
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

03 E O4 DE MAIO DE 2021 

 

 

 
 

 

Assistência Técnica 

e Extensão Rural 

 

 
 

 

Romeu Zema Neto 
Governador de Estado 

 

Ana Maria Soares Valentini 
Secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 
 

Otávio Martins Maia 
Diretor Presidente 

 

Cláudio Augusto Bortolini 
Diretor Administrativo 

 

Feliciano Nogueira de 
Oliveira 

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

31° RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO 

ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 

DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NOS 

MUNICÍPIOS 

 

 
Situação Emergencial de Saúde Pública  

Situação Emergencial de Saúde 

Pública  



 

Introdução 

 

Considerando o momento de emergência em saúde pública pelo qual passava 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 rurais e a sociedade como um todo. 

Devido a persistência da situação da crise sanitária e seus desdobramentos, as informações 

continuam sendo coletadas, permitindo acompanhar a evolução da produção, comercialização e 

abastecimento dos municípios, possibilitando a tomada de decisões para minimizar os impactos causado 

ao setor produtivo, inicialmente pelas medidas de isolamento social e após pela flexibilização gradativa da 

quarentena e reabertura do comércio, e finalmente, pela segunda onda da doença no país. 

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 e a partir do vigésimo quinto levantamento, a elaboração e divulgação da edição, 

passou a ser feita mensalmente, sempre na primeira semana do mês. Torna-se importante destacar que, 

o monitoramento tem sua periodicidade alterada, de acordo com a observação e análise 

comportamental dos indicadores, demonstrando sua dinamicidade e adequação à finalidade. 

 

Metodologia 

O presente levantamento foi realizado com base na percepção dos extensionistas da EMATER-MG, 

sobre a situação de abastecimento e comercialização dos respectivos municípios de seus escritórios. Para 

tanto, os dados são coletados através de um formulário online específico, na ferramenta do Google Forms, 

previamente elaborado. O formulário permite que o Extensionista, mesmo em teletrabalho, consiga 

proceder às consultas necessárias e responder as questões referentes ao município onde atua.  

Ressalta-se que nesse tipo de avaliação de percepção existe um grau de subjetividade, considerando 

especialmente as limitações impostas pelo isolamento social e à suspensão do trabalho de campo de nossos 

técnicos, em observância à quarentena sempre que instituída. 

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 31° Monitoramento foi de 

1,6 pontos percentuais. Os dados coletados são consolidados pelo Departamento Técnico, na Unidade 

Central da Empresa, para facilitar a análise e compreensão dos resultados. Com base nos gráficos e tabelas 

gerados, os resultados foram interpretados e apresentados a seguir. 

  



 

Informações Complementares 

Prezado leitor, este é o TRIGÉSIMO PRIMEIRO relatório, desde que o acompanhamento se 

iniciou, em abril de 2020, possibilitando detectar um quadro mais completo e diferenciado dos reflexos 

negativos da pandemia sobre diferentes dimensões do setor agropecuário.  

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 a outras entidades 

que tenham como público-alvo, os produtores rurais do estado. A significativa capilaridade da EMATER-

MG permitiu então, realizar um levantamento de informações dentro desse contexto, cujos resultados 

constituem o escopo dos relatórios. 

E sua importância aumentou quando passou a subsidiar os 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 enfrentamento à crise de saúde pública 

decorrente do Sars-CoV-2 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, enquanto empresa de assistência 

técnica e extensão rural.  

 
Resultados 

1 - Quanto ao total de municípios consultados 

 Nesta trigésima primeira consulta de monitoramento, após um intervalo de aproximadamente 

trinta dias em relação à anterior, o questionário foi aplicado em 702 dos 853 municípios do Estado, o que 

demonstra uma representatividade de 82,3%, 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 56,4%, dos municípios consultados 

apresentaram condição de normalidade em relação ao abastecimento e 29,2%, apresentaram baixo grau 

de comprometimento. Dentre os demais, 14,3%, apresentaram de médio a alto grau de comprometimento, 

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

1,5%, dos municípios consultados. Verifica-se, portanto, que no momento, na maioria dos municípios 

mineiros consultados (85,6%), 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 

Os dados coletados demonstram que, 52,8% dos municípios consultados apresentaram condição de 

normalidade no abastecimento de insumos utilizados na produção agropecuária e 31,3%, apresentaram 

baixo grau de comprometimento. Nos demais municípios, verificou-se que em 15,9% 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 2,0% 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 26,2% dos municípios consultados e em 

outros 39,0%, apresentou baixo comprometimento, acumulando um percentual de 65,2%, nestes dois 

estratos. Verifica-se em complementação que, 34,7% dos municípios consultados apresentam as condições 

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

última circunstância verificada em 2,1%, dos municípios consultados, considerando a sua totalidade.  

