
Perspectivas para a agropecuária baiana em 2020 

A pandemia decorrente da Covid-19 implicou na adoção de uma 
série de medidas nas práticas e relações pessoais e sociais 

com vistas a conter a propagação do vírus. Tais medidas se esten-
dem pela grande maioria dos países e, no Brasil, em praticamente 
todas as unidades da federação. Na medida em que parte destas 
medidas tem implicações sobre a dinâmica econômica, natural-
mente tem-se observado um processo de diminuição da atividade 
econômica e, consequentemente, a perspectiva de retração da eco-
nomia no ano de 2020.
Estimativas atualizadas apontam para retração de até 7,5% no PIB 
brasileiro. No que se refere à Bahia, as estimativas iniciais1 apon-
tam para uma queda superior a 5% no PIB estadual, com efeitos 
negativos em quase todas as atividades econômicas; o setor agro-
pecuário parece ser um dos poucos que podem se destacar positi-
vamente no ano de 2020.
As estimativas da LSPA2 – Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (2020) – apontam para retração de 0,7% na área plantada; 
já a estimativa para a produção de cereais, oleaginosas e legumino-

1 Até o momento não houve atualização dessas estimativas. 
2 Estimativas do mês de abril de 2020.

sas é de crescimento de 7% na comparação com 2019, totalizando 
8,8 milhões de toneladas. Destaque para a produção de soja (5,7 
milhões de toneladas) e crescimento de 4,0%; milho (1,9 milhão de 
toneladas) com crescimento de 14,8%; feijão (321 mil toneladas) 
e crescimento de 10,7%; algodão (1,4 milhão de toneladas) com 
queda de 7,0%.

Com base nos dados de produção das culturas cultivadas na 
Bahia, a estimativa inicial é que o Valor Adicionado da agrope-
cuária baiana registre crescimento de 3,0% em 2020, podendo 
totalizar os os R$ 20 bilhões.

Ta b e l a  1
Agropecuária – Bahia – 2018-2020                                                                     

 Ano Var. (%) R$ milhão

2018 10,49 17.956

2019 0,2 19.017

2020 2,99 19.933

Fonte: Coref/Distat/SEI. 
Nota: Dados sujeitos a alteração.
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Impactos da pandemia na Agricultura Familiar

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI) apresenta um estudo relativo aos impactos econômicos 

sobre os efeitos da COVID-19 através da participação da agricultura 
familiar no setor agropecuário e, consequentemente, no PIB do es-
tado. O presente trabalho vem complementar a série que tem 2010 
como ano inicial, com foco nos impactos da pandemia para o ano vi-
gente. O real cenário da agricultura familiar dependerá da duração da 
quarentena e das medidas políticas voltadas à esses estabelecimentos 
e ao agricultor rural, mesmo o setor agropecuário sendo considerado 
essencial e não sofrendo tantas consequências como os setores da in-
dústria e dos serviços.
Importante salientar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) conceitua como agricultura familiar os estabeleci-
mentos onde a gestão do negócio, e pelo menos metade do processo 
produtivo, está nas mãos de pessoas da mesma família. Além da me-
tade da renda familiar depender da manutenção do negócio e ainda 
possua no máximo quatro módulos fiscais de produção.

Metodologia

A construção dos resultados está atrelada à divulgação do Sis-
tema de Contas Regionais do IBGE, em parceria com a SEI, cuja 
defasagem temporal é de dois anos. O levantamento envolve a 
coleta de informações de mais de 300 produtos e serviços pro-
duzidos e/ou consumidos dentro da atividade agropecuária, a 
partir dos dados do Censo Agropecuário 2006, tendo como ano 
de referência 20103.

3 A atualização do estudo com os dados do censo agropecuário 2017 não foi possível devido à diferença 
de agregação necessária para os cálculos dos componentes econômicos. Ver metodologia completa do 
trabalho sobre Agricultura Familiar no site da SEI.

