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Introdução 

 

Considerando o momento de emergência em saúde pública pelo qual passa toda a sociedade e a 

importância da comercialização de produtos agropecuários pelos produtores rurais e a manutenção do 

abastecimento de gêneros alimentícios à população em todo o Estado, foi solicitado no mês de março de 

2020, pelo Governo de Minas Gerais, através do Comitê Extraordinário COVID-19 e por intermédio da 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, que a EMATER-MG realizasse o 

trabalho de monitoramento da comercialização da produção agropecuária e do abastecimento desses 

produtos nos municípios conveniados. 

O Relatório ora apresentado é, fruto de um processo de construção colaborativa e o propósito da 

pesquisa é ter uma avaliação instantânea do cenário, considerando questões macro que afetam os 

produtores e a sociedade como um todo. 

As informações coletadas permitem acompanhar a evolução da situação de produção, 

comercialização e abastecimento dos municípios, possibilitando a tomada de decisões que possam 

colaborar para minimizar os impactos causado ao setor produtivo, inicialmente pelas medidas de 

isolamento social e após a flexibilização gradativa da quarentena e reabertura do comércio.  

Até a vigésima edição deste relatório, a periodicidade para coleta das informações, ocorreu 

através de atividade semanal. A contar da vigésima primeira até a vigésima quarta, a coleta ocorreu em 

intervalos quinzenais. Considerando a estabilidade dos dados e a tendência de normalização, a partir do 

vigésimo quinto levantamento, a elaboração e divulgação da edição, passou a ser feita mensalmente, 

sempre na primeira semana do mês.  

 

Metodologia 

 

Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário simplificado, na plataforma do 

Google Forms, respondido pelos Extensionistas da EMATER-MG, nos municípios com ela conveniados. O 

formulário permite que o Extensionista, mesmo em teletrabalho, consiga proceder às consultas necessárias 

e responder as questões referentes ao município onde atua.  

A coleta de dados é feita junto a produtores, comerciantes, lideranças e contatos por meio 

eletrônico (e-mail, redes sociais, telefones e outros). A margem de erro deste 30° Monitoramento foi de 

1,7 pontos percentuais. Os dados coletados são consolidados pelo Departamento Técnico, na Unidade 

Central da Empresa, apresentados em forma de gráficos percentuais, para facilitar a análise e compreensão 

dos resultados. 

 

  



 

Informações Complementares 

Prezado leitor, este é o trigésimo relatório, desde que o acompanhamento se iniciou, em abril 

de 2020, completando 1 (um) ano de execução, possibiltando traçar um quadro mais completo e 

diferenciado das consequências da pandemia no setor agropecuário. Mas, é fato que a demanda por 

mudanças sistêmicas se fortaleceu. Com o tempo ele passou de um instrumento de observação e análise, 

sendo constantemente aperfeiçoado, para também uma ferramenta pública e finalmente servindo de 

amparo à outras entidades que tenham como público-alvo, os produtores rurais do estado.  

E sua importância aumentou quando passou a subsidiar aos setores públicos, bem como os 

privados que se dedicam ao desenvolvimento sustentável do setor rural mineiro e da segurança alimentar 

e nutricional da população, na definição de novas estratégias de enfretamento à pandemia da COVID – 19 

e suas reais consequências. Para além disso, o monitoramento foi construído tendo como pilares os 

princípios como transparência, impessoalidade e economicidade, afinal fica à disposição da sociedade, a 

custo zero, e ao seu arbítrio, conhecer e acompanhar o que a EMATER-MG vem promovendo, 

estimulando, fomentando em sua área de atuação.  

 

Resultados 

1 - Quanto ao total de municípios consultados 

Nesta trigésima consulta de monitoramento, após um intervalo de cerca de trinta dias em relação 

à anterior, o questionário foi aplicado em 676 dos 853 municípios do Estado, o que demonstra uma 

representatividade de 79,2%, das localidades do Estado. 
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2- Quanto ao grau de comprometimento do abastecimento com gêneros alimentícios provenientes da 

produção agropecuária nos mercados locais 

De acordo com os dados coletados, aproximadamente 52,1%, dos municípios consultados 

apresentaram condição de normalidade em relação ao abastecimento e 31,2%, apresentaram baixo grau 

de comprometimento. Dentre os demais, 16,6%, apresentaram de médio a alto grau de comprometimento, 

destacando que, o relato para o abastecimento totalmente comprometido, foi observado em menos de 

1,0%, dos municípios consultados. Verifica-se, portanto, que no momento, na maioria dos municípios 

mineiros consultados (83,3%), o abastecimento de gêneros alimentícios provenientes da produção 

agropecuária encontra-se concentrado entre as condições de normalidade e baixo comprometimento. 

 

3 - Quanto ao grau de comprometimento do abastecimento e comercialização de insumos agropecuários 

nos municípios 

Com resultados similares aos obtidos para o abastecimento com gêneros alimentícios, os dados 

coletados demonstram que 48,7% dos municípios consultados apresentaram condição de normalidade no 

abastecimento de insumos utilizados na produção agropecuária e 32,8%, apresentaram baixo grau de 

comprometimento. Nos demais municípios consultados verificou-se que em 18,5% destes, foi encontrada 

a condição de médio a elevado grau de comprometimento, destacando-se que o relato para o 

abastecimento totalmente comprometido, ocorreu em menos de 1,0%, dos municípios participantes desta 

pesquisa.  

Observa-se, portanto, que no momento, na maioria dos municípios mineiros, o abastecimento de 

insumos agropecuários no comércio local encontra-se entre as condições de normalidade e baixo 

comprometimento.  

