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Incertezas diante de coronavírus crescem e
podem pressionar valores em maio
Por Natália Grigol

LEITE AO PRODUTOR

P

esquisas em andamento do Cepea indicam que,
na “Média Brasil”, o preço do leite ao produtor
em abril (referente à captação de março) deve
manter a tendência de alta. Já o valor do leite captado em abril, que, por sua vez, será pago em maio
aos produtores, pode se enfraquecer, pressionado
por incertezas relacionadas à crise do coronavírus.
Os impactos no consumo de lácteos se deram
a partir de 17 de março, quando a pesquisa diária do
Cepea, realizada com o apoio financeiro da OCB, registrou choque de demanda para o leite UHT. Redes
atacadistas e varejistas intensificaram a procura pelo
derivado, diante da forte demanda de clientes, que
queriam fazer estoques por conta das recomendações
de isolamento em decorrência da pandemia de coronavírus. Com a menor disponibilidade do produto, o
preço médio do UHT registrou forte alta 22,7% na segunda quinzena de março e de 24,8% no acumulado
do mês (ver mais na seção “Derivados”, na página 5).
Por outro lado, com fechamento de redes de
serviço e alimentação, o consumo de lácteos refrigerados como queijos foi muito prejudicado. A pesquisa diária do Cepea mostrou que o preço médio da
muçarela recebido pelas indústrias em negociações
no estado de São Paulo teve queda acumulada de
0,97% em março. Ressalta-se que dificuldades no
escoamento de queijos colocam em risco o faturamento de pequenas e médias indústrias – algumas,
inclusive, já paralisaram suas atividades e suspenderam a compra de leite no campo em regiões onde o
sistema agroindustrial do leite é menos desenvolvido.
Mesmo com o desempenho ruim da muçarela, o leite spot (negociado entre indústrias) havia

registrado alta nas duas quinzenas de março, ficando, na média, quase 5% maior do que em fevereiro
em Minas Gerais. Assim, o pagamento ao produtor em abril deve se manter na tendência altista.
No entanto, a fragilidade do mercado de queijos e a instabilidade do consumo geraram um efeito
em cadeia, levando a queda no preço do leite spot. Em
Minas Gerais, o preço médio do leite spot caiu 7,3%
e 11,7% nas primeira e segunda quinzenas de abril,
respectivamente. A elevada incerteza da atual conjuntura tem impactado a decisão dos agentes em recompor estoques, dado o contexto em que não há boas
perspectivas para o consumo de longo prazo, devido
à diminuição da renda da população. A pesquisa diária do Cepea mostrou que, de 1º a 15 de abril, os
preços médios do UHT e da muçarela registraram quedas acumuladas de 4% e de 4,2%, respectivamente.
MAIO – As negociações em queda dos derivados e do
spot durante abril indicam um cenário ruim para o preço ao produtor de maio. As indústrias lácteas poderão
se deparar, em poucas semanas, com um cenário de
baixo faturamento, o que certamente será transmitido
aos produtores. Ao mesmo tempo, a queda na receita
dos produtores num momento de alta nos custos de
produção e próximo ao período típico de entressafra no
Sudeste e Centro-Oeste pode refletir em aumento do
abate de fêmeas e na saída de produtores da atividade.
Assim, o momento é delicado, pois privilegia
decisões focadas no curto prazo, o que pode trazer consequências negativas no longo prazo – ainda mais para
uma atividade tão complexa quanto a produção de leite.
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Tabela 1 - Índice de Captação do Leite do Cepea (ICAP-L)
VARIAÇÃO MENSAL NA CAPTAÇÃO
fev-19

-4,73%

mar-19

-1,60%

abr-19

-0,71%

mai-19

1,29%

jun-19

3,43%

jul-19

1,80%

ago-19

4,25%

set-19

2,93%

out-19

0,55%

nov-19

2,25%

dez-19

-1,12%

jan-20

-3,70%

fev-20

-4,35%

Acumulado

-0,26%

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Gráfico 1 - Série de preços médios recebidos pelo produtor (líquidos), em valores reais (deflacionados pelo IPCA de março/20).
MÉDIA BRASIL PONDERADA LÍQUIDA (BA, GO, MG, SP, PR, SC, RS)
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em MARÇO/20
referentes ao leite entregue em FEVEREIRO/20 - valores nominais
Mesorregião