A pandemia ocasionada pelo Sars-CoV-2, impactou os agricultores familiares de forma 

multidimensional, melhor dizendo, na saúde, produção, comercialização, renda e formas de comunicação. 

O apoio para a comercialização da agricultura familiar contribui para viabilizar o processo produtivo, com 

a garantia de oferta de produtos com qualidade, sendo importante para a precificação dos produtos no 

mercado e para o abastecimento da população, além de ser responsável também pela alimentação escolar, 

ofertando alimentos mais saudáveis, aos estudantes de toda a rede pública de ensino. 
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2- Baixo comprometimento 

3- Médio comprometimento 

4- Alto comprometimento 

5- Comprometido 
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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 92,2% 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 60,4% dos municípios consultados. No contexto desta crise sanitária, indiscutivelmente, as ferramentas 

digitais vêm se apresentando, em um dos principais instrumentos de comunicação, articulação e mediação, 

entre os diferentes atores que participam diretamente da agricultura familiar, assim como com a EMATER-

MG, que lhes fornece, entre outras coisas, assistência técnica, acompanhamento produtivo, gerencial e 

organizativo. As ferramentas digitais auxiliam os agricultores nas vendas por serem ágeis e possibilitarem 

que uma ampla rede de contatos se forme. Além disso, pela internet não existe um volume mínimo a ser 

negociado e nenhum tipo de comissão é preciso ser paga. 

A suspensão das feiras em virtude do avanço da COVID e ainda, para contenção da disseminação do 

vírus, pesou no faturamento dos agricultores, visto que elas valorizam a identidade regional, geram 

trabalho, ocupação e renda e receitas que dinamizam a economia dos pequenos municípios. 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 54,6%, 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. Entretanto, na segunda quinzena de abril, as disposições se tornaram menos 

rígidas, permitindo novamente o funcionamento delas, ainda que modo parcial. 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 25,9% e 22,5% dos 

municípios. 

Por fim, os programas de compras institucionais, mencionados em 45,7% dos municípios. Em um 

cenário em que a saúde e o fortalecimento da economia são fundamentais para superação dos desafios e 

com todas as dificuldades enfrentadas, a pandemia evidencia a importância do PNAE, como instrumento 

de garantia da segurança alimentar e nutricional e dinamizador de estratégias de resiliência no meio rural.  

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 36,9% dos municípios consultados, 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 10,1%, isto é, em 71 (setenta e um) dos municípios consultados e em outros 53,0%, 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. Cabe 

salientar que, salvaguardadas as especificidades dos municipios mineiros na operacionalização do PNAE, a 

importância dessa política pública, principalmente nesse período de pandemia, como promotor da 

superação de vulnerabilidades socioeconômicas. Por um lado, garantindo a geração de trabalho e renda 

para os agricultores familiares e, de outro, superando a insegurança alimentar de inúmeras famílias que, 

com o agravamento da crise sanitária, passaram a depender mais significativamente dos alimentos que 

compõem os kits distribuídos. 
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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 41,5%, dos municípios consultados, condição observada desde o início do 

monitoramento. Os primeiros meses de 2021, já evidenciaram que o ano deve ser novamente desafiador. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA- 

Esalq/USP, com as restrições ainda mais severas que foram impostas entre março e abril em diversas 

regiões do país, inclusive em Minas, importantes canais de escoamento de hortaliças e legumes tiveram o 

funcionamento novamente limitado. Esse cenário resultou em diminuição na demanda por estes produtos 

e em consequente queda nos preços pagos aos agricultores, até daqueles que apresentavam menor oferta 

nas propriedades. A favor do setor estão os hábitos mais saudáveis da população, que podem sustentar a 

demanda por hortaliças e legumes, e também as facilidades das compras de alimentos on-line. 

Na sequência, aparece o grupo das frutas, com condição desfavorável ao comércio em 27,1%, dos 

municípios participantes da pesquisa. Segunda dados do CEPEA, as frutas com menor tempo de prateleira, 

assim como as folhosas, tiveram o fluxo de comercialização restrito, nos períodos de maior isolamento 

social. Entretanto, vale lembrar que, como várias frutas são perenes, o efeito da redução de área por conta 

da pandemia foi menor quando comparado ao observado para as hortaliças. 

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

dificuldade de comercialização em, aproximadamente 23,6% 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 16,0%, dos 

municípios consultados. 

Os ovos apresentaram condição prejudicial ao comércio em 13,7%, dos municípios consultados. 

