BOLETIM CUSTOS E PREÇOS
Julho de 2014
Café: A colheita brasileira de café entra na reta final. Mais de 80% da área de
arábica já foi colhida e a colheita do conillon está praticamente encerrada. Em Luís
Eduardo Magalhães (BA), o preço da saca de café arábica, bebida dura, registrou, no
mês de julho, elevação de 1,5% (para R$ 366,88) frente ao valor de junho. Em Santa
Rita do Sapucaí (MG), a saca do produto foi comercializada a R$ 366,56, um valor 2,5%
inferior em relação ao mês anterior.
Em Iúna (ES), a cotação da saca do café conillon, bebida rio, teve valorização de
2,6%, encerrando o mês a R$ 235. Na maioria das regiões, as cotações apresentaram
valorização de 33% quando comparadas com o mesmo período do ano passado,
exceto em Iúna, onde houve queda de 6,7% para o arábica.
Em função do baixo volume de precipitação que atingiu as principais regiões
produtoras do país, acredita-se que tanto a safra de 2014 como a de 2015 serão
prejudicadas. Além disso, de acordo com o Conselho Nacional do Café (CNC), a
produção de café em 2015 deverá ser menor que a colheita deste ano, também em
razão das chuvas que ocorreram em julho, antecipando a florada.
O cenário de restrição de oferta propicia a sustentação dos preços nos
patamares atuais. Entretanto, a menor demanda nos Estados Unidos e na Europa por
causa do verão pode dificultar maiores valorizações.
Milho: Os preços de milho permanecem em queda e sob forte influência do
mercado externo. Em Unaí (MG), o preço do grão desvalorizou 10% em relação ao mês
de junho e 4,7% quando comparado com o mesmo período em 2013, sendo
comercializado a R$ 21,13 por saca. Em Londrina (PR), a cotação média da saca de 60
quilos caiu 11,3% em relação a junho, sendo comercializada a R$ 20,84. Se comparado
com o mesmo mês do ano anterior, houve uma pequena retração de 1,7%.
A notícia de que grande parte das lavouras norte-americanas de milho
encontra-se em condições boas de produção aumentaram ainda mais a pressão
negativa sobre as cotações no mercado internacional, já que a perspectiva de
produção recorde vai se confirmando. Na bolsa de Chicago, o preço do grão registrou
queda de 29% quando comparado com o valor de julho de 2013.
De acordo com o World Agricultural Outlook Board (WAOB), os estoques de
passagem mundiais de milho, para a safra 2014/2015, estão estimados em 188,05
milhões de toneladas, 8% superior ao volume da safra 2013/2014. A estimativa para o
consumo mundial passou de 949,23 para 966,33 milhões de toneladas, um aumento
de 2%. A previsão da relação estoque/consumo, em julho, ficou em 19,46%, três
pontos percentuais superior a média registrada nos últimos cinco anos de 16,43%.
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No início de agosto, o governo atendeu a uma solicitação da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e liberou R$ 500 milhões para a realização de
leilões do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural ou sua Cooperativa (Pepro) para
o milho. Este mecanismo serve para equalizar a diferença entre o preço mínimo e o de
mercado, auxiliando na sustentação do preço. A medida está na Portaria
Interministerial nº 798, publicada na edição de 06 de agosto do Diário Oficial da União.
Nos próximos dias, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deverá
publicar os editais com as datas dos leilões públicos e as regiões contempladas.
Soja: Duas variáveis - clima e demanda - continuam determinando o
movimento das cotações no mercado internacional. As lavouras de soja dos Estados
Unidos apresentam boas condições de desenvolvimento em virtude do clima
favorável. Desta forma, as cotações na bolsa de Chicago ficam em torno de US$
12/bushel.
No mercado interno, os preços permanecem em queda e poucos negócios são
fechados. Até o final de julho, 85% da produção nacional já estava negociada,
porcentual superior ao registrado no mesmo período da safra anterior. Em Sorriso
(MT), a saca de soja foi comercializada, em média, a R$ 54,75, uma retração de 5,3%
em relação ao mês de junho. Comparando com o mesmo período do ano anterior,
observa-se um recuo de 1,3% na cotação média do grão. Em Londrina (PR), a soja foi
comercializada ao preço médio de R$ 62,63, uma queda de 6,1% com relação ao
praticado no mês anterior. Com relação a junho de 2013, os preços caíram 2,7% em
média.
De acordo com o WAOB, os estoques de passagem mundiais de soja, para a
safra 2014/2015, estão estimados em 85,31 milhões de toneladas, 27% superior aos da
safra 2013/2014 (67,24 milhões de toneladas). A estimativa para o consumo mundial
passou de 270,05 para 283,31 milhões de toneladas, um aumento de 5%. A previsão da
relação estoque/consumo, em julho, ficou em 30,1%, 5,6 pontos percentuais acima da
média registrada nos últimos cinco anos (24,44%).
Arroz: Os preços de arroz registraram pequena desvalorização no mês de julho
em razão da menor demanda pelo produto em especial durante o período da Copa do
Mundo. Nas cidades de Uruguaiana (RS) e Camaquã (RS), observou-se recuo de 1,1%
nos preços, que ficaram, em média, em R$ 35,33 e R$ 36,81 a saca de 50 quilos,
respectivamente. Contudo, as cotações apresentaram valorização média de 7,3%
quando comparadas com o mesmo período do ano passado. Para o segundo semestre,
a expectativa é que os preços recuperem-se em função do aumento da demanda.
