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Depois de registrar forte queda acumulada de 
12,1% em julho e agosto, em termos reais (de-
flação pelo IPCA de agosto/19), os preços do lei-

te recebido por produtores podem reagir em setembro. 
Isso porque a captação de agosto não se recuperou 
conforme o esperado por agentes do setor e a dispu-
ta das empresas por matéria-prima se intensificou.  
 Segundo o último fechamento do Cepea (Cen-
tro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da 
Esalq/USP, a “Média Brasil” líquida¹ de agosto, referente 
à captação de julho, fechou a R$ 1,3466/litro, recuo de 
4,25% frente ao mês anterior (ou de quase 6 centavos/
litro). Naquele mês, o movimento baixista esteve atrelado 
à pressão das indústrias, que tiveram suas margens espre-
midas no primeiro semestre, por conta dos altos preços 
da matéria-prima e das fracas negociações dos lácteos. 
 No entanto, a oferta de leite no campo continuou 
limitada no decorrer de agosto. Para assegurar a compra de 
matéria-prima, diminuir a ociosidade não planejada (que 
se traduz em custos para as indústrias) e manter seus sha-
res de mercado, as indústrias continuaram atuando com 
concorrência acirrada. A maior disputa, por sua vez, impul-
sionou as cotações do leite no mercado spot na primeira e 
segunda quinzenas de agosto, conforme mencionado no 
Boletim do Leite de agosto/19. Os preços de derivados, 
ressalta-se, também se elevaram em agosto, como reflexo 
dos menores estoques (ver seção Derivados, na página 5). 
 Dois pontos são importantes para explicar a bai-
xa oferta no campo neste momento. O primeiro é o fator 
sazonal, tendo em vista que o período seco prejudica a 
disponibilidade de pastagens. O segundo ponto está rela-
cionado à conjuntura do mercado. Neste caso, a saída de 
produtores da atividade nos últimos anos e a grande in-
segurança em realizar investimentos de longo prazo fren-

te às incertezas no curto prazo impactam negativamen-
te a capacidade de crescimento da produção em 2019. 
 É importante lembrar que os preços do leite 
no campo são influenciados pelos mercados de deriva-
dos e spot, com certo atraso de um mês nesse repasse 
de tendência. Isso quer dizer que o preço ao produtor 
de setembro (relativo à captação de agosto) é influen-
ciado pelas cotações dos derivados e spot de agosto. 
 Os preços ao produtor de outubro, portanto, de-
verão ser influenciados pelo desempenho dos mercados 
de derivados e spot de setembro, que, vale observar, regis-
traram quedas de preços na primeira quinzena deste mês, 
pressionados pela expectativa de recuperação na produ-
ção, após o retorno das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste. 
 
LEITE SPOT: Depois da alta em agosto, preços caem em 

setembro

Em agosto, as cotações do leite spot (negociado en-
tre as indústrias) registram expressivas altas, devi-
do à menor oferta no campo nos principais estados 

produtores (ver mais no Boletim do Leite de agosto/19). 
No entanto, em setembro, os preços do spot recuaram, 
influenciados pelo enfraquecimento nas negociações en-
volvendo os derivados e pelas perspectivas de aumento 

da captação frente ao início do período de chuvas.
 Em Minas Gerais, o preço passou de 1,5404/l 
na primeira quinzena para 1,4433/l na segunda, queda 
de 6,3%. São Paulo teve a mesma queda de 6,3%, com 
cotações chegando a R$ 1,4560/l na segunda metade 
de agosto. Goiás e Rio de Janeiro registraram baixas de 
5,3% e de 4,4%, respectivamente, com médias de R$ 
1,4714/l e de R$ 1,4903/l, respectivamente, na segunda 
quinzena de setembro. 
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Por Natália Grigol e Juliana Santos

¹ Considera os preços do leite recebido por produtores sem frete e impostos dos estados de BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS.
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Tabela 1 - Índice de Captação do Leite do Cepea (ICAP-L)

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Gráfico 1 - Série de preços médios recebidos pelo produtor (líquidos), em valores reais (deflacionados pelo IPCA de agosto/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em AGOSTO/19 
referentes ao leite entregue em JULHO/19