Segundo pesquisadores do CEPEA, o mercado de ovos seguiu sem grandes alterações nos últimos dias de 

abril. No entanto, embora os preços tenham continuado praticamente estáveis, colaboradores relataram 

que o ritmo de vendas registrou uma leve queda no encerramento de abril, o que resultou na concessão 

de descontos em algumas regiões. 

O leite apresentou dificuldade de comercialização em 11,5%, dos municípios participantes deste 

monitoramento. Pesquisas do CEPEA, apontam que depois de acumular queda, o preço do leite captado 

em março e pago aos produtores em abril subiu. Esse valor é recorde para um mês de abril e supera o 

registrado no mesmo período de 2020. Com a oferta de leite limitada, a competição das indústrias pela 

compra de matéria-prima se acirrou em março, levando, por conseguinte, à retomada dos preços pagos ao 

produtor em abril.  

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

café, sendo citado em apenas 1,3%, dos municípios consultados. Segundo dados do CEPEA, os preços do 

café arábica subiram ao longo de abril no mercado doméstico, atrelado ao avanço dos futuros da variedade 

e à menor oferta do grão no físico. No entanto, essas transações ainda foram limitadas, devido ao volume 

significativo da safra de 2020/21, já comercializado no Brasil.  



 

Ainda em relação ao gráfico abaixo, ressalta-se que foi verificado que em 45,6% 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 61,8% dos municípios 

consultados. Houve, registro de queda dos valores em 7,3% dos municípios consultados e elevação dos 

valores, em outros 30,9%. Apesar disso, o índice de aumento nos preços recebidos, não tem acompanhado 

a alta no custo de produção. Alguns produtos do agro se valorizaram, mas os insumos e componentes da 

cadeia também registraram elevações ao longo do ano passado. A rentabilidade foi expressiva, 

especialmente para os produtores de grãos, mas ficou mais comprometida em setores que utilizam estes 

itens como matéria prima.  
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de comercialização 



 

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 17,4%, dos municípios consultados. Houve, entretanto, elevação 

dos valores dos insumos em 82,3%, e finalmente, a queda dos preços foi relatada em menos de 1,0%, nos 

municípios participantes deste monitoramento.  

A depreciação da moeda brasileira frente ao dólar incentiva os agricultores e pecuaristas a 

exportarem seus produtos, devido ao lucro muito atrativo. Vários países, passaram a importar mais, o que 

ocasionou maior competitividade do Brasil para suprir a demanda de alimentos destes países, acarretando, 

como consequência, em aumento dos preços no mercado interno. Uma maneira de reduzir a influência da 

supervalorização do dólar no custo de produção é a realização de um planejamento e uma gestão mais 

eficaz na compra dos insumos e maquinários. 

0,3%% 

 



 

Análise comparativa dos resultados 

Atenta aos desdobramentos da pandemia no território mineiro, a EMATER-MG, por meio do acompanhamento dos 8 (oito) indicadores escolhidos, 

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 30° e 31° monitoramentos, complementada pelos dados compilados, entre 06 de 

abril de 2020 a 04 de maio 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 1, verificou-se entre 06 de abril a 04 de maio de 2021, elevação para a situação de normalidade de abastecimento de produtos 

agropecuários de 4,3%, fazendo-se de 52,1 para 56,4%, nos municípios consultados. De modo complementar, o baixo comprometimento apresentou variação 

para menos de 2,0%. Em relação ao médio e alto comprometimento, essas condições demonstraram decréscimos de 1,4 e 1,6%, respectivamente, nos 

municípios consultados. Finalmente, o comprometimento total, demonstrou ampliação, variando de 0,7 para 1,4%, ou seja, alta de 0,7% 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 pandemia pelo Sars-CoV-2, nos últimos meses. Percebeu-se que, com a diminuição das 

medidas restritivas após a decretação em 16 de abril, da redução da ONDA ROXA e retomada da ONDA VERMELHA no estado, permitindo o funcionamento 

de todos os setores , desde que observados e adotados os protocolos sanitários contra a transmissão do coronavírus, houve evolução dos indicadores, numa 

sinalização clara de melhoria dos mesmos, com exceção do abastecimento totalmente comprometido.  



 

 

Gráfico 1. Abastecimento com gêneros alimentícios provenientes da produção agropecuária nos mercados locais. 