"Preço líquido médio do
menor estrato de produção
(< 200 l/dia)"

Preço líquido médio

"Preço líquido médio do maior
estrato de produção
(> 2000 l/dia)"

Variação mensal do preço
líquido médio

Média Rio Grande do Sul

1,1735

1,3023

1,5201

-1,68%

SC

Média Santa Catarina

1,3009

1,4172

1,5657

1,18%

Centro Oriental Paranaense

1,2893

1,5378

1,5838

1,01%

Oeste Paranaense

1,2866

1,4430

1,6018

1,22%

Média Paraná

1,2598

1,4342

1,5718

2,06%

São José do Rio Preto

1,2890

1,4516

1,6132

2,33%

Campinas

1,2446

1,4485

1,6113

-0,56%

Média São Paulo

1,2742

1,4295

1,5926

0,66%

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

1,2768

1,4876

1,6030

1,64%

Sul/Sudoeste de Minas

1,3009

1,4706

1,5761

2,08%

Vale do Rio Doce

1,2700

1,3650

1,4493

2,28%

Metropolitana de Belo Horizonte

1,2359

1,4309

1,5757

1,57%

Zona da Mata

1,2138

1,3716

1,5634

2,15%

Média Minas Gerais

1,2682

1,4527

1,5737

1,78%

Sul Goiano

1,2062

1,3873

1,5538

1,38%

Média Goiás

1,2093

1,4140

1,5445

1,43%

Média Bahia

1,1258

1,4451

1,5484

0,02%

MÉDIA BRASIL

1,2545

1,4376

1,5686

1,42%

PR

SP

MG

GO
BA

Tabela 3 - Preços em estados que não estão incluídos na “média Brasil” – RJ, MS, ES, CE e PE - valores nominais

Mesorregião

"Preço líquido médio do menor
estrato de produção
(< 200 l/dia)"

Preço líquido médio

"Preço líquido médio do
maior estrato de produção
(> 2000 l/dia)"

Variação mensal do preço líquido
médio

RJ

Média Rio de Janeiro

1,2219

1,4090

*

-0,76%

ES

Média Espírito Santo

1,2328

1,2941

1,3983

5,02%

MS

Média Mato Grosso do Sul

1,2540

1,3240

-

3,56%

CE

Média Ceará

1,2553

1,3851

1,4768

-2,00%

PE

Média Pernambuco

*

*

*

*

Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Coronavírus eleva demanda em março e alta no
preço mensal do UHT passa dos 11%
Por Débora Zanatta

DERIVADOS

D

iante do cenário de incertezas por conta da pandemia do coronavírus, muitos agentes de redes
atacadistas de São Paulo elevaram pontualmente
o ritmo de compras de leite longa vida (UHT) em março. Com isso, o valor médio do derivado lácteo foi de
R$ 2,6584/litro no mês, forte alta de 11,3% sobre o de
fevereiro, em termos reais (considerando-se o IPCA de
março/20). O aumento nos preços do UHT foi verificado
a partir da segunda quinzena do mês, período em que a
alta chegou a 22,7%, considerando-se os valores diários.
Segundo colaboradores do Cepea, o aumento
repentino da demanda esteve atrelado às recomendações de isolamento por conta do coronavírus, que levaram consumidores a realizar estoques. Os laticínios,
por sua vez, atenderam à aquecida demanda no mês
e, consequentemente, acabaram registrando redução
abrupta no volume em estoques. Agentes consultados pelo Cepea, inclusive, relataram que precisaram
suspender as negociações, devido à falta do produto.

Esse choque de demanda não foi registrado no
caso do queijo muçarela. O escoamento da produção
de refrigerados foi dificultado por conta da paralisação
dos serviços de alimentação. Segundo agentes consultados pelo Cepea, diversos pedidos foram cancelados
ou realocados e houve necessidade de se realizar promoções para assegurar a liquidez do derivado. Ainda assim, a média mensal foi de R$ 19,1247/kg, valor 0,99%
acima do registrado em fevereiro (em termos reais).
ABRIL – As negociações dos derivados durante a primeira
quinzena de abril foram dificultadas pela diminuição do
consumo e mostraram tendência de queda. De 1º a 15 de
abril, o UHT e a muçarela registraram respectivas desvalorizações de 4% e de 4,2%. A média do preço do UHT neste
período foi de R$ 3,01/litro e a da muçarela, de R$ 18,30/kg.
Esta pesquisa é realizada diariamente com o apoio financeiro da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras).

