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ENTREVISTA

Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo e doutor em 
Administração, fala sobre as expectativas do setor para o novo 
ano, e garante que ‘as perspectivas são muito positivas’

MÁRIO SÉRGIO SANTOS
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REVISTA ABCZ: Tivemos um ano totalmente atípi-
co para a economia mundial, e isso, claro, afetou 
alguns comportamentos da sociedade. Conside-
rando isso, e antes de falarmos sobre expectati-
vas, gostaria que fizesse uma análise do atual ce-
nário. Em sua opinião, quais os principais impactos 
da pandemia no agronegócio, e como o setor en-
cerra 2020?

Marcos Fava: O agronegócio foi o setor que 
sustentou a economia brasileira durante a 
pandemia. A integração e o planejamento ao 
longo das diversas cadeias produtivas do setor 
permitiram que, por um lado, não houvesse 
falta de produtos em nenhum momento e, por 
outro, que a produção e exportação de agro-
-produtos se mantivessem e, em muitos casos, 
batessem recordes. As exportações de diver-
sos produtos foram intensificadas ao longo da 
pandemia, isso por conta da soma entre a des-
valorização cambial do real (e a melhor renta-
bilidade ao produtor em dólar) e do aumento 
na demanda de produtos, por países como a 
China, por exemplo.
Além disso, em meio à pandemia, concluímos 
uma safra recorde de grãos, com cerca de 254 

O que esperar de

2021?
V

ocê pode ser daqueles que achou que o ano passou voando ou pertencer àqueles que não veem 
a hora de ele terminar. Mas, independentemente de em qual grupo esteja, há de concordar que 
2020 vai entrar para a história pelos desafios e mudanças comportamentais obrigatoriamente vi-
vidos por todos nós. 

O fato é que o ano já está quase terminando e, às vésperas de celebrarmos a chegada de 2021, a tradi-
cional pergunta que sempre nos fazemos nesse período ganhou ainda mais expectativa. Afinal, o que espe-
rar de Ano Novo?

Com foco no agronegócio, quem nos responde essa pergunta é o engenheiro agrônomo e doutor em 
Administração Marcos Fava Neves. Na entrevista especial desta edição da Revista ABCZ, o professor das Fa-
culdades de Administração da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, e da EAESP/FGV em São Paulo, 
utiliza toda a experiência e reconhecimento internacional no setor, para destacar quais são as perspectivas 
para a cadeia produtiva da carne e do leite no Brasil, além das possibilidades no mercado externo.

milhões de toneladas produzidas. A expecta-
tiva é que o Brasil comercialize, em valores, 
US$100 bilhões até o final do ano. Outro nú-
mero interessante é a renda vinda do campo 
(VPB), que deve ser de mais de R$806 bilhões 
até o final do ano, segundo o MAPA. O PIB da 
agropecuária também é outro resultado que 
demonstra o ótimo desempenho do setor em 
2020. Entre janeiro e julho, o aumento foi de 
6,75%, um valor adicionado de R$76 bilhões, 
segundo o CEPEA. Todos esses dados reforçam 
e sustentam o desempenho positivo do agro 
neste ano, que segue sendo o nosso grande 
gerador de caixa e riquezas.

REVISTA ABCZ: Falando agora em expectativas 
para 2021, como vê, de modo geral, o desenvol-
vimento do agronegócio no país? Será um ano de 
desafios? 