Com a defasagem decorrente das fontes do trabalho, foi necessário 
utilizar uma estimativa para o ano de 2020, através dos cálculos tri-
mestrais de contas regionais realizados pela Coordenação de Con-
tas Regionais e Finanças Públicas (Coref). Considerando que o efeito 
preço poderá ter um impacto relevante no valor agregado da ativida-
de para o final do ano, o índice foi considerado um (1,0) para cada cul-
tivo/criação, assim poderia ser calculado um valor adicionado sem 
uma oscilação incerta. Dessa forma, pode-se ter uma visão do com-
portamento da agricultura familiar baiana em tempos da Covid-19.
É primordial informar que o estudo sobre a agricultura familiar na 
Bahia é analisado através do Valor Adicionado (VA) das atividades 
e produtos da agropecuária, não sendo factível a analise de taxas 
de crescimento por estabelecimentos, mediante fontes epesquisas 
disponíveis à equipe regional.

Foto: Elói Corrêa/GOVBA
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Análise dos resultados

É notável que o advento da pandemia do novo coronavírus trará 
impactos na agricultura familiar, principalmente para o agricultor, 
pois a Bahia é o estado que apresenta o maior número de proprieda-
des rurais no país, acima de 700 mil – pesquisa realizada através do 
Censo Agropecuário (2020b). Tendo em vista a situação presente, o 
governo federal em parceria com os estados criou algumas medidas 
de apoio a esses agricultores em   busca de minimizar as dificuldades  
do  setor,  sobretudo  dos  agricultores rurais. As medidas visam dar 
continuidade ao abastecimento e prevenir possíveis dificuldades no 
futuro. Algumas dessas medidas - linha especial de crédito criada 
para agricultores familiares pelo Pronaf4 – visam assegurar peque-
nas despesas em sua estrutura produtiva e garantir a manutenção 
do produtor e da sua família. O valor limite por produtor será de R$ 
20 mil, de acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (2020). 

Inclusão dos produtores rurais ao 
programa de auxílio emergencial no 

valor de R$ 600,00 por três meses
Diante das dificuldades encontradas nesse período da Covid-19, al-
gumas instituições decidiram também por adequar  o cronograma 
de pagamentos à realidade dos contratantes, que pode estar sendo 
afetada pela dificuldade de comercialização ou situações que pre-
judiquem o andamento da produção. Houve também, por meio do 
Projeto de Lei (PL) n° 873/2020, a inclusão dos produtores rurais 

4 Pronaf é a sigla para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que possibilita 
financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura 
de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comu-
nitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar.

ao programa de auxílio emergencial no valor de R$600, por três  
meses. No início, o programa foi destinado a trabalhadores infor-
mais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais 
da Previdência Social e desempregados, sendo posteriormente am-
pliado para agricultores, aquicultores, pescadores artesanais e téc-
nicos agrícolas.
De acordo com o Boletim de Conjuntura da Bahia (2020), o governo es-
tadual lançou edital emergencial de Segurança Alimentar e Nutricional, 
que será executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regio-
nal (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), por meio do projeto Bahia Produtiva. A previsão do edital 
emergencial    baiano  é  destinar  R$  15  milhões  a  10 mil agricultores 
familiares baianos. A meta do projeto é financiar 300 propostas rela-
cionadas à produção, comercialização e consumo de alimentos como 
hortaliças, frutas, raízes, tubérculos e plantas alimentícias não conven-
cionais (PANC). Cada proposta selecionada receberá um valor de até R$ 
50 mil, beneficiando entre 20 e 40 famílias (SDR, 2020). 
 

A previsão do edital emergencial 
baiano é destinar R$ 15 milhões a 10 
mil agricultores familiares baianos