Tabela 1 - Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de março/2020)
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo
Média de preço em
março/20

Variação (%) em relação a
março/19

Variação (%) em relação a
fevereiro/20

Leite UHT

R$ 2,6584/litro

6,36%

11,36%

Queijo muçarela

R$ 19,1247/kg

5,62%

0,99%

Fonte: Cepea-Esalq/USP e OCB.
Nota: Médias mensais obtidas de cotações diárias.
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Dólar recorde volta a aquecer negócios externos
Por Juliana Cristina dos Santos

A

BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, a
balança comercial recuou 6,6% frente ao registrado
em fevereiro, apresentando déficit de US$ 23,8 milhões em março. Em volume, o déficit foi de 6,7 mil
toneladas, baixa de 6,4% na mesma comparação.
Notas: (1). Consideram-se os produtos do Capítulo 4 da NCM mais leite modificado
e doce de leite. Fonte: Comex / Elaboração: Cepea.
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Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - MARÇO/20
Produto

VOLUME
(tonelada)

MARÇO/20 FEVEREIRO/20

Participação no
total importado
em MARÇO/20

MARÇO/20 –
MARÇO/19

Total

9.555

4,7%

-

-13,0%

Leite em pó (integral e
desnatado)

5.637

5,9%

59,0%

-8,0%

Queijos

1.833

-16,2%

19,2%

-29,9%

Manteiga

164

88,7%

1,7%

-65,5%

Leite modificado

94

-51,1%

1,0%

-51,5%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - MARÇO/20
Produto

VOLUME
(tonelada)

MARÇO/20 FEVEREIRO/20

Participação no
total exportado
em MARÇO/20

MARÇO/20 –
MARÇO/19

Total

2.800

46,4%

-

-5,0%

Leite em pó (integral e
desnatado)

1.325

158%

47,3%

-14,3%

Creme de leite

430

-37,3%

15,4%

-32,3%

Leite condensado

338

48,3%

12,1%

0,2%

Queijos

177

-3,6%

6,3%

-5,9%

Leite fluido

16

-39,2%

0,6%

-82,9%

Gráfico 1 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Fonte: Secex
Elaboração: Cepea-Esalq/USP.
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MERCADO INTERNACIONAL

s exportações brasileiras de produtos lácteos voltaram a subir no mercado internacional em março, após o recuo no mês anterior. O cenário foi
estimulado pelo novo patamar recorde do dólar – média
de R$ 4,90 – 12,7% acima da média registrada em fevereiro. Assim, foram enviadas 2,8 mil toneladas, alta de
46% de fevereiro para março, segundo dados da Secex.
A quantidade comercializada de leite condensado mais que dobrou no período, totalizando
1,3 mil toneladas. Os principais destinos foram Angola, Venezuela e Tunísia, que, juntos, adquiriram
68% do total embarcado. Outros produtos também
influenciados pelo dólar foram os queijos, com venda de 338 toneladas, avanço de 48%. A Rússia, a Argentina e o Chile adquiriram 60% do volume total.
Porém, na comparação com março de 2019,
as exportações de produtos lácteos recuaram 5%,
devido às menores vendas de leite condensado
(-14%) e creme de leite (-32%). Entretanto, de janeiro a março, o volume embarcado esteve 8,6%
superior ao do mesmo período do ano anterior.
As importações de lácteos, por sua vez,
totalizaram 9,5 mil toneladas em março, 4,7%
acima do observado no mês anterior. A comercialização do leite em pó sustentou a alta, com aquisição de 5,6 mil toneladas, avanço de 6% no mesmo comparativo, e participação de 60% no total.
Em relação a março de 2019, os volumes importados diminuíram 13%, devido principalmente aos
recuos de 8% e 30% nas compras de leite em pó e
queijos, respectivamente. De janeiro a março de 2020,
as importações de leite em pó somaram 16,6 mil toneladas, 37% menor que no mesmo período do ano anterior.
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COE sobe em março e alta no primeiro
trimestre chega a 3,2%
Por Ivan Barreto