Marcos Fava: As perspectivas são muito positi-
vas, apesar de termos alguns pontos de atenção 
que devem ser considerados. O principal deles, 
até o momento, é o clima. Em muitas áreas, a 
semeadura de soja ainda está muito atrasada 
em relação ao ciclo passado, o que pode inter-
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ferir no plantio da segunda safra, com encur-
tamento do ciclo para milho e algodão. Preci-
samos ficar atentos a esse ponto, mas acredito 
que nossos produtores conseguirão, com muito 
trabalho e planejamento, dar a volta por cima. 
Mas as chuvas precisam vir. Entretanto, de ma-
neira geral, as expectativas são muito positi-
vas. A Conab, em seu primeiro boletim de grãos 
2020/21 (08/10), estimou a produção total em 
268,7 milhões de toneladas. Já estamos falando 
em 4,2% a mais que o ótimo resultado registra-
do com o recente término da safra anterior.
Em relação ao câmbio, o boletim FOCUS (30/10) 
apontou que devemos encerrar 2021 com algo 
em torno de R$5,20 para o dólar. Com isso, as 
boas condições de venda aos produtores devem 
permanecer, ao passo em que 
a demanda advinda de nossos 
principais compradores tam-
bém deve continuar aquecida.

REVISTA ABCZ: Tratando especi-
ficamente do mercado da carne, 
este ano tivemos bons indicado-
res para o setor, como uma maior 
valorização da arroba do boi, 
principalmente no segundo se-
mestre. Qual a expectativa para 
o novo ano? 

Marcos Fava: Apesar da valorização impressio-
nante dos preços da arroba do boi em 2020, é 
provável que tenhamos uma leve queda na pro-
dução total de carnes ao final do ano. O SIF/
MAPA projeta uma redução entre 4 e 5%, puxa-
da principalmente por queda na carne bovina. 
No entanto, em 2021 a produção deve crescer 
3,9%, de acordo com o Ipea. Apesar disso, os 
resultados em 2020 foram ótimos, especialmen-
te para a cadeia bovina. Em termos de expor-
tações, os volumes comercializados devem cres-
cer 7,14% até o final de 2020, totalizando 1,69 
milhão de toneladas, segundo o IMEA. Esse au-
mento foi justificado, principalmente, pelo ape-
tite chinês pelas carnes brasileiras, e que deve 
continuar aumentando. 
Um relatório do Rabobank mostrou que a pro-
dução de carnes no país asiático deve cair em 
17% em 2020, por conta da ocorrência da peste 
suína africana. Entretanto, a agência relata que, 
com o retorno da produção no país, nos próxi-

mos anos, o Brasil deve se atentar a novos mer-
cados como Filipinas e Vietnã. Precisamos ficar 
atentos, no entanto, ao aumento do consumo 
per capita de carne bovina na China, que pode 
mudar completamente o jogo, e abrir grande 
espaço para uma demanda desse produto.
Os bons preços da arroba devem continuar fir-
mes em 2021, mas é essencial observarmos as 
possibilidades de novos casos de peste suína, na 
China e em outros países, e também acompa-
nharmos a demanda dos principais países com-
pradores de produtos brasileiros. 

REVISTA ABCZ: E para o mercado do leite, o que 
podemos esperar? 

Marcos Fava: Em 2021, o consumo de leite deve 
voltar a crescer, de forma bem tí-
mida, depois das quedas no con-
sumo em 2020, por conta da 
pandemia. O Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) divulgou um relatório que 
mostra que a produção deve cair 
3% em 2020, para 23,5 milhões de 
toneladas. A estimativa é resulta-
do de queda também no consu-
mo de leite líquido neste ano, que 
foi projetada pelo órgão em 3%, 

para 26,5 milhões de tonelas. 
O relatório aponta um crescimento tímido para 
2021, de 1,3% na produção (23,8 milhões de to-
neladas) e de 1% no consumo do leite líquido 
(26,77 milhões de toneladas).
O mercado do leite ainda carrega diversas incer-
tezas que precisam ser observadas. Os impactos 
da pandemia na economia brasileira, que em 
2020 pressionaram o preço do leite no varejo, 
por conta da oferta do produto, podem persis-
tir por um tempo ao longo de 2021. Precisamos 
seguir acompanhando diariamente.