 

O gráfico 2, apresenta a trajetória do indicador 1, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, quando a normalidade 

no abastecimento de produtos agropecuários apresentou alta, fazendo-se de 47,7 para 56,4%, dos municípios consultados. A normalidade do abastecimento 

de alimentos da produção agropecuária, sofreu alterações ao longo destes 13 (treze) meses de monitoramento, apresentando elevações sucessivas e uma 

queda brusca entre março e abril, quando da determinação do início da ONDA ROXA em todo estado, com a maior rigidez nas regras de isolamento para 

contenção da doença. Atualmente esta circunstância, se encontra 8,7% superior àquela verificada por ocasião do primeiro monitoramento. 

Complementarmente, notou-se que a condição de baixo comprometimento sofreu variações no decorrer do período e atualmente apresenta condição muito 

semelhante - 0,8% maior, 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. Em conclusão, verifica-se, que apesar 

das adversidades elencadas, até essa ocasião, na maioria dos municípios mineiros consultados (85,6%), o abastecimento de gêneros alimentícios 

provenientes da produção agropecuária encontra-se concentrado entre as condições de normalidade e baixo comprometimento, para o total de municípios 



 

consultados. Os produtores rurais necessitam se manter na atividade mesmo nas adversidades, e continuam a desenvolver uma agricultura de resiliência. 

Assim sendo, essa situação gerada pela pandemia tem implicações para as pessoas do campo como, também, para a sociedade, em razão de se garantir a 

segurança alimentar e nutricional. 

 

 
 
Gráfico 2. Abastecimento com gêneros alimentícios provenientes da produção agropecuária nos mercados locais. 
 

 

 



 

Indicador 2: Abastecimento e comercialização de insumos agropecuários o município 

De acordo com o gráfico 3, constatou-se no período entre 06 de abril a 04 de maio de 2021, acréscimo de 4,1%, para a condição de normalidade no 

abastecimento e comercialização de insumos agropecuários, variando de 48,7 para 52,8%. Adicionalmente, em referência ao baixo comprometimento, 

observou-se redução desta condição, com variação de 1,5%, nos municípios consultados. Na mesma tendência, as circunstâncias de médio e alto 

comprometimento demonstraram queda, com variações para menos de 2,2 e 1,4%, nesta ordem. Por fim, em referência ao total comprometimento, 

observou-se aumento percentual desta condição de 1,0%, em relação ao monitoramento anterior. Com os dados obtidos neste trigésimo primeiro 

monitoramento, pôde-se verificar que em 84,1% dos municípios participantes, prevalece as condições de normalidade e baixo comprometimento. 

 

Gráfico 3. Abastecimento e comercialização de insumos agropecuários nos municípios. 



 

O gráfico 4, apresenta a trajetória do indicador 2, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, onde a normalidade de 

abastecimento e comercialização de insumos agropecuários, demonstrou alta nos municípios consultados, fazendo-se de 46,6% para 52,8%, neste último 

levantamento. A normalidade do abastecimento de insumos para produção agropecuária, sofreu oscilações ao longo destes 13 (treze) meses de 

monitoramento, apresentando uma queda brusca entre março e abril, quando da determinação do início da ONDA ROXA em todo estado, com a maior 

rigidez nas regras de isolamento para contenção da doença. No momento, esta circunstância se encontra 6,2% superior àquela verificada por ocasião do 

primeiro monitoramento. Na mesma tendência, o baixo comprometimento registrou alta de 1,5%, em relação à aquela verificada, quando se iniciava o 

período de isolamento social, em abril de 2020. Verificou-se ainda, redução no percentual de municípios para as condições de médio e alto 

comprometimento, respectivamente, de 6,2 e 1,9%. O comprometimento total, sofreu variações no decorrer do período e atualmente apresenta condição 

semelhante à aquela verificada por ocasião do primeiro levantamento (0,4% maior). 

 

 
Gráfico 4. Abastecimento e comercialização de insumos agropecuários nos municípios. 



 

Dentre as adversidades de abastecimento e comercialização de insumos agropecuários estão a redução da importação por dificuldades de embarque, 

a falta de oferta e a alta dos preços, que são cotados em dólar. Aumentos nos preços de óleo diesel também trazem impactos sistêmicos em toda a cadeia 

do agronegócio, afetando produtores rurais, motoristas autônomos, consumidores, além de poder contribuir com o aumento da inflação. Medidas que 

aumentam o custo logístico afetam a competitividade do setor do agronegócio como um todo. Este cenário provavelmente tenha impactado no agravamento 

das circunstâncias, sendo mais proeminente no baixo, médio e alto comprometimentos. 

 

Indicador 3: Comercialização da produção dos agricultores familiares 

A questão dos mercados para a agricultura familiar é um tema que ganhou relevância nos últimos anos. Embora exista uma diversidade de agricultores 

familiares com formas de inserção nos mercados, também diversas, é fundamental discutir a formação de mercados locais pautados em uma lógica diferente 

de produção e consumo, como uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar. 