O setor agropecuário baiano ainda é muito relacionado à produ-
ção familiar, mesmo o cenário apontando uma retração acima dos 
10% nos últimos dez anos (comparação entre os Censos Agropecu-
ários 2006 e 2017). Dados do IBGE informam que o estado possuía, 
aproximadamente, 593 mil agricultores familiares em 2017 e vem 
sinalizando um encolhimento da agricultura familiar em relação ao 
agronegócio.
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C o n s i d e r a n d o q u e   a estimativa para o ano 
de 2020 foi gerada a partir  dos cálcu-
los  de contas trimestrais, elaborados p e l 
a  m e s m a   e q u i p e responsável pelo PIB do 
estado, a expectativa para o setor agro-
pecuário é de alta no ano. Tal resultado 
indica que mesmo sob o efeito da pande-
mia, a atividade não foi afetada conforme 
expectativas geradas no que diz respeito 
a quantidade produzida.
Os cálculos para 2020 em relação ao VA 
dos estabelecimentos da agricultura fa-
miliar, sugerem  uma  diferença  de  or-
dem  negativa  em  R$  571  milhões  ante 
o ano  anterior, totalizando R$ 7.334 mi-
lhões. Esta retração no valor não encon-
tra explicação devido à pandemia, até o 

presente momento nas pesquisas uti-
lizadas. Em 2019, a alta da agropecu-
ária deveu-se aos índices de preço, o 
mesmo ocorreu em 2016 quando foi 
apresentada queda em volume devi-
do a grande seca ocorrida no estado, 
porém os preços alavancaram o VA da 
atividade. Esse fato esclarece   o   ele-
vado   crescimento   do   ano   de 2019.
Entretanto, o valor adicionado (VA) 
considerado pela projeção de 2020 
é a segunda maior da série anali-
sada, atrás apenas do ano de 2019 
(R$7.534 milhões – maior valor en-
contrado ao longo da série).

Gráfico 1
Estimativa do VA da agricultura familiar – Bahia – 2010-2020                                                             (R$ milhões)                                                                      
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Fonte: Coref/Distat/SEI. 
Notas: (1) Dados calculados através do PIB trimestral. 
              (2) Projeção com os cálculos trimestrais.

Gráfico 2
Estrutura VA da agropecuária baiana, segundo estabelecimentos                                                                     (%)                                                                      
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O Valor Adicionado (VA) 
considerado pela projeção de 2020 é 

a segunda maior da série analisada

Por outro lado, apesar da projeção para a agricultura familiar em 
2020 indicar resultados brandos e existir uma perspectiva de alta 
no setor agropecuário baiano através dos cálculos das contas tri-
mestrais, a situação dos agricultores rurais é mais delicada, não 
obstante deverá ser amenizada em virtude das ações por parte do 
governo federal em parceria  com  o  estadual  e  municipal.  Esta  
ação garantirá uma pequena parcela de  renda  para  a popula-
ção, afinal esses agricultores não produzem tudo que precisam 
para subsistência, exemplo: arroz, macarrão, óleo, açúcar, dentre 
outros. 

Valor Adicionado (VA) deve 
apresentar 37% em 2020. Já em 

2019, aproximadamente 40% 
da agropecuária do estado era 

composta pela agricultura familiar

O Valor Agregado (VA) deve representar 36,8% em 2020. Já em 
2019, aproximadamente 40% da agropecuária do estado era com-
posta pela agricultura familiar, uma perda de 2,9 pontos percen-
tuais. Se comparado ao último ano da série com os dados con-
solidados pelo IBGE (2017), a perda será de 1,3 p.p. Isto significa 
dizer que o valor agregado das principais culturas não foram tão 
prejudicadas como se imaginaria. 
Embora  a  agricultura  familiar,  ao  longo  da  série,  apresente  al-
guns crescimentos na participação da agropecuária baiana, o valor 

