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Mensagem
do Presidente

O agronegócio é um setor de fundamental importância para o desen-
volvimento do país e vem passando, ao longo das últimas décadas, 
por grandes transformações. 

Nesse sentido, entender as especificidades do ramo, acompanhar 
as mudanças e os cenários de mercado para atuar de maneira efici-
ente no presente visando um futuro ainda mais próspero, tornou-se 
demanda básica na era da informação e da gestão por resultados. 

De forma inédita, o Sistema Ocemg preparou o Painel Coop, com 
a finalidade de fornecer uma análise detalhada sobre os principais 
produtos agrícolas de Minas, com uma abordagem diferenciada e 
conceitual.

Esperamos que o material seja um instrumento de consulta e de 
reflexão para que as cooperativas mineiras sigam no caminho da 
excelência em prol do desenvolvimento brasileiro. 

Boa leitura!

Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg
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Sistema Ocemg
O Sistema Ocemg é uma entidade consolidada, que 
abrange 800 cooperativas de 7 diferentes ramos da 
economia, com mais de 2,4 milhões de cooperados.

O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais é o órgão de representação política, 
patronal e de defesa do cooperativismo no Estado. Já o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
em Minas Gerais (Sescoop-MG) é responsável pelas 
atividades de formação profissional, monitoramento 
e promoção social das cooperativas mineiras.

Atuamos em prol do crescimento e desenvolvimento 
do cooperativismo, proporcionando orientação e apoio 
para a gestão eficiente do setor, fortalecendo as socie-
dades cooperativistas. 

Missão
Promover, desenvolver, 
representar e defender o 
cooperativismo mineiro, 

tornando-o mais competitivo, 
respeitado e admirado pelo papel 
que desempenha na sociedade.

Visão
Em 2025, o cooperativismo 
mineiro será reconhecido 
pela sociedade por sua 

excelência, competitividade, 
integridade e capacidade de 
promover o desenvolvimento 

econômico e social.
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Contexto macroeconômico global em 2021
A pandemia de Covid-19 impactou as cadeias globais 
de produção e causou profundos desequilíbrios logísticos

Após o início da pandemia de Co-
vid-19, uma combinação de estí-
mulos fiscais e monetários vultosos 
pelas autoridades econômicas ao 
redor do mundo manteve o nível 
de renda e de poder de compra.

Em função das medidas de iso-
lamento, teletrabalho e paralisa-
ções de setores não-essenciais, 
esse gasto elevado se transmitiu 

principalmente a bens duráveis 
de consumo, sobrecarregando 
as cadeias de produção desses 
produtos, que passaram a sofrer 
com estoques reduzidos, atra-
sos e encarecimentos nos fretes 
e custos mais elevados nos in-
sumos utilizados. Dessa forma, 
o custo de produção – e, conse-
quentemente, os preços de venda 

aumentaram sensivelmente nos 
últimos dois anos. 

Além disso, o preço de algumas 
commodities, sobretudo as ener-
géticas, também aumentou con-
sistentemente desde o segundo 
semestre de 2020 em função de 
um cenário de desequilíbrio entre 
uma demanda aquecida e uma ca-
pacidade de oferta limitada.

Índices de frete marítimo entre janeiro de 2019 e maio de 2022 (jan/2019 = 100)

Fontes: Harpex Petersen, Freightos e Baltic Exchange. Elaboração: StoneX.
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Contexto macroeconômico global em 2021
Alta dos preços das commodities pressionou os índices 
de inflação em âmbito global

Em 2021, o desenvolvimento e apli-
cação de vacinas contra a Covid-19 
em larga escala e o processo de 
reabertura e retorno das ativida-
des presenciais permitiram a re-
cuperação da atividade econômi-
ca dos setores mais impactados 
anteriormente, como os serviços 
presenciais.

Além disso, a retomada econô-
mica possibilitou que os governos 
pudessem reduzir, ou interromper, 
as medidas de estímulos fiscais e 
monetários implantadas no início 
da pandemia. A conjuntura econô-
mica, principalmente nas nações 
avançadas, permaneceu carac-
terizada por demanda aquecida, 
mercado de trabalho em recupe-
ração e de gargalos na capacidade 

produtiva, mantendo-se a pressão 
sobre os custos de frete e sobre 
os níveis de inflação. Até este mo-
mento, havia uma interpretação 
comum entre analistas de que os 
preços dos produtos se reduziriam 
quando as restrições de oferta fos-
sem aliviadas.

Porém, em 2022, o surgimento de 
uma variante mais transmissível 
do novo coronavírus e, principal-
mente, a invasão da Ucrânia pela 
Rússia provocaram novos choques 
de oferta em escala global, com 
um rápido aumento dos preços de 
commodities alimentícias, metáli-
cas e energéticas. Lentamente, as 
taxas globais de inflação começa-
ram a limitar os ganhos salariais 
ao mesmo tempo que a elevação 

dos custos produtivos restringiam 
os ganhos empresariais. 

Dessa forma, os bancos centrais 
de diversos países se viram obri-
gados a adotar políticas monetá-
rias recessivas, que contraíssem 
as condições financeiras dos mer-
cados para buscar a estabilização 
do nível de preços. Contudo, este 
cenário de pressões inflacionárias 
crescentes e aperto das condições 
financeiras globais tem trazido 
preocupações de que o ritmo de 
crescimento econômico será sig-
nificativamente reduzido, com ins-
tituições como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mun-
dial reduzindo suas projeções para 
o PIB das principais economias do 
mundo em 2022.

Índices de commodities entre janeiro de 2020 e abril de 2022 (jan/2020=100)

Índices de preço ao consumidor nos países do G7 (Acumulado em 12 meses)

Fontes: Refinitiv, Bloomberg e Fundo Monetário 
Internacional. Elaboração: StoneX.
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Contexto macroeconômico 
brasileiro em 2021
Recuperação econômica após a pandemia perdeu força ao longo de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro aumentou em 4,6% no ano de 
2021, recuperando-se da queda de 
3,9% no ano de 2020. Uma análise 
detalhada revela que, após forte 
contração no primeiro semestre 
de 2020, houve uma retomada da 
atividade econômica no segundo 
semestre desse ano. Em 2021, a 
atividade econômica foi perden-
do ritmo, com crescimento pra-

ticamente nulo no segundo e no 
terceiro trimestres e pequena alta 
no último trimestre do ano.

O consumo das famílias, estimula-
do por medidas fiscais de proteção 
à renda, foi um dos destaques do 
crescimento econômico em 2021, 
sustentando a recuperação do se-
tor de serviços após a normaliza-
ção das atividades presenciais e a 
disponibilidade de vacinas contra 

a Covid-19. Os investimentos (For-
mação Bruta de Capital Fixo) tam-
bém surpreenderam e superaram 
o resultado global tanto em 2020 
como em 2021, com destaque para 
maquinário destinado à produção 
agropecuária. Já as exportações 
foram impactadas pelo desempe-
nho ruim da agropecuária que, por 
sua vez, sofreu com uma forte crise 
hídrica em 2021.

Taxas de crescimento do PIB e seus componentes de Oferta e Demanda

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração: StoneX. 
*Taxa acumulada nos em quatro trimestres sobre os quatro trimestres imediatamente anteriores.

PIB a preços
de mercado

Agropecuária

Indústria

Serviços

Consumo das
famílias

Consumo do
governo

Formação bruta
de capital fixo

Exportação de
bens e serviços

Importação de
bens e serviços

I II III IV ano* I II III IV ano*

Discriminação

2020 2021

-2,40%

2,80%

-1,80%

-1,90%

-2,30%

0,10%

3,40%

-3,60%

-1,40%

-8,80%

0,40%

-11,00%

-8,80%

-10,10%

-8,00%

-14,30%

-0,80%

-10,80%

7,90%

0,50%

14,00%

6,30%

7,00%

3,40%

9,80%

0,70%

-7,00%

3,10%

-2,00%

1,40%

3,10%

3,00%

1,50%

16,20%

0,20%

17,90%

-3,90%

3,80%

-3,40%

-4,30%

-5,40%

-4,50%

-0,50%

-1,80%

-9,80%

1,10%

7,30%

0,80%

0,60%

0,50%

-0,30%

8,30%

2,30%

11,30%

-0,20%

-5,40%

-0,60%

0,60%

0,00%

1,10%

-4,30%

10,30%

-1,70%

0,10%

-7,80%

-0,20%

1,40%

0,80%

1,10%

-1,10%

-7,40%

-5,60%

0,70%

6,00%

-1,20%

0,60%

0,70%

0,90%

0,80%

-0,20%

0,10%

4,60%

-0,20%

4,50%

4,70%

3,50%

2,00%

17,20%

5,80%

12,40%
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0,7%

-1,8%

-2,7%

-1,2%

1,3%

-0,5%

-1,4%

-0,5% -0,5% -0,5%

0,1%

2,7%

-2,0%

0,3%
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-0,3%

0,2%

-2,6%

2,6%
3,0%

-1,8%

3,1%

-4,0%

-0,9%

0,1%
0,6%

-2,6%

2,3%

1,3%
1,0%
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Contexto macroeconômico 
brasileiro em 2021
Indústria se mantém abaixo do patamar pré-pandemia, 
enquanto o varejo apresenta bom desempenho em 2022

A recuperação econômica após a 
pandemia foi bastante desigual. De 
acordo com os dados do IBGE, até 
março de 2022, o setor industrial 
se contraiu em nove dos últimos 
15 meses, devido aos gargalos na 
cadeia de suprimentos global, es-
toques reduzidos e à elevada com-
petição internacional. Em março de 
2022, o setor ainda se encontrava 
2,1% abaixo do nível de fevereiro 

de 2020, patamar anterior à pan-
demia de Covid-19.

Depois de um ano de 2021 bas-
tante irregular, o setor do comér-
cio varejista apresentou três me-
ses seguidos de crescimento em 
2022. Em março, o segmento se 
encontrava 2,6% acima do patamar 
pré-pandemia, isto é, de fevereiro 
de 2020. A expansão do segmento 
não foi homogênea, e atividades 

com grande avanço durante o pe-
ríodo de isolamento, como super-
mercados, apresentaram recuo 
mais recentemente. Por outro lado, 
lojas de departamento, vestuário e 
calçados, que operaram sob restri-
ção por boa parte da pandemia, 
recuperam-se a taxas mais altas 
nos últimos meses.

Produção física da indústria brasileira (variação mensal)

Volume de vendas do comércio varejista (variação mensal)

Fontes: Refinitiv, Bloomberg e Fundo Monetário 
Internacional. Elaboração: StoneX.Painel Coop 202210



Contexto macroeconômico 
brasileiro em 2021
A retomada do volume de serviços é destaque, mas a redução 
da renda média do trabalho é fonte de preocupação

O setor de serviços apresentou 
bom desempenho entre janeiro 
de 2021 e março de 2022, com 
crescimento em 11 dos últimos 15 
meses. Impulsionaram esse resul-
tado tanto a retomada dos serviços 
presenciais após o fim das medidas 
de restrição sanitárias de combate 
ao coronavírus como a forte expan-

são de serviços de armazenagem 
e frete de cargas, em função do 
crescimento do comércio eletrô-
nico após a pandemia de Covid-19.

Embora a taxa de desemprego te-
nha caído sensivelmente após seu 
pico de 14,9% em março de 2021, 
a renda real média do trabalho 
também se reduziu em 9,1% entre 

janeiro de 2021 e abril de 2022. Isso 
ocorreu em função da concentra-
ção de novas ocupações em cate-
gorias informais e mais instáveis, 
como trabalhador doméstico e em-
pregado sem carteira de trabalho 
assinada. Dessa forma, o potencial 
de recuperação de consumo acaba 
sendo reduzido.

Volume de serviços prestados (variação mensal)

Desemprego (%) e rendimento do trabalho (R$)

Fontes: Traders Pro, ICE. Elaboração: StoneX.

1,1%

2,8%

-3,6%

2,4% 2,6% 1,9%

0,9%
0,3%

-1,2% -1,5%

3,2%
2,6%

-1,8%

0,4%

1,7%
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Café
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Preços praticados pelas 
cooperativas avançaram em 2021
Problemas na produção brasileira, principalmente nas áreas 
de atuação das cooperativas, foi o principal fator por traz 
da valorização dos preços de café

O ano de 2021 foi marcado por ex-
pressiva valorização dos preços do 
café em suas bolsas internacionais 
de negociação. Ao longo do ano, as 
cotações do café arábica registra-
ram um crescimento de 79,2% na 
bolsa de Nova Iorque (ICE), quando 
passaram de US₵ 128,25/lb para 
US₵ 226,1/lb, atingindo seus maio-
res patamares em quase 10 anos e 
se posicionando como a commodi-
ty agrícola de maior valorização no 
ano. Como será abordado a seguir, 
o forte avanço no exterior e o dólar 
em patamar elevado resultaram 
em forte valorização no mercado 
doméstico, incluindo os preços 

praticados pelas cooperativas de 
Minas Gerais.

As cotações do café robusta tam-
bém apresentaram forte avanço 
na bolsa de Londres (ICE Europe), 
passando de USD 1.386/t para USD 
2.370/t, ganho de 72,7% no ano. As 
políticas severas de controle da Co-
vid-19 no Vietnã, que interferiram 
na dinâmica de fornecimento do 
maior produtor global da varieda-
de, e a maior procura pelo robusta 
pela indústria brasileira no segun-
do semestre, contribuíram para 
impulsionar as cotações.

Uma série de fatores, tanto intrín-
secos ao mercado de café quanto 

macroeconômicos, contribuíram 
para que os preços assumissem 
tal trajetória. As cotações do ará-
bica iniciaram 2021 com um viés 
altista, impulsionadas por uma 
perspectiva de produção menor 
na temporada 2021/22 no Brasil, 
que, devido à bienalidade negativa 
da safra e ao clima longe do ide-
al no segundo semestre de 2020, 
limitou o potencial da produção 
brasileira e gerou perspectivas de 
um balanço global de O&D mais 
estreito. Até a metade do ano, os 
contratos futuros de café arábica 
já computavam uma valorização 
de 24,6% na bolsa.

Variação das cotações das commodities agrícolas 
nas bolsas internacionais em 2021

Fontes: Traders Pro, ICE. Elaboração: StoneX.
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Preços praticados pelas 
cooperativas avançaram em 2021
Recuperação do consumo e crise logística adicionaram 
ao movimento altista em 2021

Depois de um primeiro semestre 
em 2021 com um clima mais seco 
que o normal nas regiões produto-
ras, que prejudicou o crescimento 
vegetativo para a temporada se-
guinte, a ocorrência de fortes gea-
das no sudeste brasileiro prejudi-
cou de forma severa um elevado 
número de lavouras. Os eventos 
climáticos impactaram principal-
mente as regiões de importante 
atuação das cooperativas em Mi-
nas, como Cerrado Mineiro e Sul de 
Minas. Como consequência, verifi-
cou-se uma significativa limitação 
no potencial produtivo para a safra 
2022/23. Desta forma, criou-se a 
perspectiva de um balanço global 

de oferta e demanda mais aperta-
do, o que fez com que as cotações 
passassem a avançar em ritmo 
mais acelerado no segundo se-
mestre do ano.

Após enfrentar problemas, espe-
cialmente com o consumo fora de 
casa em 2020 devido à pandemia 
da Covid-19, o mercado passou a 
apresentar uma recuperação em 
seus principais centros consumi-
dores em 2021. Conforme as taxas 
de vacinação contra o vírus avan-
çava nos países, medidas restriti-
vas eram reduzidas e restaurantes, 
lanchonetes e cafeterias voltavam 
a ser frequentados, a demanda glo-
bal por café passou a retornar para 

sua normalidade. As cooperativas 
mineiras estão intrinsicamente vin-
culadas a essa cadeia, já que tem 
uma grande importância nas ex-
portações brasileiras, que acabam 
abastecendo os centros consumi-
dores nos mercados internacionais. 

Junto disso, o mercado de café 
passou a enfrentar sérios proble-
mas logísticos, com a escassez de 
contêineres, navios e grandes au-
mentos no período de transporte de 
mercadorias entre origens e destino. 
Esses eventos elevaram significativa-
mente os encargos dos participantes 
do mercado com fretes, que passa-
ram a repassar essa elevação de 
custos para os preços do café.

Evolução dos preços do café arábica na bolsa de Nova Iorque (US₵/lb)

Fontes: CEPEA. StoneX. Elaboração: StoneX. 
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Preços praticados pelas 
cooperativas avançaram em 2021
Preços praticados pelas cooperativas refletiram as máximas históricas 
observadas no mercado em 2021

Em decorrência do forte avanço 
observado no mercado internacio-
nal de café arábica em 2021 que, 
como foi apresentado, reagiu a 
um grupo de fatores, mas princi-
palmente à forte redução na pro-
dução brasileira, os preços do café 
no mercado doméstico tiveram um 
aumento intenso no período, com 
ambos os cafés arábica e robusta 
atingindo suas máximas históricas. 
O avanço nas cotações refletiu tan-
tos nos preços domésticos como 

nos valores praticados pelas coo-
perativas, que repassaram o avan-
ço dos preços aos produtores em 
suas respectivas áreas de atuação.

Associada à valorização no mer-
cado internacional e aos altos pa-
tamares do dólar durante o ano, 
o mercado doméstico registrou 
um incremento de 132% no preço 
médio do café arábica e de 103% 
no preço do robusta, de acordo 
com o indicador Cepea. Vale men-
cionar que a saca do café robusta 

passou a ser comercializado em 
valores superiores ao observado 
em Londres, bolsa de referência 
da commodity, em razão da forte 
demanda no mercado nacional. Os 
preços praticados pelas coopera-
tivas tiveram um avanço em linha 
com os indicadores do mercado 
em 2021, com a média dos preços 
praticados ao longo do ano fican-
do mais de 75% acima de 2020.