De acordo com o gráfico 5, verificou-se no período entre 06 de abril a 04 de maio de 2021, a condição de normalidade, com adição de 4,3%, nos 

municípios consultados, variando de 21,9 para 26,2%. De maneira divergente, a condição de baixo comprometimento apresentou acréscimo de 5,1%, neste 

último levantamento, quando comparado ao anterior. No tocante às condições de médio e alto comprometimento, notou-se redução de 2,8 e 4,8%, 

respectivamente, nos municípios avaliados, no período. Por fim, o total comprometimento, apresentou declínio de 1,9%, dos municípios consultados neste 

último levantamento, variando de 4,0 para 2,1%, nos municípios consultados.  

Atualmente, a comercialização da produção dos agricultores familiares, se encontra entre as circunstâncias de normalidade a baixo 

comprometimento, perfazendo o total de 65,2% dos municípios consultados, neste último monitoramento. Segundo o Instituto Americano de Cooperação 

para a Agricultura – IICA, em pesquisa feita em 2020, 70% dos agricultores familiares entrevistados, relataram diminuição das receitas decorrentes da 

retração econômica gerada pela suspensão de diversas atividades comerciais ligadas ao setor alimentar. A pesquisa também verificou que 70% dos 

agricultores familiares tiveram de vender ativos, fazer uso de reservas de poupança ou solicitar empréstimos para enfrentar cenário. Essas evidências 

apontam que no longo prazo poderá haver falta de capital para investimento nas lavouras, com a possibilidade de os agricultores familiares aumentarem a 

venda de seus ativos, se não tiverem apoio. Sem esse suporte, os efeitos que já são vistos em 2021, podem implicar na incapacidade reprodutiva de muitas 

famílias rurais.  

  

 



 

 

Gráfico 5. Comercialização da produção originária da agricultura familiar nos municípios. 

O gráfico 6, apresenta a trajetória do indicador 3, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio 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, 

8,9% 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, 12,7%, superior ao valor inicial, nos municípios consultados.  

Por outro lado, em referência ao médio e alto comprometimento, estas condições apresentaram decréscimos de 7,5 e 7,7%, respectivamente. Na 

mesma tendência, a condição de total comprometimento apresentou variação no período e neste momento, aponta queda de 6,5%, variando de 8,6 para 

2,1%, 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.  



 

Há um consenso de que a retração geral da demanda por alimentos, decorrente da perda do poder de compra dos consumidores, do desemprego 

crescente no país e da suspensão e fechamento de mercados tradicionalmente acessados, tem efeitos particularmente impactantes sobre os agricultores 

familiares, uma vez que esse grupo de produtores depende das cadeias curtas e dos mercados locais de abastecimento para comercialização de sua produção. 

Com a chegada do auxílio emergencial, famílias conseguiram recuperar parte desse poder de compra, voltando a consumir produtos da agropecuária em um 

volume maior e consistente. Por outro lado, a alta do dólar e a abertura de novos mercados internacionais mais rentáveis para os produtores, colaboraram 

para um desequilíbrio entre oferta e demanda interna, o que causou a elevação dos preços de diversos itens. 

Se com o recebimento do benefício, essa relação de preço já estava delicada, em 2021 com a interrupção do mesmo, a situação se agravou 

consideravelmente, e isso foi um dos grandes catalisadores da alta dos preços. O fim do auxílio teve um impacto negativo sobre o consumo das famílias e 

representou, no mínimo, uma desaceleração muito forte no ritmo da recuperação econômica que se estava experimentando. O retorno do benefício em 

abril, ainda que reduzido, aliado a flexibilização das medidas de isolamento, já demonstram impactos positivos neste indicador, ao se comparar os dados 

deste monitoramento ao seu anterior.  

 
Gráfico 6. Comercialização da produção originária da agricultura familiar nos municípios. 



 

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

O acesso aos mercados sempre foi um dos gargalos da agricultura familiar. Contudo, nos últimos anos, ganhou relevância a necessidade de mercados 

diferenciados, baseados em uma lógica distinta de produção e consumo, como uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar. Esse debate cresceu 

expressivamente na pandemia, sendo primordial que o agricultor fique atento e concentre seus investimentos e decisões paralelamente às mudanças de 

comportamento da população, para fazer escolhas mais assertivas na cadeia produtiva e garantir sua resistência no setor. 