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Mesorregião

Preço bruto 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço bruto 
médio

Preço bruto 
médio do 

maior estrato 
de produção 

(> 2000 l/dia)

Preço líquido 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço 
líquido 
médio

Preço líqui-
do médio 
do maior 
estrato de 
produção 
(> 2000 l/

dia)

Variação 
mensal 

do preço 
bruto 
médio

Variação 
mensal do 
preço líqui-
do médio

RS
Noroeste 1,2694 1,4413 1,7138 1,1571 1,3219 1,5846 -2,51% -2,46%

Média Estadual - RS 1,2109 1,3851 1,6470 1,1128 1,2796 1,5376 -2,85% -2,81%

SC
Oeste Catarinense 1,2902 1,3998 1,5639 1,1848 1,2922 1,4515 -2,38% -2,32%

Média Estadual - SC 1,2864 1,3982 1,5639 1,1836 1,2915 1,4515 -2,40% -2,35%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,2431 1,5581 1,6127 1,2196 1,5241 1,5769 -6,00% -3,56%

Oeste Paranaense 1,2067 1,5853 1,6498 1,1753 1,4729 1,5375 -4,13% -4,19%

Sudoeste Paranaense 1,2545 1,4728 1,5718 1,1735 1,3688 1,4700 -2,98% -2,96%

Média Estadual - PR 1,1731 1,4164 1,5660 1,1455 1,3545 1,4938 -11,09% -10,82%

SP

São José do Rio Preto 1,3635 1,5300 1,6645 1,2936 1,4592 1,5885 -1,49% -1,46%

Campinas 1,3214 1,4634 1,5068 1,2345 1,3731 1,4203 -5,49% -5,00%

Vale do Paraíba Paulista * 1,4970 1,4914 * 1,4748 1,4693 -1,62% -1,62%

Média Estadual - SP 1,3337 1,4967 1,5540 1,2643 1,4363 1,5091 -1,95% -1,84%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2460 1,5053 1,6072 1,1625 1,3910 1,4809 -2,64% -3,16%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3301 1,4604 1,5314 1,2960 1,4113 1,4678 -2,18% -1,86%

Vale do Rio Doce 1,3298 1,4029 1,4892 1,2111 1,2827 1,3710 -4,29% -4,47%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2081 1,4211 1,5331 1,0899 1,3018 1,4075 -3,52% -3,50%

Zona da Mata 1,2334 1,3971 1,5508 1,1416 1,3165 1,4758 0,99% 1,62%

Média Estadual - MG 1,2676 1,4597 1,5656 1,1788 1,3575 1,4542 -2,93% -3,05%

GO
Centro Goiano 1,3477 1,4731 1,5723 1,2320 1,3499 1,4429 -1,50% -1,21%

Sul Goiano 1,2370 1,4297 1,5515 1,1403 1,3198 1,4359 -1,99% -1,34%

Média Estadual - GO 1,2612 1,4433 1,5584 1,1591 1,3288 1,4390 -1,91% -1,38%

BA
Sul Baiano * 1,4031 * * 1,2739 * 3,91% 4,26%

Média Estadual - BA 1,3948 1,4029 1,4065 1,2636 1,2716 1,2757 3,70% 4,02%

MÉDIA BRASIL 1,2609 1,4464 1,5594 1,1729 1,3466 1,4539 -3,94% -4,25%
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Mesorregião

Preço bruto 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço bruto 
médio

Preço bruto 
médio do 

maior estrato 
de produção 

(> 2000 l/dia)

Preço líquido 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço 
líquido 
médio

Preço líqui-
do médio 
do maior 
estrato de 
produção 
(> 2000 l/

dia)

Variação 
mensal do 

preço 
líquido 
médio

Variação men-
sal do preço 
bruto médio

RJ Média Rio de Janeiro 1,3839 1,5656 1,3922 1,2375 1,4706 1,3511 0,31% -0,04%

ES Média Espírito Santo 1,3163 1,3590 1,4735 1,2274 1,2684 1,3817 3,41% 4,60%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,1720 1,2222 - 1,1285 1,1683 - 1,35% 2,94%