Evolução dos preços de café no Brasil (R$/sc)

Evolução do dólar no Brasil

Fontes: Traders Pro, ICE. Elaboração: StoneX.
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O cooperativismo na cafeicultura 
se destaca em Minas Gerais
O estado de Minas se destaca por ter o maior parque cafeeiro do país
1Minas Gerais é, de longe, o esta-
do mais importante em termos de 
produção no Brasil. Com o maior 
parque cafeeiro do país, a produ-
ção no estado ultrapassa a pro-
dução de vários países. Para se 
ter ideia, em 2020/21, de acordo 
com a Conab, o estado produziu 
um recorde de 34,6 milhões de 
sacas, o que representou 55% de 
toda a produção nacional e 70% de 
tudo que foi produzido da espécie 
arábica no Brasil. A produção de 
Minas Gerais naquele ano foi maior 
que a produção do Vietnã, que é o 
segundo maior produtor de café 
do mundo e tem produção predo-

minante de café robusta, com a 
produção estimada naquele ano 
em 29 milhões de sacas. Conside-
rando apenas a produção do café 
arábica, a produção de Minas em 
2020/21 foi maior que a produção 
da Colômbia, Etiópia, Honduras, 
Peru e Guatemala somadas.

Neste contexto, as cooperativas 
tiveram grande relevância na origi-
nação de cafés em nível estadual e 
nacional. As cooperativas mineiras 
originaram, tanto através de co-
operados como de terceiros, um 
volume superior a 16,9 milhões de 
sacas em 2019 e 19,7 milhões de 
sacas em 2020, representando um 

avanço de 16%. Além disso, o vo-
lume originado pelas cooperativas 
representou 69% e 57% do total 
produzido no estado naqueles 
anos. Considerando a produção 
nacional, que foi de 49,3 milhões 
em 2019 e 63 milhões em 2020, o 
volume originado pelas coopera-
tivas representou 34% e 31%, res-
pectivamente. Se considerarmos a 
série desde 2014, o volume capta-
do pelas cooperativas avançou, em 
média, 5,9% ao ano, totalizando 
um crescimento absoluto de 41% 
entre 2014 e 2020.

Distribuição da área plantada com café em Minas Gerais

Fontes: IBGE, StoneX. Elaboração: StoneX. 1Nota: No 
Brasil, existe uma grande discrepância nas estimativas 
para a produção de café do país, com várias fontes 
apresentado grande variabilidade em seus números. 
Contudo, para as análises, foram consideradas as 
estimativas oficiais do governo apresentadas pela Conab.Painel Coop 202216



O cooperativismo na cafeicultura  
se destaca em Minas Gerais
Apesar da queda na produção, as cooperativas mineiras continuam 
tendo grande representatividade na originação de cafés

Em 2021, mesmo com a intensa re-
dução na produção no estado, re-
sultado da bienalidade negativa e 
reflexo das adversidades enfrenta-
das pelos produtores, com o clima 
excessivamente seco e as geadas, 
a produção em Minas Gerais alcan-
çou, de acordo com a Conab, 22,1 
milhões de sacas, representando 
46,4% da produção brasileira e ain-
da mantendo a representatividade 
de 69,6% com relação à produção 
nacional do arábica. Desta forma, 
com a redução de 36,3% na produ-
ção do arábica, a originação reali-
zada pelas cooperativas do estado 
recuou 33,9% em relação a 2020, 
para 13 milhões de sacas, primeira 
queda após três anos consecutivos 
com significativa evolução. Mes-
mo assim, o café das cooperativas 

manteve uma grande fatia do total 
produzido pelo estado, correspon-
dendo a 59%. Dentro do contexto 
nacional, a originação das coope-
rativas em 2021 representou 27% 
da produção nacional, que foi es-
timada em 47,7 milhões de sacas. 

A título de curiosidade, se as coo-
perativas mineiras fossem um “país”, 
a originação em 2020/21 de 19,7 mi-
lhões de sacas ocuparia a terceira 
posição no ranking global, perdendo 
apenas para o próprio Brasil e para 
o Vietnã. Em 2021/22, mesmo com 
a forte redução na originação de 
cafés, a “produção” de 13 milhões 
de sacas ocuparia a quarta posição 
no ranking, mas perdendo por uma 
pequena diferença para a Colômbia, 
que ocupa a terceira posição e pro-
duziu 13,8 milhões de sacas. 

Tendo em vista que o Sul de Mi-
nas é a maior região produtora no 
estado, representando 53% da 
produção mineira em 2021, com 
11,7 milhões de sacas produzidas 
(Conab), as cooperativas da região 
captaram 10,7 milhões de sacas em 
2021, representando 83% do total 
captado por cooperativas do esta-
do. As regiões do Triângulo Minei-
ro/Alto Paranaíba e Zona da Mata 
originaram 1,5 e 0,4 milhões de 
sacas, respectivamente, em 2021. 
Entre 2020 e 2021, a originação por 
parte das cooperativas da região 
teve uma queda de 32%, 37% e 
64%, respectivamente, devido à 
forte queda na produção, como 
foi mencionado.

Evolução da produção estadual e nacional e volume 
originado pelas cooperativas (milhões de sacas)

Fonte: OCEMG, Conab. Elaboração: StoneX.
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Exportações avançaram 
para as cooperativas em 2021
Volume das exportações brasileiras foi 9,2% menor

Em 2020, em função da produção 
recorde brasileira para a tempo-
rada 2020/21, as exportações do 
país registraram um crescimento 
anual de 9,8%, quando avançaram 
de 40,7 milhões de sacas em 2019 
para totalizar um volume de 44,7 
milhões de sacas. Nesse período, 
as receitas cambiais se elevaram 
em ritmo mais acelerado, quando 
registraram alta de 10,8% para US$ 
5,18 bilhões, apoiadas pelo aumen-
to das cotações médias do café.

Já em 2021, em meio a uma sa-
fra menor (2021/22) e aos proble-
mas logísticos, as exportações 
recuaram 9,2% para 40,6 milhões 
de sacas. Todavia, apesar da re-

tração dos embarques, as receitas 
cambiais registraram um cresci-
mento de 11,0%, encerrando o ano 
com uma entrada de US$ 6,28 bi-
lhões, fruto do significativo avanço 
dos preços internacionais do café.

Se convertermos esses valo-
res para reais, o salto observado 
nas receitas nos últimos anos se 
mostra ainda mais expressivo, em 
função da forte desvalorização da 
moeda brasileira. Considerando o 
valor médio do par real/dólar prati-
cado no país atualmente, podemos 
estimar que as receitas com as ex-
portações avançaram de R$ 20,15 
bilhões em 2019 para R$ 29,26 bi-
lhões em 2020, um ganho de 45%. 

Em 2021, o faturamento estimado 
avançou mais 16%, indo para cerca 
de R$ 34,07 bilhões.

Apesar da forte queda da produ-
ção de Minas Gerais e, consequen-
temente, da produção brasileira, as 
cooperativas mineiras registraram 
no último ano grande elevação na 
participação de seu café nas expor-
tações do país. Enquanto na pas-
sagem de 2019 para 2020 o volume 
de café exportado registrou redu-
ção de 6,2%, na passagem de 2020 
para 2021, o volume destinado à 
exportação cresceu 22,9%, atingin-
do 7,6 milhões de sacas destinadas 
ao envio para outros países.

Exportações mensais de café do Brasil (milhões de sacas)

Receita cambial das exportações brasileiras de café (US$ bilhões)

Fonte: Cecafé. Elaboração: StoneX.
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Exportações avançaram 
para as cooperativas em 2021
Apesar da queda na produção, exportação do café 
originado nas cooperativas cresceu no ano

Neste quadro, de todo o café ori-
ginado nas cooperativas, aquele 
destinado às exportações assumiu 
maior protagonismo em 2021, com 
sua participação no total passan-
do de 38,7% em 2019 e 31,3% em 
2020, para representar 58,2% no 
ano passado.

Essa mudança de configuração 
representou também uma evolu-
ção da presença das cooperativas 
no total exportado pelo estado e 
pelo país. Em relação ao estado, a 
participação das cooperativas pas-
sou de 22% em 2020 para 28% das 
27,1 milhões de sacas embarcadas 

por Minas Gerais em 2021. Já em 
escala Nacional, o café originado 
de cooperativas, que de todo o 
café brasileiro enviado ao exterior 
representou 18% em 2019 e 15% 
em 2020, alcançou no ano passado 
a notável marca de 21%. O número 
reflete o constante trabalho das 
cooperativas e cooperados em am-
pliar cada vez mais a presença do 
seu produto nos mercados globais. 

Nos primeiros quatro meses de 
2022, as exportações totalizaram 
13,6 milhões de sacas, uma que-
da de 10,6% em comparação ao 
mesmo período em 2021, quando 

os embarques totalizaram 15,2 
milhões de sacas. Por outro lado, 
em função de uma elevação nos 
preços médios do café no perío-
do, de US₵ 132,13/lb em 2021 para 
US₵ 231,19/lb, as receitas cambiais 
deram um salto de 56,3%, indo de 
US$ 2,0 bilhão para US$ 3,1 bilhão, 
dando indicativos de que o ano 
deve ultrapassar com facilidade 
os rendimentos conquistados nos 
últimos anos, o que deve continuar 
contribuindo para uma crescente 
remuneração dos produtores co-
operados de Minas.

Destino da produção de café das 
cooperativas mineiras (milhões de sacas)

Exportações de café do Brasil, de 
MG e das cooperativas mineiras 
(milhões de sacas)

Fontes: Cecafé, Comexstat, OCEMG. Elaboração: StoneX.
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Guerra impacta as exportações das 
cooperativas para Rússia e Ucrânia
Rússia foi o sexto maior destino das exportações 
brasileiras de café em 2021

Atualmente, a Rússia e a Ucrânia 
são responsáveis por cerca de 3,3% 
da demanda global por café, con-
sumindo mais de 5 milhões de sa-
cas por ano. Ainda que este possa 
parecer um número reduzido, uma 
perspectiva de queda expressiva 
deste número teria o potencial de 
alterar o balanço global de O&D, 
o que pode atuar como fator de 
pressão sobre os preços.

Em 2021, das 4,2 milhões de sacas 
de café cru importadas pela Rússia, 
destacam-se as 838 mil sacas de 
origem brasileira. Adicionando o 
café solúvel, a conta chega a 1,2 
milhão de sacas de café brasileiro 
importado pela Rússia, configuran-
do o Brasil como o segundo maior 
parceiro comercial para o grão 
do país do leste europeu, ficando 
atrás apenas do Vietnã.

Devido às sanções impostas à 
Moscou por uma série de países 
como retaliação à invasão das 
tropas russas à Ucrânia, as difi-
culdades logísticas para a entre-
ga do café, o risco de calotes em 
pagamentos e o risco reputacio-
nal de negociar com o país devem 
provocar reduções significativas 
das exportações brasileiras para 
a Rússia neste ano.

Consumo global de café 
(milhões de sacas)

Participação nas exportações 
brasileiras em 2021

Fontes: USDA, Cecafé. Elaboração: StoneX.
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Guerra impacta as exportações das 
cooperativas para Rússia e Ucrânia
Minas Gerais foi responsável por mais de 90% 
dos embarques de arábica para a Rússia

Os dados do Conselho dos Expor-
tadores de Café do Brasil (Cecafé) 
mostram que os impactos nega-
tivos da guerra nas exportações 
brasileiras já começaram a se ma-
terializar em março, primeiro mês 
completo após o início do conflito 
(24/fev), com dados ainda piores 
para o mês de abril.

Segundo o relatório, as exporta-
ções para a Ucrânia em abril tota-
lizaram 838 sacas, uma queda de 
59% em relação ao mês anterior 

e de 91% frente a abril de 2021. Já 
as exportações para a Rússia, que 
possuem um papel mais significa-
tivo nos embarques brasileiros da 
commodity, totalizaram em abril 
4.077 sacas, um recuo de 88% em 
relação ao mês anterior e 95% ante 
abril de 2021.

Analisando os dados do último 
ano, de todo o café arábica ex-
portado em 2021 à Rússia, 592 mil 
sacas tiveram origem em Minas 
Gerais, cerca de 91,3% dos embar-

ques. Já para a Ucrânia, 35,4 mil 
saíram do estado, cerca de 59% 
do total de café arábica embarca-
do ao país. Levando em conta o 
crescimento da representatividade 
das cooperativas nas exportações 
mineiras, esta forte redução nos 
embarques brasileiros para Moscou 
e Kiev, que devem perdurar pelo 
menos enquanto a guerra se es-
tender, deve gerar também algum 
impacto nos cafés enviados pelas 
cooperativas.

Sazonalidade das exportações brasileiras para a Ucrânia (mil sacas)

Sazonalidade das exportações brasileiras para a Rússia (mil sacas)

Fonte: Cecafé. Elaboração: StoneX.
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Clima adverso impacta as regiões 
de atuação das cooperativas
Além da seca, a geada contribuiu para a enorme 
perda no potencial produtivo em 2022/23

Nos últimos três anos, o clima foi 
desfavorável para a produção em 
parte do cinturão cafeeiro no Bra-
sil, principalmente em áreas de 
atuação de parte das cooperativas 
mineiras, o que afetou o potencial 
produtivo e consequentemente o 
desempenho das organizações na 
originação de café. 

Como já foi abordado, a safra 
2021/22 brasileira foi afetada pelo 
clima já nos estágios iniciais de de-
senvolvimento, com o clima quen-
te e seco no segundo semestre de 
2020. Na ocasião, a ocorrência do 
La Niña, que é o resfriamento anô-
malo das águas do oceano Pacífi-
co, atrasou a chegada das chuvas 
no cinturão cafeeiro durante um 
dos períodos mais críticos, a flora-

da do café. Como resultado, houve 
uma queda acentuada na produ-
ção de café em 2021, cuja produ-
ção já deveria ser baixa, devido à 
bienalidade do café.

Desta forma, o clima acentuou 
ainda mais a queda da produção 
brasileira, que foi estimada em 47,7 
milhões de sacas pela Conab – vale 
notar que existe uma grande dis-
crepância entre as estimativas para 
a produção brasileira, que, naque-
le ano, teve uma diferença de 8,6 
milhões de sacas entre a menor 
estimativa (Conab) e a maior dis-
ponível (USDA). Após condução de 
um estudo independente, a StoneX 
estimou a produção em 2021/22 
em 53,7 milhões de sacas.

Em 2021, além da seca, a geada 

provocou danos severos às lavou-
ras, principalmente em algumas re-
giões de atuação das cooperativas 
em Minas, como o Cerrado e o Sul 
de Minas, o que afetou diretamente 
o potencial para a safra 2022/23. 
Após a ocorrência de geada, em ju-
lho, a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater–MG) realizou 
estudo que indicou que 156,3 mil 
hectares haviam sido impactados 
pela geada, o que corresponde a 
17,2% da área plantada nas regiões 
Sul de Minas e Cerrado mineiro. De 
acordo com diferentes fontes, os 
impactos do clima diminuíram o 
potencial da produção brasileira 
entre 5 e 10 milhões de sacas na 
temporada 2022/23.

Precipitações mensais na região do triângulo mineiro

Precipitações mensais na região sul/sudeste mineiro

Fonte: StoneX, com dados de NOAA/NCEP/
EMC (GFS: Global Forecast System).
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Clima adverso impacta as 
regiões de atuação das cooperativas
Estimativas para a produção brasileira apresentam grande discrepância

Como resultado do impacto do 
clima seco e da geada, houve uma 
forte redução no potencial da pro-
dução brasileira em 2022/23, que 
foi estimada em 53,4 milhões de 
sacas pela Conab em maio, volu-
me 12% maior que a produção no 
ano anterior, porém muito aquém 
do potencial produtivo de 2022/23, 
que seria um ano de bienalidade 
positiva. De acordo com a Conab, 
no último ano de bienalidade po-
sitiva, 2020/21, o Brasil produziu 
mais de 63 milhões de sacas.

Em 2022/23 as cooperativas de-
verão manter uma participação 
elevada na originação de cafés, 
devido a sua especialidade e a 
sua capilaridade nas regiões pro-
dutoras de Minas Gerais. Contudo, 
o volume a ser originado deverá fi-
car abaixo do que seria o potencial 
para a temporada, tendo em vista 
a produção aquém do potencial.

Como foi pontuado anteriormen-
te, as estimativas para a produção 
brasileira de café apresentam uma 
grande discrepância dependendo 

da fonte. Com relação à safra que 
será colhida em 2022, existe uma 
diferença de 11,1 milhões de sacas 
entre as estimativas, sendo que a 
Conab tem a menor estimativa, de 
53,4 milhões. O USDA ainda não 
divulgou suas estimativas para a 
safra 2022/23, que devem ser pu-
blicadas em junho de 2022. A partir 
da condução de estudos indepen-
dentes, a StoneX estimou a safra 
2022/23 em 58,9 milhões de sacas.

Amplitude das estimativas da produção de café no Brasil (milhões de sacas)

Fontes: USDA, Conab, IBGE, StoneX. Elaboração: StoneX.
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Cooperativas atendem grande 
parte do consumo no Brasil
Brasil se destaca como o segundo maior consumidor global de café

O Brasil atualmente é o segun-
do maior consumidor de café no 
mundo, ficando apenas atrás dos 
Estados Unidos. Segundo o USDA, 
o consumo global de café cresceu 
nos últimos 20 anos a um ritmo 
médio de 2,4%, ou aproximada-
mente 2,55 milhões de sacas ao 
ano. De acordo com os dados esti-
mados pela instituição, o Brasil se 
destaca como o país de maior cres-

cimento no consumo total de café 
nos últimos 10 anos, com cresci-
mento estimado de 3,6 milhões de 
sacas, além de se destacar como o 
país produtor com maior consumo 
da bebida, possuindo uma indús-
tria interna muito desenvolvida.

Em seu último estudo, a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de 
Café (ABIC) estimou que o consu-
mo total de café no Brasil registrou 

entre novembro de 2020 e outubro 
de 2021 um crescimento de 1,7%, 
acumulando um volume de 21,5 
milhões de sacas consumidas no 
mercado interno. Considerando 
apenas o café torrado/moído, o 
consumo chegou a 20,5 milhões 
de sacas, com um crescimento de 
1,0% no período.