CUSTOS DE PRODUÇÃO

O

Custo Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira, que representa os desembolsos
do produtor, aumentou 0,83% em março,
levando-se em consideração a “média Brasil”, que
tem como base sete estados produtores (Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo). Com isso, a alta acumulada do COE no primeiro trimestre atingiu 3,18%.
Os principais itens que influenciaram a elevação no custo nos primeiros três meses de 2020
foram o concentrado (que encareceu 6,38% no
período) e a mão de obra (com alta de 3,93%).
Em março, especificamente, os preços dos
alimentos concentrados utilizados para nutrição dos

rebanhos leiteiros registraram alta de 1,56%, seguindo o movimento de valorização do milho observado
nos últimos meses. No acumulado do primeiro trimestre, o estado com maior elevação nos custos com
ração foi Minas Gerias, com significativa alta de 8%.
Os fertilizantes apresentaram avanço de 3%
na “média Brasil” em março. Esses insumos acompanharam a movimentação do dólar, que se valorizou expressivos 15,81% frente ao Real no mesmo
período. Os estados com as altas mais intensa nos
preços de adubos e corretivos no primeiro trimestre foram Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com
respectivos crescimentos de 3,38% e de 5,59%.

Foto: Bento Viana/Senar.
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MILHO: Demanda retraída e queda externa pressionam cotações no Brasil
Por Carolina Camargo Nogueira Sales

MILHO E FARELO DE SOJA

O

s preços do milho – que estavam em
movimento de alta desde setembro
do ano passado, chegando a atingir o
maior patamar nominal da série em março –
recuaram com certa força na primeira quinzena de abril. A pressão veio da retração de
compradores, que, diante das incertezas por
conta da pandemia de coronavírus, diminuíram o ritmo de aquisição de novos lotes, especialmente os envolvendo grandes volumes.
Além disso, os preços externos
do milho em queda também influenciaram as baixas domésticas. Nos Estados
Unidos, a desvalorização da gasolina e o

avanço da pandemia de coronavírus limitaram a demanda pelo cereal – vale lembrar que a produção de etanol a partir de
milho é elevada no país norte-americano.
No Brasil, os movimentos de baixa nos preços do milho foram mais intensos
em São Paulo e em regiões do Centro-Oeste.
Entre 31 de março e 15 de abril, o Indicador
ESALQ/BM&FBovespa caiu 13,2%, fechando
a R$ 52,20/saca de 60 kg no dia 15. Considerando-se a média das regiões acompanhadas
pelo Cepea, houve baixa de 3,9% no mercado
de balcão (preço pago ao produtor) e de 5,8%
e no disponível (negociação entre empresas).

(R$/sc de 60 kg)
Janeiro

51,07

Fevereiro

51,69

Março

57,41

1ª quinzena
de abril

56,7

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

FARELO DE SOJA: Cautela de consumidores enfraquece valores
Por Débora Kelen Pereira da Silva

O

s preços de farelo de soja se enfraqueceram nas primeiras semanas de abril,
devido à cautela de compradores em
adquirir novos lotes. Uma parcela dos avicultores indica que reduziu os alojamentos, necessitando, agora, de menor volume de farelo
para o curto prazo. Compradores de outros
setores, receosos com as possíveis consequências da pandemia de coronavírus, também
passaram a adquirir menores quantidades do
derivado de soja. Do lado vendedor, indústrias limitam a queda nos preços do farelo,
porque adquirem o grão em elevado valor.

Com isso, entre 31 de março e 15
de abril, os preços de farelo de soja caíram
3,5% na média das regiões acompanhadas pelo Cepea. No entanto, o valor médio do farelo na parcial de abril (até o dia
15) ainda supera em 13,6% a de março.
Por outro lado, a demanda externa está firme e pode seguir aquecida,
por conta da menor produção de soja na
Argentina – principal abastecedora mundial de derivados de soja – e do dólar
elevado, que deixa as commodities brasileiras mais atrativas aos importadores.

(R$/tonelada)
Janeiro

1.346,85

Fevereiro

1.360,06

Março

1.539,37

1ª quinzena
de abril

1.631,19

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

ENVIE SUAS DÚVIDAS E SUGESTÕES:
PARA RECEBER O BOLETIM DO LEITE DIGITAL:
Contato: leicepea@usp.br
Encaminhe um e-mail para
Acompanhe mais informações sobre o mercado de leite
leicepea@usp.br com os seguintes dados:
em nosso site: www.cepea.esalq.usp.br/leite
nome, e-mail
para cadastro, endereço completo e telefone
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