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CNA Divulgação

Lavouras Turismo

Colheita da safrinha chega a 90% da área 
e rendimento chega a 80 sacas por hectare

Movimento de turistas em 
Bonito aumentou 123% 

Rosana Siqueira

Mesmo com atraso de 
plantio nas lavouras, seca 
prolongada e outras intem-
péries climáticas e de mer-
cado, a renda agropecuária 
de Mato Grosso do Sul deverá 
crescer neste ano 21,7%, e 
chegar a R$ 46,6 bilhões. 
Os dados são do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, divulgados 
ontem. Os motivos para a 
disparada nos preços são 
um mercado interno de ali-
mentos aquecido e as vendas 
externas que não param 
de avançar.

As lavouras terão desem-
penho previsto de R$ 31,2 
bilhões em 2020 no Estado, 
índice 28,9% maior que no 
ano passado. A soja puxa a 

majoração com R$ 17,6 bi es-
timados do total das lavouras, 
seguida do milho com pouco 
mais de R$ 6 bilhões e cana-
-de-açúcar com R$ 5,9 bilhões.

Na pecuária a estimativa 
é de R$ 15,3 bilhões, volume 
9,2% maior que o de 2019. Os 
bovinos têm VBP de R$ 11,9 
bilhões, seguidos dos frangos 
com R$ 2,1 bilhões e suínos 
com rendimento de R$ 967,3 
milhões.

O VBP mostra a evolução 
do desempenho das lavouras 
e da pecuária ao longo do 
ano e corresponde ao fa-
turamento bruto dentro do 
estabelecimento. É calculado 
com base na produção da 
safra agrícola e da pecuária 
e nos preços recebidos pelos 
produtores nas principais 
praças do país.

Brasil 
No Brasil as estimativas do 

Valor Bruto da Produção Agro-
pecuária (VBP) de 2020, obtidas 
a partir das informações de 
agosto, são de R$ 771,4 bilhões, 
superior em 10,1%, ao valor de 
2019 (R$ 700,3 bilhões). O VBP 
deste ano é o maior já obtido na 
série histórica, que começou em 
1989. As lavouras resultaram 
em R$ 519 bilhões, o equivalente 
a 67,3% do VBP, e a pecuária, em 
R$ 252,3 bilhões, ou 32,7% do 
VBP. As lavouras aumentaram 
seu faturamento em 13,6% em 
relação ao ano passado, e a pe-
cuária, 3,7%. A soja representou 
37,4% do valor das lavouras, 
com R$ 194,2 bilhões, o milho, 
com 15,8% equivalendo a R$ 
81,9 bilhões.

“Alguns produtos estão ob-
tendo resultados nunca obtidos 

anteriormente, como a soja, 
milho, carne bovina, carne 
suína e ovos”, salienta José 
Garcia Gasques, coordenador-
-geral de Avaliação de Política 
e Informação da Secretaria de 
Política Agrícola, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

Gasques explica que dois fa-
tores são responsáveis por esses 
resultados, os preços internos e 
as vendas externas. “Os preços 
internos, bastante superiores 
aos do ano passado, e as ex-
portações, de carnes e grãos 
principalmente para a China, 
impulsionam o desempenho fa-
vorável”, esclarece.

Os produtos com melhor 
desempenho são os seguintes: 
amendoim 23,7%, arroz 19,9%, 
cacau 16,6%, café 39,8%, feijão 
13,8%, laranja 8,8%, mamona 

A colheita do milho sa-
frinha já chega aos 90% e 
pode surpreender em pro-
dução atingindo até 9 milhões 
de toneladas e grãos neste 
ano no Estado. A estimativa é 
do presidente da Associação 
dos Produtores de Soja de 
Mato Grosso do Sul (Apro-
soja-MS), que aponta que ini-
cialmente a entidade previa 
rendimento de 72 sacas por 
hectare no início do plantio 
por causa do atraso, mas 
agora este montante pode 
bater até 80 sacas.

“Estamos acelarando a co-
lheita e já chegamos a 90% 
dos grãos colhidos”, avaliou 
o presidente da Aprosoja-MS, 
André Dobashi. Neste ano 
foram cultivados em Mato 
Grosso do Sul o equivalente 
1,85 milhão de hectares de 
milho safrinha e a expecta-
toiva da Conab é de que a 
safrinha renda 8,5 milhões. 
No entanto segundo o acom-
panhamento da assistência 
técnica estes dados podem 
evoluir.

“A Aprosoja ainda tra-
balha com a produtividade 
estimada em 76 sacas. Mas 
acredita que até o fim da 
colheita em algumas regiões 
a produção pode ser até su-
perior”, enfatizou. 

Dobashi salienta que 
muitos produtores da região 
norte estão colhendo boas sa-
fras, com rendimento acima 
de 76 sacas. 

Atrasos
O vazio sanitário em MS 

terminou para a soja e a 
semeadura da safra de soja 

2020/2021 fica liberada a 
partir de hoje. Mesmo assim 
o ciclo que deve apresentar 
novo recorde de produção, e 
começa o cultivo com quase 
metade já comercializada 
(45%). Em relação à safra 
anterior, a Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de MS (Aprosoja-MS) es-
tima aumento de área plan-
tada de aproximadamente 
7,55%, passando de 3,389 
milhões para 3,645 milhões 
de hectares.

O levantamento do Sistema 
de Informações Geográficas 
do Agronegócio (Siga-MS) 
estima aumento de 2,35% 
no volume de produção de 
grãos, passando de 11,325 
milhões de toneladas na safra 
2019/2020 para 11,591 mi-
lhões de toneladas na safra 
2020/2021. A expectativa é 
de que a produtividade dessa 
próxima safra fique na casa 
das 53 sacas por hectare.