Consumo per capita nos principais consumidores 
e produtores globais de café (Kg\hab\ano)

Fontes: USDA, Banco Mundial, ABIC. Elaboração: StoneX.
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Cooperativas atendem grande 
parte do consumo no Brasil
Volume comercializado pelas cooperativas no mercado doméstico 
foi equivalente a ¼ do consumo de café torrado e moído

O resultado do estudo indica uma 
recuperação dos efeitos negativos 
da pandemia sobre a demanda in-
terna, reforçando a resiliência do 
consumo de café pelo brasileiro, 
com o país se mantendo como um 
dos principais consumidores glo-
bais e com perspectivas de amplia-

ção ao longo dos próximos anos.
Nesse contexto, a atuação das 

cooperativas mineiras se vê fun-
damental para amparar o cresci-
mento do consumo brasileiro, uma 
vez que o volume disponibilizado 
internamente pelas cooperativas 
foi equivalente a mais de um quar-

to do consumo do país em 2021, 
tendo chegado em 2020 a uma par-
ticipação de 63,7% no ano, quando 
as cooperativas mineiras comer-
cializaram 13,5 milhões de sacas 
no mercado doméstico.

Crescimento do consumo total nos últimos 10 anos (milhões de sacas)

Consumo de café torrado/moído e café das cooperativas 
destinados ao mercado doméstico (milhões de sacas) 

Fontes: USDA, Banco Mundial, ABIC e OCEMG. Elaboração: StoneX.
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Principais consumidores 
globais de café (milhões de sacas)

Fonte: USDA. *Estimativa. Elaboração: StoneX
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Cenário ainda é de incertezas 
para o mercado em 2022
Perspectivas apontam para um balanço de O&D mais 
equilibrado em 2022/23, porém cheio de incertezas

Avaliar as perspectivas do mercado 
para o balanço de oferta e deman-
da (O&D) é imprescindível para en-
tender as movimentações dos pre-
ços, já que são fatores intrínsecos à 
commodity e tem grande influência 
nos preços praticados. Essas dinâ-
micas tendem a afetar diretamente 
a atividade das cooperativas, já que 
existe uma grande correlação dos 
preços domésticos e praticados 
pelas cooperativas com os preços 
no mercado internacional. 

Um dos grandes desafios do mer-
cado de café, e motivação para a 
alta volatilidade, é a grande discre-
pância entre as estimativas tanto 
para a produção brasileira como 
para o balanço global. Para se ter 
uma ideia, em 2021/22, a diferença 
entre as menores e maiores esti-
mativas era de quase 14 milhões 
de sacas, com algumas estima-

tivas apontando para um déficit 
em torno de 11 milhões de sacas, 
enquanto a maior estimativa apon-
tava para um excedente de 2,6 mi-
lhões de sacas (USDA). Mesmo com 
a grande amplitude, foi consenso 
entre a maioria dos participantes 
que a temporada 2021/22 teve um 
balanço de O&D bastante negativo, 
o que suportou o forte avanço nos 
preços em 2021 e manutenção em 
patamares elevados no primeiro 
trimestre de 2022.

Para o balanço de O&D em 
2022/23, ainda existem muitas 
incertezas, pois vários países ain-
da estão nos estágios iniciais de 
desenvolvimento da safra e ainda 
faltam as divulgações das pers-
pectivas de agências importantes, 
como o USDA e a ICO. Além disso, 
ainda é incerto o tamanho do im-
pacto da guerra entre a Rússia e 

Ucrânia no consumo mundial de 
café, já que ambos os países juntos 
consumiram mais de 5 milhões de 
sacas em 2021. Existe também o 
risco de potenciais efeitos indiretos 
da guerra sobre o consumo, com a 
alta inflação e perspectiva de me-
nor crescimento econômico em 
importantes consumidores, como 
Estados Unidos e Europa, podendo 
acarretar algum impacto negativo 
sobre a demanda do grão.

Porém, considerando todas as 
informações disponíveis até o 
momento, existe a expectativa de 
que, com o aumento substancial 
na produção brasileira em 2022/23, 
o balanço de O&D seja mais equili-
brado ou com um pequeno exce-
dente. Caso a guerra se estenda, 
o impacto no consumo mundial 
poderia resultar em um balanço 
com um excedente maior.

Estimativas para a produção global de café (milhões de sacas)

Estimativas para o saldo de O&D global de café (milhões de sacas)

Fontes: StoneX, USDA, ICO. Elaboração: StoneX.*estimativas ainda em elaboração.
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Cenário ainda é de incertezas 
para o mercado em 2022
Além da guerra, preços reagirão ao desenvolvimento da safra 2023/24

Tendo em vista umas das princi-
pais características do mercado 
futuro, que é a tentativa de ante-
cipar os fundamentos ligados à 
commodity, as atenções estarão 
nos estágios iniciais de desenvolvi-
mento da safra 2023/24. Apesar de 
ainda muito distante, os agentes já 
tentam entender qual seria o po-
tencial produtivo para 2023, o que 
pode ser impactado por qualquer 
possível adversidade climática que 
acometa as regiões produtoras, 
principalmente as regiões de atu-
ação das cooperativas mineiras, 
considerando sua importância e 
sua representatividade. 

Assim como foi observado nos 
dois anos anteriores, a manuten-

ção de uma condição de La Niña 
poderia impactar negativamente 
o desenvolvimento da produção 
2023/24 no Brasil, já que poderia 
atrasar a chegada das chuvas no 
cinturão cafeeiro durante o segun-
do semestre do ano, período em 
que acontece a florada do café. Os 
efeitos do La Niña não se restrin-
gem apenas à produção brasileira. 
Na Colômbia, por exemplo, os pro-
dutores vem enfrentando dificulda-
des com as chuvas em excesso nas 
áreas produtoras devido aos efei-
tos do La Niña, o que prejudicou a 
produção do país em 2021 e 2022 
e, caso persista, poderá reduzir a 
produção colombiana também no 
próximo ano.

Além dos problemas ligados ao 
La Niña, a aproximação do inverno 
brasileiro, com a possibilidade da 
chegada de novas massas polares 
e ocorrência de geadas, coloca o 
mercado em alerta e gerando vo-
latilidade nos preços. Em adição ao 
risco potencial que a geada impõe 
às regiões produtoras, que neste 
contexto poderia afetar a produção 
em 2023, existe uma maior reativi-
dade dos participantes do merca-
do à chegada de novas ondas de 
frio, refletindo a recente memória 
da ocorrência do evento em 2021, 
que de fato provocou severos da-
nos à produção.

Produção de café na Colômbia (milhões de sacas)

Fonte: FNC. Elaboração: StoneX.
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Mercado de leite enfrentou
ano bastante desafiador em 2021
Apesar dos preços em patamares historicamente elevados,  
forte alta nos custos tem limitado ganhos do produtor

O ano de 2021 foi extremamente 
desafiador para os participantes da 
cadeia leiteira no Brasil. Os preços 
ao produtor seguiram mantendo 
os patamares historicamente al-
tos observados desde o segundo 
semestre de 2020.

As cotações permaneceram em 
níveis acima de R$ 2,00/litro durante 
quase todo o ano, tanto em Minas 
Gerais quanto na média brasileira. 
Em Minas Gerais, o preço médio 
do leite atingiu em 2021 máxima 
de R$ 2,41/litro no mês de setem-
bro, momento que sazonalmente o 

leite apresenta elevação de preços 
em função da produção reduzida, 
quando registrou ganho de 13,8% 
frente ao final do ano anterior.

Os preços ao produtor mineiro se 
mantiveram acima da média bra-
sileira durante todo o ano, e vem 
mantendo esta dinâmica também 
para os primeiros meses de 2022. 
Ao final de 2021, enquanto a média 
brasileira encerrou em estabilida-
de, cotado a R$ 2,12/litro, o preço 
em Minas acumulou uma valoriza-
ção anual de 1,9%, encerrando o 
ano cotado a R$ 2,16/litro.

No entanto, é importante des-
tacar que os altos patamares de 
preços foram influenciados prin-
cipalmente por um forte aumento 
de toda a estrutura de custos do 
produtor, como de fertilizantes, 
suplementos minerais e combus-
tíveis, impulsionados tanto em fun-
ção da valorização do complexo 
de commodities como um todo no 
mercado internacional quanto pela 
valorização do dólar no mercado 
cambial brasileiro.

Evolução dos preços médios de leite ao produtor em MG e no Brasil (R$/litro)

Fonte: FNC. Elaboração: StoneX.
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Custo da produção leiteira em MG 
cresceu acima da média Brasil
Relação de troca entre o litro do leite e saca de milho 
em Minas Gerais se deteriorou em 23,2% ao longo de 2021

De acordo com o Índice de Custos 
de Produção de Leite do Cepea, Mi-
nas Gerais também liderou a eleva-
ção de custos no comparativo com 
outras regiões e à média do país. O 
Índice aponta para um crescimento 
de custos de 18,73% para a média 
nacional no acumulado dos 12 me-
ses em 2021, enquanto em Minas 
Gerais o índice atingiu 22,30%.

Além do peso significativo dos fer-
tilizantes no aumento das despesas 
do produtor, nota-se também os 
impactos da valorização do milho, 
importante insumo para a alimenta-
ção dos rebanhos. Segundo dados 
do Cepea, a relação de troca entre o 
leite e o milho passou de 34,5 litros 

necessários para adquirir uma saca 
de 60 kg de milho em 2020 para 42,5 
litros necessários em 2021, um au-
mento de 23,2%. Em função desses 
fatores, apesar dos preços mais al-
tos de venda do leite durante boa 
parte do ano, observou-se uma re-
dução na rentabilidade do produtor 
neste período.

Adicionalmente, a conjuntura 
brasileira se mostrou desfavorá-
vel tanto para o consumo do leite 
quanto de seus derivados. Uma das 
características do leite é a elevada 
elasticidade-renda do seu consumo, 
isto é, variações na renda da popu-
lação tendem a influenciar no seu 
consumo.

Em um cenário de crescimento 
extremamente fraco da economia 
brasileira, elevado nível de desem-
prego, aceleração da inflação e que-
da da renda média das famílias, o 
consumo de leite teve seu desem-
penho comprometido. Esse efeito 
se mostrou ainda mais presente 
na demanda por outros produtos 
lácteos que possuem maior valor 
agregado, impossibilitando as in-
dústrias do ramo de repassarem em 
mesmas proporções a sua elevação 
de custos para o preço do produto 
final, o que vem pressionando suas 
margens de lucro.

Variação mensal do índice de custos de 
produção de leite em 2021

Variação acumulada do índice de 
custos de produção de leite em 2021

Fonte: Cepea. Elaboração: StoneX.
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Minas Gerais se destaca entre os 
principais estados leiteiros do Brasil
Produtividade da produção leiteira em MG supera a média nacional em 36%

Apesar do cenário nacional desa-
fiador para o pecuarista de leite, o 
estado de Minas Gerais continua 
mantendo sua larga liderança como 
principal produtor do país, compon-
do nos últimos 30 anos entre 25% e 
30% da produção brasileira.

Diferente de outras culturas, a 
produção leiteira, apesar de sua 

maior concentração na região en-
tre o triângulo mineiro e noroeste 
de Minas, se encontra espalhada 
pela extensão do estado, com a 
maior parte das mesorregiões mi-
neiras contribuindo para a produ-
ção estadual.

Junto da liderança em termos 
absolutos, os rebanhos de vacas 

ordenhadas registram uma das 
maiores produtividades do país, 
com uma média de 2.985 litros/
vaca por ano, ficando atrás apenas 
dos estados da região sul. 

A média da produtividade das va-
cas ordenhadas em Minas Gerais é 
significativamente superior à mé-
dia nacional, de 2.192 litros/ano.

Produtividade leiteira média de em 
estados selecionados (litro/vaca/ano)

Produção leiteira em 
Minas Gerais (mil litros)

Fonte: IBGE. Elaboração: StoneX.
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Captação leiteira das cooperativas 
mineiras segue em crescimento
Cooperativas têm grande representatividade tanto 
na produção estadual como na produção total brasileira

A produção brasileira de leite apre-
senta relativa estabilidade ao lon-
go dos últimos anos, registrando 
um crescimento anual médio de 
0,4% desde 2017. Todavia, apesar 
da média positiva durante o perí-
odo, a produção brasileira de leite 
recuou 3,8% nos últimos dois anos, 
passando de um volume de 35,7 
bilhões de litros em 2019 para 34,4 
bilhões de litros em 2021.

Neste quadro, Minas Gerais ocupa 
o posto de principal estado produ-
tor, sendo responsável por 9,4 bi-
lhões de litros produzidos em 2021, 
cerca de 27% do total do Brasil.

No ano passado, apesar da queda 
da produção mineira, o leite ori-
ginado pelas cooperativas regis-
trou grande resultado e ampliou 
sua participação no total do esta-
do. As cooperativas passaram de 

uma participação 19,4% em 2019 
e 19,1% em 2020 para serem res-
ponsáveis em 2021 por uma fatia 
equivalente a 22,4% da produção 
de Minas Gerais, melhor resultado 
dos últimos anos, reforçando seu 
papel fundamental na cadeia de 
produção leiteira do estado.

Participação dos estados na 
captação de leite nacional em 2021

Produção estadual e nacional e 
captação de leite em Minas Gerais 
por cooperativas e outros agentes 
(bilhões de litros)

Fontes: OCEMG e Conab. *Produção brasileira e mineira em 2021 é estimada. Elaboração: StoneX.
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Captação leiteira das cooperativas 
mineiras segue em crescimento
Em 2021, a originação de leite nas cooperativas apresentou 
um crescimento anual de 13,9%

Diferentemente do café, que possui 
o fator da bienalidade, o volume ori-
ginado de leite por cooperativas em 
Minas Gerais apresenta oscilações 
mais brandas ao longo dos anos, 
registrando um crescimento médio 
de 2,3% nos últimos sete anos.

No entanto, na passagem de 2020 
para 2021 a recepção leiteira das 
cooperativas de Minas marcou um 
avanço significativo de 13,9%, quan-
do passou de 1,85 bilhão de litros 
para 2,1 bilhões de litros. Conside-
rando o período desde 2014, o volu-
me recebido pelas cooperativas mar-

cou em 2021 um avanço de 16,1%. 
A captação do cooperativismo 

mineiro é bastante pulverizada 
pelo estado, com importante con-
tribuição de diversas regiões. Em 
2021, a região do Triângulo Mineiro/ 
Alto Paranaíba liderou o estado, 
originando 882 milhões de litros, 
cerca de 42% do total registrado 
pelas cooperativas. Em seguida, 
se destacaram a Central Mineira, 
com 272 milhões de litros (13% do 
total), a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, com 266 milhões 
(13%), o Noroeste e Minas, com 216 

milhões (10%), o Sul/Sudoeste de 
Minas com 152 milhões (7%) e o Vale 
do Rio Doce, com 142 milhões (7%).

Vale ainda destacar que o cresci-
mento da originação de leite pelas 
cooperativas de MG em 2021 ocorre 
em um período de decrescimento 
da captação total do estado. Em um 
ano em que a captação total caiu 
5% em MG, de acordo com dados 
do IBGE, as cooperativas de Minas 
conseguem elevar sua capacidade 
de recepção do leite em quase 14%, 
ganhando ainda mais participação 
na cadeia láctea mineira.

Volume total originado pelas 
cooperativas (bilhões de litros)

Participação das regiões em 2020

Fonte: OCEMG. Elaboração: StoneX.

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

1,81

1,59
1,71

1,83
1,77

1,83 1,85

2,10
Triângulo
Mineiro /Alto
Paranaíba

31%
9%

8%
9%

Metropolitana
de Belo Horizonte

Noroeste
de Minas

Sul/Sudoeste
de Minas

Vale do
Rio Doce

Outros

17%

11%

Central
Mineira

Triângulo
Mineiro /Alto
Paranaíba42%

7%
7%

8%

Metropolitana
de Belo Horizonte

Noroeste
de Minas

Sul/Sudoeste
de Minas

Vale do
Rio Doce

Outros

13%

10%

Central
Mineira

13%

15%

Participação das regiões em 2021

Painel Coop 202234



Participação das cooperativas
segue em crescimento no setor
Leite recebido pelas cooperativas representou 34% da captação 
total do estado de MG em 2021

Dentro do crescimento de 16,1% 
nos últimos sete anos, o desem-
penho individual de algumas das 
principais regiões leiteiras também 
merece destaque.

No ano passado, destacou-se o 
grande avanço da contribuição do 
Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba, 
que aumentou sua captação em 

317 milhões de litros, um signifi-
cativo crescimento anual de 56%.

Olhando para o período desde 
2014, entre as principais regiões, 
a Central Mineira também indicou 
uma importante evolução, acumu-
lando um crescimento de 68% em 
sua produção anual.

Tal incremento do volume cap-

tado pelas cooperativas ao longo 
dos últimos anos também sinaliza 
a ampliação da influência dos coo-
perados dentro do setor lácteo no 
estado. Em 2015, cerca de 25% do 
leite captado em MG passava pela 
mão das cooperativas, e no ano 
passado, esta participação cresceu 
para 34%.

Volume total originado pelas cooperativas por região (bilhões de litros)

Fonte: OCEMG. Elaboração: StoneX.
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Produção de leite UHT e queijos 
consomem mais da metade do leite 
captado pelas cooperativas
Em 2021, as produções de Quei-
jos e Leite UHT seguiram como 
as principais consumidoras do 
leite captado pelas cooperativas 
de Minas Gerais. Cerca de 202 mi-
lhões de litros de leite UHT foram 
produzidos pela cooperativas no 
ano passado, isto representa cer-
ca de 10% de todo o volume de 
leite captado pelas cooperativas. 
Para os queijos, registrou-se a 

produção de 22.591 Kg de quei-
jos pelas cooperativas, o que se 
traduz em cerca de 219 milhões 
de litros de leite utilizados. 