Com relação à próxima safra, acredita-se que o fenômeno El Nino pode
influenciar negativamente na produção dos estados da região Sul do país,
principalmente no Rio Grande do Sul. O excesso de chuva atrasa o plantio e reduz a
produtividade das lavouras. Além disso, a intenção de plantio mostra uma pequena
redução na área plantada, reduzindo a produção total. A menor oferta pode elevar os
preços do cereal no final do ano.
De acordo com WAOB, os estoques de passagem mundiais de arroz para a safra
2014/2015 estão estimados em 108,55 milhões de toneladas, 3% menor aos da safra
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2013/2014. A estimativa para o consumo mundial passou de 475,84 para 482,4
milhões de toneladas, um aumento de 1%. A previsão da relação estoque/consumo foi
de 22,50% em julho, um pouco abaixo da média dos últimos cinco anos.
Feijão: Os preços no mercado de feijão carioca continuam apresentando
variação negativa. A expectativa para os próximos meses é de queda nos preços, já que
a produção da terceira safra entra no mercado, elevando a oferta. De acordo com a
Conab, a estimativa de produção da terceira safra é de 871 mil toneladas, 18,5% maior
que a do ano anterior. Além disso, a colheita se encontra em ritmo avançado nas
regiões Centro-Oeste e Sudeste e em reta final na região Sul. Em Unaí (MG), o feijão
carioca foi comercializado ao preço médio de R$ 74,06, uma retração de 4% em
relação a junho e de 66,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado.
As negociações do feijão preto mantêm ritmo desacelerado, fazendo com que
os preços não registrem grandes oscilações, permanecendo, no geral, estáveis. Em
Prudentópolis (PR), os preços permaneceram praticamente estáveis em relação ao
mês anterior, mas registraram queda 31% quando comparado com os valores de julho
de 2013.
Algodão: Os preços de algodão no mercado interno seguem em queda. A fraca
demanda e a desvalorização das cotações internacionais intensificaram o cenário
baixista. Diante disso, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa)
solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a realização
de leilão de Pepro para tentar minimizar os efeitos.
Em Luís Eduardo Magalhães (BA), o preço médio da arroba recuou 4,5% em
relação ao mês anterior, cotado a R$ 56,75. Quando comparado com julho de 2013, a
queda no preço da arroba foi de 16,5%. Desta forma, a expectativa é que a área
plantada na próxima safra apresente certa redução. Um dos fatores que justificam esta
perspectiva é o grande volume dos estoques no mercado internacional, especialmente
na China.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima que na safra
2014/2015 os estoques mundiais de algodão possam atingir 23 milhões de toneladas,
volume 5% maior quando comparado com a safra anterior.
A relação
estoque/consumo, em julho, ficou em 94,92%, porcentual 35,9 pontos percentuais
acima da média dos últimos cinco anos (58,9%).
Cacau: Os preços da amêndoa permanecem estáveis no mês julho,
apresentando pequeno recuo no final no mês em razão do aumento do volume de
produto. Na Bahia, o preço fechou, em média, a R$ 105/arroba. Com relação ao
mesmo período de 2013, houve uma valorização de 40% na cotação do produto.
No mercado internacional, as cotações tiveram pequenas oscilações na bolsa
de Nova Iorque durante todo o mês, apresentando certa estabilidade. Na Costa do
Marfim, o clima tem favorecido o desenvolvimento das lavouras, o que reforça a
perspectiva de uma safra cheia.
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Leite: No mês de julho, o preço de leite não apresentou grandes variações,
ficando, em média, estável. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (CEPEA) da Esalq/USP, esse é o resultado da pouca demanda pelos
derivados lácteos e da maior captação de leite na região sul. A “média Brasil” do preço
fechou o mês em R$ 1,0127/litro, uma retração de 0,01%.
As chuvas beneficiaram a produção na região Sul. O estado que registrou a
maior captação em junho foi o Paraná, com um crescimento de 12,1% no índice na
comparado com o mês anterior. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o aumento
foi de 8,2% e 5,6% respectivamente. Para os próximos meses, acredita-se que o
volume tende a aumentar, já que a safra está no início.
Boi: Os preços da arroba de boi gordo, no mês de julho, registraram queda em
razão da estabilização da demanda e do aumento da oferta, com a disponibilidade de
lotes de gado confinado no mercado. Para reverter esse cenário, é importante, no
segundo semestre, aumentar o volume exportado a fim de evitar excedentes no
mercado interno e recuos de preços mais expressivos.
Nos estados de São Paulo e do Mato Grosso, o preço médio do boi gordo
recuou 2% em relação ao mês de junho, sendo comercializado a R$ 117,25 e R$ 110,24
por arroba, respectivamente. Considerando o mesmo mês do ano anterior, o aumento
foi de 16% em São Paulo e de 21,4% no Mato Grosso. O preço da arroba em Goiás
alcançou R$ 110,98 em julho, uma queda de 2,2% em relação ao mês de junho. O valor
é 20,7% maior se comparado com o mesmo período de 2013.
A notícia de que a China suspendeu o embargo à carne bovina brasileira foi
anunciada pelo presidente da China, Xi Jinping, durante a visita oficial ao Brasil no mês
de julho. Após a habilitação de novos frigoríficos, o país deverá se tornar um grande
importador de carne bovina do Brasil.
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