1- Normal 
2- Baixo comprometimento 

3- Médio comprometimento 

4- Alto comprometimento 

5- Comprometido 



 

 

4 - Quanto ao comprometimento da comercialização da produção originária da agricultura familiar nos 

municípios 

Os dados no gráfico abaixo demonstram que a comercialização da produção dos agricultores 

familiares apresentou a condição de normalidade em apenas 21,9% dos municípios consultados e em 

outros 33,9%, apresentou baixo comprometimento, acumulando um percentual de 55,8%, nestes dois 

estratos. Verifica-se, entretanto, que 44,2%, dos municípios consultados apresentam as condições de 

comprometimento variando entre o médio e a comercialização totalmente comprometida, sendo esta 

última circunstância verificada em 27 (vinte e sete) dos municípios consultados, ou seja, em 4,0% do total.  

Sabe-se que a produção dos alimentos que chegam à mesa da população mineira, tem sua origem 

no regime de economia familiar. Razão pela qual, valorizar e incentivar essa importante categoria de 

produtores são formas de construir a sustentabilidade da economia local, de assegurar alimentos mais 

saudáveis na mesa da sociedade e de combater a insegurança alimentar e nutricional, tão proeminente 

nesta pandemia, em virtude da retração e muitas vezes privação da renda das famílias. 
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5 - Quanto às principais formas de comercialização utilizadas no momento pelos agricultores familiares 

De acordo com o gráfico a seguir, verifica-se que o mercado local, representado por supermercados, 

mercearias e sacolões, é percebido em 87,9% dos municípios consultados, como a principal forma de 

comercialização. 

Na sequência, a venda por meio das mídias sociais, com sistemas de entrega domiciliar, é registrada 

em 61,7% dos municípios consultados. O ano de 2020, pode ser considerado um marco em relação a 

utilização e acesso à novas tecnologias. Utilizando aplicativos de mensagens e as redes sociais, os 

produtores rurais precisaram mudar a forma de se comunicar com seus clientes, se adaptando ao mundo 

digital, apesar de todas as adversidades. O trabalho não é fácil, com dificuldades de acesso à internet nas 

comunidades rurais e adaptação às novas ferramentas de trabalho.  

O cancelamento das feiras no início da pandemia pesou no faturamento dos agricultores e, ainda 

que alternativas tenham sido encontradas, por meio das vendas online e tele entrega, estas são as 

principais vitrines dos produtores. Para voltar a funcionar, as feiras tiveram que adotar medidas de higiene, 

distanciamento, com controle de pessoas, higienização e, foram apontadas como forma de comercialização 

em 38,2%, dos municípios consultados. Com o agravamento dos casos pelo novo Coronavírus, no início 

deste ano, as medidas de flexibilização foram interrompidas em maior ou menor grau em todo o estado, 

causando novamente o fechamento das feiras em muitos municípios. Os feirantes estão sendo orientados 

pela EMATER-MG e Prefeituras, em relação à higiene, evitando a disseminação da doença. 

Os canais de comercialização citados dentre as alternativas na consulta, como CeasaMinas e a venda 

através das Cooperativas e Associações foram registrados, respectivamente, em 25,3% e 22,0% dos 

municípios. 

Por fim, os programas de compras institucionais, mencionados em 36,4% dos municípios. O PNAE 

assume uma importância não apenas para o fortalecimento da Agricultura Familiar, mas sobretudo para os 

alunos das escolas públicas. A suspensão das aulas presenciais e o fechamento das escolas, medida 

essencial para o controle da doença, coloca em risco a garantia do direito humano à alimentação escolar, 

oferecida a aproximadamente 40 milhões de estudantes de escolas públicas e da educação básica em todo 

o país. 

Considerando este cenário, muitos municípios e a Secretaria de Estado de Educação, com auxílio da 

EMATER-MG, retomaram a compra dos alimentos da agricultura familiar, através da montagem de kits, 

distribuindo-os diretamente às famílias dos alunos da educação básica, demonstrando significativa 

melhoria desta condição.  



 

 

6 - Quanto à comercialização pelos agricultores familiares por meio do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE 

Conforme pode ser observado no gráfico abaixo, em aproximadamente 49,7% dos municípios 

consultados – praticamente metade deles, a comercialização de produtos da agricultura familiar por meio 

do PNAE está fortemente afetada, entre as condições de alta e totalmente comprometida. A circunstância 

de normalidade, por sua vez, é verificada em apenas 6,4%, isto é, em 43 (quarenta e três) dos municípios 

consultados e em outros 43,9%, foi observado que as condições de comprometimento desta alternativa 

de comercialização e portanto, do próprio Programa, estão distribuídos entre as condições de baixo e 

médio comprometimento. 

O PNAE se tornou ao longo dos anos, desde sua criação nos anos 50, no maior programa universal 

de acesso à alimentação. Para muitos estudantes a alimentação escolar é a principal, ou única, refeição do 

dia. Considerando o momento atual, com a manutenção da suspensão das aulas, somado à redução de 

renda das famílias, o PNAE, mais do que essencial, se faz estratégico. 
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7 - Quanto aos produtos que apresentam maior grau de dificuldade de comercialização 

Ao analisar o gráfico a seguir, verifica-se que entre os produtos ou grupos de produtos, objetos 

desta pesquisa, as hortaliças e legumes perseveram na primeira posição, em relação à dificuldade de 

comercialização em 49,3%, dos municípios consultados, condição observada desde o início do 

monitoramento. De acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada - CEPEA- Esalq/USP, quando levada em conta que a retomada do crescimento da economia no 

Brasil é restrita no curto prazo, dado o prolongamento da pandemia em 2021 e o aumento do déficit fiscal, 

o brasileiro pode continuar com a renda mais apertada e, consequentemente, destinando um orçamento 

fixo (ou até menor) ao consumo de hortaliças e legumes. Assim, é um grande desafio para o setor oferecer 

um produto acessível, bem como capturar o valor que a população atualmente despende em alimentos de 

menor valor nutricional, como os ultraprocessados. Os produtores devem olhar a cadeia de uma forma 

mais sistêmica, buscando a redução das perdas e dos desperdícios e a promoção da sustentabilidade na 

produção, distribuição e comercialização. 