Nota-se também que, em 2021, 
houve uma substituição da lide-
rança de destinação do leite cap-
tado em MG do leite UHT pelos 
queijos. No ano passado, o vo-
lume de leite destinado à pro-
dução do longa-vida caiu 12%, 

em relação a 2020, enquanto o 
volume destinado à produção 
de queijos saltou cerca de 72%. 

Cerca de 49% da produção do 
leite UHT se concentrou entre as 
cooperativas do Triângulo Minei-
ro em 2021, enquanto a maior 
parte da produção de queijo 
(45%) foi realizada no Sul/Sudo-
este Mineiro.

Distribuição do leite captado para a produção dos principais derivados 
lácteos e volume produzido pelas cooperativas de Minas Gerais em 2021 (%)

Fonte: OCEMG. Elaboração: StoneX.
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Cotações internacionais do leite 
podem afetar os preços no Brasil
Além dos preços dos produtos lácteos, o câmbio também 
tem grande influência na balança comercial

Apesar do Brasil não ter grande 
representatividade nas exporta-
ções e importações globais de lei-
te, as movimentações dos preços 
no mercado internacional podem 
impactar a balança comercial e 
os preços no mercado doméstico. 
Portanto, é de grande importân-
cia monitorar a oferta e demanda 
global de lácteos e a tendência dos 
preços de leite e derivados no mer-
cado internacional. 

A relação entre o mercado inter-
nacional e o doméstico acontece 
da seguinte maneira. Quando os 
preços no exterior estão enfraque-
cidos e, dependendo do patamar 
de preços, o preço do leite equiva-

lente dos produtos lácteos (leite em 
pó, queijo, manteiga, etc.) estiver 
em patamar próximo ou inferior ao 
preço pago ao produtor no Brasil, 
torna-se favorável a importação 
de derivados de leite no Brasil, o 
que aumenta a disponibilidade do 
produto no mercado doméstico e 
contribui para pressionar os preços. 

Por outro lado, quando os valores 
do leite equivalente dos produtos 
lácteos estão fortalecidos no mer-
cado internacional, ou seja, mais 
caro que o preço praticado no Bra-
sil, a importação de leite torna-se 
menos atraente. Além disso, em 
um cenário de preços internacio-
nais fortalecidos, existe a tendên-

cia de aumento no volume das 
exportações, o que limita a oferta 
no mercado doméstico e contribui 
para o avanço dos preços no Brasil. 

Vale mencionar que, além do pa-
tamar dos preços no exterior, o 
câmbio tem forte influência nessa 
dinâmica. Um cenário com a taxa 
de câmbio valorizada, isto é, com o 
real fortalecido em relação ao dó-
lar, contribui para favorecer as im-
portações, a depender dos preços 
internacionais. Já com uma taxa 
de câmbio desvalorizada, ou seja, 
quando o dólar está em alta em 
relação ao real, costuma-se obser-
var uma redução nas importações 
e estímulo às exportações. 

Fonte: StoneX;
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Preço médio dos derivados avançou para 
máximas históricas em 2021
Preço médio dos derivados lácteos oscilou, mas teve forte avanço no final 
do ano em meio a uma oferta limitada e à recuperação da demanda

Para analisar o mercado internacio-
nal, faz-se necessário acompanhar 
os preços médios dos derivados 
lácteos no leilão GDT (Global Dairy 
Trade), que é uma plataforma para 
negociação de derivados de leite, 
cujo leilão acontece a cada 15 dias. 
O leilão GDT é uma iniciativa da Fon-
terra, na Nova Zelândia, maior país 
exportador de derivados lácteos do 
mundo, e é umas das referências 
para o mercado global.

A média dos preços dos derivados 
lácteos do leilão GDT iniciou o ano 
de 2021 em torno de 3.400 dólares 
por tonelada, mas logo avançou 
para romper as máximas de pre-
ços antes vistas em 2014, atingindo 
valores médios acima de US$4.100/
ton. Naquele momento, o avanço foi 

suportado em meio à oferta limita-
da de leite e à expectativa de recu-
peração da demanda, com o avan-
ço da vacinação contra a Covid-19 e 
a reabertura das economias. 

No entanto, o preço médio voltou 
a cair a partir de maio, refletindo 
uma maior oferta, principalmente 
com o aumento da produção de 
leite na Nova Zelândia, voltando a 
operar abaixo dos US$4.000/ton em 
meados de agosto. Durante o último 
trimestre do ano, as cotações volta-
ram a crescer em função da menor 
produção de leite na Nova Zelândia, 
que foi impactada pelo clima ad-
verso causado pelo La Niña, e nos 
Estados Unidos, que refletiu o forte 
aumento nos custos de produção. 

Os dados da Dairy Companies As-

sociation of New Zealand (DCANZ) 
mostraram que a produção da 
Nova Zelândia teve um recuo de 
mais de 4% em agosto e setembro, 
e de 3,3% em outubro. A produção 
foi 1,5% menor em novembro, mas 
voltou a ter problemas e foi 5% me-
nor em dezembro e 6% menor em 
janeiro, de acordo com a DCANZ. 
Ao mesmo tempo, a demanda glo-
bal de leite avançou, puxada prin-
cipalmente pelas importações da 
China, maior importador global, e 
por outros países importadores, 
reagindo à recuperação da eco-
nomia global. Depois de avançar 
18,4% desde o início de agosto, o 
preço médio terminou 2021 acima 
dos US$4.200/ton e fechando o ano 
com um balanço positivo de 24%.

Preço médio do leilão Global Dairy Trade (US$/tonelada)

Variação acumulada em 2021 dos derivados lácteos no leilão GDT (%)

Fontes: Fonterra e StoneX. Elaboração: StoneX.
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Média dos preços atinge novo recorde em 
2022, mas perde força e recua
Nova onda da Covid-19 na China e os impactos da guerra russo-ucraniana 
colocaram as cotações internacionais dos derivados em trajetória baixista

Seguindo a tendência do último tri-
mestre de 2021, os preços médios 
iniciaram o ano de 2022 com forte 
movimento altista, alcançando no-
vas máximas históricas, atingindo 
valores em torno de US$5.350/ton 
em meados de março. As cotações 
no primeiro trimestre de 2022, que 
fecharam com alta de 8%, refleti-
ram a menor oferta, com a produ-
ção reduzida na Nova Zelândia e 
nos Estados Unidos, enquanto a 
demanda seguiu firme em meio à 
reabertura das economias. 

No entanto, os impactos da guer-
ra russo-ucraniana e a nova onda 
da Covid-19 na China inverteram 
a tendência dos preços, o que co-
locou as cotações internacionais 
em uma trajetória baixista. Desde o 
início do segundo trimestre até me-
ados de maio, o preço médio dos 

derivados lácteos no leilão GDT já 
havia sofrido queda de 11%. 

O grande problema está na de-
manda global de leite. Com rela-
ção à China, as medidas restritivas 
impostas pelo governo, devido ao 
novo surto da Covid-19, além de 
seu efeito negativo sobre o consu-
mo de produtos lácteos no país, 
promoveram novos impactos nas 
cadeias logísticas globais, o que 
tem um impacto direto nas im-
portações chinesas, que registra-
ram queda de 28,6% em março, 
se comparado com o mesmo mês 
de 2021. 

Além da China, a guerra da Rússia 
e Ucrânia tem impacto negativo 
no consumo global de produtos 
lácteos. A perspectiva de menor 
crescimento da economia global 
e o aumento da inflação, que são 

alguns dos reflexos da guerra, tem 
um impacto negativo na renda, o 
que afeta negativamente o con-
sumo de lácteos – os produtos 
lácteos têm a característica de ter 
uma elevada elasticidade-renda, 
ou seja, o consumo tende a reagir 
às variações de renda.

Considerando este cenário, uma 
continuidade da trajetória baixista 
nos preços globais tende a deses-
timular as exportações brasileiras 
de derivados de leite. Como será 
abordado à frente, a balança co-
mercial brasileira, que historica-
mente é bastante negativa, esteve 
em patamar menos negativo re-
centemente devido aos elevados 
preços globais e taxa de câmbio 
desvalorizada terem estimulado 
um maior volume de exportações, 
reduzindo importações.

Fluxo global de produtos lácteos (milhões de toneladas de equivalente de leite)

Fontes: Fonterra e StoneX. Elaboração: StoneX.
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Em 2021, importação de lácteos 
foi a menor em sete anos
Cenário econômico e valores internacionais contribuíram 
para o saldo da balança menos negativo no ano passado

Com uma demanda superior à ca-
pacidade interna de produção, o 
Brasil é um país importador de pro-
dutos lácteos. Tradicionalmente, 
Argentina e Uruguai são os princi-
pais parceiros comerciais do Brasil 
na compra de leite em pó e queijos 
- países cujo preço do leite tende a 
ser, historicamente, mais competi-
tivo que o brasileiro. 

Em 2021, no entanto, mesmo com 
a balança ainda negativa, ou seja, 
com as importações superando 

as exportações, o saldo final foi o 
menos negativo desde 2015 - re-
flexo direto do cenário econômico 
e dos preços do leite no mercado 
internacional. Considerando um 
cálculo de equivalência de leite nos 
derivados transacionados, as ex-
portações brasileiras no ano pas-
sado foram as maiores desde 2017, 
enquanto as importações caíram 
para a mínima desde 2014. 

A desvalorização do real, e o au-
mento dos valores internacionais, 

referenciados pelo GDT, tornaram o 
leite brasileiro mais competitivo no 
cenário internacional, aumentan-
do o interesse externo. Ao mesmo 
tempo, o preço pago ao produtor 
brasileiro no ano passado não au-
mentou no mesmo nível que a refe-
rência internacional, o que acabou 
desestimulando as importações, 
por tornar o produto externo me-
nos competitivo internamente.

Evolução da balança brasileira 
de lácteos (milhões de litros de 
equivalente de leite)

Saldo da balança brasileira de lácteos 
(milhões de litros de equivalente de leite)

Fluxo dos derivados em 2021 (mil toneladas)

Fonte: ComexStat.
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Minas Gerais seguiu como destaque 
na exportação de lácteos em 2021
Participação das exportações mineiras de lácteos chegou 
em 29% do total nacional em 2021, a maior desde 2017

Assim como na produção nacio-
nal de leite, Minas Gerais também 
é protagonista na exportação dos 
derivados para fora do país.

Em 2021, quando as exportações 
brasileiras de lácteos cresceram 
18% em relação a 2020, para 201 
milhões de litros equivalentes de 
leite, as exportações de lácteos 
com origem mineira saltaram 37%, 

para 57 milhões de litros equiva-
lentes. Isto representa 29% das ex-
portações nacionais, e foi o maior 
volume de lácteos exportado por 
MG desde 2017. 

Seguindo as exportações minei-
ras, os laticínios de São Paulo e Rio 
Grande do Sul vêm logo atrás em 
volume exportado, com 27% e 25% 
de representatividade nacional.

Assim como em anos anteriores, 
o leite condensado foi o principal 
produto lácteo exportado com 
origem em Minas Gerais em 2021, 
seguido pelo leite em pó integral 
e queijos. O principal destino para 
o leite mineiro exportado foi a Ar-
gélia, com cerca de ¼ dos embar-
ques, seguido pelos EUA.

Participação de MG nas exportações 
brasileiras (milhão de litros de 
equivalente de leite)

Derivados lácteos exportados por 
MG em 2021 (milhões de litros de 
equivalente de leite)

Fonte: ComexStat.
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A soja em Chicago em 2021
Produção concentrada movimentou os preços no ano passado

O mercado de soja tem sua ofer-
ta extremamente concentrada em 
apenas três países: Brasil, Estados 
Unidos e Argentina. Com isso, o que 
acontece em qualquer um desses 
países afeta diretamente o balanço 
mundial de oferta e demanda.

O ano passado começou com os 
preços internacionais da soja, na 
Bolsa de Chicago, sustentados, 
diante das perspectivas de um 
balanço apertado, com estoques 
muito restritos da oleaginosa tam-
bém nos Estados Unidos. 

Contudo, a partir da metade do 
ano, as cotações da soja voltaram 
a cair, diante das perspectivas de 
um resultado positivo para a safra 
norte-americana, que começaria 
a ser colhida em setembro, e com 

as estimativas de recorde para o 
Brasil, favorecendo uma situação 
menos apertada para o balanço 
mundial. Pelo lado da demanda, as 
vendas de exportação mais fracas 
dos Estados Unidos também con-
tribuíam para a queda dos preços.

Já nos últimos meses de 2021, as 
cotações da soja voltaram a subir 
diante do clima seco no Sul do 
Brasil, que acabou condicionando 
uma quebra significativa, afastan-
do a produção da possibilidade de 
alcançar um novo recorde. A Ar-
gentina também viu suas lavouras 
sofrerem com a falta de chuvas, 
num segundo ano consecutivo de 
La Niña, o que reduziu também o 
potencial produtivo do país.

Com essas perdas da América do 

Sul, já havia a previsão de que o 
consumo mundial de soja ficas-
se acima da produção no ciclo 
2021/22. A situação de desequilí-
brio entre a oferta e a demanda só 
não foi mais significativa devido às 
perspectivas de um potencial me-
nor consumo chinês de soja. Como 
já destacado, as vendas de expor-
tação dos Estados Unidos vinham 
mais fracas, sendo a China a prin-
cipal responsável pela diferença 
observada frente ao ano anterior. 
Além disso, por mais que o país 
asiático seja o grande importador 
mundial de soja, as margens ruins 
da indústria chinesa de carnes já 
vinham sendo acompanhadas, 
trazendo preocupações quanto 
ao consumo de rações.

Cotações da soja na CBOT – contínuo (c/bu)

Fonte: CME. Elaboração: StoneX.
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Perspectivas para 2022
Safra dos EUA deve ter ajustes na área plantada de soja

Diante das perspectivas de per-
das de safra na América do Sul e 
da invasão da Ucrânia pela Rús-
sia, iniciada no final de fevereiro, 
as cotações da soja tem registrado 
bastante volatilidade e se mantido 
em patamares sustentados.

O impacto da guerra sobre o mer-
cado de soja é indireto, por meio 
do óleo de girassol, uma vez que 
Ucrânia e Rússia se destacam na 
produção e nas exportações do 
produto. Com isso, uma diminuição 
da oferta de óleo de girassol tende 
a impactar os outros óleos, como 
o de soja, num momento em que 
o balanço mundial dos óleos vege-
tais não está folgado, com preços 
muito fortalecidos.

Além disso, o mundo como um 
todo enfrenta uma situação de avan-

ço generalizado de preços, com os 
governos tomando medidas para 
tentar conter a inflação. Nesse con-
texto, destaca-se a medida do gover-
no da Indonésia de banir as exporta-
ções de óleo de palma, para tentar 
baixar os preços domésticos do óleo 
de cozinha, mas que tem resultado 
em impactos em todo o mercado de 
óleos vegetais ao redor do mundo.

Voltando-se especificamente ao 
mercado de soja, as atenções es-
tão muito centradas na safra nor-
te-americana, com as perspectivas 
de forte aumento de área plantada. 
Caso esse crescimento de área se 
confirme, com um nível de produti-
vidade dentro da tendência, a pro-
dução seria recorde, o que poderia 
contribuir para um balanço mais 
folgado. Além disso, há preocupa-

ções com a demanda chinesa, com 
as importações do país devendo 
ficar mais baixas no ciclo 2021/22, 
situação potencializada pela polí-
tica de tolerância zero em relação 
à Covid-19.

Os atrasos no plantio da safra 
dos EUA podem potencializar ain-
da mais o crescimento da área de 
soja no país, com ganhos de última 
hora sobre o milho, uma vez que a 
oleaginosa tem um ciclo algumas 
semanas mais tardio que o cereal. 
Dessa forma, a safra norte-ameri-
cana pode condicionar um balanço 
mundial mais folgado, mas é im-
portante destacar que muita coisa 
ainda pode mudar tanto pelo lado 
da oferta, quanto da demanda, já 
que o ciclo 2022/23 está apenas 
começando.

Produção de soja – EUA (milhões de toneladas)

Fonte: USDA. Elaboração: StoneX.
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Produção de soja no Brasil
Brasil conta com a vantagem de ainda ter áreas 
para expansão do cultivo agrícola

Ao longo do processo de expan-
são da fronteira agrícola, o solo 
brasileiro vem passando por uma 
alteração de sua cobertura vege-
tal original, com destaque para o 
Cerrado, que ocupa um quarto da 
área total do país, 204 milhões de 
hectares. Este bioma avança sobre 
11 estados e tem ganhando impor-
tância na agropecuária ao longo do 
tempo, tornando-se a região mais 
importante para a atividade.

A cultura da soja foi a grande res-
ponsável pelo aumento da área em 
estados que fazem parte do Cer-
rado. Nos últimos 20 anos, a área 
plantada da oleaginosa nestes es-
tados cresceu 178%. 

Esse aumento da área cultivada 
de grãos levou a mudanças no uso 

e na cobertura da terra. Conside-
rando o bioma Cerrado, 70% das 
alterações ocorreram em áreas de 
pastagem e de outras culturas, ao 
invés de ocupar vegetação nativa 
com desmatamento.

O potencial de conversão de no-
vas áreas em plantio de soja ainda 
é grande e a cultura deve continuar 
avançando nos próximos anos.

A produção brasileira de soja 
tinha o potencial de superar os 
145 milhões de toneladas no ciclo 
2021/22, situação que acabou frus-
trada pela seca que impactou as 
lavouras na região Sul e no Mato 
Grosso do Sul. 

De qualquer forma, a área planta-
da da oleaginosa vem aumentando 
ano a ano, atingindo 40,7 milhões 

de hectares, de acordo com a Sto-
neX. Desde o início da década de 
2000, a área brasileira de soja cres-
ceu a uma taxa média anual de 5%.

