
BOLETIM DO

LEITE
Uma publicação do CEPEA - ESALQ/USP
Ano 25 nº 287 | MAIO - 2019
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada - ESALQ/USP MAIO

2019



2

BOLETIM DO LEITE |  MAIO DE 2019 - ANO 25 - Nº 287

CEPEA - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA - ESALQ/USP

O movimento de alta nos preços do leite ao pro-
dutor deve seguir firme em maio, mas em me-
nor intensidade, assim como verificado em abril. 

Pesquisas do Cepea (Centro de Estudos Avançados 
em Economia aplicada), da Esalq/USP, estimam que 
a elevação em maio sobre o mês anterior deve ficar 
em torno de 2%. A sustentação segue vindo da ofer-
ta limitada no campo e da maior competição entre 
indústrias para garantir a compra de matéria-prima. 
 Na “Média Brasil” líquida¹, o preço de abril 
esteve 14,2% acima do registrado em janeiro sem 
levar em conta a inflação do período. Ao longo de 
2019, os valores no campo têm atingido os maio-
res patamares da série do Cepea para os respecti-
vos meses. Considerando-se os quatro primeiros me-
ses de 2019, o valor médio do leite supera em 28% 
o do mesmo período do ano passado, em termos re-
ais (valores deflacionados pelo IPCA de abril/19). 
 Os derivados lácteos também se valorizaram, 
mas em menor intensidade frente ao preço da maté-
ria-prima. Os valores do leite UHT e do queijo muçarela 
em abril ficaram apenas 1,7% e 1,5%, respectivamente, 
acima dos observados em janeiro. As médias de janeiro 
a abril deste ano estão, respectivamente, 8,7% e 12,8%, 
superiores às do mesmo período de 2018, em termos re-
ais. Vale destacar que, enquanto as cotações do muçare-
la em 2019 estão acima dos patamares verificados nos 
anos anteriores, as do UHT estão abaixo das registradas 

em 2017 e muito próximas das de 2018. Isso indica a 
maior capacidade do mercado de queijos em absorver 
altas em comparação ao mercado de leite fluído – evi-
denciando o muçarela como um importante derivado no 
processo de formações do preço do leite ao produtor. 
 A aproximação do inverno e do típico pe-
ríodo de entressafra pode manter o panorama de 
captação controlada nos próximos meses. A variá-
vel que pode alterar esse cenário é a oferta de mi-
lho que, associada ao maior poder de compra do 
pecuarista, pode incentivar a produção leiteira. 
 No entanto, é consenso de que o momento é 
delicado para o setor. É importante lembrar que, a cada 
semana, o Banco Central diminui suas expectativas sobre 
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. 
A estagnação econômica e o consumo enfraquecido im-
pulsionam as empresas a acirrar a concorrência também 
nas vendas de derivados, na tentativa de assegurar suas 
margens e manter (ou expandir) seus shares de merca-
do. Assim, o repasse da alta matéria-prima para o consu-
midor tem sido dificultado e as indústrias, com margens 
espremidas, devem pressionar o segmento produtivo. 
 Diante desse cenário, é importante que o pecu-
arista se mantenha informado e aproveite o momento 
de melhor receita para se planejar com cautela. Também 
é essencial que a relação entre produtor e indústria se 
fortaleça para evitar que as especulações e ruídos de 
informação prejudiquem as atividades no longo prazo. 
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Por Natália Grigol

¹ Considera os preços 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 abril/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em ABRIL/19 
referentes ao leite entregue em MARÇO/19

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

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 1,4449 1,5970 1,8059 1,3288 1,4706 1,6707 3,57% 3,78%

Média Estadual - RS 1,3796 1,5459 1,8019 1,2746 1,4284 1,6678 3,29% 3,06%

SC
Oeste Catarinense 1,4529 1,5725 1,7381 1,3412 1,4571 1,6152 2,14% 2,18%

Média Estadual - SC 1,4419 1,5693 1,7381 1,3337 1,4549 1,6152 2,20% 2,23%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,4631 1,6600 1,6799 1,3973 1,5800 1,5996 0,32% 0,31%