Na sequência, aparece o grupo das frutas, com condição desfavorável ao comércio em 31,4%, dos 

municípios participantes da pesquisa. Segunda dados do CEPEA, em meio ao cenário de pandemia de 

COVID-19, boa parte dos brasileiros apresentou mudanças no perfil de consumo, devido aos impactos na 

renda e no desemprego. Em Minas não foi diferente e desse modo, as compras foram freadas, e a busca 

por alimentos básicos continua sendo prioridade.  

Na terceira posição, o grupo de queijos e outros derivados lácteos foi o que apresentou maior 

dificuldade de comercialização em, aproximadamente 27,5% dos municípios consultados. Apesar dos 

obstáculos, os produtores passaram por um período de inovação, se reinventando e a venda on-line de 

queijos tornou-se uma espécie de estratégia salvadora para garantir a manutenção da atividade.  

Na ordem, os produtos processados que vêm apresentando crescimento desfavorável em relação a 

dificuldade de comercialização, perfizeram neste último monitoramento, o percentual de 19,2%, dos 

municípios consultados. 

Os ovos apresentaram condição prejudicial ao comércio em 17,0%, dos municípios consultados. 

Segundo pesquisadores do CEPEA, um dos fatores decisivos para a elevação dos preços entre fevereiro e 

março foi a oferta enxuta, principalmente de ovos maiores. Além disso, o período de Quaresma também 

elevou as vendas. Na segunda quinzena de março, o enfraquecimento dos preços esteve atrelado à adoção 

de medidas mais restritivas por estados e municípios, diante do agravamento da pandemia de COVID-19, 

que fez com que as vendas de ovos recuassem, principalmente no atacado para restaurantes, bares e 

demais serviços de alimentação. 

O leite apresentou dificuldade de comercialização em 11,8%, dos municípios participantes deste 

monitoramento. Pesquisas do CEPEA, apontam recuo das cotações do leite ao produtor. Com o consumo 

fragilizado, houve o aumento da pressão dos canais de distribuição para obter preços mais baixos nas 

negociações de derivados junto às indústrias de laticínios. Com o custo alto, o manejo alimentar dos 

animais tem sido prejudicado e o abate de animais, crescido (aproveitando os preços atrativos do mercado 

de corte). Consequentemente, a oferta de leite no campo deve seguir limitada nos próximos meses. Nesse 

cenário, a competição das indústrias pela compra de matéria-prima deve se acirrar, levando, 

consequentemente, à retomada dos preços ao produtor. 



 

O produto que, até o momento, foi menos sensibilizado com dificuldade de comercialização foi o 

café, sendo citado em apenas 1,2%, dos municípios consultados. Após terem atingido recordes nominais 

no final de fevereiro, os preços do café arábica atravessaram o mês de março e começam abril registrando 

fortes oscilações. Segundo pesquisadores do CEPEA, diante da forte oscilação nos preços, a maior parte 

dos compradores e dos vendedores está afastada do mercado, o que mantém baixa a liquidez interna.  

Ainda em relação ao gráfico abaixo, ressalta-se que foi verificado que em 39,2% dos municípios 

consultados, não foi registrada dificuldade de comercialização destes produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Quanto aos valores que estão sendo pagos aos produtores na comercialização de seus produtos 

 
Verifica-se que os valores até então pagos aos produtores, têm se mantido em 63,2% dos municípios 

consultados. Houve, registro de queda dos valores em 9,2% dos municípios consultados e elevação dos 

valores, em outros 27,7%. O aumento nos preços recebidos, não tem acompanhado a alta no custo de 

produção.  

A forte valorização do dólar em 2020, que continua neste ano, elevou os preços de importantes 

insumos pecuários que são importados e influenciou também a valorização doméstica dos grãos e 

derivados, à medida que estimulou as exportações brasileiras desses produtos. E esse contexto deve 

continuar se refletindo sobre o bolso do produtor nos próximos meses.  

 

Não tiveram dificuldade de 
comercialização 

Carnes 



 

 

 

9 - Quanto aos valores dos insumos pagos pelos agricultores 

Verifica-se que os valores dos insumos, até então pagos pelos agricultores, têm se mantido 

conforme vinham sendo praticados em 18,6%, dos municípios consultados. Houve, entretanto, elevação 

dos valores dos insumos em 81,2%, e finalmente, a queda dos preços foi relatada em menos de 1,0%, nos 

municípios participantes deste monitoramento. A taxa de risco continua aumentando a desconfiança, 

limitando a aposta dos investidores estrangeiros, e então retroalimentando o dólar no ambiente 

doméstico, fazendo que os produtores rurais que comercializam no mercado interno, sintam de maneira 

significativa a elevação dos custos de produção. 

 

 

% 



 

Análise comparativa dos resultados 

Por meio do acompanhamento dos 8 (oito) indicadores escolhidos, a EMATER-MG analisou importantes aspectos referente ao abastecimento e 

produção agropecuária nos municípios mineiros, resultando em informações que auxiliaram na compreensão dos reflexos e das possíveis mudanças que a 

pandemia trouxe e, que pode trazer ao setor no futuro. 

A seguir é apresentada a análise comparativa dos resultados dos 29° e 30° monitoramentos, complementada pelos dados compilados, entre 06 de 

abril de 2020 a 06 de abril de 2021, considerando o acumulado percentual dos levantamentos ao longo desse período, obtidos para cada condição, nos 

municípios pesquisados. 