Apesar de áreas de ocupação 
mais recente, com a expansão da 
fronteira agrícola, contarem com 
mais espaço para novos avanços 
da área agrícola, destaca-se que 
o crescimento da cultura da soja 
ocorreu, e continua ocorrendo, 
em todas as regiões do país. Além 
da presença das pastagens, com 
grande potencial de conversão à 
agricultura, destacando a predo-
minância da pecuária extensiva no 
país, o desenvolvimento da segun-
da safra de milho (safrinha) tam-
bém teve expressiva contribuição 
para a ampliação da área de soja.

Produção de soja e milho – Brasil (milhões de toneladas)

Fonte: Conab e StoneX. Elaboração: StoneX. *Estimado StoneX.
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Produção de soja em Minas Gerais
Safra de soja em Minas Gerais tem crescido ano a ano

O processo de expansão da área 
plantada de soja foi observado em 
Minas Gerais, destacando que o es-
tado é um importante produtor de 
milho primeira safra. Mesmo assim, 
a área de milho verão recuou nos 
últimos anos, dando maior espaço 
para a soja, enquanto aumentou o 
cultivo do cereal no inverno.

Minas Gerais deve encerrar a co-
lheita ocupando o posto de sexto 
maior produtor nacional de soja. 
Nos últimos anos, o estado tem 
disputado essa posição com São 
Paulo, mas destaca-se que o resul-

tado de 2021 foi excelente, com a 
produção do IBGE no ano em 6,98 
milhões de toneladas, 12,5% a 
mais que o registrado em 2020.

É importante destacar que, além 
do crescimento de área, a soja tem 
se beneficiado dos avanços de 
produtividade, com a adoção de 
sementes mais tecnológicas e téc-
nicas de manejo avançadas. Para o 
ciclo 2021/22, a StoneX estima uma 
produtividade de 3,78 toneladas 
por hectare na média para Minas 
Gerais, com a produção alcançan-
do 7,9 milhões de toneladas. 

Do total de soja produzido por Mi-
nas Gerais, destaca-se que 17,2% 
passaram, de alguma forma, por 
cooperativas do estado em 2019. 
Em 2020, esse percentual ficou em 
12,5%, praticamente a mesma pro-
porção de 2021, 12,4%. Apesar des-
sa aparente queda de participação 
do cooperativismo em relação à 
produção de soja mineira, ressal-
ta-se que, em volumes absolutos, a 
produção da oleaginosa que passa 
pelas cooperativos tem crescido 
ano a ano.

Produção de soja e participação das cooperativas – MG (mil toneladas)

Fontes: IBGE, OCEMG e StoneX. Elaboração: StoneX.
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O mercado internacional do milho em 2021
Clima na América do Sul, novas variantes da Covid-19, problemas 
logísticos e importações da China guiaram as cotações

O primeiro semestre de 2021 foi 
marcado por uma alta generaliza-
da dos preços do milho no mer-
cado mundial. Esse movimento 
resultou, principalmente, das ele-
vadas compras chinesas, das ad-
versidades climáticas na América 
do Sul, especialmente no Brasil, e 
de estoques globais apertados. 

Por outro lado, a partir do início 
do terceiro trimestre, projeções oti-
mistas para a produção da Ucrânia 
naquele ano, que desde a tempo-
rada 2008/09 está entre os quatro 
principais exportadores do cereal, 
aumentaram a expectativa em tor-
no de um acirramento da competi-
ção entre os países exportadores. 

Além disso, vale destacar também 
os danos logísticos causados pelo 
furacão Ida no Golfo dos EUA, que 
resultaram na redução do ritmo de 

embarques e aumentaram o risco 
de possíveis redirecionamentos da 
demanda pelo milho norte-ameri-
cano para outros players, com o 
objetivo de suprir demandas de 
curto prazo. Desse modo, os pre-
ços do cereal dos EUA foram im-
pactados negativamente, afetando 
também as cotações na CBOT.

É importante comentar, ainda, so-
bre a elevada preocupação com 
novas variantes da Covid-19, que 
foram responsáveis pela devolução 
de praticamente todos os ganhos 
registrados na primeira metade 
do ano pelos futuros do milho em 
Chicago ao longo do terceiro tri-
mestre.

Nos três últimos meses de 2021, 
as cotações do grão se recupera-
ram parcialmente, voltando a se 
posicionar ao redor de US¢ 600,00/

bu, encerrando 2021 com uma alta 
anual de mais de 20%. A tendência 
observada no final de 2021, e que 
continuou no início de 2022, foi 
motivada, em grande parte, pela 
preocupação com a safra 2021/22 
de milho na América do Sul, já que, 
apesar de um início promissor no 
Brasil, com elevados volumes de 
chuvas e um acelerado ritmo de 
plantio, a irregularidade das pre-
cipitações nos últimos dois meses 
do ano prejudicou consideravel-
mente a safra de verão na região 
Sul. Por fim, vale destacar como fa-
tores de alta para o final de 2021 as 
tensões entre Rússia e Ucrânia, que 
viriam a se intensificar futuramen-
te, e as expectativas em torno da 
continuidade de uma forte presen-
ça chinesa como compradora de 
milho no mercado internacional.

Cotações contínuas do milho na CBOT (US¢/bu)

Fonte: CME. Elaboração: StoneX.
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Início de 2022 e perspectivas para 
o cereal nos próximos meses
Em meio a um balanço apertado e incerteza relacionada à oferta, 
safras do Brasil e EUA receberão ainda mais atenção

Como comentado, as preocupa-
ções com o clima na América do 
Sul continuaram sendo um fator 
altista no início de 2022. Além do 
Brasil, a Argentina também enfren-
tou adversidades climáticas, o que 
contribuiu para a manutenção dos 
preços em patamares fortalecidos. 
Contudo, não é possível falar do 
mercado do milho em 2022 – e 
talvez de qualquer commodity – 
sem tratar do conflito entre Rússia 
e Ucrânia. 

Com o início das invasões rus-
sas, que começaram no final de 
fevereiro, desenhou-se um cenário 
marcado por uma grande volati-
lidade nos preços do cereal, que 
eram direcionados por especu-
lações em relação à guerra, mas 
com uma tendência de alta das 
cotações sendo dominante. Se em 
2021 a elevada produção ucraniana 

chegou a ser motivo de queda nos 
preços em função das expectativas 
em torno de um acirramento da 
competição entre os exportadores, 
em 2022, os embarques ucrania-
nos se tornaram um fator altista. 
Com a interrupção das operações 
portuárias na Ucrânia, o país ficou 
impossibilitado de escoar o milho, 
reduzindo consideravelmente a 
disponibilidade do cereal. 

Além do impacto no curto prazo, 
a guerra deve promover também 
mudanças na dinâmica global de 
oferta e demanda para a próxima 
temporada. O plantio do cereal 
começou no país entre o final de 
abril e o início de maio e, com a 
continuidade dos conflitos durante 
o período de semeadura, a safra no 
país não deve sair ilesa, limitando 
o excedente exportável ucraniano 
e, ao que tudo indica, direcionando 

o mercado para mais um ano de 
estoques restritos.

Em meio a essa situação, a expec-
tativa em relação à safra 2022/23 
dos EUA e à safrinha 2021/22 do 
Brasil será muito grande, visto que 
qualquer problema acentuaria o já 
apertado balanço global de oferta 
e demanda. O USDA projeta uma 
redução na produção de milho nos 
EUA em relação ao ano anterior, o 
que não ajudaria a aliviar o cenário 
vivenciado. Contudo, é possível que 
haja alguma surpresa positiva na 
área plantada e na produtividade. 

No Brasil, apesar de todas as in-
certezas relacionadas à seca, prin-
cipalmente envolvendo a safrinha, 
o país caminha para uma produção 
recorde em 2021/22, o que deve 
permitir que o país aumente ainda 
mais sua relevância no comércio 
internacional do cereal.

Produção de milho (milhões de toneladas)

Fonte: USDA, Conab, StoneX e BCBA. Elaboração: StoneX. E*stimativa do USDA
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Produção de milho no Brasil
Apesar de mais arriscada, safrinha passou a dominar oferta 
do cereal e Centro-Oeste se tornou referência em sua produção

O milho é cultivado em todas as 
regiões do país, mas até meados 
da década de 2000, o Sul e Sudeste 
do Brasil eram as principais regiões 
produtoras. Sua área tem avança-
do fortemente nos últimos anos e 
esse crescimento foi puxado pela 
segunda safra, que concentra atu-
almente a maior parte do plantio 
do cereal. A semeadura da segun-
da safra acompanha a soja, uma 
vez que o cereal é cultivado após 
a oleaginosa.

Por outro lado, a área plantada de 
milho primeira safra tem caído em 
todas as principais regiões do Bra-
sil. Uma parte significativa da área 
que era anteriormente destinada 
ao plantio da safra de verão pas-
sou a ser utilizada para o plantio 
da soja, movimento que foi possi-
bilitado pela maior viabilidade da 
safra de inverno do cereal.

Além de uma mudança na sa-
zonalidade da oferta de milho, a 
expansão da safrinha também al-
terou sua configuração espacial e 
a região Centro-Oeste se tornou a 
mais importante para o cultivo do 
grão. Nos estados do Norte e Nor-
deste, em especial os do MATOPI-
BA, que configuram uma área de 
expansão mais recente, a produção 
de milho também avançou, mesmo 
que menos intensamente.

Além da expansão da área, o ex-
pressivo crescimento da produção 
brasileira de milho também se 
deve ao avanço da produtividade. 
O avanço genético e técnico permi-
tiu uma considerável elevação do 
rendimento das lavouras de milho 
no país. Considerando a safra total 
do cereal, o Brasil obteve rendimen-
to médio de 3,26 toneladas/ha em 
2000/01, enquanto em 2019/20, esse 

número chegou a 5,5 toneladas/ha.
Mesmo com essa tendência de 

aumento da produtividade e con-
sequentemente da produção, não 
é estranho observar fortes osci-
lações de um ano para o outro. A 
agricultura sempre está sujeita a 
riscos climáticos, mas o ciclo de 
inverno do cereal é especialmen-
te mais arriscado, uma vez que as 
lavouras precisam se desenvolver 
logo antes do começo da estação 
seca no país. Desse modo, em anos 
de clima mais adverso ao desen-
volvimento do cereal, a produção 
pode ficar bem abaixo de seu po-
tencial, como ocorreu em 2020/21, 
quando o país produziu 59,2 mi-
lhões de toneladas, sendo que as 
perspectivas antes dos impactos 
climáticos apontavam para uma 
produção acima de 80 milhões de 
toneladas.

Produção de milho verão – Brasil (milhões de toneladas)

Fonte: Conab e StoneX. Elaboração: StoneX. *Estimado StoneX.

��

��

��

��

�

�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
��
��

� �� �� �� �

Painel Coop 202250



Produção de milho safrinha – Brasil (milhões de toneladas)

Produção de milho por safra – Brasil (milhões de toneladas)

Produção de milho no Brasil
Apesar de mais arriscada, safrinha passou a dominar oferta 
do cereal e Centro-Oeste se tornou referência em sua produção

Fonte: Conab. Elaboração: StoneX. *Estimado Stone.
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Produção de milho em Minas Gerais
Parte da área destinada à primeira safra foi redirecionada à soja, 
mas produção da safrinha cresceu no estado

Seguindo a mesma tendência ob-
servada pela produção brasileira 
de milho, a área destinada à produ-
ção da safra de verão do cereal no 
estado vem perdendo espaço ao 
longo dos últimos anos para soja, 
ao mesmo tempo em que a área 
semeada na safra de inverno tem 
aumentado. Apesar do recuo na 
área da primeira safra do milho, o 
estado segue como um dos princi-
pais produtores da safra de verão, 
visto que os ganhos de produtivi-
dade limitaram o recuo na oferta.

A StoneX estima uma produção 
de 6,4 milhões de toneladas na 
safra mineira de milho verão em 
2021/22, colocando o estado como 
a principal origem do milho produ-

zido pelo país no primeiro semes-
tre do atual ciclo.

Ao analisar a safra de inverno, por 
mais que ela tenha ganhado im-
portância no estado ao longo dos 
últimos anos, devendo atingir 2,5 
milhões de toneladas em 2021/22, 
segundo estimativa da StoneX, o 
que representaria cerca de 28% do 
total produzido em Minas Gerais na 
temporada atual, sua representati-
vidade na safrinha como um todo 
ainda é baixa – apenas 2,8%. Ain-
da assim, caso as estimativas se 
confirmem, o estado seria o sexto 
maior produtor do milho safrinha.

Ao analisar a representatividade 
das cooperativas no mercado de 
milho mineiro, é possível observar 

um aumento de sua importância 
nos anos recentes. Em 2019, cer-
ca de 8%, ou 614,8 mil toneladas 
de todo o milho produzido por 
Minas Gerais passou pelas coope-
rativas do estado. Em 2020, esse 
volume aumentou para 879,6 mil 
toneladas, o que equivale a 11% 
do total gerado pelo estado. Em 
2021, esse número recuou para 862 
mil toneladas, algo que pode ser 
considerado como natural, dada a 
significativa redução na produção 
mineira naquele ano. Ainda assim, 
a participação do cooperativismo 
aumentou, visto que 13% do total 
produzido no estado passou pelas 
cooperativas.

Produção de milho e participação das cooperativas – MG (mil toneladas)

Fontes: Conab, OCEMG e StoneX. Elaboração: StoneX.
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Cotações do trigo avançam 
em Chicago em 2022
Conflito entre Rússia e Ucrânia sustenta patamar 
elevado de preços no mercado futuro

O trigo é um dos alimentos mais con-
sumidos no mundo, com principal 
destinação para a alimentação hu-
mana, uma vez que é essencial para 
a segurança alimentar de diversas 
nações. A produção global está con-
centrada na União Europeia, China, 
Índia, Rússia e Ucrânia. O que ocorre 
nesses países afeta diretamente o 
nível de preços internacional. 

O início de 2022 foi marcado por 
elevações históricas para o preço 
futuro contínuo do trigo na Bolsa 
de Chicago. Em boa parte, o cená-
rio altista foi condicionado pelo 
conflito entre Rússia e Ucrânia. 

O impulso registrado nos preços 

após a invasão do território ucrania-
no elevou o patamar de preços a um 
nível que persiste, três meses após o 
início do conflito. Os preços oscilam 
entre notícias sobre a continuidade 
da guerra no Mar Negro, condições 
climáticas desfavoráveis ao redor do 
mundo e aumento da inflação global.

Ainda no Hemisfério Norte, a sa-
fra de trigo vermelho de inverno e 
de primavera nos Estados Unidos 
está sob risco de rendimentos me-
nores, causados pelas condições 
climáticas desfavoráveis, com seca 
persistente sendo observada nas 
principais regiões produtoras.

Na Índia, segundo maior produtor 

de trigo global, a safra atual vem 
recebendo atenção após projeções 
recentes de redução dos rendimen-
tos também causados pela seca e 
níveis recordes de temperaturas ele-
vadas. Esse cenário levou a restri-
ções nas exportações do país, uma 
vez que com menor oferta interna 
e aumento de preços domésticos, 
dificuldades no acesso ao trigo 
agravariam o cenário interno. 

Na França, principal produtor na 
União Europeia, o trigo mole tam-
bém obteve redução nas estima-
tivas recentes feitas pelo governo, 
com registros de condições climá-
ticas desfavoráveis.

Variação dos preços do trigo no contrato contínuo em 2022 (US¢/bushel)

Fontes: StoneX e ICE. Elaboração: StoneX.
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Produção de trigo no Brasil
Trigo apresenta estabilidade na variação do volume produzido 
em uma década, mas com indícios de aumento recente

No Brasil, o trigo tem forte presen-
ça na Região Sul, especialmente no 
Paraná e Rio Grande do Sul. Em ter-
mos de área de cultivo, o país pos-
sui atualmente uma área de 2,4 mi-
lhões de hectares, cuja produção 
ficou em 6,35 milhões de toneladas 
em 2020, segundo o IBGE. Desse 
total, 1,12 milhão de hectares se 
encontravam no Paraná e 954 mil 

hectares no Rio Grande do Sul, cuja 
semeadura começa a partir da se-
gunda quinzena de maio.

O crescimento da produção ao lon-
go do tempo se deve à recuperação 
do nível de produtividade e amplia-
ção da área plantada, que, segundo 
estimativas da StoneX, deve alcançar 
3,4 milhões de hectares na safra de 
2022/23, com um aumento propor-

cional da produção, que pode su-
perar 10 milhões de toneladas. Essa 
projeção reflete a alta do dólar e a 
valorização da commodity no mer-
cado interno e externo, que assim 
deve estimular o plantio do grão no 
país, levando a um incremento de 
20% na área plantada, que, se con-
cretizando, tende a resultar em uma 
safra recorde.

Evolução da área e rendimento do trigo no Brasil 

Fonte: IBGE. Elaboração: StoneX.
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Produção de trigo em Minas Gerais
Estado alcançou área plantada de 95 mil hectares em 2020

O histórico recente do trigo produ-
zido em Minas Gerais indica forte 
crescimento na última década. Em 
2011, para estimular o fomento à 
cultura, o Decreto nº 45.756 criou o 
Programa de Desenvolvimento da 
Competitividade da Cadeia Produ-
tiva do Trigo em Minas Gerais (co-
nhecido como Comtrigo), que esta-
beleceu mecanismos de incentivo 
à produção de trigo e que colheu 

resultados dois anos depois. 
Em 2013, os bons preços de co-

mercialização estimularam os 
produtores, contribuindo para o 
crescimento na área de plantio, 
que registrou um salto de 36,2 mil 
hectares na safra de 2013, para 
68 mil hectares na safra de 2014 – 
variação de expressivos 87,8%. O 
cultivo do cereal continuou a cres-
cer e levantamentos mais recentes 

realizados pelo IBGE indicam uma 
área de 95 mil hectares em 2020.

Em estados brasileiros como Mi-
nas Gerais, Goiás, Distrito Federal, 
Mato Grosso do Sul e Bahia, o trigo 
pode ser produzido em dois sis-
temas de cultivo: de sequeiro, em 
meados de janeiro e no sistema de 
irrigação, com início do plantio em 
meados e abril.

