11.740 18.867 15.393 48.337 

2007 2.860 11.606 18.181 14.935 47.582 

2008 3.966 13.731 19.231 16.305 53.233 

2009 3.317 11.315 21.187 16.635 52.453 

2010 2.924 13.524 27.525 21.202 65.175 

2011* 3.512 16.095 28.078 22.429 70.114 
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PECUÁRIA 

  

Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio  

Total 

2001 1.897 15.292 3.092 8.965 29.247 

2002 2.262 16.117 2.926 9.084 30.389 

2003 2.565 17.456 2.962 9.612 32.595 

2004 2.720 21.157 3.091 11.103 38.071 

2005 2.877 17.672 3.215 9.968 33.732 

2006 2.900 21.707 3.162 11.381 39.150 

2007 3.091 24.101 3.895 13.058 44.145 

2008 3.935 26.622 4.205 14.317 49.079 

2009 3.862 24.444 3.950 13.242 45.497 

2010 3.768 25.666 4.264 14.032 47.730 

2011* 4.362 25.465 4.384 14.090 48.301 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* tomando como base a taxa de crescimento acumulada de janeiro a setembro 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 

„ 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 14,17 11,73 12,40 12,75 

2011* 13,41 13,78 11,87 12,34 12,74 

      

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 8,69 11,71 10,62 10,45 

2011* 9,90 9,54 11,82 10,81 10,80 

      

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 21,22 11,85 16,63 18,22 

2011* 18,76 19,19 12,20 15,93 17,23 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

* Participações com base nos PIBs até setembro de 2011. 

 

 

 



PIB do agronegócio de Minas Gerais – setembro 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 39,67 

Milho 8,83 15,27 16,02 11,67 11,79 9,17 14,18 12,64 11,63 8,91 

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

Cana-de-açúcar 6,69 5,48 6,14 5,03 5,68 9,51 10,17 8,00 12,48 13,95 

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 5,16 

Carvão vegetal 8,70 10,07 13,02 17,47 15,93 15,12 17,31 15,54 7,83 8,09 

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 1,97 

Laranja 1,85 2,13 1,95 0,95 1,14 1,44 1,44 1,01 1,04 1,75 

Banana 2,85 2,85 3,11 2,17 2,20 2,94 2,50 2,40 3,17 3,10 

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 37,10 

Vaca viva 16,94 17,22 17,54 20,93 12,47 20,71 17,96 18,01 16,96 15,69 

Frango vivo 12,05 12,34 12,07 10,70 12,11 9,01 9,85 10,06 10,65 10,42 

Leite natural 26,31 24,99 25,73 22,45 30,03 21,98 27,35 25,73 26,90 26,19 

Ovos 3,78 3,87 4,33 3,05 3,53 2,75 3,56 3,45 3,21 2,93 

Suíno vivo 7,45 6,48 7,69 6,53 8,11 5,35 5,51 7,15 6,39 7,66 

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 16,83 

Carne de vaca 4,19 4,16 4,96 5,52 5,36 6,45 6,26 8,52 6,97 6,37 

Carne suína 7,32 7,08 9,00 9,41 9,60 8,03 7,25 9,70 9,31 10,30 

Carne de aves 13,28 15,14 15,84 14,32 15,23 14,58 13,34 14,83 15,80 15,12 

Leite em pó 21,89 20,21 17,34 16,92 17,76 16,69 18,95 14,51 13,81 32,45 

Leite UHT 19,71 19,78 20,59 21,55 20,27 20,91 21,20 18,06 19,63 13,32 

Queijo 20,16 18,66 16,13 15,79 15,16 14,89 15,65 14,27 14,62 2,72 

Leite pasteurizado 3,26 3,49 4,07 4,41 4,64 4,50 4,44 4,40 4,55 2,89 
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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. 
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Tabela 6 –  Taxas de crescimento no mês de setembro de 2011 (%)    
 Insumos Básico Indústria Distribuição Agronegócio 

Pecuária 1,01 0,14 0,98 0,42 0,37 

Agricultura -0,74 1,92 -0,07 0,42 0,50 

Agronegócio total 0,22 0,82 0,07 0,42 0,45 

 

 

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

Pecuária 15,78 -2,99 1,76 -1,42 -0,65 

Agricultura 20,14 20,57 2,01 6,09 7,97 

Agronegócio total 17,69 4,96 1,97 3,06 4,28 

 

 

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 -6,65 28,61 5,24 

Preços reais -7,18 5,31 18,02 

Valor -13,35 35,44 24,20 

 

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 -12,00 7,25 0,40 10,63 -3,18 8,97 11,03 3,15 -10,25 1,28 0,00 107,75 -27,53 

Preços reais 59,38 47,42 17,40 21,18 -20,97 -52,35 -8,67 4,56 15,65 -0,53 -8,13 51,67 -30,86 

Valor 40,25 58,10 17,86 34,06 -23,48 -48,07 1,41 7,85 3,79 0,74 -8,13 215,09 -49,90 

 

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

 Boi Vacas Frango Leite Ovos Suínos 

Quantidade -18,49 -5,36 -1,18 1,10 0,25 15,23 

Preços reais 10,17 8,87 8,73 2,94 9,14 -11,60 

Valor -10,20 3,03 7,45 4,08 9,41 1,87 

 

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 1,79 17,81 -32,95 -9,16 5,00 2,88 -4,73 0,96 -0,09 

Preços reais -9,77 32,67 24,80 8,35 2,44 -3,22 8,70 21,68 0,01 

Valor -8,16 56,30 -16,33 -1,58 7,56 -0,43 3,56 22,85 -0,08 

 

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 -3,71 14,38 15,23 -1,18 -2,62 17,33 -4,68 -1,21 

Preços reais 9,36 6,45 -10,27 11,81 -6,06 0,94 4,72 -3,24 

Valor 5,30 21,76 3,40 10,49 -8,52 18,43 -0,18 -4,41 

 

OBS: Os números apresentados nas Tabelas 6 a 12 correspondem aos dados utilizados nas figuras do texto. 
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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 36.301 29.446 32.637 104.582 

2011* 7.875 41.560 32.461 36.519 118.415 

      

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 12.527 25.496 19.639 60.371 

2011* 3.512 16.095 28.078 22.429 70.114 

      

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 23.774 3.949 12.998 44.211 

2011* 4.362 25.465 4.384 14.090 48.301 

Fonte: Cepea-USP /Faemg /Seapa. 

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

 

 

 

 


