DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"

Piracicaba, 03 de março de 2004.

Preços do leite seguem em queda acentuada
Com o aumento das chuvas nas principais bacias produtoras do país e com a permanência da crise
na Parmalat, a oferta de leite se mantém elevada, acentuando a pressão sobre as cotações pagas ao
produtor. Como parte da produção é remunerada pelo sistema de “extracota” (excesso), o leite acaba ainda
mais desvalorizado, principalmente nas bacias produtoras onde houve maior aumento da produção.
Segundo pesquisas do Cepea, no mês de fevereiro, o preço do leite tipo C, entregue em janeiro,
fechou a R$ 0,4121 na média nacional, queda de 2,4% sobre janeiro. Em relação aos últimos 12 meses, o
recuo acumulado é de 2,6% em termos nominais - média nacional. Em valores reais, o preço do leite está
6,84% defasado em relação à inflação mediada pelo IGP-DI, ou seja, o produtor está perdendo para a
inflação, mas pode estar compensando essas perdas com o aumento da produtividade. Somente algumas
praças da Bahia escapam a esta situação. Nessas localidades, o aumento dos fretes do produto de outros
estados para a região metropolitana de Salvador e a oferta limitada permitiram algumas altas.
Já em Minas Gerais, principal estado produtor do país, a queda no preço foi de 3,09% em relação
ao mês de janeiro, fechando fevereiro em R$ 0,4239/litro. Em valores reais, esta queda chega a 6,13%,
quando comparados a fevereiro de 2003.
Pesquisadores do Cepea ressaltam que, embora alguns insumos, como o milho e o farelo de soja
tenham recuado em relação a janeiro - 3,1% e 1,82%, respectivamente, na média São Paulo –, outros
ocasionaram um aumento de 1,4% dos custos das dietas baseadas em silagem de milho, sorgo ou cana-deaçúcar. Esse encarecimento foi dado principalmente pelo aumento da uréia de 8,57% em relação ao mês
anterior, prejudicando principalmente os produtores que utilizam alimentação baseada em cana picada e
concentrado. Mesmo assim, o custo da dieta de cana picada, com colheita mecanizada ainda é um dos
menores, estimado em R$ 3,33 por dia por vaca de 15 litros, ou seja, R$ 0,22/litro de leite produzido.
Já os produtores que utilizam como base de alimentação a silagem de sorgo complementada com
uréia, farelo de soja, milho e sal mineral tiveram um aumento menos significativo nos custos com dieta:
0,63% em relação a janeiro/04, gastando cerca de R$ 0,24 por litro de leite produzido, em fevereiro.
Acompanhe, a seguir, os preços e variações do leite tipos B e C.
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Preço Médio Bruto Pago ao Produtor
UF

Mesorregião

R$/litro
TIPO C
RS Noroeste
R$ 0,3944
RS Nordeste
R$ 0,4200
RS Metropolitana Porto Alegre
R$ 0,4137
Média Estadual – RS
R$ 0,4080
PR Centro Oriental Paranaense
R$ 0,4651
PR Oeste Paranaense
R$ 0,3820
PR Norte Central Paranaense
R$ 0,3863
Média Estadual – PR
R$ 0,4016
SP São José do Rio Preto
R$ 0,3978
SP Macro Metropolitana Paulista
R$ 0,4100
SP Vale do Paraíba Paulista
R$ 0,4231
Média Estadual – SP
R$ 0,4249
MG Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba R$ 0,4328
MG Sul/Sudoeste de Minas
R$ 0,3985
MG Metropolitana de Belo Horizonte R$ 0,4506
Média Estadual – MG
R$ 0,4239
GO Centro Goiano
R$ 0,3849
GO Sul Goiano
R$ 0,3786
Média Estadual – GO
R$ 0,3811
BA Centro Sul Baiano
R$ 0,4246
BA Sul Baiano
R$ 0,4309
Média Estadual – BA
R$ 0,4182
Média NACIONAL

fev-04

Var % nos
Var % nos
R$/litro últimos 30 dias últimos 30 dias
TIPO B
TIPO C
TIPO B
-2,15%
-4,55%
-0,74%
-2,37%
-1,87%
-0,23%
-1,58%
-0,64%
0,78%
-7,28%
0,58%
1,81%
R$ 0,5004
R$ 0,4860
-1,97%
0,40%
-1,48%
-0,20%
-0,04%
R$ 0,4495
-4,98%
R$ 0,4547
-3,09%
-3,21%
-2,47%
-2,20%
-2,31%
3,10%
0,20%
-1,27%

R$ 0,4121 R$ 0,4664

-2,41%

-1,84%

Para acompanhar os valores deflacionados, por região, dos últimos dois anos, acesse:
http://www.cepea.esalq.usp.br Vá a Indicadores de Preços, clique Leite.
Outras informações sobre o mercado leiteiro podem ser obtidas através do Laboratório de Informação do
Cepea, com o pesquisador Leandro Ponchio. Para entrar em contato, 19-3429-8837 / 8836 e
cepea@esalq.usp.br
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