Evolução da área e rendimento do trigo em Minas Gerais

Fonte: IBGE. Elaboração: StoneX.
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Fontes: OCEMG, IBGE e StoneX. Elaboração: StoneX.

O papel do cooperativismo 
mineiro no mercado de trigo
Cerca de 20% do trigo de Minas Gerais passou por uma cooperativa

Apesar de Minas Gerais não possuir 
uma elevada participação na pro-
dução de trigo no Brasil e ser res-
ponsável apenas por cerca de 2,2% 
da produção nacional, o cenário 
internacional tem incentivado a 
expansão do cultivo, ao demons-
trar que a concentração realizada 

por alguns países também tem seu 
lado negativo.

Dentro do mercado mineiro, as 
cooperativas associadas ao Siste-
ma Ocemg ampliaram seu papel no 
último ano. No volume total de tri-
go, a participação das cooperativas 
saltou de 8,5% em 2020, para 19% 

em 2021. Em números absolutos, o 
crescimento foi de 8 mil toneladas 
no comparativo entre 2020 e 2021. 
As principais cidades que registram 
participação neste crescimento 
são Unaí, São Gotardo, Iraí de Mi-
nas e Patrocínio.

Produção de trigo e participação das cooperativas – MG (mil toneladas)
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O algodão no mercado internacional 
A demanda pela pluma se recuperou após a pandemia, 
sustentando os preços diante de uma quebra da oferta em 2021 

A trajetória dos preços de algodão 
demonstrou uma alta expressi-
va ao longo de 2021. No geral, as 
commodities agrícolas tiveram 
desempenho positivo nas bolsas 
internacionais, sendo que a plu-
ma experimentou uma valorização 
na bolsa de Nova Iorque (ICE) de 
42,6% no período de um ano, pas-
sando de US$78,97/libra-peso para 
US$112,6/libra-peso. A tendência 
de alta se manteve em 2022, com a 
cotação da fibra avançando 33,8% 
em cinco meses. 

Dessa forma, a valorização do al-
godão em Nova Iorque ocasionou o 
encarecimento da pluma no merca-
do interno brasileiro. Analisando as 

cotações pelo indicador do algodão 
em pluma CEPEA/Esalq, percebe-se 
que a fibra valorizou 59% em 2021 – 
passando de R$379/libra-peso para 
R$640/libra-peso. 

Segundo estimativas do USDA, a 
oferta global de algodão estima-
da para a safra 2021/22 é de 25,79 
milhões de toneladas e a demanda 
mundial ficou em torno de 26,77 mi-
lhões. Isso significa que o consumo 
global de algodão apresentou alta 
em dois ciclos seguidos, se recupe-
rando após a contração durante a 
pandemia de Covid-19. Em 2021, a 
retomada da circulação de pessoas 
após o início da vacinação contra 
a doença impulsionou o mercado 

têxtil. Além de um aumento expressi-
vo na demanda, os investidores têm 
apostado no algodão após este ter 
se mostrado lucrativo para especu-
lação, o que ajudou a sustentar os 
preços ao longo do ano. 

No entanto, a produção mundial 
não conseguiu acompanhar o au-
mento do consumo, resultando na 
diminuição dos estoques e um balan-
ço de oferta e demanda (O&D) mais 
apertado. Ou seja, com o consumo 
maior e menor disponibilidade de 
algodão, somado ao aumento dos 
custos de produção e a variáveis es-
peculativas, os preços aumentaram.

Preços do algodão futuro e físico – ICE/NY e CEPEA/Esalq

Fontes: USDA, ICE/NY e CEPEA. Elaboração: StoneX.
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Brasil é um dos principais 
ofertantes da pluma
O avanço das exportações brasileiras é reflexo do crescimento 
da produção do algodão e melhora nas técnicas produtivas

O Brasil é um dos maiores produ-
tores globais de algodão. Na safra 
2020/21, o país colheu cerca de 2,4 
milhões de toneladas de algodão 
em pluma, exportando 84% desse 
volume. Além da expansão da área 
semeada, a evolução técnica ao 
longo dos últimos anos permitiu 
que o país alcançasse uma maior 
produtividade e fornecesse um 
algodão com elevada qualidade. 
Desse modo, o Brasil ganhou cada 
vez mais espaço no mercado inter-
nacional da pluma e se tornou um 
dos principais exportadores

O cultivo do algodão no Brasil 
se concentra em dois estados, o 
Mato Grosso e a Bahia, que foram 
responsáveis por 90% da safra 
2020/21. Entre outros estados re-
levantes estão Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul e Goiás, que juntos 
ofertaram 6% de toda a fibra natu-
ral em pluma no último ciclo. 

O Mato Grosso é o maior produtor 
do país - sozinho, o estado colheu 
1,6 milhão de toneladas de algodão 
em pluma na última safra, 69% do 
total nacional, e a expectativa é de 
que ele continue sendo o principal 
ofertante por conta da possibilida-
de de crescimento da área plan-
tada. A Bahia é o segundo maior 
produtor, mas a sua participação 
relativa no total do Brasil é bem 
distante do Mato Grosso – de 572 
mil toneladas ou 20,3% do total 
produzido. 

Em 2021, os resultados da safra 
brasileira interromperam a tendên-
cia de alta que perdurava desde 
2015, devido às adversidades cli-

máticas. A seca no Centro-Oeste 
brasileiro no final de 2020 levou 
ao atraso no plantio e colheita da 
soja, postergando o plantio do al-
godão safrinha para uma época de 
maior restrição hídrica e desfavo-
rável para a cultura. Nesse cenário, 
alguns produtores substituíram a 
pluma pelo milho, diminuindo a 
área cultivada, além da perda de 
produtividade. Isso resultou na re-
dução de 22% da produção quan-
do comparado ao ciclo 2019/20. No 
entanto, já se observa uma recupe-
ração dos três indicadores – área 
plantada, produtividade e produ-
ção – para o ciclo 2021/22, incen-
tivada principalmente pelos preços 
internacionais mais elevados e pela 
demanda asiática aquecida. 

Produção e exportação de algodão em pluma no Brasil (milhões de toneladas)

Fontes: ComexEstat, Conab e USDA. Elaboração: 
StoneX. *Estimado Conab.
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Fontes: IBGE e Conab. Elaboração: StoneX. *Algodão em caroço. **Estimado IBGE.

O algodão em Minas Gerais 
Minas Gerais tem aumentado sua participação 
na produção nacional da fibra

Minas Gerais é um dos maiores 
ofertantes do algodão no país, no 
entanto, sua participação relativa 
no resultado de 2021 foi de apenas 
1,8% da produção nacional, dado 
que o mercado da pluma se con-
centra no Mato Grosso e na Bahia. 
Além disso, a maior parte da pro-
dução da fibra natural no estado 
se localiza no Noroeste de Minas, 
perto da fronteira com Goiás.

A produção em Minas Gerais cres-
ceu 43% entre 2015 e 2021, e o estado 
chegou a ofertar, em seu ápice, 168 

mil toneladas de algodão em caroço 
no ano de 2019. O resultado positivo 
é reflexo do avanço da área plantada, 
bem como da melhora das técnicas 
produtivas, fazendo com que Minas 
Gerais tenha a terceira maior produ-
tividade do país. As exportações do 
estado, por sua vez, também cres-
ceram nos últimos ciclos, chegando 
a mais de 26 mil toneladas em 2021, 
valor três vezes superior àquele regis-
trado em 2015. No entanto, a maior 
parte da produção é direcionada para 
o consumo doméstico.

O estado passou por uma quebra 
de safra em 2021, influenciada pela 
queda da área plantada (-33% em 
relação à 2020) e pela menor produ-
tividade. No entanto, as projeções in-
dicam que a produção em 2022 será 
maior do que no ano anterior, confi-
gurando uma recuperação da oferta 
da fibra no estado, acompanhando 
a tendência do resto do Brasil, que 
deverá aumentar o nível produtivo 
dada a atratividade dos preços.

Evolução da produção* em Minas Gerais (mil toneladas)

Distribuição da produção* de 
algodão – 2020 (toneladas)
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O papel do cooperativismo mineiro 
no mercado de algodão 
As cooperativas associadas ao Sistema Ocemg têm participação 
crescente para o resultado de Minas Gerais

Apesar de Minas Gerais não pos-
suir uma elevada participação na 
produção de algodão no Brasil e 
ser responsável apenas por cerca 
de 2% da oferta nacional, o estado 
é o 4º maior produtor doméstico. 
Por volta de 57% do total produzi-
do é exportado para países onde 
se tem importantes polos têxteis, 
como China, Vietnã e Paquistão. 
Entre 2015 e 2021 as exportações 
aumentaram mais de quatro vezes, 
chegando a 26,2 mil toneladas no 
ano passado. Ainda assim, a parti-

cipação do estado nos embarques 
nacionais é pouco representativa, 
correspondendo a cerca de 1,3%.

Dentro do mercado mineiro, as 
cooperativas associadas ao Sis-
tema Ocemg possuem um prota-
gonismo crescente na oferta do 
algodão. Nos três últimos anos, 
por exemplo, a participação do 
cooperativismo no volume total 
de algodão produzido e benefi-
ciado no estado tem crescido, res-
pondendo por 70,6% da produção 
do estado em 2021. Dessa forma, 

em um momento de quebra de 
safra significativa, o cooperativis-
mo mineiro conseguiu assegurar 
e expandir sua participação de 
algodão para 69,41 mil toneladas.

Com esse resultado, passou pelas 
cooperativas associadas ao Siste-
ma Ocemg o equivalente a 1,2% do 
algodão brasileiro em 2021. Nos úl-
timos três anos, a participação das 
cooperativas no resultado do estado 
sempre ficou acima de 25%, crescen-
do também em valor absoluto.

Produção de algodão e participação das cooperativas – MG (mil toneladas).

Fontes: OCEMG, IBGE e StoneX. Elaboração: StoneX.
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Perspectivas para o algodão em 2022 
Exportações brasileiras terão destaque no mercado 
internacional da pluma

As primeiras perspectivas para a 
safra 22/23 indicam uma deman-
da maior do que a oferta global, 
cenário que se prolongaria pelo 
terceiro ciclo seguido, revertendo 
as perdas da pandemia em 2020. 
Além disso, segundo estimativas 
do USDA, o Brasil pode ampliar 
suas exportações, uma vez que 
a oferta de algodão nos Estados 
Unidos, o maior exportador atual-
mente, tende a cair devido a uma 
quebra de safra resultante do clima 
seco. As projeções do órgão indi-
cam que o Brasil pode expandir as 
exportações em 27%, comerciali-
zando internacionalmente quase 

2,2 milhões de toneladas da pluma.
Além disso, segundo projeções do 

IBGE, a produção brasileira tende a 
crescer 11,6% na safra 2022/23. Nes-
se cenário, Minas Gerais passaria a 
ofertar mais de 112 mil toneladas de 
algodão em caroço, além de expandir 
sua área semeada em 8%, avançando 
para 28 mil hectares.

No entanto, é necessário considerar 
que a demanda pela pluma é sensí-
vel ao nível de atividade econômica. 
Quando o poder de compra das fa-
mílias diminui, seja por conta do au-
mento da inflação ou por queda da 
renda, o consumo de produtos têxteis 
é adiado. Dessa forma, um risco de 

desaceleração da economia global 
ou de recessão é mais negativo para 
a demanda pelo algodão do que para 
outros produtos agrícolas. Na atual 
conjuntura, a perspectiva de uma de-
saceleração da economia – causada 
tanto pela escalada da inflação, como 
pelas consequências do conflito entre 
Rússia e Ucrânia e quebra das cadeias 
logísticas – podem afetar a demanda 
externa e doméstica, contrastando 
com as projeções iniciais otimistas 
para a demanda global pela pluma 
em 2022/23. 

Estimativas de oferta e demanda globais (em milhões de toneladas)

Fontes: USDA e IBGE. Elaboração: StoneX. *Estimado IBGE.
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Carnes e 
Pecuária
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A carne suína no mercado internacional 
Assim como em 2021, exportações dos principais players 
devem recuar em 2022 devido à retração da demanda chinesa

Não é possível analisar o mercado 
internacional de carne suína sem 
dar destaque para a China. Segun-
do estimativas do USDA, o rebanho 
dos 11 países que mais criam suí-
nos é composto por 784 milhões 
de cabeças. Dessas, 449 milhões 
estão no país asiático, o que repre-
senta mais de 57% do total.

Em 2018 e 2019, esse massivo reba-
nho chinês foi dizimado pela Peste 
Suína Africana (PSA), doença que 
matou mais de 30% dos animais do 
país. Com isso, as importações chi-
nesas dispararam em 2020, com o 
volume de compras sendo quatro 
vezes maior que o registrado no ano 
anterior. Assim, os quatro principais 
players do mercado – União Europeia, 
Estados Unidos, Canadá e Brasil – vi-

ram suas exportações dispararem.
Esse novo nível de comercialização 

se prolongou pelos primeiros me-
ses de 2021, mas, a partir de maio, 
notou-se uma desaceleração. Isso 
porque o rebanho da China voltou a 
ter um tamanho similar ao registrado 
antes da PSA, resultando na diminui-
ção das importações. No agregado 
do ano, os chineses adquiriram um 
volume 20% menor que o de 2020.

Em 2022, as compras chinesas se-
guem declinando, situação que deve 
se manter até o final do ano. União 
Europeia, Estados Unidos e Canadá 
estão redirecionando suas produções 
para outros mercados, mas esse mo-
vimento provavelmente não será sufi-
ciente para compensar a diminuição 
do consumo chinês.

O Brasil, por outro lado, tem obtido 
mais sucesso na estratégia de diver-
sificação. Isso porque a carne do país 
é mais barata que a dos seus concor-
rentes, o que lhe dá vantagens com-
petitivas importantes. Assim, apesar 
das perspectivas também apontarem 
para uma retração no volume total de 
exportações em 2022, a queda deverá 
ser menos significativa devido ao for-
talecimento das relações comerciais 
com outros mercados. Em abril de 
2022, as exportações sem a participa-
ção da China foram de 52,2 mil tone-
ladas, frente a abril de 2021, quando 
o volume ficou em de 37,9 mil.

Importações mensais chinesas de carne suína (mil toneladas)

Exportações mensais brasileiras de carne suína (mil toneladas)

Fontes: Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e USDA. Elaboração: StoneX.
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Papel de Minas Gerais na produção 
nacional de carne suína 
Apesar do predomínio dos estados do Sul, produtores mineiros 
têm papel importante no abastecimento do mercado interno

No Brasil, a produção de carne 
suína está concentrada na região 
Sul. Em 2021, por exemplo, Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do 
Sul foram responsáveis por mais 
de 67% de toda a produção. Quan-
do se observa as exportações, o 
mercado se torna ainda menos 
diversificado, tendo partido des-
ses três estados 93,4% de todas 
as vendas brasileiras no mercado 
internacional.

Nesse sentido, a conjuntura exter-
na do mercado de proteína suína, 
em grande medida, acaba afetan-
do proporcionalmente mais os cria-
dores do Sul. Nas outras regiões 

produtoras do país, a influência 
acaba sendo mais indireta, uma 
vez que a dinâmica do mercado 
externo impacta os preços pagos 
aos produtores internamente.

Minas Gerais é um exemplo de 
estado que produz volumes con-
sideráveis de carne suína, mas 
que exporta quantidades irrisó-
rias. Exemplificando, apesar de 
ser o quarto maior produtor de 
carne suína do país, com folga, as 
exportações mineiras alcançaram 
apenas 17,6 mil toneladas em 2021, 
volume que representa somente 
3% da produção total do estado. 
Sendo assim, pecuaristas e frigorí-

ficos mineiros tendem a focar mais 
nos fundamentos domésticos, já 
que são eles que terão uma influ-
ência direta na produção.

Em 2021, Minas Gerais foi respon-
sável pelo abate de 6,55 milhões de 
suínos, quantidade que represen-
ta 12,4% do volume nacional. Isso 
resultou na produção de 576,9 mil 
toneladas de carne, das quais 559,4 
mil ficaram no mercado domésti-
co. No total, 11,8% de toda carne 
suína produzida no Brasil e 14,4% 
de toda a ofertada no mercado 
doméstico foram provenientes de 
Minas Gerais.

Produção de carne suína por estado brasileiro em 2021 (mil toneladas)

Fontes: IBGE e Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Elaboração: 
StoneX. *A estimativa para o consumo doméstico é feita através 

da subtração das exportações do volume total de produção
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Determinantes da produção 
nacional de carne suína 
Dificuldade de transferir o aumento dos custos para 
o preço de venda tornou a margem dos produtores negativa

Existem vários componentes de 
custos para os produtores de suí-
nos. Dentre eles, podemos des-
tacar os gastos com transporte, 
capital e mão de obra. Entretanto, 
apesar de não ser possível descar-
tar a participação desses fatores, 
sua importância se torna pequena 
quando comparada com os custos 
da alimentação dos animais. Nos 
últimos anos, esse componente 
representou algo entre 75% e 85% 
de todos os gastos do suinocultor.

Como o milho é o principal com-
ponente da ração, o custo dos 
produtores acaba variando em 
conjunto com os preços dessa 
commodity. Consequentemente, o 
preço de venda do animal também 
é determinado pelo grão: quando o 

milho se valoriza, o valor de venda 
do suíno também aumenta devido 
à transferência dos custos para o 
consumidor. 

O problema para os suinoculto-
res é que desde o início de 2021 
tem sido muito difícil a concreti-
zação desse repasse, uma vez que 
o consumidor brasileiro deixou de 
aceitar novas altas na cotação da 
carne. Enfrentando um cenário de 
desemprego alto e inflação acele-
rada, a alta de preços não conse-
gue ultrapassar um certo limiar. No 
segundo semestre do ano passado, 
somou-se a isso o arrefecimento 
da demanda chinesa, o que dificul-
tou ainda mais a transferência do 
aumento dos custos de produção. 
Assim, o produtor de suínos passou 

a conviver recorrentemente com 
margens negativas.

