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Destaque

Alta de custo com frete para exportador pode chegar a R$ 25 bilhões

 

A tabela de preços mínimos para o frete estabelecida 
pelo governo após a paralisação dos caminhoneiros 
no fim de maio pode ser mais salgada do que se es-
perava para os exportadores de produtos agrícolas do 
país.

Estudo do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logísti-
ca Agroindustrial da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq-Log/USP) mostra que o au-
mento mínimo de custos esperado para o transporte 
dos produtos até os portos este ano, com a imposição 
da tabela, é de 70%, mas a alta pode chegar a 154% se 
o contratante também pagar o frete de retorno.

“Analisamos como foi o ano passado em termos de 
volumes exportados e como seria o custo com a tabela 
de fretes”, explica Thiago Péra, coordenador técnico 

do grupo. O estudo considera os embarques de soja, 
milho, farelo de soja e açúcar em 2017.

Um dos pontos da tabela que mais tira o sono dos ex-
portadores é que o contratante do transporte terá de 
pagar o frete de retorno do caminhão vazio após o de-
sembarque nos portos.

Conforme os cálculos do grupo da Esalq-Log, num 
cenário em que todos os caminhões voltassem vazios 
dos portos, o aumento de custos chegaria a R$ 25,1 
bilhões, o que representa alta de 154% sobre os valores 
de 2017. 

Sem o frete de retorno, o aumento dos custos ficaria 
ao redor de 70%, ou R$ 11 bilhões.
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Dentre os quatro produtos analisados, a soja, carro-
-chefe das exportações brasileiras, teria um incre-
mento dos gastos com transporte da ordem de R$ 
13,8 bilhões, ou alta de 156% sobre os valores de 2017. 
O custo pode ser ainda maior para a oleaginosa, uma 
vez que a estimativa é que as exportações este ano se-
jam 8,6% maiores que em 2017.

O milho, por sua vez, teria aumento de R$ 7,3 bilhões 
(alta de 166,3%) considerando o mesmo volume ex-
portado em 2017. Para este ano, no entanto, a própria 
Conab já reduziu a projeção para os embarques em 
3 milhões, para 27 milhões de toneladas, justamente 
por causa da alta do frete.

No caso do açúcar, segundo o estudo do grupo, o im-
pacto seria de R$ 2,1 bilhões (alta de 106,9%), e do 
farelo, de R$ 1,9 bilhão (aumento de 167,6%).

Para fazer a análise, a Esalq-Log considerou os valores 
mínimos da Tabela de Frete da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), incluindo tarifas de 
pedágios, impostos e margens, e aplicou-os aos vo-
lumes embarcados dos quatro produtos em 2017. A 
variação do custo com o diesel, combustível dos ca-
minhões, também foi corrigida.

Segundo o estudo, o Estado mais afetado pela alta no 
custo de transporte da soja até os portos é Mato Gros-
so – principal produtor da oleaginosa. A elevação é 
estimada em R$ 6,9 bilhões. No caso de Goiás, o au-
mento seria de R$ 1,4 bilhão, e do Paraná, de R$ 1,3 
bilhão.

Ontem, Aurélio Pavinato, presidente da SCL Agrícola, 
uma das maiores produtoras de grãos do país, afirmou 
que a alta de custos em dólares do transporte não che-
ga a ser tão significativa. “Os cálculos da SLC apon-
tavam para aumento de 30% do frete em reais, mas, 
como exportadores, nos interessa o custo em dólares e 
não houve tanta mudança assim”, afirmou em telecon-
ferência com analistas.

Na comparação com o mesmo período do ano passa-
do, o real se desvalorizou cerca de 20% em relação ao 
dólar, para US$ 3,9045.

Também no caso do milho, Mato Grosso é o mais afe-
tado pelo aumento dos custos de transporte. O Estado 
é o maior produtor do cereal e deve registrar uma alta 
nos custos com frete de R$ 5,3 bilhões, conforme os 
cálculos.

O estudo elaborado pela Esalq-Log também avaliou 
os custos com transporte rodoviário para a cadeia de 
adubos. O aumento com o transporte, em todo o país, 
do fertilizante intermediário – matéria-prima para a 
indústria – recebido nos portos até as misturadoras 
deve chegar a R$ 2,3 bilhões, uma alta de 83,8% em 
relação a 2017.

Foco da atenção do agronegócio atualmente, a tabela 
de fretes mínimos ainda pode ser revertida. No dia 27 
deste mês haverá audiência pública sobre o tema. De-
pois disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá de-
cidir sobre a constitucionalidade dos fretes mínimos.

Fonte: BeefPoint
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Preços da carne e do anila vivo se elevam pela 2ª semana seguida
 

Pela segunda semana consecutiva, os valores da car-
ne suína e do animal vivo estão em alta no mercado 
brasileiro, de acordo com levantamento do Cepea. A 
demanda mais aquecida – devido ao recebimento dos 
salários, das temperaturas mais baixas e também do 
Dia dos Pais – elevou a liquidez interna na primeira 
quinzena de agosto e, consequentemente, os preços 
da carne e do animal. No caso do mercado indepen-
dente de suíno vivo, quase todas as praças acompa-

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 16/08/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 16/08/18

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 16/08/18
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nhadas pelo Cepea registraram fortes elevações nas 
cotações nessa primeira metade do mês. Segundo co-
laboradores do Cepea, além da demanda firme, o mo-
vimento de alta também se deve à restrição na oferta 
de animais mais pesados. As dificuldades vivenciadas 

pelo no setor suinícola nos últimos meses têm leva-
do alguns produtores a encerrarem a produção, o que 
pode ter influenciado a menor oferta de animais nas 
últimas semanas.