 
Indicador 1: Abastecimento de alimentos da produção agropecuária em mercados locais 

 

De acordo com o gráfico a seguir, verificou-se entre 02 de março a 06 de abril de 2021, redução significativa para a situação de normalidade de 

abastecimento de produtos agropecuários, de 7,2%, fazendo-se de 59,3 para 52,1%, nos municípios consultados. De modo complementar, o baixo 

comprometimento apresentou variação para mais de 2,5%. Em relação ao médio e alto comprometimento, essas condições demonstraram na mesma 

tendência, acréscimos de 2,4 e 2,8%, respectivamente, nos municípios consultados. Finalmente, o comprometimento total, demonstrou atenuação, variando 

de 1,3 para 0,7%, ou seja, queda de 0,6% neste último monitoramento, na comparação com seu antecedente. 

O cenário apresentado no monitoramento do abastecimento de alimentos oriundos da produção agropecuária no estado, continua mantendo a 

normalidade em quantidade e fluxo de produtos nos mercados locais, regionais e estadual. Dessa forma, não há, no momento, nenhum risco de 

desabastecimento para a população, apesar do agravamento da situação da pandemia pelo novo Coronavírus. Contudo, esse possa ser um efeito de longo 

prazo, especialmente se as restrições à demanda e a falta de acesso financeiro às famílias rurais se mantiverem, impactando as safras futuras. 

 



 

 

 

O gráfico a seguir apresenta a trajetória do indicador 1, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, quando a 

normalidade no abastecimento de produtos agropecuários apresentou alta, fazendo-se de 47,7 para 52,1%, dos municípios consultados. A normalidade do 

abastecimento de alimentos da produção agropecuária, sofreu alterações ao longo destes 12 (doze) meses de monitoramento, apresentando elevações 

sucessivas e uma queda brusca neste último monitoramento, na comparação com o anterior, provavelmente em consequência do aumento no número de 

casos de COVID-19 e com a maior rigidez nas regras de isolamento para contenção da doença. Complementarmente, notou-se que a condição de baixo 

comprometimento sofreu variações no decorrer do período e atualmente apresenta condição semelhante (2,8%), à aquela verificada por ocasião do primeiro 

levantamento, quando se iniciava o período de isolamento social. Diversamente, identificou-se decréscimo nos percentuais de municípios para as condições 

de médio, alto e total comprometimento. À vista disso, verificou-se que o abastecimento de alimentos se manteve entre as condições de normalidade e 

baixo comprometimento, perfazendo o somatório de 76,1% no início da pesquisa e de 83,3%, nesta última semana, para o total de municípios consultados. 

Se com as necessárias medidas de isolamento social, as prateleiras dos supermercados permanecem abastecidas, é porque milhares de produtores rurais 

seguem produzindo. 

 



 

 
 

Indicador 2: Abastecimento e comercialização de insumos agropecuários o município 

 

Constatou-se no período entre 02 de março a 06 de abril de 2021, decréscimo de 6,0%, para a condição de normalidade no abastecimento e 

comercialização de insumos agropecuários, variando de 54,7 para 48,7%. Adicionalmente, em relação ao baixo comprometimento, observou-se ampliação 

desta condição, com variação de 0,8%, nos municípios consultados. Na mesma tendência, as circunstâncias de médio e alto comprometimento demonstraram 

elevação, com variação de 4,0 e 1,8%, nesta ordem. Por fim, em referência ao total comprometimento, observou-se redução percentual desta condição de 



 

0,6%, em relação ao monitoramento anterior. Com os dados obtidos neste trigésimo monitoramento, pôde-se verificar que em 81,5% dos municípios 

participantes, prevalece as condições de normalidade e baixo comprometimento. 

 

 

O gráfico abaixo, apresenta a trajetória do indicador 2, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, onde a normalidade 

de abastecimento e comercialização de insumos agropecuários, demonstrou alta em 2,1%, dos municípios consultados, fazendo-se de 46,6% para 48,7%, 

neste último levantamento. A normalidade do abastecimento de insumos para produção agropecuária, sofreu oscilações ao longo destes 12 (doze) meses 

de monitoramento, apresentando uma queda brusca neste último monitoramento, na comparação com o anterior, reflexo do aumento no número de casos 

de COVID-19 e maior rigidez nas regras de isolamento para contenção da doença. 



 

 

Na mesma tendência, o baixo comprometimento registrou alta de 3,0%, em relação à aquela verificada, por ocasião do primeiro levantamento, 

quando se iniciava o período de isolamento social. Verificou-se ainda, redução no percentual de municípios para as condições de médio e alto 

comprometimento, respectivamente, de 4,0 e 0,5%. O comprometimento total, sofreu variações no decorrer do período e atualmente apresenta condição 

semelhante à aquela verificada por ocasião do primeiro levantamento (0,6%), quando se iniciava o período de isolamento social. De maneira geral, percebeu-

se o aumento da normalidade em relação ao abastecimento e comercialização dos insumos agropecuários, consorciado à diminuição percentual das 

condições média e altamente comprometidas, no somatório de municípios sondados.  

 

 
 



 

Indicador 3: Comercialização da produção dos agricultores familiares 

Verificou-se no período entre 02 de março a 06 de abril de 2021, a condição de normalidade, com declínio significante de 7,7%, dos municípios 

consultados, variando de 29,6 para 21,9%. Na sequência, a condição de baixo comprometimento apresentou comportamento oposto, com decréscimo de 

6,6%, neste último levantamento, quando comparado ao anterior. No tocante às condições de médio e alto comprometimento, notou-se elevação de 5,0 e 

6,5%, respectivamente, nos municípios avaliados no período. Por fim, o total comprometimento, apresentou aumento de 2,8%, dos municípios consultados 

neste último levantamento, variando de 1,2 para 4,0%, nos municípios consultados. Atualmente, a comercialização da produção dos agricultores familiares, 

se encontra entre as circunstâncias de baixo e médio comprometimento, perfazendo o total de 60,8% dos municípios consultados, neste último 

monitoramento. Deve-se reconhecer os resultados extremamente positivos obtidos pela agricultura familiar em termos produtivos, especialmente no que 

concerne à produção de alimentos básicos. Nesta crise de saúde pública e econômica, foi possível se observar que a disponibilidade interna de alimentos 

para a população tornou-se um fator decisivo para a garantia da segurança alimentar, bem como contribuiu positivamente no sentido de equilibrar a balança 

comercial e o fortalecimento do mercado interno.  