No restante de 2022, o mercado 
deve seguir bastante desafiador. O 
balanço de oferta e demanda do 
milho não está folgado, limitan-
do o recuo dos preços, apesar da 
perspectiva de um bom volume de 
produção na safrinha deste ano. 
Pelo lado das vendas, não há pers-
pectiva de grandes melhoras no 
quadro de desemprego e na ques-
tão inflacionária no curto prazo e 
as importações chinesas devem 
seguir em contração. Sendo assim, 
é provável que a suinocultura bra-
sileira siga atuando com margens 
negativas ou apertadas no restante 
de 2022.

Margem dos produtores: custo de produção (R$\kg)x preço de venda R$\kg)

Correlação entre preço do milho na B3 (R$\saca) e custos de produção (R$\kg)

Fontes: Embrapa e B3. Elaboração: StoneX. Obs: preço de custo e de venda utilizados dizem respeito ao estado do Paraná
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O cooperativismo de Minas Gerais 
no mercado de carne suína
Cerca de um décimo da produção do estado e 1% 
da nacional provém de cooperativas mineiras

Como visto, Minas Gerais possui 
um papel importante na cadeia 
brasileira de carne suína. Consi-
derando os anos de 2019, 2020 e 
2021, o estado foi responsável por 
12,3%, em média, de todos os aba-
tes realizados no país, o que garan-
te a ele a posição de 4º maior pro-
dutor nacional de proteína suína. 

Dentro desse volumoso mercado 
mineiro, as cooperativas associa-
das ao Sitema Ocemg possuem 
um papel importante. Embora elas 
não se destaquem no estágio de 

processamento da carne, parcela 
significativa dos animais vendidos 
para as indústrias foi produzida por 
suinocultores cooperados. Nos três 
últimos anos, por exemplo, a par-
ticipação da produção dos asso-
ciados no volume total de animais 
mandados para o abate nunca foi 
inferior a 7,9%, tendo alcançado a 
participação recorde de 9,0% em 
2020. Em termos absolutos, isso 
equivale a algo entre 460 e 570 mil 
animais por ano.

Esses valores permitem afirmar 

que cerca de 1,1% de toda produ-
ção nacional de proteína suína é 
fornecida pelos suinocultores mi-
neiros cooperados. Destrinchando 
a produção que “passa” por coo-
perativas no estado, ela se divide 
entre as localizadas no município 
de Patos de Minas e aquelas que 
se encontram em Pará de Minas. 
A primeira cidade mencionada é 
onde cerca de 80% da produção 
está concentrada, com os 20% res-
tantes ficando com a outra. 

Abate de suínos no estado de Minas Gerais (milhões de cabeças)

Fontes: OCEMG, IBGE e StoneX. Elaboração: StoneX.
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Mercado internacional de carne de frango 
Em 2022, espera-se estabilidade nas exportações dos 
principais players e avanço para o Brasil com contração da Ucrânia

Ao contrário do mercado de carne 
bovina e suína, o de carne de fran-
go não possui a China como princi-
pal demandante. Os consumidores 
dessa proteína são bastante pulve-
rizados, com nenhum país sendo 
responsável em 2021 por mais de 
10% do total das importações. Pelo 
lado dos exportadores, destaque 
para três grandes players: Brasil, 
Estados Unidos e União Europeia. 
Juntos, esses mercados ofertaram 
70,7% de toda a carne de frango 
adquirida no ano passado no mer-
cado internacional.

Para 2022, a perspectiva trazida 
pelo USDA é de estabilidade. Segun-
do o Departamento norte-america-
no, a produção global e o volume 
total de exportações se manterão 
bastante similares aos do ano pas-
sado em 100 milhões de toneladas e 
13,3 milhões de toneladas, respecti-

vamente. De modo geral, espera-se 
que o fortalecimento da demanda 
seja acompanhado pelo aumento 
dos custos com ração.

Um dos poucos players que en-
frentam mudanças importantes em 
2022 é a Ucrânia. Frente ao bloqueio 
imposto pelas tropas russas aos 
seus portos no mar Negro, o país 
está enfrentando grandes dificulda-
des de exportação, deixando de ser 
uma origem importante no merca-
do internacional de carne de fran-
go. No ano passado, os ucranianos 
haviam sido responsáveis por 3,2% 
da oferta desse tipo de proteína, su-
ficiente para lhes garantir a posição 
de 6º maior exportador.

Em grande medida, o país res-
ponsável por ocupar essa fatia de 
mercado perdida pela Ucrânia é 
o Brasil. Já sendo o maior expor-
tador do mundo (respondendo 

por 31,7% das vendas em 2021), 
ele deve aumentar ainda mais sua 
participação, sendo o único país 
entre os grandes players que no 
momento possui capacidade de 
expansão. De fato, as exportações 
brasileiras em 2022 superaram as 
de 2021 em todos os meses do pri-
meiro trimestre do ano.

Por fim, vale destacar que Es-
tados Unidos e Europa estão so-
frendo com surtos de gripe aviária, 
doença altamente contagiosa e 
que possui uma taxa de mortali-
dade próxima dos 100%. Apesar 
da morte de milhões de animais 
em ambos os lados do Atlântico, 
os prognósticos atuais não indicam 
grandes impactos na produção. 
Entretanto, caso as autoridades 
falhem em conter o surto, podem 
ocorrer alterações nesse cenário.

Volume de exportação de carne de frango (milhões de toneladas)

Fonte: USDA, Secretaria de Comércio Exterior do Brasil (Secex). Elaboração: StoneX.
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Papel de Minas Gerais na produção 
nacional de carne de frango
Estado é um dos que mais produz, ficando atrás 
de São Paulo e dos estados do Sul

O Paraná se destaca como princi-
pal produtor nacional de carne de 
frango, concentrando cerca de um 
terço de toda a produção brasileira. 
Abaixo dele, num segundo patamar, 
estão os outros dois estados da re-
gião Sul e São Paulo, cada um res-
ponsável por algo entre 11 e 15% do 
total nacional. Juntos, esses quatro 
estados responderam por 70,1% da 
oferta brasileira em 2021.

Em seguida, estão os estados de 
Minas Gerais e Goiás. Apesar de 
serem responsáveis por parcelas 
menos significativas que as dos 
estados mencionados anterior-
mente, eles ainda detêm uma fatia 
importante do mercado, ofertan-

do algo entre 6% e 8% da produ-
ção nacional.

Em 2021, Minas Gerais foi respon-
sável por 7,6% da oferta nacional, 
o que significa 1,11 milhão de to-
neladas de carne e o abate de 448 
milhões de aves.

Uma característica particular des-
se mercado de Minas, que é com-
partilhada com São Paulo, é sua 
baixa participação nas exportações. 
Por estarem próximos dos grandes 
centros consumidores brasileiros, 
a maior parte da produção mineira 
e paulista acaba sendo consumi-
da domesticamente, restando às 
exportações parcelas pouco signi-
ficativas. Em 2021, somente 13,1% 

da carne de frango processada em 
Minas deixou o mercado brasileiro, 
fazendo com que a participação do 
estado no total das exportações 
fosse de apenas 3,4%.

Como São Paulo e Minas Gerais 
exportam porcentagens pequenas 
da sua produção, a participação 
dos estados do Sul nos embarques 
acaba sendo ainda mais significa-
tiva. Em 2021, eles foram respon-
sáveis por 78,8% das exportações.

No agregado nacional, 70,9% da 
produção foi consumida domes-
ticamente e 29,1% foi ofertada no 
mercado internacional.

Produção brasileira de carne de frango em 2021 (milhões de toneladas)

Fontes: IBGE e Secretaria de Comércio Exterior 
do Brasil (Secex). Elaboração: StoneX.
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Perspectivas para o mercado 
brasileiro de carne de frango 
Demanda deve continuar aquecida, mas custos de produção preocupam

Como visto anteriormente, a maior 
parte da produção nacional de car-
ne de frango tem como destino fi-
nal o mercado doméstico. Sendo 
assim, a demanda do consumidor 
brasileiro tem um papel fundamen-
tal na determinação da lucrativida-
de desse setor.

Nesse sentido, os prognósticos 
para 2022 são favoráveis. Apesar 
do consumidor brasileiro se encon-
trar bastante desmonetizado, en-
frentando desemprego e inflação 
elevados, ele não deixa de consu-
mir proteína animal, sendo ela uma 
parte central de seus hábitos ali-
mentares. Como a carne de frango 
está entre as opções mais baratas, 
nota-se um processo de migração 

de demanda, com a proteína de 
frango ocupando uma parcela cada 
vez maior do consumo nacional. 
Segundo estimativas do USDA, o 
consumo desse tipo de carne no 
Brasil aumentou 7,0% entre 2018 e 
2022. No mesmo período, as ven-
das de carne suína ficaram prati-
camente estagnadas e as de carne 
bovina contraíram 7,7%

Quanto à demanda externa, as 
perspectivas também são positi-
vas. Mesmo com 2021 sendo o ano 
em que o Brasil mais exportou car-
ne de frango em sua história, em 
todos os quatro primeiros meses 
de 2022, as exportações superaram 
as do ano passado. Assim, existe a 
possibilidade de um crescimento 

das exportações na casa dos 10%.
O produtor tem que considerar, 

entretanto, os custos, principal-
mente com ração. Nos últimos 
anos, a participação dessa moda-
lidade nos gastos totais ultrapas-
sou os 70%, crescendo em conjun-
to com o milho, principal insumo 
para a produção de ração. Para o 
restante de 2022, a cotação desse 
grão deve se manter em patamares 
elevados mesmo com as perspecti-
vas positivas para a safrinha, dado 
o balanço ajustado entre oferta e 
demanda e o conflito na Ucrânia. 
Caso ocorram novas valorizações, 
elas podem acabar pressionando 
as margens de produção.

Variação percentual do consumo brasileiro de proteína animal (2018 = 100)

Fontes: Embrapa e B3. Elaboração: StoneX.
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O cooperativismo mineiro no 
mercado de carne de frango
Participação dos cooperados está crescendo, mas ainda 
representa uma parcela pequena da produção de Minas Gerais

As cooperativas associadas ao Sis-
tema Ocemg são responsáveis pela 
criação de quantidades expressivas 
de frangos destinados ao abate. Nos 
últimos três anos, o número de ani-
mais vendidos aos frigoríficos nunca 
foi inferior a 9 milhões de unidades, 
crescendo constantemente até atin-
gir 12,28 milhões em 2021.

Em termos absolutos, esses valo-
res são bastante significativos, re-

sultando na produção de volumes 
consideráveis de carne. Entretanto, 
frente ao tamanho e à força da in-
dústria alimentícia brasileira, esse 
volume acaba representando uma 
porcentagem pequena do total.

Analisando apenas o estado de Mi-
nas Gerais, o abate anual costuma 
superar 420 milhões de unidades de 
frango. Esse valor faz com que a par-
ticipação do cooperativismo na pro-

dução mineira fique limitado a cerca 
de 2,5%. Sendo assim, ainda existe 
grande espaço para crescimento.

Destrinchando a produção que 
“passa” por cooperativas no estado, 
ela se encontra quase que inteira-
mente concentrada na cidade de 
Pará Minas, responsável por algo 
muito próximo de 100% do total 
produzido pelas cooperativas as-
sociadas.

Abate de frangos das cooperativas associadas ao Sistema Ocemg (milhões de cabeças)

Fontes: OCEMG e IBGE. Elaboração: StoneX.
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O balanço global de O&D - Açúcar
As perspectivas do mercado apontam para um superávit 
global de açúcar na safra 2021/22 e 2022/23 (out-set)

Após duas safras (2019/20 e 
2020/21) do balanço global ope-
rando em déficit, as estimativas 
de produção apontam para uma 
retomada a patamares positivos 
na safra 2021/22, estendendo-se 
ao ciclo 2022/23. 

Sob a ótica global, para a safra 
2021/22 (out-set), a Tailândia e a 
Índia se destacam com uma expec-
tativa de crescimento na produção 
de 13,8% e 14,7%, respectivamen-
te. Em contra partida, o saldo per-
manece ajustado, especialmente 
devido à queda de produção nas 
Américas, com destaque para o 
Brasil, que deve apresentar uma 
redução de 14,6%.

Estima-se que a oferta global de 
açúcar para o ciclo corrente atin-

ja 189,3 milhões de toneladas, um 
crescimento de 3,0% em relação à 
safra passada. As perspectivas para 
a demanda, por sua vez, apontam 
para um crescimento de 0,9%, tota-
lizando 188,4 milhões de toneladas.

Para o ciclo 2022/23 (out-set), es-
tima-se um ganho de 2,8% em re-
lação à temporada corrente, o que 
leva a um saldo superavitário pro-
jetado de 4,1 milhões de toneladas. 
Tal cenário é sustentado, especial-
mente, pela expectativa de ganhos 
de produção na Tailândia, Índia e 
Brasil, devido às boas condições 
climáticas. 

Pelo lado da demanda, a expec-
tativa é de volta do crescimento do 
consumo, associada à perspectiva 
de retomada do crescimento eco-

nômico global, ainda que a possi-
bilidade de surtos localizados de 
Covid-19 se coloque como um pon-
to de atenção. No comparativo com 
o estimado para a safra corrente, 
projetamos um aumento anual de 
1,1% em 2022/23, totalizando 190,5 
milhões de toneladas (valor bruto). 

Em termos de balanço de O&D, 
como indicado anteriormente, 
projetamos que o saldo global de 
açúcar alcance um superávit de 4,1 
milhões de toneladas no próximo 
ciclo internacional, alcançando seu 
maior patamar desde o ano safra 
2017/18. Com isso, os estoques fi-
nais devem crescer para 79,5 mi-
lhões de toneladas (+5,4% a.a.), fa-
zendo com que a relação estoque/
uso chegue a 41,6% (+1,6 p.p.).

Estimativas para a produção global de açúcar (mil toneladas)

Estimativa do saldo global de açúcar (mil toneladas)

Fonte: StoneX, USDA, ISMA, OCSB, UNICA e outros. Elaboração: 
StoneX. *Estimativa. Todos valores em açúcar bruto.
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Preços do açúcar avançaram para 
os maiores níveis em cinco anos 
Problemas na safra do Centro-Sul brasileiro em 2021/22 deram sustentação 
às altas em Nova Iorque, mas avanços produtivos na Ásia limitaram 
ganhos ainda maiores

No ciclo internacional 2021/22 
(out-set), a retomada da demanda 
global após a crise mais aguda da 
pandemia de Covid-19 foi um dos 
principais drivers dos preços do 
açúcar. O apetite dos especulado-
res no mercado de commodities, 
por sua vez, ajudou no impulsiona-
mento das cotações internacionais.

Além disso, os estoques de pas-
sagem de 2020/21 para 2021/22 
vinham menores dado ao ciclo 
deficitário no saldo global, pres-
sionando as reservas já para a tem-
porada corrente. Na prática, isso 

contribuiu com os preços futuros 
elevados e acomodados na região 
entre US¢ 18,00/lb e US¢ 20,00/lb 
para o adoçante ao longo da safra 
2021/22 (out-set).

A queda observada no ciclo 
2021/22 (abr-mar) no Centro-Sul 
brasileiro também foi determinan-
te para o rali contínuo do #11 em 
Nova Iorque a partir de meados de 
abril de 2021. Por conta da estiagem 
no período de plantio e geadas no 
desenvolvimento dos canaviais, a 
produtividade da safra foi prejudi-
cada e a moagem sofreu forte recuo 

em relação ao ciclo anterior.
A menor produção de açúcar no 

Centro-Sul do Brasil acabou por 
contribuir para um cenário altista 
em 2021, ainda que esse tenha sido 
limitado ao longo da safra interna-
cional pelos ganhos produtivos aci-
ma do esperado pelo mercado em 
alguns países, como Índia e Tailân-
dia. Isso tende a aliviar os estoques 
de passagem para a temporada 
2022/23, que deve apresentar um 
saldo global superavitário ainda 
maior do que o a ser observado 
em 2021/22.

Evolução das cotações do Açúcar #11 (US¢/lb) 

Fontes: ICE/NY, Banco Central do Brasil. Elaboração: StoneX.
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Safra Centro-Sul 2021/22 
e perspectivas para 2022/23
Condições climáticas favoráveis devem promover 
ganhos na produtividade do ciclo 2022/23

Em março de 2022, terminou a 
safra sucroenergética 2021/22 do 
Centro-Sul brasileiro, de modo que 
a temporada 2022/23 já ganha des-
taque, principalmente pela expec-
tativa do mercado de recuperação 
da produtividade. 

A safra 2021/22 apresentou uma 
área total de cultivo de aproxima-
damente 7,7 milhões de hectares, 
de modo que o estado de Minas 
Gerais foi responsável pela terceira 
maior área de cultivo, cerca de 992 
mil hectares, representando assim 
11% da área do Centro-Sul – atrás 
apenas dos estados de Goiás (13%) e 
São Paulo (56%). A moagem total do 
Centro-Sul fechou em 523 milhões 

de toneladas, para a qual o estado 
de Minas Gerais contribuiu com apro-
ximadamente 12% desse volume.

No que diz respeito à evolução da 
temporada, observou-se grande di-
ficuldade de desenvolvimento dos 
canaviais em decorrência da forte 
estiagem no segundo semestre de 
2020, que se estendeu até o fim do 
inverno em 2021. Além disso, os 
canaviais também sofreram gran-
des impactos com as geadas que 
atingiram a região nos meses de 
junho à agosto de 2021. Tudo isso 
refletiu em uma queda acentuada 
da produtividade dos canaviais, o 
que resultou, por sua vez, em uma 
diminuição da moagem, na ordem 

de 13,6% no Centro-Sul e 9,4% ape-
nas no estado de Minas Gerais. 