De acordo com gráfico 7, verificou-se, no período entre 06 de abril a 04 de maio 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 92,2% dos 

municípios consultados, neste último levantamento.  Novos espaços não convencionais de comercialização têm surgido, orientados por uma dinâmica 

diferenciada de produção e consumo, que valoriza processos locais. Esses canais de comercialização têm sido denominados de circuitos curtos de 

comercialização e envolvem experiências que se baseiam em princípios como segurança alimentar, dinamização das economias locais e autonomia dos 

agricultores familiares. 

Na sequência, a venda por meio das mídias sociais, com sistemas de entrega domiciliar, é registrada em 60,4% dos municípios consultados. Com a 

pandemia e o isolamento social para conter a propagação do vírus, os produtores precisaram rapidamente descobrir novas formas de comunicar o seu cliente, 

utilizando ferramentas para comercialização da produção, por meio da internet - mídias sociais digitais e isso tem feito com que se posicionem de maneira 

diferente no negócio. No entanto, a deficiência na infraestrutura de conectividade nas áreas rurais ainda é o principal entrave hoje para o desenvolvimento 

da agricultura digital. Apesar da conexão instável à internet, os agricultores familiares conseguiram se apropriar de smartphones e, especialmente da 

plataforma WhatsApp, para comercializar seus produtos, garantindo a renda de suas famílias. Outro fator a destacar no processo, é a presença marcante das 

mulheres e dos jovens, que possuem maior facilidade para integrar essas ferramentas tecnológicas nas cadeias de comercialização. 

As feiras livres exercem um importante papel na economia dos municípios, e são um grande gerador de emprego e renda para agricultores familiares. 

O cancelamento das feiras no início da pandemia pesou no faturamento dos agricultores, já que são sua principal vitrine. 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 

54,6%, dos municípios consultados. Com o agravamento da doença causada pelo Sars-CoV-2, 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. Entretanto, na segunda 

quinzena de abril, as disposições se tornaram menos rígidas, permitindo o retorno delas, ainda que modo parcial. 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 25,9% e 22,5% dos municípios. Cabe ressaltar que a organização das vendas coletivas e de incentivo à comercialização via 



 

cooperativas, reduz o contato do atravessador e dá mais poder de negociação de preços e condições de venda ao volume total de produção. A inovação nas 

formas de comercialização de produtos da agricultura, aliada à diversificação do que é oferecido ao consumidor e à cooperação entre produtores, é 

considerada fundamental para a superação da crise do coronavírus. Por fim, os programas de compras institucionais, mencionados em 45,7% dos municípios. 

Analisando-se as experiências de aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar no contexto de pandemia, verifica-se fortemente, que o PNAE 

assume um lugar de política pública que ultrapassa o propósito de suprir a alimentação escolar e se consolida como instrumento de garantia de segurança 

alimentar e nutricional em um cenário muito mais amplo na sociedade. Considerando esta realidade, 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.  

 

 
 

Gráfico 7. Principais formas de comercialização utilizadas no momento pelos agricultores familiares 



 

O gráfico 8, apresenta a trajetória de crescimento do indicador 4, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, com um 

aumento de 9,1 e 11,9%, 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 33,8%, seguida pelos programas de compras institucionais, 

com 26,5%, neste período. As cooperativas e associações apresentaram aumento de 10,9%, do número de municípios consultados, variando de 11,6 para 

22,5%, neste último monitoramento. 

 

Gráfico 8. Principais formas de comercialização utilizadas no momento pelos agricultores familiares 



 

Indicador 5: Comercialização dos agricultores familiares no PNAE  

De acordo com o gráfico 9, constatou-se no período entre 06 de abril a 04 de maio de 2021, que em 36,9%, 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 31,3%, dos municípios registrados no último levantamento. 

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. Considerando este cenário, em 2020, 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. O 

enrijecimento das medidas de distanciamento pela determinação da ONDA ROXA no estado em março, dificultaram, tanto a entrega dos alimentos oriundos 

da agricultura familiar, quanto o recebimento destes pelas entidades executoras e sua distribuição às famílias dos alunos, impactando desfavoravelmente 

na execução do programa de compras institucionais. Apesar de neste mês, os índices terem apresentado melhor desempenho, ainda ficam muitas incertezas 

em relação à execução do programa. Como alento, para este ano, a Secretaria de Estado de Educação, anunciou em março, a dobra do valor da contrapartida 

estadual da merenda escolar, que representa investimento a mais de R$ 170 milhões para os alunos do estado, criando boas expectativas.  

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. 

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. 