Oeste Paranaense 1,4353 1,7340 1,7696 1,4074 1,6035 1,6284 -0,40% 0,17%

Sudoeste Paranaense 1,4481 1,6133 1,6778 1,3665 1,5062 1,5751 0,04% 0,06%

Média Estadual - PR 1,3174 1,6155 1,6789 1,2791 1,5389 1,5971 0,61% 0,63%

SP

São José do Rio Preto 1,3978 1,5839 1,7298 1,3331 1,5116 1,6447 2,23% 2,44%

Campinas 1,3967 1,5964 1,7193 1,3197 1,4909 1,5967 -0,30% -0,21%

Vale do Paraíba Paulista * 1,5870 1,5750 * 1,5635 1,5517 -1,27% 1,33%

Média Estadual - SP 1,3841 1,5586 1,6319 1,3178 1,4966 1,5852 0,23% 1,11%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,3651 1,6652 1,8173 1,2814 1,5470 1,6824 0,26% 0,39%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3636 1,5655 1,6596 1,3107 1,4965 1,5730 4,51% 3,72%

Vale do Rio Doce 1,4149 1,5154 1,6100 1,2991 1,3981 1,4970 0,47% 0,39%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,4101 1,6182 1,7333 1,2828 1,4898 1,5974 0,56% 0,54%

Zona da Mata 1,3850 1,4772 1,5467 1,2915 1,3905 1,4621 1,19% 1,89%

Média Estadual - MG 1,3730 1,5960 1,7250 1,2805 1,4869 1,6049 0,66% 0,70%

GO
Centro Goiano 1,5707 1,6589 1,7334 1,4445 1,5287 1,5999 -0,53% -0,81%

Sul Goiano 1,3960 1,6058 1,7928 1,3015 1,4905 1,6612 0,42% -0,06%

Média Estadual - GO 1,4319 1,6211 1,7749 1,3292 1,5005 1,6426 -0,02% -0,42%

BA
Sul Baiano * 1,5938 * * 1,4598 * 3,72% 3,58%

Média Estadual - BA 1,5731 1,5813 1,5874 1,4357 1,4431 1,4500 4,03% 3,95%

MÉDIA BRASIL 1,3852 1,5954 1,7047 1,2949 1,4920 1,5992 0,89% 0,92%
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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 
mensal do 
preço bruto 

médio

RJ Média Estadual - RJ 1,3693 1,5144 1,3347 1,2965 1,4435 1,3034 -0,07% 0,97%

ES Média Estadual - ES 1,3211 1,3693 1,4714 1,2321 1,2794 1,3800 -0,27% -0,19%

MS Média Estadual - MS 1,1991 1,2345 - 1,1627 1,2037 - 1,86% 2,01%

CE Média Estadual - CE 1,2159 1,3717 1,3667 1,1122 1,2590 1,2538 3,30% -2,03%
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Os derivados lácteos acompanhados pelo Cepea, 
negociados no mercado atacadista do estado de 
São Paulo, registraram altas de preços em abril. O 

impulso veio das valorizações da matéria-prima no cam-
po, dos baixos estoques nos laticínios e da consequente 
menor produção dos derivados. A demanda enfraque-
cida, contudo, limitou as altas nos valores do atacado.  
 Em abril, o valor médio do leite UHT foi de R$ 
2,5106/litro, 3,17% acima do observado em março, mas 
0,24% inferior ao de abril/18 em termos reais (os valo-
res foram deflacionados pelo IPCA de abril/19). O preço 
do queijo muçarela em abril, de R$ 17,72/kg, foi 0,52% 

superior ao de março/19 e 7,46% acima do de abril/18. 
 Na primeira quinzena de maio, o movimento 
de alta seguiu firme para o UHT, enquanto os valores 
do muçarela se enfraqueceram, segundo mostra le-
vantamento do Cepea. O leite UHT foi negociado a R$ 
2,6079/litro no período, elevação de 3,58% em relação 
à média do mês anterior. Quanto ao muçarela, o preço 
médio na primeira quinzena de maio foi de R$ 17,6142/
kg, ligeira queda de 0,62% na mesma comparação. 
 A pesquisa de preços dos derivados lácte-
os do Cepea é diária e realizada com o apoio da 
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). 