 

 



 

O gráfico abaixo apresenta a trajetória do indicador 3, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, onde se percebe que 

o percentual de condição de normalidade nos municípios consultados, sofreu comprometimentos no decorrer do período e atualmente apresenta condição, 

4,6% mais alta, daquela verificada por ocasião do primeiro levantamento, quando se iniciava o período de isolamento social. Complementarmente, o baixo 

comprometimento, que manifestou acréscimos expressivos no período analisado, encontra-se, 7,6%, superior ao valor inicial, nos municípios consultados.  

Por outro lado, em referência ao médio e alto comprometimento, estas condições, apresentaram decréscimos de 4,7 e 2,9%, respectivamente. Na 

mesma tendência, a condição de total comprometimento apresentou variação no período e neste momento, aponta queda de 4,6%, variando de 8,6 para 

4,0%, nos municípios consultados, neste último levantamento.  

De maneira geral, os dados sugerem ter havido uma ligeira alta da condição de normalidade desde o início da pandemia, associada a elevação 

considerável da condição de baixo comprometimento. Já para as demais condições, houve decréscimo nos percentuais de municípios com médio, alto e total 

comprometimento da comercialização, o que sinaliza uma expectativa positiva para este indicador.  

Alguns estudos sobre esta categoria de produtores, apontam que entre as consequências da pandemia, citam-se, os efeitos nos preços recebidos e 

queda na renda dos agricultores nos últimos meses, redução nos volumes de produção e dificuldades na manutenção da gestão produtiva e comercial.  

 



 

 
 

Indicador 4: Principais formas de comercialização utilizadas, no momento, pelos agricultores familiares 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO, evidências recentes apontam para diferentes efeitos da 

pandemia nos distintos estratos da agricultura familiar. Produtores integrados em cadeias agroindustriais e aqueles conectados a cadeias curtas de 

abastecimento, têm tido menores perdas de renda.  

Verificou-se, no período entre 02 de março a 06 de abril de 2021, a prevalência, do percentual da comercialização por meio dos mercados locais, 

normalmente mais acessados para a compra de gêneros alimentícios, como os sacolões, supermercados e mercearias, em 87,9% dos municípios consultados, 

neste último levantamento.  Como se sabe, o distanciamento social, se tornou também um problema econômico, impactando de maneira muito negativa, 



 

os pequenos negócios da agricultura familiar. Por isso, é importante ter o consumo consciente e valorizar os empreendedores locais, ou seja, formar uma 

rede de apoio, gerando renda, fortalecendo os pequenos agricultores, evitando aglomerações de pessoas e riscos de contágio. 

Na sequência, a venda por meio das mídias sociais, com sistemas de entrega domiciliar, é registrada em 61,7% dos municípios consultados. O ano de 

2020, pode ser considerado um marco em relação a utilização e acesso à novas tecnologias. Utilizando aplicativos de mensagens e as redes sociais, os 

produtores rurais precisaram mudar a forma de se comunicar com seus clientes, se adaptando ao mundo digital, apesar de todas as adversidades. O trabalho 

não é fácil, com dificuldades de acesso à internet nas comunidades rurais e adaptação às novas ferramentas de trabalho. Muitos agricultores aproveitaram 

a habilidade dos jovens para comercializar, a maior parte utilizando principalmente o WhatsApp. Um dos principais anseios dos produtores, especialmente 

dos pequenos e médios que dependem do trabalho em regime familiar e que gerenciam pessoalmente seu negócio, é dispor de uma forma de contatar 

diretamente os clientes, já que não podem deixar o trabalho direto no campo. Um dos aspectos mais importantes da comercialização através da internet é 

o de alcançar essa possibilidade, permitindo a diminuição dos atravessadores. 

O cancelamento das feiras no início da pandemia pesou no faturamento dos agricultores e, ainda que alternativas tenham sido encontradas, por meio 

de vendas online e tele entrega, nada se compara ao alcance desses eventos. Para voltar a funcionar, as feiras tiveram que adotar medidas de higiene, 

distanciamento, com controle de pessoas, higienização e, foram apontadas como forma de comercialização em 38,2%, dos municípios consultados. Com o 

agravamento dos casos pelo novo Coronavírus, no início deste ano, as medidas de flexibilização foram interrompidas em maior ou menor grau em todo o 

estado, causando novamente o fechamento das feiras em muitos municípios. Os feirantes estão sendo orientados pela EMATER-MG e Prefeituras, em relação 

à higiene, evitando a disseminação da doença. 

 

Os canais de comercialização citados dentre as alternativas na consulta, como CeasaMinas e a venda através das Cooperativas e Associações foram 

registrados, respectivamente, em 25,3% e 22,0% dos municípios. Cabe ressaltar que a organização dos agricultores tem sido fundamental, tornando-os mais 

fortes e competitivos, gerando melhorias contínuas em sua comunidade, nos negócios e também na vida, em prol da realização de objetivos comuns. 