Para o novo ciclo canavieiro, a ex-
pectativa é de um ganho de 8% na 
produtividade média, sustentado 
principalmente pelo aumento signifi-
cativo das chuvas na região. Entre os 
meses de outubro de 2021 a abril de 
2022, foram registrados 1.132,6 mm 
na região (valor ponderado pela área 
canavieira do Centro-Sul) – volume 
que ultrapassa a média dos últimos 
10 anos em 23,7%. Assim, a moagem 
do Centro-Sul está estimada para 
chegar na casa dos 565 milhões de 
toneladas e a moagem mineira a 67,7 
milhões de toneladas.

Moagem em Minas Gerais e demais estados do Centro-Sul Brasileiro (mil toneladas)

Fontes: StoneX, UNICA e Conab. Elaboração: StoneX. *Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito 

Santo, Goias, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal. 

������ ������������

���

���

���

���

��

���

���

�

��
��

�


��
�

�
�

��
��

�
�

��
��

�
�

��
��

�
�

��
��

�
	

��
�	

�
�

��
��

�
�

��
��

�
�

��
��

�
�

Painel Coop 202276



Minas Gerais tem a segunda maior 
produção de açúcar do Brasil 
Produção mineira representou 9% no total do Centro-Sul em 2021/22, 
ficando atrás somente do estado de São Paulo

O protagonismo de São Paulo na 
moagem da cana faz com que o 
estado carregue um share expres-
sivo na produção dos derivados 
em todo o Brasil. Por outro lado, 
diversas outras regiões carregam 
sua importância no setor sucroe-
nergético e Minas Gerais, embora 
responda por um volume absoluto 
baixo, é o segundo maior produtor 
brasileiro de açúcar.

Na safra 2021/22 (abr-mar), as usi-
nas mineiras geraram 2,9 milhões 
de toneladas do produto, em um 
cenário, vale notar, de perdas de 
produtividade no Centro-Sul, de 
um modo geral, por conta de ad-
versidades climáticas nas áreas 
canavieiras. Em relação ao ciclo 
2020/21, Minas Gerais apresentou 

queda de 38,5% na produção do 
adoçante, bem maior que o recuo 
de 16,6% na região centro-sulista 
como um todo. As geadas no perí-
odo de desenvolvimento da cana 
atingiram de forma mais intensa o 
estado, como pôde ser observado 
nas quebras de safra de outras cul-
turas, como no caso do café. 

Mesmo com o avanço de 6,5% na 
área plantada em Minas Gerais, a 
moagem no estado registrou que-
da de mais de 30% no compara-
tivo safra-a-safra, evidenciando 
o impacto negativo do clima nas 
áreas mineiras. Contudo, com um 
crescimento médio de 1,5% ao 
ano, desde o ciclo 2011/12, sobre 
a produção de açúcar, o estado 
de Minas Gerais se consolidou 

como segundo maior produtor no 
Centro-Sul, respondendo por 9% 
do total produzido na região em 
2021/22. A título de comparação, 
no início dos anos 2000, essa par-
cela não passava de 7%, mas che-
gou a apontar 12,2% em 2020/21.

No geral, Minas Gerais vem bus-
cando ganhar mais espaço no setor 
sucroalcooleiro, tendo nas últimas 
10 safras aumentado, em média, 
3,1% ao ano a área plantada, su-
perando a marca de um milhão 
de hectares no ano de 2021. Caso 
assim permaneça, as perspecti-
vas são otimistas para o estado 
que, por outro lado, ainda precisa 
avançar em termos de produtivi-
dade para ganhar mais share no 
Centro-Sul.

Produção de açúcar no Centro-Sul brasileiro (milhões de toneladas)

Fonte: UNICA. Elaboração: StoneX. *Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal. 
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Minas Gerais possui a terceira maior 
produção de etanol no Centro-Sul
Usinas mineiras acompanham o crescimento 
do mercado de biocombustíveis no Brasil 

Minas Gerais responde pela terceira 
maior produção de etanol no Cen-
tro-Sul, ficando atrás apenas de 
Goiás, segundo maior produtor, e 
do estado de São Paulo, que gerou 
mais da metade do total produzi-
do do biocombustível derivado da 
cana na região.

O crescimento médio da produ-
ção de etanol nas usinas mineiras, 
nas últimas 10 safras, foi de 2,7% 
ao ano, seguindo o avanço de área 
plantada de cana-de-açúcar no es-
tado e o aumento geral da partici-
pação do biocombustível na matriz 
energética do Brasil.

Importante destacar que essa 
variável costuma acompanhar a 
dinâmica agregada da região Cen-
tro-Sul, onde São Paulo possui pro-
tagonismo evidente. Em 2021/22 
(abr-mar), por exemplo, a quebra 
de safra em grande parte dos es-
tados foi seguida por Minas Gerais, 
onde a moagem caiu mais de 30%, 
como mencionado. A fabricação 
de etanol no estado, por sua vez, 
também recuou (-21,6%) frente à 
temporada 2020/21, percentual 
relativamente acima da queda no 
Centro-Sul (-9,3%), em linha com o 
recuo mais acentuado da moagem 

em relação à região como um todo.
Em números absolutos, Minas Ge-

rais produziu 2,4 milhões de m³ de 
etanol em 2021/22 em um cenário de 
46,3 milhões de toneladas moídas de 
cana-de-açúcar. A StoneX estima um 
crescimento de 8,3% na moagem da 
matéria-prima na safra 2022/23 e as 
usinas mineiras, portanto, devem se 
beneficiar da perspectiva mais oti-
mista para o novo ciclo e impulsio-
nar a fabricação do biocombustível 
– em uma projeção que considera 
uma safra levemente mais alcooleira 
dada à atratividade dos preços dos 
combustíveis nos últimos meses.

Produção de etanol no Centro-Sul brasileiro (milhões de m3)

Fonte: UNICA. Elaboração: StoneX. *Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal.
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O mercado sucroenergético 
no estado de Minas Gerais
Minas Gerais fechou a safra 2021/22 como o segundo estado com a maior 
área cultivada de cana-de-açúcar, representando 10,2% do território nacional

Como apontado anteriormente, 
Minas Gerais é um dos principais 
estados produtores de cana-de-
açú car no Brasil, de modo que 
possui 44 usinas instaladas e uma 
capacidade de moagem de 72,1 
milhões de toneladas. A produ-
ção de cana no território mineiro 
concentra-se principalmente nas 
regiões do Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba e no Noroeste do esta-
do, tais áreas comportam, respec-
tivamente, 64,6% e 9,2% de toda 
área cultivada no estado. 

Na safra 2021/22, Minas foi respon-
sável por 10,7% da moagem brasi-
leira, totalizando 71 milhões de to-
neladas de cana processada. Assim 
como toda a região do Centro-Sul, o 

estado também teve a temporada 
prejudicada pelas condições climáti-
cas adversas que atingiram a região, 
caracterizadas pela redução no vo-
lume de chuvas e as fortes geadas, 
provocando uma redução significa-
tiva na produtividade (-8,5%) – pas-
sando de 82,6 t/ha da safra 2020/21 
para 75,5 t/ha. Por outro lado, a 
qualidade da matéria-prima, medida 
pelo nível de Açúcar Total Recuperá-
vel (ATR), apresentou um ganho de 
1,6%, fechando em 146,9 kg de ATR/
ton de cana.  

Para o ciclo 2022/23, o cenário 
climático está favorecendo ao de-
senvolvimento das lavouras. No pe-
ríodo de outubro de 2021 a março 
de 2022, o volume de chuvas foi 

50% superior à média dos últimos 
10 anos, beneficiando o plantio e 
o desenvolvimento vegetativo dos 
canaviais que serão colhidos no 
decorrer dessa safra. O que ten-
de a contribuir com um cenário 
de recuperação da produtividade, 
podendo apresentar um ganho de 
8 a 10%. Ainda assim, o produtor 
permanece em alerta com a pos-
sível ocorrência de geadas durante 
os meses de inverno. 

No estado de Minas Gerais, as 
cooperativas possuem uma repre-
sentatividade de cerca de 1% no 
total de cana processada, volume 
aproximado de 500 mil toneladas.

Distribuição das áreas de cultivo de cana-de-açúcar no estado de Minas Gerais (ha)

Fonte: IBGE. Elaboração StoneX. 79
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Minas Gerais é um dos principais 
produtores nacionais de hortifruti
Estado é o quarto maior produtor de frutas e o segundo 
no cultivo de hortaliças no Brasil

Fontes: SEAPA, EMATER/RS, EMATER/MG, Conab, IBGE e EMBRAPA.

Fruticultura

O Brasil é o terceiro maior produtor 
mundial de frutas, e Minas Gerais 
se destaca na produção, ocupan-
do o quarto lugar entre os maiores 
produtores do país. Outros esta-
dos com grande relevância são São 
Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e 
Pará, por exemplo. Entre os culti-
vos de destaque, têm-se laranja, 
banana, limão, mamão, abacaxi, 
uva, maçã, melancia e coco.

Considerando os dados do IBGE, 
de 2020, Minas Gerais é o maior 
produtor nacional de morango e 
marmelo, além de se destacar na 

produção de laranja, tangerina, ba-
nana, abacaxi e manga.

Assim como as culturas que ocu-
pam extensas áreas, como a soja e 
o milho, a fruticultura foi impactada 
pelo aumento dos custos de produ-
ção, especialmente dos fertilizantes, 
em 2021. Apesar de os preços dos 
produtos também terem subido, os 
custos elevados podem trazer algum 
impacto negativo para a produção 
em 2022, caso opte-se por um pata-
mar menor de investimentos.

Quanto à demanda, o ano de 2021 
ainda foi difícil, com os reflexos da 

pandemia, taxa de desemprego 
elevada e menor poder de com-
pra. Por outro lado, as exportações 
cresceram, favorecidas pelo câm-
bio desvalorizado, e por problemas 
em outros fornecedores ao redor 
do mundo. Mesmo com algum 
avanço das exportações, é impor-
tante ressaltar que as vendas ao 
exterior respondem somente por 
cerca de 3% da demanda pela fru-
ticultura brasileira, havendo ainda 
bastante espaço para crescimento.

Olericultura

A olericultura, ou produção de 
hortaliças, é o ramo da produção 
vegetal que contribui com o maior 
número de espécies cultivadas e 
disponibilizadas ao consumo. 
Nesse segmento, estão incluídos, 
folhas raízes, frutos, bulbos, tubér-
culos e outras partes comestíveis 
das plantas.

Assim como no caso da fruticultu-
ra, o Brasil se destaca na produção 
de hortaliças, que é uma das ativi-
dades que mais concentra peque-
nos produtores e agricultura fami-
liar. É intensiva em mão-de-obra, 
mas também em tecnologia, e tem 
um elevado valor agregado.

O Brasil como um todo produz mais 
de 20 milhões de toneladas de horta-
liças e Minas Gerais ocupa o segundo 
lugar nacional, atrás de São Paulo, 
com cerca de 4 milhões de tonela-
das. Destaca-se que o estado é líder 
na produção de batata e alho, além 
de ocupar posição de destaque para 
outras culturas importantes, como o 
tomate e a cenoura.

Em 2021, o clima prejudicou o 
cultivo de várias hortaliças, des-
tacando a ocorrência de geadas 
no inverno e chuvas excessivas no 
final do ano. Menor oferta se re-
flete diretamente nos preços, num 
momento de custos elevados, que 

deixa os produtores mais receo-
sos, situação que também pode 
impactar negativamente a produ-
ção, com menores investimentos 
e/ou redução de área. 

Outro fator que contribuiu para 
preços mais fortalecidos foi a fle-
xibilização das restrições sanitárias 
e a retomada das atividades em 
meio ao contexto de pandemia, re-
forçando a demanda. Assim como 
no caso das frutas, o real desvalo-
rizado favoreceu as exportações 
de hortaliças no ano passado, en-
tretanto a participação da procu-
ra externa também é pequena em 
relação ao total consumido.
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Participação das cooperativas 
de MG no hortifruti cresceu em 2021
Volume originado de frutas e hortaliças cresceu 13% 
em 2021, totalizando 186 mil toneladas

O hortifruti vem ganhando cada vez 
mais espaço entre as cooperativas 
de Minas Gerais. A originação total 
de frutas e legumes entre as coo-
perativas mineiras somou pouco 
mais de 186 mil toneladas em 2021, 
um crescimento anual de 13% em 
relação ao total do ano anterior.

A participação das cooperativas 
na atividade olerícola do estado 
ganha destaque especial para 
culturas como o alho, cenoura e 
ervilha, em que 25%, 22% e 12%, 
respectivamente, da produção to-

tal do estado de MG passa pelas 
mãos de cooperados.

Minas Gerais é o maior estado pro-
dutor de alho do país, representan-
do cerca de 40% de toda a oferta 
nacional. Assim, é possível afirmar 
que as cooperativas mineiras origi-
nam cerca de 10% de todo o alho 
consumido no país.

Em 2021, a cenoura seguiu em pri-
meiro lugar entre os produtos de 
hortifruti com maior volume pro-
duzido pelas cooperativas mineiras, 
com 75,6 mil toneladas. A região do 

Triângulo Mineiro se destaca na pro-
dução da hortaliça.

A região do Triângulo Mineiro tam-
bém se sobressai na produção do 
segundo produto com maior vo-
lume de originação pelas coope-
rativas mineiras em 2021: a bata-
ta-inglesa, com produção de 51,9 
mil toneladas. O total produzido 
do tubérculo pelas cooperativas 
registrou crescimento de 63% em 
2021, representando 4% de toda a 
produção estadual. 

Produção hortícola total das 
cooperativas de MG (mil toneladas)

Participação das cooperativas na produção 
mineira de hortifruti em 2021 (%)

Fonte: IBGE, OCEMG. Elaboração: StoneX.
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Horticultura seguiu em expansão 
entre as cooperativas de MG em 2021
Evolução da produção de hortifruti nas 
cooperativas mineiras (mil toneladas)

Fonte: UNICA. Elaboração: StoneX. *Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal. 
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Cenoura Cebola Beterraba

Alho Banana Ervilha

Batata inglesa Abacate Feijão
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Produção apícola das cooperativas 
mineiras vem ganhando espaço
Estado responde por aproximadamente 8% da produção nacional 
de mel, com contribuição crescente de cooperativas

De acordo com os últimos dados 
de produção pecuária, divulga-
dos pelo IBGE, o estado de Minas 
Gerais produziu 4,1 milhões de 
toneladas de mel em 2020, repre-
sentando cerca de 8% de toda a 
produção apícola nacional. 

O estado, no entanto, vem per-
dendo representatividade no ce-
nário da produção nacional de mel 
nos últimos anos. Desde 2016, Mi-
nas Gerais deixou a 3ª posição no 

ranking de principais estados pro-
dutores de mel, com 4,9 milhões 
de toneladas produzidas, para as-
sumir a 7ª posição em 2020. 

Mesmo em um cenário de declínio 
da produção estadual, a apicultura 
ganhou mais espaço nas coopera-
tivas de Minas Gerais nos últimos 
anos. Entre 2019 e 2021, o volume 
de mel produzido nas cooperativas 
mineiras cresceu de 19 toneladas 
para 185 toneladas. As coopera-

tivas do Norte de Minas foram as 
que mais elevaram sua produção, 
mas as regiões Metropolitana de 
Belo Horizonte e Sul/Sudoeste de 
Minas também se destacaram. 

A produção de própolis pelas coo-
perativas atingiu 9,4 toneladas em 
2021, e as regiões Sul/Sudoeste de 
Minas e Metropolitana de Belo Ho-
rizonte dividem o protagonismo. 

Produção de mel em Minas Gerais (tons)

Principais estados produtores 
de mel em 2020

Concentração da produção de mel em MG

Produção de própolis por 
cooperativas de MG (tons)

Fontes: IBGE, OCEMG e FEMAP. Elaboração: StoneX.
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Paraná

Rio Grande do Sul

Piauí

Bahia

São Paulo

Santa Catarina

Minas Gerais

Brasil

7.844

7.467

5.673

5.010

4.489

4.306

4.103

51.508

Estado Produção (tons)
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Exportações mineiras de mel 
cresceram mais de 600% em 10 anos
Vendas de mel de Minas Gerais ao exterior tiveram salto 
no último ano, alcançando a máxima histórica de 4 mil tons 

As exportações mineiras de mel 
dispararam no último ano, saltan-
do quase 95% entre 2020 e 2021. 
Neste mesmo período, as expor-
tações brasileiras do produto sal-
taram 60%, atingindo o recorde de 
47 mil toneladas no ano passado.

Apesar de ser o sétimo maior pro-
dutor de mel do país, Minas Gerais 
é o quinto principal exportador do 
produto. O mel mineiro tem ganha-

do a preferência do consumidor in-
ternacional devido à sua caracte-
rística pura, favorecida pelo clima e 
diversidade de fauna e flora nativas. 
Dentre as principais variedades pro-
duzidas e exportadas no estado, os 
méis de florada de aroeira, assa-pei-
xe, café e pequi possuem grande 
apelo comercial.

Assim como para o mel, as expor-
tações de outros produtos apíco-

las também cresceram em 2021. As 
cooperativas mineiras exportaram 
4,12 toneladas de própolis in natura 
no ano passado, um crescimento 
de 30% em relação a 2020 e 7% em 
relação a 2019.

O principal parceiro comercial da 
apicultura mineira é, tradicionalmen-
te, os Estados Unidos. Em 2021, pou-
co mais de 3 mil toneladas de mel 
mineiro foram destinadas ao país.

Exportações mineiras 
de mel (mil toneladas) 

Destino das exportações 
mineiras de mel em 2021

Própolis in natura exportado 
por cooperativas mineiras (tons)

Principais estados 
exportadores de mel em 2021

Fontes: IBGE, OCEMG e FEMAP. Elaboração: StoneX.
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Estados
Unidos

74%

Alemanha

10%

Canada

15%

Portugal

1%

Piauí

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Brasil

11.928

10.287

9.632

5.140

4.096

47.189

Estado Produção (tons)
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Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais 
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais

Rua Ceará, 771 - Santa Efigênia - CEP: 30150-312 
Belo Horizonte/MG - Tel.: (31) 3025-7100

www.sistemaocemg.coop.br