“Essa média de produti-
vidade ainda está subesti-
mada, diante da necessidade 
de se avaliar como será o 
comportamento do início da 
semeadura, especialmente 
diante da variável clima, em 
um ano bastante seco e que 
necessita de maior quanti-
dade de pluviometria para 
se desenvolver”, esclarece o 
presidente da Aprosoja-MS, 
André Dobashi. “A expecta-
tiva é de que a safra tenha 
maior semeadura em meados 
do mês de outubro, devido 
as previsões climáticas não 
indicar precipitações consis-
tentes no mês de setembro”, 
completa Dobashi.

Veja quais as maiores altas por setores 
no Valor Bruto da Produção de MS

Lavouras Pecuária Total

Fonte: Mapa

R$ 31,2 bilhões R$ 15,3 bilhões R$ 46,6 bi
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Cana-de-açúcar          Suínos  +21%

ECONOMIA
Agropecuária de MS 
deve render R$ 46,6 
bilhões neste ano
Dólar em elevação e aumento 
na demanda por alimentos 
impulsionam o VBP

33,4%, milho 15,2%, soja 26,1%, 
e trigo 67,4%. Os produtos com 
redução do VBP podem ser 
observados em algodão -2,9%, 
banana -8,8%, batata-inglesa 
-23,7%, mandioca -3,7%, tomate 
-13,1% e uva -13,8%. Esses 
produtos tiveram, em geral, 

produção menor neste ano e 
preços mais baixos.

Os estados que puxam os 
valores da produção agrope-
cuária brasileira são Mato 
Grosso (R$ 136,5 bilhões), Pa-
raná (R$ 98,5 bilhões) e São 
Paulo (R$ 95,7 bilhões).

O custo de produção 
total 2020/2021 teve em 
média um aumento de 
6% em relação ao custo 
de 2019/2020. A variável 
principal responsável 
por esse custo foram 
as sementes, com um 
aumento médio de 15%.

A elevação dos preços 
de insumos para a 
safra 2020/2021 ocorreu 
principalmente pela 
desvalorização do real 
em relação ao dólar. 

Ao mesmo tempo que 
essa desvalorização 
impulsionou a 
exportação, trouxe custos 
mais elevados para o 
produtor rural.

De acordo com 
Aprosoja-MS, a demanda 
pela oleaginosa sul-
mato-grossense se dá 
principalmente pela 
China, cerca de 70% da 
exportação da soja do 
estado abastece o país 
chinês. (RS)

Custo de produção subiu 6%

Segundo a Associação não 
há problemas em semear a 
soja neste período, já que o 
estado, nos últimos oito anos, 
apresentou maior concen-
tração (62,4%) de semeadura 
entre os dias 9 e 30 de outubro.

Cerca de 45% da soja que 
será semeada já foi comer-
cializada. O preço médio fu-
turo para março/2021 é de 
R$ 106,33 ao passo que para 

maio/2021 é de R$ 107,71, isso 
significa que grande parte 
dos produtores não está re-
cebendo 130 reais pela saca 
da soja. “É interessante escla-
recer que apesar das cotações 
recordes, esses valores que vi-
sualizamos não está nas mãos 
dos produtores, mas de quem 
tem comercializado, como tra-
dings e cooperativas”, explica 
Dobashi. (RS) 

Pecuária deve 
render 9,2% a 
mais este ano 
no Estado

Renda

Turistas que 
foram a Bonito 
devem preencher 
formulário

Após um aumento de 123% 
no total de visitantes no feriado 
e com o objetivo de acompa-
nhar os turistas que estiveram 
em Bonito, fazendo um monito-
ramento devido à pandemia de 
COVID-19, a Secretaria de Tu-
rismo da cidade, em parceria 
com a Fundação de Turismo 
de Mato Grosso do Sul, ela-
borou uma pesquisa para ser 
respondida pelos visitantes. O 
formulário on-line já está dis-
ponível para os interessados.

As informações coletadas 
serão organizadas pelo Ob-
servatório de Turismo de Mato 
Grosso do Sul. O levantamento 
considera a retomada das ati-
vidades turísticas no município 
a partir do mês de julho, e a 
necessidade de um monito-
ramento efetivo em virtude 
do crescimento do fluxo tu-
rístico nos feriados. Para se 
ter uma ideia, segundo o Ob-
servatório, na semana de 1 a 
7 de setembro – que antecede 
o feriado de independência do 
Brasil –, Bonito apresentou um 
aumento de 123% no número 
de visitações nos atrativos, 
quando comparado à semana 
anterior (24 a 31 de agosto).

Na visão do gerente da Re-
gional Oeste do Sebrae-MS, 

Matheus Oliveira, o número de 
visitantes mostra o resultado 
da atuação do trade turístico 
e da governança do segmento, 
que realizaram previamente 
as adequações em saúde e 
segurança para receber os 
turistas. Um exemplo deste 
esforço conjunto é o programa 
Bonito Seguro, iniciativa do 
Sistema S para apoiar a reto-
mada segura.

“Vemos esse número como 
um resultado do apoio do Se-
brae e do programa Bonito 
Seguro, juntamente ao trade 
e a adesão individualmente de 
cada cliente. Os empresários 
fizeram um bom trabalho vi-
sando a retomada segura do 
turismo, e esperamos que isso 
se mantenha principalmente 
neste momento”, disse.

Como preencher a pesquisa
O tempo de preenchimento 

do formulário é de cerca de 
dois minutos. A recomendação 
das instituições é de que os 
empresários do trade turístico 
também repassem o questio-
nário aos clientes atendidos 
no período de reabertura. A 
pesquisa pode ser acessada 
no link: www.turismo.bonito.
ms.gov.br/monitoramento. 