 

Por fim, os programas de compras institucionais, mencionados em 36,4% dos municípios. O PNAE assume uma importância não apenas para o 

fortalecimento da agricultura familiar, mas sobretudo para os alunos das escolas públicas. A suspensão das aulas presenciais e o fechamento das escolas, 

medida essencial para o controle da doença, coloca em risco a garantia do direito humano à alimentação escolar, oferecida a aproximadamente 40 milhões 

de estudantes de escolas públicas e da educação básica em todo o país. 

 

Considerando este cenário, muitas Prefeituras e a Secretaria de Estado de Educação, com auxílio da EMATER-MG, retomaram a compra dos alimentos 

da agricultura familiar, através da montagem de kits, distribuindo-os diretamente às famílias dos alunos da educação básica, demonstrando significativa 

melhoria desta condição.  



 

 

 
 

O gráfico a seguir, apresenta a trajetória de crescimento do indicador 4, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, 

com um aumento de 4,8 e 13,2%, respectivamente, do número de municípios consultados, quanto ao percentual de vendas realizadas por meio do mercado 

local e das televendas, com entregas em domicílio dos consumidores. Cabe também ressaltar, as vendas realizadas por meio das feiras livres, como a forma 

de comercialização que apresentou maior percentual de crescimento no total de municípios, com 17,4%, seguida pelos programas de compras institucionais, 

com 17,2%, neste período. O cancelamento das feiras pelo agravamento da pandemia, pesou no faturamento dos agricultores. Mais do que um canal de 

vendas, elas são uma vitrine. Cientes da necessidade de suspensão, diante da gravidade do quadro, o que os agricultores buscam são mecanismos de apoio. 

As cooperativas e associações apresentaram aumento de 10,4%, do número de municípios consultados, variando de 11,6 para 22,0%, neste último 

monitoramento. 



 

 

Indicador 5: Comercialização dos agricultores familiares no PNAE  

Constatou-se no período entre 02 de março a 06 de abril de 2021, que em 49,7%, dos municípios consultados, a condição deste importante canal de 

comercialização para os agricultores familiares, se encontra entre o alto e total comprometimento do programa. A situação de médio comprometimento foi 

verificada em 25,9%, dos municípios registrados no último levantamento. 

A grandiosidade do PNAE não está apenas no número de alunos atendidos e recursos financeiros transferidos pela União. Este programa se constitui 

como estratégico para a Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, porque gera impactos em todo o sistema alimentar. É sabido que grande parte dos 

estudantes tem na alimentação escolar a sua principal refeição. Essa realidade vem permitindo reflexões acerca da importância da criação de estratégias 



 

eficazes e articuladas, para que esse alimento chegue aos estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social. Frente a essa situação e apesar das 

dificuldades, muitos gestores retomaram a compra da agricultura familiar, demonstrando que é possível fazer. Através do fortalecimento das redes de apoio, 

muitos municípios estão mostrando que é viável, mesmo durante a pandemia, fazer com que essa alimentação da agricultura familiar chegue até as crianças 

e adolescentes. A intensificação do diálogo entre os atores envolvidos na gestão da alimentação escolar, incluindo os agricultores familiares, tem sido 

fundamental para o desenvolvimento de soluções, permitindo arranjos operacionais e logísticos para o fornecimento de alimentos, concertação esta, de 

extrema importância, uma vez que permanece a suspensão presencial das aulas. 

 
 

O gráfico a seguir apresenta a trajetória do indicador 5, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, onde o grau de 

comprometimento total apresentou queda expressiva de 42,7%, variando de 69,6 para 26,9%, nos municípios consultados. Quanto ao grau de normalidade, 

esta condição apresentou variações no decorrer do período analisado e neste momento, verifica-se 0,4% menor que o percentual verificado no início do 

monitoramento, apresentando nesta última semana, percentual de 6,4%. Notou-se ainda, acréscimos significativos nos graus de comprometimento – médio 

e alto, de 17,9 e 12,8%, respectivamente. O baixo comprometimento sofreu variação no decorrer do período e atualmente este percentual se apresenta em 

12,5%, consideravelmente superior à condição verificada por ocasião do primeiro levantamento, início do período de isolamento social. O PNAE garante, por 



 

meio da garantia de geração de trabalho, renda para os agricultores que fornecem alimentos de qualidade e, ainda, a segurança alimentar de inúmeras 

famílias que, com o agravamento da crise sanitária, passaram a depender mais significativamente dos alimentos que compõem os kits distribuídos. 

 

 

Indicador 6: Produtos com dificuldade de comercialização  

O ano de 2020, pode ser considerado um marco em relação a utilização e acesso à novas tecnologias. Utilizando aplicativos de mensagens e as redes 

sociais, os produtores rurais precisaram mudar a forma de se comunicar com seus clientes, se adaptando ao mundo digital, apesar de todas as adversidades. 

O trabalho não é fácil, com dificuldades de acesso à internet nas comunidades rurais e adaptação às novas ferramentas de trabalho. Muitos agricultores 

aproveitaram a habilidade dos jovens para comercializar, a maior parte utilizando principalmente o WhatsApp. Um dos principais anseios dos produtores, 

especialmente dos pequenos e médios que dependem do trabalho diário dos familiares e que gerenciam pessoalmente seu negócio, é dispor de uma forma 



 

de contatar diretamente os clientes, já que não podem deixar o trabalho direto no campo. Um dos aspectos mais importantes da comercialização através da 

internet é o de alcançar essa possibilidade, permitindo a diminuição dos atravessadores.  

 

O combate à pandemia que atravanca o crescimento pelos lados da oferta e da demanda conta agora com existência de vacinas, mas tanto a sua 

produção, quanto aplicação na população, são processos demorados. Possivelmente, apenas no final deste ano, um número considerável de pessoas terá 

recebido as doses recomendadas. Antes disso, dificilmente haverá o encerramento das medidas restritivas de isolamento e circulação, o que impacta na 

comercialização dos produtos advindos da agropecuária. 