Alta no campo eleva preço de derivados 
em São Paulo
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Por Munira Nasrrallah 

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

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

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

Média de preços em 
abril/19

Variação (%) em relação a 
março/19

Variação (%) em relação a 
abril/18

Leite UHT R$ 2,51/litro 3,17% -0,24%

Queijo muçarela R$ 17,72/kg 0,52% 7,46%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Mar Abr % Mar Abr % Mar Abr % Mar Abr % Mar Abr % Mar Abr %

Leite pasteurizado 2,32 2,33 0,55% 2,08 2,06 -0,83% 2,18 2,15 -1,41% 2,50 2,50 0,00% 2,26 2,23 -1,29% 2,27 2,26 -0,57%

Leite UHT 2,15 2,21 2,51% 2,15 2,24 3,79% 2,34 2,38 1,77% 2,06 2,06 0,00% 2,41 2,54 5,31% 2,22 2,28 2,75%

Queijo prato 17,59 17,76 0,95% 20,97 21,08 0,53% 18,40 18,27 -0,72% 19,37 19,14 -1,20% 18,67 19,03 1,90% 19,00 19,05 0,28%

Leite em pó int.(400g) 16,79 16,80 0,06% 17,35 17,50 0,87% 20,54 19,93 -2,98% 18,61 18,57 -0,23% 16,02 16,75 4,57% 17,86 17,91 0,27%

Manteiga (200g) 27,44 27,25 -0,70% 26,34 26,12 -0,82% 25,58 25,85 1,06% 27,93 27,66 -0,97% 26,53 26,40 -0,50% 26,76 26,65 -0,40%

Queijo muçarela 18,55 18,26 -1,57% 19,59 19,39 -1,00% 17,25 17,00 -1,43% 18,03 17,96 -0,39% 17,67 17,69 0,14% 18,22 18,06 -0,86%

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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Escassez interna de matéria-prima 
reduz exportações  

Por Juliana Santos

Em abril, a menor oferta de matéria-prima interna impactou 
diretamente as exportações brasileiras de lácteos, reduzin-
do o volume negociado de todos os produtos analisados 

frente ao mês anterior. Com base nos dados da Secex, os em-
barques recuaram 46,7% em relação a mar/19 e 19,5% frente 
a abr/18, totalizando 4,3 milhões de litros em equivalente leite.  
 Os principais produtos comercializados no mer-
cado internacional, leite condensado e queijos, que re-
presentaram juntos mais de 80% do total em abril, tive-
ram diminuição de 64,8% e 15,9% das vendas externas, 
respectivamente, frente ao mês anterior. Em equivalen-
te leite, os totais exportados foram de 1,2 milhão de litros 
de leite condensado e 2,3 milhões de litros de queijos. 
 Apesar da menor oferta de leite disponível no mer-
cado internacional, houve pequena alta de 3,5% no volume 
importado, equivalente a 83,8 milhões de litros de leite. O 
leite em pó, que representou 70% do total adquirido, regis-
trou aumento de 10,3% frente ao mês anterior, mas teve 
queda de 12,5% na comparação com o mesmo período de 
2018, totalizando 58,3 milhões de litros em equivalente leite. 
 A alta no total importado de leite em pó está atre-
lada ao maior volume comprado do Uruguai – elevação de 
59,5% em relação à quantidade importada no mês anterior, 
atingindo 26,3 milhões de litros em equivalente leite. Já a Ar-
gentina reduziu em 11,2% a exportação desse produto para 
o Brasil, com total de 29,9 milhões de litros em equivalente 
leite. O preço médio pago pelo leite em pó foi de R$ 2,71/kg. 
 O volume importado de queijos, segundo produto com 
maior aquisição, diminuiu 9,2% em relação a março/19, mas 
registrou avanço de 14,6% se comparado ao mesmo período 
do ano passado, com total de 23,6 milhões de litros em equiva-
lente leite – 73% desse volume foi proveniente da Argentina. 
 