REVISTA ABCZ: Sabemos que o mercado inter-
nacional também tem importante impacto para 
o nosso setor produtivo, e em 2020 não foi dife-
rente. Para o próximo ano, considerando ainda os 
reflexos da pandemia, entre elas a dificuldade de 
produção em alguns países, podemos ter boas ex-
pectativas? 

Marcos Fava: Acredito que sim, a depender do 
desempenho e da recuperação das economias 

“As perspectivas são 
muito positivas, apesar 

de termos alguns 
pontos de atenção que 

devem ser considerados. 
O principal deles, até o 
momento, é o clima”
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globais. Os dados mais recentes do FMI, por 
exemplo, colocam a retração do PIB em 2020 em 
4,1% (antes 9,1% em junho). Além disso, apesar 
das quedas no PIB de grandes potencias econô-
micas, como os Estados Unidos e países da Euro-
pa, no caso da China, que tem sido um dos prin-
cipais países compradores de produtos agrícolas 
do Brasil, o PIB deve crescer 1,9% em 2020. Em 
termos de comércio mundial, a OMC projeta um 
crescimento de 7,2% em 2021 com a recupera-
ção das principais economias globais. Portanto, 
temos boas perspectivas.
Na minha visão, um fator que pode alterar 
esse cenário é o recente aumento dos casos 
de COVID-19 na Europa e nos EUA, e as novas 
medidas de isolamento social e fechamento de 
empresas nos mais diversos setores. É impor-
tante acompanharmos essas ondas também 
em outros países, principalmente naqueles que 
compram produtos agrícolas do Brasil. Mas, no 
geral, acredito que as perspectivas são bem 
positivas; a demanda deve continuar aqueci-
da, e o nosso país deve bater novos recordes 
em termos de venda e exportação de agro-pro-
dutos, desde que não tenha uma frustração de 
safra devido ao clima.

REVISTA ABCZ: Acredita que além da manutenção 
das relações comerciais em regiões onde já somos 
bem posicionados, também temos possibilidades 
reais de abertura de novos mercados?

Marcos Fava: Acredito que sim. Temos observa-
do de forma muito positiva o ótimo trabalho 
que está sendo realizado pelo governo federal, 
por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, no sentido de abertura de no-
vos mercados. E não só para commodities agrí-
colas, como também para produtos especiais e 
com produção local. Esse comportamento pro-
vavelmente deve se manter no próximo ano, 
trazendo novas parcerias comerciais e amplian-
do ainda mais nosso papel de fornecedor global 
sustentável de alimentos, bioenergia e outros 
agro-produtos.

REVISTA ABCZ: Diante de suas previsões, quais 
as orientações para os produtores rurais consegui-
rem manter e até melhorar a performance produ-
tiva em 2021? 

Marcos Fava: Eu diria que um passo essencial é 

acompanhar, diariamente, todas as tendências 
e novidades que se aplicam ao setor; não ape-
nas econômicas, mas técnicas também, como é 
o caso do monitoramento do clima e das chuvas, 
que serão peças-chaves para tomada de decisão 
quanto ao timing para as práticas de manejo e o 
volume de investimentos no campo. Outro pon-
to é a busca por tecnologias que ainda não se 
fazem presentes, principalmente para captação 
e processamento de dados de suas áreas. Nós 
ainda precisamos evoluir em termos da utiliza-
ção das informações que temos disponíveis no 
campo em nosso favor, e isso deve impulsionar 
os resultados em termos de produção, produti-
vidade e eficiência dos cultivos.
Outra orientação é de também tomar mui-
to cuidado agora com os investimentos, pois 
os ativos estão inflacionados. Gosto muito de 
uma frase que diz que temos que ficar melho-
res antes de ficar maiores. Portanto agora, com 
a eventual renda adicional, reduzir o endivida-
mento, e apostar em tecnologias que permitam 
construir margens e produtividade, tomando 
cuidado na expansão.
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“O agronegócio foi o setor que 
sustentou a economia brasileira 

durante a pandemia”