 

Ao analisar o gráfico a seguir, verifica-se que entre os produtos ou grupos de produtos, objetos desta pesquisa, as hortaliças e legumes perseveram 

na primeira posição, em relação à dificuldade de comercialização em 49,3%, dos municípios consultados, condição observada desde o início do 

monitoramento. De acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA- Esalq/USP, quando levada em conta 

que a retomada do crescimento da economia no Brasil é restrita no curto prazo, dado o prolongamento da pandemia em 2021 e o aumento do déficit fiscal, 

o brasileiro pode continuar com a renda mais apertada e, consequentemente, destinando um orçamento fixo (ou até menor) ao consumo de hortaliças. 

Assim, é um grande desafio para o setor oferecer um produto acessível para as classes de médio e baixo poderes aquisitivos, bem como capturar o valor que 

a população atualmente despende em alimentos de menor valor nutricional, como os ultraprocessados. Os produtores devem olhar a cadeia de hortaliças 

de uma forma mais sistêmica, buscando a redução das perdas e dos desperdícios e a promoção da sustentabilidade na produção, distribuição e 

comercialização. 

 

Na sequência, aparece o grupo das frutas, com condição desfavorável ao comércio em 31,4%, dos municípios participantes da pesquisa. Segunda 

dados do CEPEA, em meio ao cenário de pandemia de COVID-19, boa parte dos brasileiros apresentou mudanças no perfil de consumo, devido aos impactos 

na renda e no desemprego. Em Minas não foi diferente e desse modo, as compras foram freadas, e a busca por alimentos básicos continua sendo prioridade. 

Mas como forma de driblar a crise e as dificuldades advindas da comercialização de frutas, os produtores precisam estar atentos às tendências, como por 

exemplo, a inovação - segurança do alimento por meio da rastreabilidade aliada a sistemas de produção e comercialização inovadores podem resultar em 

menos perdas e em valor final mais atraente para o consumidor. 

 

Na terceira posição, o grupo de queijos e outros derivados lácteos foi o que apresentou maior dificuldade de comercialização em, aproximadamente 

27,5% dos municípios consultados. Apesar das dificuldades, os produtores passaram por um período de inovação, se reinventando e a venda on-line de 

queijos tornou-se uma espécie de estratégia salvadora para garantir a manutenção da atividade. O que demonstra que até mesmo empreendedores de 

segmentos tradicionais do atendimento presencial, produtores do queijo artesanal do estado, adotaram a forma virtual de fazer negócios. 

 



 

Na ordem, os produtos processados que vêm apresentando crescimento desfavorável em relação a dificuldade de comercialização, perfizeram neste 

último monitoramento, o percentual de 19,2%, dos municípios consultados. 

 

Os ovos apresentaram condição prejudicial ao comércio em 17,0%, dos municípios consultados. Segundo pesquisadores do CEPEA, um dos fatores 

decisivos para a elevação dos preços entre fevereiro e março foi a oferta enxuta, principalmente de ovos maiores. Além disso, o período de Quaresma 

também elevou as vendas. Na segunda quinzena de março, o enfraquecimento dos preços esteve atrelado à adoção de medidas mais restritivas por estados 

e municípios, diante do agravamento da pandemia de COVID-19, que fez com que as vendas de ovos recuassem, principalmente no atacado para 

restaurantes, bares e demais serviços de alimentação. 

 

O leite apresentou dificuldade de comercialização em 11,8%, dos municípios participantes deste monitoramento. Pesquisas do CEPEA, apontam recuo 

das cotações do leite ao produtor. Com o consumo fragilizado, houve o aumento da pressão dos canais de distribuição para obter preços mais baixos nas 

negociações de derivados junto às indústrias de laticínios. As cotações de leite spot em Minas Gerais também recuaram, 0,7% na média de fevereiro, 

influenciadas pelo fraco desempenho do mercado de lácteos. É importante destacar que a oferta de leite no campo está limitada. Ademais, a valorização 

considerável e contínua dos grãos (principais componentes dos custos de produção da pecuária leiteira) tem comprometido a margem do produtor e 

diminuído os investimentos na atividade. Com o custo alto, o manejo alimentar dos animais tem sido prejudicado e o abate de animais, crescido (aproveitando 

os preços atrativos do mercado de corte). Consequentemente, a oferta de leite no campo deve seguir limitada nos próximos meses. Nesse cenário, a 

competição das indústrias pela compra de matéria-prima deve se acirrar, levando, consequentemente, à retomada dos preços ao produtor. 

 

O produto que, até o momento, foi menos sensibilizado com dificuldade de comercialização foi o café, sendo citado em apenas 1,2%, dos municípios 

consultados. Após terem atingido recordes nominais no final de fevereiro, os preços do café arábica atravessaram o mês de março e começam abril 

registrando fortes oscilações. Segundo pesquisadores do CEPEA, diante da forte oscilação nos preços, a maior parte dos compradores e dos vendedores está 

afastada do mercado, o que mantém baixa a liquidez interna. Vale lembrar que o menor percentual de café remanescente da safra 2020/21 e a quebra da 

produção em 2021/22 reforçam a retração de agentes. 

 

Ainda em relação ao gráfico abaixo, ressalta-se que foi verificado que em 39,2% dos municípios consultados, não foi registrada dificuldade de 

comercialização destes produtos. 

