
ESQUEMA-RESUMO – VBP DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), nos mostra a evolução do desempenho da
agricultura e da pecuária ao longo do ano, e pode ser definido como o FATURAMENTO BRUTO
DAS FAZENDAS. 
O VBP é calculado com base na produção agrícola e pecuária, levando em consideração os
preços recebidos pelos produtores, por seus produtos. O VBP é um dos indicadores utilizados
para o cálculo do PIB.  
Veja o exemplo, se no Brasil é produzido 100 toneladas de um produto X, e ele é vendido a um
preço médio de R$ 1.000,00 a tonelada, o VBP deste produto é de R$ 100 mil reais. 
Mas preste atenção, pois um VBP crescente (em alta), não significa que o produtor rural, ou o
setor como um todo, estão com dinheiro do bolso, pois faturamento não é LUCRO. Isso gera
alguns erros de análises, pois faturamento não é lucro. 
Nos últimos 20 anos, o VBP cresceu 150% em valores reais, esse valor real, é aquele o valor que
é descontado a inflação. O VBP da agropecuária é formado pela soma do VBP da agricultura e
do VBP da pecuária, dois indicadores que podem ser analisados separadamente. 

O VBP da agricultura estima que, em 2021, o VBP da agricultura no Brasil seja de R$ 728 bilhões,
valor que representa 69% do VBP total do país. A participação crescente do VBP da agricultura
nos últimos dois anos se deve à expansão da produção das atividades agrícolas e ao
consequente aumento no faturamento destas atividades, ajudado inclusive pela desvalorização
cambial.
Já o VBP da pecuária no Brasil, é estimado em R$ 330 bilhões para o ano de 2021, participando
assim com 31% do VBP total brasileiro. Mas de modo geral, podemos arredondar e memorizar
que um terço do VBP vem da Pecuária, e dois terços vem da Agricultura. 
Quando olhamos para os principais produtos que compõem o VBP nacional, ranqueados em
forma decrescente, notamos que a soja é disparada o produto com maior faturamento bruto.
Para 2021, a expectativa é de que apenas a soja, sozinha, movimente R$ 346 bilhões, isso
significa que quase 33% de todo o VPB gerados no Brasil, vem da soja. 

Escola Agro – Conhecimento que gera resultados - Material comp. ao Curso: Introdução ao Agronegócio
www.escolaagro.com.br email: contato@escolaagro.com.br

http://www.escolaagro.com.br


ESQUEMA-RESUMO – VBP DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

O segundo maior faturamento bruto fica com a bovinocultura de corte, sendo estimado para
2021, em cerca de R$ 148 bilhões, com participação de 14% do VBP total. 

Aqui temos uma boa reflexão, soja e boi são os grandes geradores de riquezas pelo Brasil, se
você atua no agro, vale muito a pena conhecer mais sobre estes produtos, pois a chance de
você trabalhar com essas duas culturas é muito grande, mais precisamente de 46,7%. Ou seja,
as duas culturas com maiores VBP, representam 46,7% de todo VBP do Brasil, quase a metade.

Agora que já sabe quais as culturas são mais importantes para o Brasil, já se perguntou qual dos
estados brasileiros que mais geram riqueza no campo, ou VBP? 

Vamos entender como é essa distribuição.

Quando avaliamos o ranking do VBP através dos Estados brasileiros, Mato Grosso ocupa a
primeira posição no ranking nacional, com VBP de R$ 184 bilhões e participação de 17,4% no
VBP total do Brasil.
Importante destacar ainda que Mato Grosso vem ganhando espaço ano a ano, com elevação na
área e na produtividade de várias culturas. As principais atividades agropecuárias que compõem
o VBP mato-grossense são a soja, milho e a bovinocultura de corte.

Em segundo lugar, está o estado do Paraná, com R$ 144 bilhões , e 13,6% do VBP total. A soja e
o  Frango são as principais atividades agro.

O terceiro é o Estado de São Paulo, com VBP de R$ 119 bilhões e participação de 11,3% no VBP
total, impulsionado principalmente pelas atividades de cana-de-açúcar e de bovinocultura de
corte.

Os gaúchos ficam em quarto, com R$ 111 bilhões e 10,6 % do VBP total do Brasil. Soja, arroz e
frango são as atividades mais representativas no VBP.

Em quinto lugar está o estado de Minas Gerais, com R$ 103 bilhões , e 9,8% do VBP total. A soja
é a principal, e assume a dianteira do VBP do estado, na frente das tradicionais culturas do Café
e do leite.
Esses 5 estados juntos, são responsáveis por 62,7% do VBP do Brasil.

Quando analisamos os próximos 5, para fechar os top 10, que são Goiás, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina,  Bahia, e Pará, aí já temos 88% do VPB do Brasil.

Ou seja, 10 estados dos 27 da federação, são responsáveis pela produção de quase 90% do
faturamento nos campos Brasileiros, fique atento e preste atenção a esses estados.
 Anotações:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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