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METODOLOGIA
Produto: Cálculo Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)
CONCEITO
O VBP Agropecuária demonstra o faturamento bruto da agricultura e da pecuária, por
produto, no Estado de Goiás.
METODOLOGIA DE CÁLCULO:
Valor Bruto da Produção Agropecuária (em R$/ano): As variáveis que compõem o VBP do
Estado de Goiás são o VBP da Agricultura e o VBP da Pecuária. No VBP da Agricultura utilizase a produção (kg) estimada da safra de acordo com dados do IBGE e/ou CONAB,
multiplicados pelos preços médios anuais (R$) da comercialização de cada produto (grãos,
frutas, hortaliças). No VBP da pecuária se utiliza dados de produção (kg, litros e dúzias)
levantados pelo IBGE, multiplicados pelos preços (R$) médios anuais, referentes à
comercialização feita pelos produtores dos principais produtos da pecuária (animais de
corte, leite e ovos). Vale salientar que se utiliza os dados de produção do ano anterior, para
se calcular uma estimativa de produção para o ano vigente. E, no decorrer do ano, com a
publicação da pesquisa trimestral, segue-se recalculando a estimativa da produção total
para o ano em vigor, até que esta se consolide de fato, com os dados oficiais da pesquisa.
Os preços brutos médios anuais dos principais produtos agropecuários (grãos, cereais, fibras
e oleaginosas, hortifrutigranjeiros e pecuários) advindos da comercialização dos produtores,
são obtidos no IFAG que possui metodologia para coleta de preços nas diversas fontes
localizadas nos municípios do estado de Goiás. Em seguida, soma-se os resultados obtidos
das multiplicações dos itens produção e preço, respectivos ao VPB da Agricultura e VBP da
Pecuária, gerando o VBP da Agropecuária do estado de Goiás (R$).
Ao final, calcula-se a variação anual das produções, dos preços e dos VBPs de todos os
produtos, assim como os percentuais de participações de cada um nos seus respectivos
subtotais (VPB Agricultura e VBP Pecuária) e destes, no total do VPB da Agropecuária
Goiana. A periodicidade de atualização das informações é mensal.
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