CE Média Ceará 1,3993 1,3905 1,3787 1,2771 1,3430 1,3409 -9,11% -5,21%

PE Média Pernambuco 1,3085 1,4000 1,4566 1,2149 1,3304 1,3951 -1,17% -1,16%
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O preço do leite longa vida recebido pelas indús-
trias em negociações com o atacado paulista re-
gistrou expressiva alta de 7,3% de julho para 

agosto, fechando o mês a média de R$ 2,53/litro. Segun-
do colaboradores do Cepea, os preços do UHT subiram 
mesmo com as vendas enfraquecidas por conta da ofer-
ta limitada de leite no campo durante o mês de agos-
to – o que influenciou as estratégias de processamento 
dos laticínios e também impactou os estoques do UHT.  
 Outros lácteos também se valorizaram no pe-
ríodo, como o leite pasteurizado, que aumentou 1,46% 
na média brasileira, fechando a R$ 2,30/litro – em Mi-
nas Gerais, a alta foi de fortes 4,89%. Para o leite em 
pó integral (sachê de 400g), o queijo prato e a manteiga 
(200g), as variações foram de quase 1% frente a julho/19. 
 Por outro lado, o queijo muçarela registrou leve 

recuo de 0,3%, fechando a média de R$ 17,57/kg em 
agosto. Vale destacar, contudo, que os preços dos deri-
vados neste ano se encontram em patamares inferiores 
frente ao mesmo período de 2018. No caso do UHT e 
da muçarela, a queda é de 11,7% e de 9,8%, respecti-
vamente (valores deflacionados pelo IPCA de agosto/19). 
 O movimento altista dos derivados, contudo, 
não deve se manter. Na primeira quinzena de setem-
bro, os preços do UHT e da muçarela recuaram 3,3% e 
0,7% frente aos valores médios de agosto, chegando a 
R$ 2,52/litro e R$ 17,04/kg, respectivamente. Segundo 
agentes, devido à fraca demanda, os atacados evitaram 
fazer negociações, à espera de valores mais baixos. Esta 
pesquisa é realizada diariamente com o apoio financei-
ro da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). 
 

Apesar de baixa liquidez, preço do leite UHT 
sobe em agosto
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Por Munira Nasrrallah, Laiane Santos e Laura Medeiros

Fonte: Cepea-Esalq/USP e OCB.
Nota: Médias mensais obtidas de cotações diárias.

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Valores reais, deflacionados pelo IPCA de agosto/2019.

Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de agosto/2019) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preços em 
agosto/19

Variação (%) em relação a 
julho/19

Variação (%) em relação a 
agosto/18

Leite UHT R$ 2,5355/litro 7,29% -11,69%

Queijo muçarela R$ 17,5770/kg -0,32% -9,81%

Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações em agosto em relação a julho de 2019

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Jul Ago % Jul Ago % Jul Ago % Jul Ago % Jul Ago % Jul Ago %

Leite pasteurizado 2,32 2,31 -0,06% 2,11 2,21 4,89% 2,19 2,20 0,44% 2,52 2,55 1,08% 2,22 2,24 1,21% 2,27 2,30 1,46%

Leite UHT 2,25 2,30 2,29% 2,22 2,27 2,14% 2,34 2,42 3,55% 2,08 2,11 1,58% 2,38 2,54 6,85% 2,25 2,33 3,35%

Queijo prato 18,01 18,12 0,58% 20,36 20,41 0,26% 17,63 17,73 0,57% 18,58 18,53 -0,28% 17,58 17,96 2,17% 18,43 18,55 0,64%

Leite em pó int.(400g) 16,73 16,53 -1,21% 17,62 17,10 -2,97% 18,64 19,37 3,92% 18,80 19,16 1,95% 16,38 16,61 1,41% 17,63 17,75 0,68%

Manteiga (200g) 26,59 27,21 2,33% 26,60 26,38 -0,82% 24,50 24,50 -0,01% 25,53 26,04 1,97% 25,26 25,04 -0,85% 25,70 25,83 0,53%

Queijo muçarela 17,29 17,20 -0,51% 17,71 18,01 1,69% 16,57 16,39 -1,12% 17,18 17,22 0,20% 16,78 16,99 1,28% 17,11 17,16 0,32%
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Alta do dólar eleva exportações; 
importações ficam estáveis 