adicionado das propriedades  não  familiares  é  praticamente  o  
dobro  em  toda  a  série.  Existe  uma predominância dos estabe-
lecimentos não familiares em relação ao valor adicionado no esta-
do. É possível observar a maior participação da agricultura familiar 
quando analisada a Bahia desagregada, através dos territórios de 
identidade5. 
Conforme dito, a agricultura familiar é uma atividade que tem par-
ticipação relevante nos produtos mais consumidos dentro e fora 
do estado. Estima-se que seja responsável por 70% dos alimentos 
consumidos pela população baiana e que gere renda para mais de 3 
milhões de pessoas, segundo a SDR.
Nos estabelecimentos familiares, a atividade agricultura e serviços
relacionados representa em média 25% de todo o VA agropecuário 
do estado, enquanto a pecuária possui aproximadamente 10% do 
setor primário baiano. Dentro da própria agropecuária familiar os 
cultivos das lavouras temporária, permanente e criação de bovinos 
representam cerca de 70% do total familiar baiano.
Importante frisar que alguns produtos necessitam de agilidade na co-
lheita e outro aspecto importante é a produção de leite da agricultura 
familiar. Há anos vem sofrendo com as adaptações às normalizações de 
melhoria da qualidade do leite, tendo em vista o controle mais acirra-
do por parte das grandes empresas as quais exigem mais qualidade do 
produto. A partir desse cenário de isolamento social é mais do que per-
tinente o incentivo à agricultura familiar e à criação de canais de dis-
tribuição para que sua produção tenha acesso ao mercado consumidor. 
Segundo as estimativas do Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (2020), analisando os cultivos de grande peso dos estabeleci-
mentos familiares, os resultados da pesquisa reafirmam o encontrado 
neste estudo: as consequências da pandemia não serão tão severas 
para o setor agropecuário no ano de 2020.

5 Para o presente estudo não é possível obter uma projeção para 2020 dos territórios de identidade (TI) 
por falta de pesquisas disponíveis. No site da SEI existe uma seção da Agricultura Familiar com análise 
por TI, dados consolidados de Contas Regionais do IBGE.
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Conclusão

Aparentemente, o VA da agricultura 
familiar não sofrerá o impacto espe-
rado pela pandemia tendo em vista o 
desempenho da produção física das 
principais culturas e suas atividades 
quando comparado aos anos anterio-
res. Contudo, a incerteza com as safras 
futuras, a perda de estoque e o prejuí-
zo financeiro (suspensão de contratos 
de compras e com os insumos utiliza-

dos nas plantações) deverão ser os maiores problemas enfrentados 
pelos estabelecimentos da agricultura familiar. Dessa maneira, o 
impacto esperado para este ano no VA da atividade poderá ser senti-
do apenas em 2021, ainda reflexo da baixa renda obtida pela grande 
maioria dos agricultores em 2020, acarretando então em um dimi-
nuto investimento no setor e um incremento no que tange aos insu-
mos aquém do esperado.
É explícito que a crise proveniente da Covid-19 tem proporções e 
características inéditas, sobretudo quando se trata do agricultor 
rural, e ainda não se sabe a duração e o efeito real de tal fato em 
toda cadeia produtiva da agricultura familiar. Portanto, manter 
o isolamento social com suas medidas quarentenárias é o melhor 
caminho para atenuar os efeitos da crise, resultando, em tempos 
reais, em uma gradual recuperação da economia e, consequente-
mente, um ganho na receita dos agricultores rurais em meio a 
novos surtos.

A produção de laranja sinaliza uma leve queda de 0,7% na produção física 
da agricultura do estado, mas a sua área plantada tem uma expectativa 
de 7%. A maior retração entre os principais produtos da agricultura fami-
liar é provável que seja na produção de banana (-12,9% no ano) enquanto a 
área plantada não deve sofrer alteração comparada ao ano anterior.
A previsão da produção e da área plantada para o final do ano da 
mandioca é a mesma do ano passado, ou seja, variação nula. Da 
mesma forma acontecerá com a produção do café o qual se manterá 
estável em 181 mil toneladas. Quanto ao milho, estima-se  alta de 
14,8% na produção física, algo em torno de 1,9 milhão de toneladas. 
A primeira safra do milho deve responder por 1,5 milhão e a segun-
da por 359 mil toneladas. É esperado que a segunda safra de feijão 
tenha uma variação acima de 50% no ano, mesmo com a redução da 
sua área plantada em 2020. A produção de tomate aponta alta de 
3,3%, podendo alcançar 248,8 mil toneladas e a de cebola podendo 
totalizar 302,4 mil toneladas o que representará um ganho de 3,9% 
em relação à safra do ano anterior.

Gráfico 3

Principais produtos da Agricultura Familiar – Bahia – 2020-2019

Fonte: LSPA/IBGE
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