 

 

Gráfico 9. Comercialização pelos agricultores familiares por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

O gráfico 10, apresenta a trajetória do indicador 5, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, onde o grau de 

comprometimento total apresentou queda expressiva de 51,8%, variando de 69,6 para 17,8%, nos municípios consultados. Quanto ao grau de normalidade, 

esta condição apresentou variações no decorrer do período analisado e neste momento, verifica-se 3,3% maior que o percentual verificado no início do 

monitoramento, apresentando nesta última semana, percentual de 10,1%. Notou-se ainda, acréscimos significativos nos graus de comprometimento – médio 

e alto, de 23,3 e 9,1%, respectivamente. O baixo comprometimento sofreu variação no decorrer do período e atualmente este percentual se apresenta em 

16,2%, consideravelmente superior à condição verificada por ocasião do primeiro levantamento, início do período de isolamento social. 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. 



 

 

 

Gráfico 10. Comercialização pelos agricultores familiares por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

Indicador 6: Produtos com dificuldade de comercialização  

Diversos fatores intensificaram as fraquezas dos agricultores diante da pandemia. Seja pela insuficiência de recursos financeiros para investimentos 

em infraestrutura e fragilidade na gestão da propriedade em termos produtivos e comerciais, ou pela dificuldade de adaptação demonstrada pela ausência 

de diversificação da produção, em razão de poucos canais de comercialização e a ausência de vínculos com os clientes. A distância dos centros consumidores  

 



 

também se mostrou como limitante, pois inviabiliza o escoamento da produção devido à distância e à falta de veículos próprios para entregas. Ao analisar o 

gráfico 11, 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 41,5%, dos municípios consultados, condição observada desde o início do monitoramento. Os primeiros meses 

de 2021, já evidenciaram que o ano deve ser novamente desafiador. De acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada - CEPEA- Esalq/USP, com as restrições ainda mais severas que foram impostas em março e abril em diversas regiões do país, inclusive em Minas, 

importantes canais de escoamento de hortaliças e legumes tiveram o funcionamento limitado. Esse cenário resultou em diminuição na demanda por estes 

produtos e em consequente queda nos preços pagos aos agricultores, até daqueles que apresentavam menor oferta nas propriedades.  

 

Na sequência, aparece o grupo das frutas, com condição desfavorável ao comércio em 27,1%, dos municípios participantes da pesquisa. Segunda 

dados do CEPEA, as frutas com menor de prateleira, assim como as folhosas, tiveram o fluxo de comercialização restrito, nos períodos de maior isolamento 

social. Entretanto, vale lembrar que, como várias frutas são perenes, o efeito da redução de área por conta da pandemia foi menor quando comparado ao 

observado para as hortaliças. 

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

23,6% 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 16,0%, dos municípios consultados. 

Os ovos apresentaram condição prejudicial ao comércio em 13,7%, dos municípios consultados. Segundo pesquisadores do CEPEA, o mercado de 

ovos seguiu sem grandes alterações nos últimos dias do mês anterior. No entanto, embora os preços tenham continuado praticamente estáveis, 

colaboradores relataram que o ritmo de vendas registrou uma leve queda no encerramento de abril, o que resultou na concessão de descontos em algumas 

regiões. 

O leite apresentou dificuldade de comercialização em 11,5%, dos municípios participantes deste monitoramento. Pesquisas do CEPEA, apontam que 

depois de acumular queda, o preço do leite captado em março e pago aos produtores em abril subiu. Esse valor é recorde para um mês de abril e supera o 

registrado no mesmo período de 2020. Com a oferta de leite limitada, a competição das indústrias pela compra de matéria-prima se acirrou em março, 

levando, por conseguinte, à retomada dos preços pagos ao produtor em abril.  

O produto que, até o momento, foi menos sensibilizado com dificuldade de comercialização foi o café, sendo citado em apenas 1,3%, dos municípios 

consultados. Segundo dados do CEPEA, os preços do café arábica subiram ao longo de abril no mercado doméstico, atrelado ao avanço dos futuros da  



 

variedade e à menor oferta do grão no físico. No entanto, essas transações ainda foram limitadas, devido ao volume significativo da safra de 2020/21, já 

comercializado no Brasil. Ainda em relação ao gráfico abaixo, ressalta-se que foi verificado que em 45,6% dos municípios consultados, não foi registrada 

dificuldade de comercialização destes produtos. 

 
 

Gráfico 11. Produtos que apresentam maior grau de dificuldade de comercialização. 
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O gráfico 12, apresenta a variação do indicador 6, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, onde todos os produtos 

manifestaram progresso em relação a comercialização, com diminuição do impedimento às vendas. Outro dado relevante é a 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 45,6%, 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. 

 

 
 

Gráfico 12. Produtos que apresentam maior grau de dificuldade de comercialização. 