Por Juliana Santos

Em agosto, os embarques nacionais de produtos lác-
teos subiram, enquanto as importações ficaram pra-
ticamente estáveis. As exportações totalizaram 1,8 

mil toneladas em agosto, elevação de 2,2% frente a ju-
lho, mas recuo de 10,8% na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. O total importado aumentou ligei-
ro 0,5% frente a julho, mas registrou baixa de 22,9% na 
comparação anual, com volume de 10,2 mil toneladas.  
 A alta nas exportações esteve atrelada à valorização 
de 6,5% do dólar frente ao Real de um mês para o outro, com 
média de R$ 4,02 em agosto. Com a atratividade da taxa de 
câmbio, o volume de leite fluido enviado ao mercado interna-
cional aumentou expressivos 108% frente a julho, totalizan-
do 260 toneladas. O principal comprador foi o Uruguai, que 
adquiriu 63% do total ofertado, o equivalente a 163 tone-
ladas de leite fluido, consequência da oferta restrita no país. 
 Os queijos e o creme de leite também tiveram 
participações importantes na pauta de exportação, com au-
mentos de 31,2% e 3,8%, respectivamente, em relação ao 
mês passado, totalizando 295 e 603 toneladas, respectiva-
mente. Juntos, esses produtos representaram 48% do total. 
Para os diversos tipos de queijos, os principais destinos fo-
ram a Rússia e o Chile e, para o creme de leite, as Filipinas. 
 Quanto às importações, de modo geral, se esta-
bilizaram em agosto, com exceção das elevações pontuais 
nos volumes de leite em pó e leite modificado, de 2,9% 
e 42,3%, nessa sequência, frente ao mês anterior. Com 
participação de 56% no total adquirido pelo Brasil, o vo-
lume de leite em pó equivaleu a 5,7 mil toneladas, au-
mento de 5,6% nas compras do Uruguai e da Argentina. 
  
 BALANÇA COMERCIAL – O saldo da balan-
ça comercial do mercado lácteo diminuiu 5,4% entre 
julho e agosto, com déficit de US$ 29,4 milhões. Ape-
sar do recuo por três meses consecutivos, no ano, ain-
da há alta de 7,9%. Em volume, o déficit se mante-
ve estável no mesmo período, com 8,3 mil toneladas. 
 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - AGOSTO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
AGOSTO/19 - 

JULHO/19 

Participação 
no total im-
portado em 
AGOSTO/19

AGOSTO/19 
– 

AGOSTO/18

Total 10.224 0,5% - -22,9%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

5.738 2,9% 56,0% -36,1%

Queijos 1.969 -17,8% 19,2% -27,5%

Manteiga 296 -30,7% 2,9% 16,9%

Leite modificado 259 42,3% 2,5% -

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - AGOSTO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
AGOSTO/19 
- JULHO/19

Participação 
no total ex-
portado em 
AGOSTO/19

AGOSTO/19 
– 

AGOSTO/18

Total 1.874 2,2% - -10,8%

Leite condensado 603 3,8% 32,2% 10,7%

Creme de leite 497 -10,2% 26,5% -49,3%

Queijos 295 31,2% 15,8% -26,6%

Leite fluido 260 108,4% 13,9% 1912,7%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

8 -15,5% 0,4% 162,1%

Notas: (1). Consideram-se os produtos do Capítulo 4 da NCM mais leite modificado 
e doce de leite. (2). O soro de leite é medido em quilos, não sendo convertido em 
litros. Fonte: Comex / Elaboração: Cepea. Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Custos de produção caem em agosto
Por Yago Matias

Os custos de produção da pecuária leiteira regis-
traram ligeira queda em agosto. O Custo Ope-
racional Efetivo (COE), que considera os gastos 

correntes da propriedade na “média Brasil” (BA, GO, 
MG, PR, RS, SC e SP), recuou 0,45% frente a julho e 
o Custo Operacional Total (COT), que engloba o COE, 
o pró-labore e as depreciações, 0,43%. As baixas no 
COE e COT foram influenciadas, principalmente, pela 
desvalorização de 0,97% no grupo dos alimentos 
concentrados, na média Brasil, entre julho e agosto. 
Dentre os estados pesquisados, Santa Catarina foi o 
que registrou a queda mais expressiva, de 2,87%.   
 Por outro lado, a redução dos custos de 
produção foi atenuada pelo aumento de 0,59% 
nos preços dos insumos de suplementação mineral. 
A alta é reflexo da demanda elevada pelo produto, 
em consequência da diminuição da oferta e quali-

dade das pastagens nesse período de estiagem na 
região central do Brasil. Além disso, a valorização 
do dólar frente ao Real também contribuiu para 
maiores desembolsos com esse insumo, visto que 
o fosfato bicálcico, uma das matérias-primas uti-
lizadas na produção de sal mineral, é importado. 
  