Fonte: Cepea

Preços fecham 1ª quinzena em alta
 

A oferta de animais para abate esteve baixa na primei-
ra quinzena deste mês, cenário que elevou os preços 
arroba no período. Pesquisadores do Cepea indicam, 
no entanto, que o movimento de alta foi limitado pelo 
posicionamento recuado de representantes de frigorí-
ficos, especialmente nesta semana – muitos diminu-
íram o ritmo de aquisição de novos lotes, diante do 
enfraquecimento das vendas da carne no mercado 
atacadista. No acumulado parcial de agosto (até o dia 
15), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo 
aumentou 0,67%, fechando em R$ 142,65 nessa quar-
ta-feira, 15.

Fonte: Cepea

Diminuição nas escalas de abate
 

Por mais que a demanda interna não venha colabo-
rando para altas mais consistentes, a pressão positiva 
permanece sobre os preços do boi gordo, reflexo da 
disponibilidade limitada de bovinos prontos para o 
abate. Na região de Goiânia-GO, por exemplo, a arro-
ba acumula valorização de 1,5% em dez dias.

Em São Paulo, as programações dos frigoríficos aten-
dem, em média, quatro dias, mas são observadas pro-
gramações de dois dias. As escalas de abate têm dimi-
nuído, mas não estão apertadas para o fluxo de vendas 
característico de segunda quinzena. No estado a refe-
rência está em R$144,00/@, à vista, livre de Funrural. 
Negócios acima da referência são observados.

No curto prazo, não há nenhum sinal de reversão do 
cenário, a oferta deve continuar impondo o rumo al-
tista do mercado, mas situação de venda de carne será 
o fator a modular as altas da arroba.

Fonte: Scot Consultoria
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Exportação de carne bovina bate recorde em julho

 

A exportação total de carne bovina 
(in natura e processada) bateu re-
corde em julho, com crescimento 
de 24% em comparação com igual 
mês de 2017, depois de quatro me-
ses consecutivos de resultados ne-
gativos. Foram embarcadas 159.004 
toneladas no mês passado, em com-
paração com 127.787 toneladas em 
julho de 2017.

Os preços também melhoraram 
significativamente. A receita cam-
bial, que no mesmo mês de 2017 
atingiu US$ 533,5 milhões, saltou 
para US$ 840 milhões em julho 
passado, crescimento de 58%. As in-
formações são da Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo), que compilou os dados divulgados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC).

Os números são positivos no acumulado do ano até 
julho, favorecendo alcançar a meta de crescimento de 
10% em 2018, já que no segundo semestre do ano as 
vendas tendem a crescer, avalia a Abrafrigo. Em 2107 
foram exportadas 783.735 toneladas de carne bovina 
até julho e a receita obtida foi de US$ 3,1 bilhões. Em 
2018 a movimentação é de 841.002 toneladas e a recei-
ta cambial obtida atingiu US$ 3,5 bilhões, com cresci-
mento respectivo de 7% e de 11%.

A China, por meio da Cidade Estado de Hong Kong 
e do continente, continua elevando suas importações 
de produto brasileiro. As compras chinesas passaram 
de 289.407 toneladas no acumulado de 2017 até julho 
para 370.192 toneladas este ano. A receita, que res-
ponde por 44,1% das vendas brasileiras, subiu de US$ 

1,14 bilhão no ano passado para US$ 1,6 bilhão neste 
ano.

O Egito é o segundo maior comprador do produto bra-
sileiro até o momento, com 86.100 toneladas (+42%), 
o Chile é o terceiro, com 60.812 toneladas (+89%) e 
o Irã, o quarto, com 41.470 toneladas, embora tenha 
reduzido suas aquisições em relação a 2017 (-33%), 
por causa das dificuldades impostas pelas sanções dos 
EUA.

Segundo a Abrafrigo, há expectativa no setor pelo re-
torno da Rússia às compras do Brasil. A Rússia res-
pondia por cerca de 10% das vendas brasileiras e, em 
2017, havia movimentado 88 mil toneladas até julho.
A Abrafrigo destaca uma recuperação nas vendas para 
alguns países da União Europeia: Alemanha (+32%); 
Países Baixos (+10%); Reino Unido (+16,7%) e Espa-
nha (+30,8%). No total, 84 países aumentaram suas 
compras até julho enquanto outros 58 reduziram as 
aquisições de carne brasileira.

Fonte: BeefPoint
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Parceria

Eventos

Informações: https://goo.gl/bFQQVe

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes do Mês

 Dia 16 Cristian Kelly M. Ramires - Executiva Sindical
 Dia 19 Leônidas V. Silva Maciel - Presidente
 Dia 23 Eulina Aparecida Moreira - Esposa do Eduardo José de
    Souza - Delegado Representante junto à FIEMG
 Dia 24 Cláudio Ney Maia - Diretor Adjunto