 

 

 



 

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 06 de abril a 04 de maio de 2021, 

de acordo com o gráfico 13, redução de 1,9%, em relação ao percentual de municípios que registraram queda nos preços pagos aos agricultores, nos 

municípios consultados. De maneira complementar, a manutenção dos preços pagos aos agricultores apresentou decréscimo de 1,4%, sendo verificada por 

sua vez, em 61,8%, do total de municípios consultados. 

 

Relacionado às condições descritas, observou-se ainda, ampliação no percentual de municípios que registraram alta em seus valores, de 27,7%, no 

levantamento anterior, para 30,9%, neste mês. Apesar do aumento nos preços recebidos, estes não tem acompanhado a alta no custo de produção. Os 

preços de produtos agrícolas tiveram relação com a dinâmica observada no setor industrial, que se ajustava às especificidades de cada produto no que tange 

aos avanços e recuos ligados à pandemia. O resultado dos dados é reflexo da combinação da taxa cambial, maior oferta e demanda interna de alimentos 

diminuída, reflexo da crise financeira. Com a tendência de manutenção da taxa cambial em níveis altos, o produtor deve ficar atento aos seus custos que 

devem manter a trajetória de aceleração. 

 
Gráfico 13. Valores que estão sendo pagos aos produtores na comercialização de seus produtos. 



 

O gráfico 14, apresenta a variação do indicador 7, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, onde observa-se que o 

percentual de municípios consultados que registraram queda de preços dos produtos neste último levantamento, apresentou decréscimo de 8,4%, em  

relação ao apontado no início do monitoramento. Na mesma tendência, a manutenção de preços, sofreu variações e demonstrou diminuição de 11,9%, em 

relação ao valor percentual registrado, desde o começo da pesquisa. Finalmente, notou-se o incremento importante da alta de preços em 20,3%, fazendo-

se de 10,6%, inicialmente, para 30,9%, neste último levantamento, em relação ao total de municípios consultados.  

 

 
 

Gráfico 14. Valores que estão sendo pagos aos produtores na comercialização de seus produtos. 



 

Indicador 8: Valores dos insumos pagos pelos agricultores  

De acordo com o gráfico 15, registrou-se, no período entre 06 de abril a 04 de maio de 2021, elevação no percentual de municípios com alta dos 

preços dos insumos agropecuários, de 81,2% na pesquisa anterior para 82,3%, neste último levantamento, em relação ao número de municípios consultados. 

Relacionado a este fato, observou-se declínio na manutenção dos preços dos insumos, em 1,2%, dos municípios consultados. Esse cenário seguramente está 

relacionado a forte valorização do dólar, que persiste em 2021, elevando 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.  

 

 
 

Gráfico 15. Valores dos insumos pagos pelos produtores. 



 

Por fim, o gráfico 16, apresenta a variação do indicador 8, no acumulado do período entre 06 de abril de 2020 a 04 de maio de 2021, onde percebeu-se 

a trajetória de crescimento no percentual de municípios com alta dos preços dos insumos, apresentando uma elevação de 40,4%, 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 40,0%, variando de 57,4% para 17,4%, neste último levantamento.  

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. 

 

 

Gráfico 16. Valores dos insumos pagos pelos produtores. 



 

CONCLUSÃO  

Sintetizando os dados obtidos neste 31° levantamento mensal, realizado entre 03 e 04 de maio 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 de normalidade ao 

baixo comprometimento, acumulando um percentual de 65,2%, 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 36,9%, 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 17,8%, 

em maio 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 

45,6% dos municípios informantes relatam não ter dificuldades com nenhum produto. 

 

7. Valores pagos aos agricultores: em 61,8% dos municípios constatou-se a manutenção de preços, 

relacionado ao fato da ampliação na alta nos preços recebidos, em 3,2%, neste último levantamento, 

quando comparado ao antecessor. 

 

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. 

 

Do ponto de vista econômico e comercial, é possível afirmar que a pandemia promoverá uma 

exposição internacional ainda maior do agronegócio do Brasil, inclusive do mineiro. A demanda por 

alimentos está aumentando e é possível que em um contexto de acirramento da disputa comercial entre 

grandes potências, abra-se ainda mais espaço para as exportações de produtos agrícolas. Mas o que 

aparenta ser uma fortaleza também poderá se converter em vulnerabilidade, tal como a questão do 

controle sanitário e da rastreabilidade da produção. A pandemia causada pelo COVID-19 certamente 

deixará muitos legados e torna-se importante não perder a oportunidade de refletir seriamente sobre o 

modo como produzimos, processamos e distribuímos os alimentos. 

 
Belo Horizonte, Minas Gerais, 07 de maio de 2021. 
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