 RELAÇÃO DE TROCA – O preço do leite 
registrou a segunda queda consecutiva em agos-
to, prejudicando a relação de troca para o produ-
tor, mesmo com a saca de milho 1,9% mais barata 
frente ao mês anterior, conforme o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa (Campinas – SP). Em agosto, fo-
ram necessários 27,04 litros de leite para adquirir 
uma saca de 60 kg de milho, 2,5% a mais que em 
julho/19. No comparativo agosto do ano passado, 
o poder de compra do produtor diminuiu 1,57%. 

Foto: Bento Viana/Senar.

Evoluímos a linha de produtos 
para que sua produção 
de leite também evolua. 

0800 011 6262  |  www.tortuga.com.br

Conheça a nova linha Bovigold®
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PARA RECEBER O BOLETIM DO LEITE DIGITAL: 
Encaminhe um e-mail para 

leicepea@usp.br com os seguintes dados:
 nome, e-mail para cadastro, endereço completo e telefone

ENVIE SUAS DÚVIDAS E SUGESTÕES: 
Contato: leicepea@usp.br

Acompanhe mais informações sobre o mercado de leite
em nosso site: www.cepea.esalq.usp.br/leite

MILHO: Exportações mantêm mercado aquecido

O forte ritmo das exportações seguiu 
impulsionando os preços de milho na 
primeira quinzena de setembro, prin-

cipalmente nas regiões consumidoras de 
São Paulo e Santa Catarina. Considerando 
apenas os primeiros dez dias úteis de se-
tembro, já foram embarcadas 3,32 milhões 
de toneladas, queda de apenas 1% fren-
te a setembro de 2018, segundo a Secex. 
 Por outro lado, compradores conti-
nuaram entrando no mercado pontualmen-

te, pois apostam que vendedores devem 
ceder nos valores pedidos, devido à dispo-
nibilidade recorde na temporada 2018/19. 
 No acumulado de setembro (até 
o dia 13), nos mercados disponível (nego-
ciações entre empresas) e de balcão (pre-
ço pago ao produtor), as altas foram de 
0,9% e 0,2%, respectivamente. O Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa, referente à região 
de Campinas (SP), subiu 2,2%, fechan-
do a R$ 37,58/saca de 60 kg no dia 13. 

FARELO DE SOJA: Demanda enfraquecida pressiona cotações 

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Raphaela Spolidoro

A demanda por farelo de soja este-
ve menor na primeira quinzena de 
setembro, visto que avicultores e 

suinocultores indicam ter estoques de 
curto e médio prazos. Assim, entre 30 de 
agosto e 13 de setembro, os preços do 
farelo de soja recuaram 1,5% na média 
das regiões acompanhadas pelo Cepea. 
 Do lado vendedor, representantes 
de indústrias sinalizam estar com a margem 
de lucro reduzida, alegando não ter sido pos-

sível repassar as altas da oleaginosa aos de-
rivados. A margem só não foi menor porque 
a demanda por óleo de soja esteve elevada, 
especialmente para a produção de biodiesel. 
 As exportações do derivado, no 
entanto, seguiram aquecidas neste início de 
setembro. Segundo dados da Secex, a média 
diária de embarque de farelo de soja está 
31,1% superior à média diária de agos-
to/19 e 23,1% maior que a de setembro/18. 
 

janeir 1.246,31

fevereiro 1.209,57

março  1.171,76

abril 1.135,67

maio  1.171,25

junho 1.244,90

julho 1.208,80

agosto 1.220,10

1º quinzena 
de setembro

1.222,41

janeiro 38,91

fevereiro  40,89

março 39,82

abril 36,42

maio 34,84

junho 38,04

julho 37,57

agosto 36,41

1º quinzena 
de setembro

37,04

Fonte: Cepea-Esalq/USP.