 



 

 
 

O gráfico a seguir, apresenta a variação do indicador 6, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, onde a maior parte 

dos produtos manifestaram progresso em relação a comercialização, com diminuição do impedimento às vendas. A exceção se aplica ao grupo dos ovos, 

hortaliças e legumes e frutas, que apresentaram aumento na dificuldade de comercialização de 2,9, 0,1 e 3,3%, respectivamente. Outro dado relevante é a 
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trajetória, verificada no percentual de municípios consultados, em relação à não existência de entraves na comercialização desses produtos, nesta última 

pesquisa, aumentando a porcentagem da condição verificada no início do monitoramento, de 31,1% para 39,2%, de municípios neste último levantamento, 

podendo-se inferir que apesar das oscilações no período, demonstra atualmente, progresso desta condição, em relação à dificuldade de comercialização dos 

produtos analisados. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Indicador 7: Valores pagos aos agricultores pela comercialização de seus produtos  

Quanto aos preços recebidos pelos agricultores para os produtos comercializados, observou-se neste período entre 02 de março a 06 de abril de 2021, 

incremento de 2,5%, em relação ao percentual de municípios que registraram queda nos preços pagos aos agricultores, nos municípios consultados. De 

maneira oposta, a manutenção dos preços pagos aos agricultores apresentou elevação, sendo verificada por sua vez, em 63,2%, do total de municípios 

consultados. 

Relacionado às condições descritas, observou-se ainda, redução no percentual de municípios que registraram alta em seus valores, de 32,8%, no 

levantamento anterior, para 27,7%, nesta semana. Os preços pagos são essenciais na tomada de decisão do que plantar e o quanto investir na atividade. 

Além de ser altamente recomendado que o produtor consiga gerenciar e diminuir os custos de produção, otimizando o uso de insumos e mão de obra, 

aumentando assim, a produtividade e por consequência, o lucro.  

 

 
 

 



 

O gráfico a seguir apresenta a variação do indicador 7, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, onde observa-se 

que o percentual de municípios consultados que registraram queda de preços dos produtos neste último levantamento, apresentou decréscimo de 6,5%, em 

relação ao apontado no início do monitoramento. Na mesma tendência, a manutenção de preços, sofreu variações e demonstrou diminuição de 10,5%, em 

relação ao valor percentual registrado, desde o começo da pesquisa. Finalmente, notou-se o incremento importante da alta de preços em 17,1%, fazendo-

se de 10,6%, inicialmente, para 32,8%, neste último levantamento, em relação ao total de municípios consultados.  

 

 

 
 



 

Indicador 8: Valores dos insumos pagos pelos agricultores  

Registrou-se, no período entre 02 de março a 06 de abril de 2021, discreta elevação no percentual de municípios com alta dos preços dos insumos 

agropecuários, de 80,7% na pesquisa anterior para 81,2%, neste último levantamento, em relação ao número de municípios consultados. Relacionado a este 

fato, observou-se declínio na manutenção dos preços dos insumos, em 0,7%, dos municípios consultados. Um forte impacto da pandemia no país foi a 

valorização do dólar frente ao Real. E o câmbio elevado inflacionou os custos de produção, já que encareceu os valores de importantes insumos da 

agropecuária.  

 

 
 

 



 

Por fim, o gráfico a seguir apresenta a variação do indicador 8, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 06 de abril de 2021, onde percebeu-

se a trajetória de crescimento no percentual de municípios com alta dos preços dos insumos, apresentando uma elevação de 39,3%, o que certamente 

influenciará no custo de produção das atividades agropecuárias nestes locais. Outro dado observado é a redução da manutenção dos valores dos insumos 

pagos pelos agricultores, em 38,8%, variando de 57,4% para 18,6%, neste último levantamento.  

O forte aumento nos custos de produção tem afetado negativamente as margens dentro da porteira e dificultado os investimentos na produção. Os 

insumos de alimentação também ficaram mais caros, uma vez que os grãos alcançaram patamares recordes de preços. A demanda por alimentos se mantém 

crescente e a valorização da moeda norte-americana em alta diante do real, favorece a quem exporta. 

 



 

CONCLUSÃO  

Sintetizando os dados obtidos neste 30° levantamento mensal, realizado entre 05 e 06 de abril de 

2021, pode-se concluir que: 

1. Abastecimento de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar: predominam condições 

de normalidade e baixo comprometimento, sem risco de desabastecimento. 

 

2. Abastecimento de insumos utilizados na produção: permanecem as condições do normal ao baixo 

comprometimento. 

 

3. Comercialização de produtos pela agricultura familiar: prevalecem as condições do baixo ao médio 

comprometimento, acumulando um percentual de 60,8%, nestes dois estratos. 

 

4. Principais formas de comercialização utilizadas: preponderam as vendas no mercado local 

(supermercados, mercearias, sacolões), televendas com entrega em domicílio e das feiras livres. 

 

5. Comercialização de produtos no PNAE: ainda bastante afetada em 49,7%, dos municípios, apesar da 

retomada das compras pelas Prefeituras e Secretaria de Estado de Educação. O percentual de 

municípios com produção totalmente comprometida recuou de 69,6% em abril de 2020, para 26,9%, 

em abril de 2021. 

 

6. Produtos com dificuldade de comercialização: as maiores dificuldades de comercialização estão no 

grupo da hortaliças, legumes e frutas, mas com melhoras em relação à levantamentos anteriores e 

39,2% dos municípios informantes relatam não ter dificuldades com nenhum produto. 

 

7. Valores pagos aos agricultores: em 63,2% dos municípios constatou-se o recuo na manutenção de 

preços, relacionado ao fato da ampliação na alta nos preços recebidos, neste último levantamento. 

 

8. Valor dos insumos para produção: tendência de ampliação na alta dos preços dos insumos utilizados, 

apresentando o percentual de 81,2% dos municípios, neste último levantamento. 

 

Por fim, da produção dos alimentos que estão todos os dias em nossas mesas ao papel 

fundamental para a economia do país, o setor é mantido pelos trabalhadores rurais que dedicam técnica, 

conhecimento e esforço nessa função tão necessária. 

 
 
Belo Horizonte, Minas Gerais, 06 de abril de 2021. 
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