BALANÇA COMERCIAL – Em valores, houve aumento 
de 9,8% no déficit da balança comercial, atingindo sal-
do negativo de US$ 31 milhões. Quanto ao volume, a alta 
nas importações e o recuo dos embarques aumentou o 
déficit para 79,5 milhões de litros em equivalente leite. 
 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (US$)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos (em equivalente leite)¹ - 
ABRIL/19

 Produto 
Volume (mil 

litros de 
leite)

Abril/19 - 
Março/19 

Participação 
no total 

importado 
em Abril/19

Abril/19 – 
Abril/18

Total 83.833 3,5% - -6,3%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

58.360 10,3% 69,6% -12,5%

Queijos 23.592 -9,2% 28,1% 14,6%

Manteiga 730 -15,5% 0,9% -35,8%

Leite modificado 1.002 2,8% 1,2% 9,7%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos (em equivalente leite)¹ - 
ABRIL/19

 Produto 
Volume (mil 

litros de 
leite)

Abril/19 –
Março/19 

Participação 
no total 

exportado 
em Abril/19

Abril/19 – 
Abril/18  

Total 4.333 -46,7% - -19,5%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

50 -94,0% 1,2% -13,3%

Leite condensado 1.250 -64,8% 28,9% -30,1%

Queijos 2.282 -15,9% 52,7% 3,4%

Leite modificado 16 -85,3% 0,4% -98,5%

Leite fluido 670 -18,7% 15,5% 336,8%

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.
1 A categoria “leites em pó” considera os seguintes NCM definidos pela Secex:  
4021010; 4022110; 4021090. 
² A categoria “queijos” considera os seguintes NCM definidos pela Secex:  
04061010; 04061090; 04062000; 04063000; 04064000; 04069010; 04069020; 
04069030; 04069090.

Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Apesar de leve alta nos custos, relação de 
troca fica mais favorável ao produtor

Por Yago Matias

Os custos de produção da pecuária leiteira regis-
traram ligeira alta em abril. O Custo Operacional 
Efetivo (COE), que considera os desembolsos 

correntes das propriedades, aumentou 0,10% frente a 
março na “média Brasil”, composta por BA, GO, MG, 
PR, RS, SC e SP. Mesmo com esse pequeno aumento, 
a alta nos preços do leite tem favorecido a relação de 
troca – em abril, o preço médio líquido do leite pago 
ao produtor, na “média Brasil”, foi o maior para o mês, 
desde o início da série histórica, iniciada em 2004.  
 Naquele mês, foram necessários 24,41 litros 
de leite para adquirir uma saca de 60 kg de milho, 
9,4% a menos que em março/19. Já no comparativo 
com abril do ano passado, a retração foi de 29,2%, 
quando o cereal tinha média de R$ 39,92/saca. 
 O leve aumento no COE foi influenciado 
principalmente pela elevação de 1,53% nos pre-

ços de adubos e corretivos no mesmo período. Essa 
valorização, por sua vez, é reflexo da alta do dólar 
frente ao Real e do acréscimo gradativo da deman-
da destes insumos para a safra 2019/20 de grãos. 
Além disso, a alta de 0,41% nos preços dos insumos 
de suplementação mineral também contribuiu para 
o avanço do COE. Com a proximidade do período 
seco, quando há menor disponibilidade de nutrien-
tes e a produtividade das pastagens diminui no Brasil 
central, produtores tendem a aumentar a participa-
ção dos suplementos minerais na dieta dos animais. 
 Por outro lado, o concentrado, um dos 
principais componentes dos custos das proprieda-
des leiteiras do Brasil, se desvalorizou 0,68% entre 
março e abril, atenuando o aumento do COE. Esse 
efeito está atrelado à expectativa de uma safra de 
grãos volumosa, que pressiona as cotações do milho. 

Foto: Bento Viana/Senar.
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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: Maior volume mantém comprador afastado e preço cai 9%

A maior oferta de milho seguiu pres-
sionando as cotações do cereal nos 
primeiros dias de maio. Neste cenário, 

compradores se mantiveram afastados das 
aquisições, negociando apenas lotes pontu-
ais. Do lado do produtor, a necessidade de 
liberar espaço nos armazéns e a preocupação 
com o excesso de oferta no segundo semes-
tre aumentaram o interesse pelas vendas.  
 Assim, o Indicador ESALQ/BM&-
FBovespa, referente à região de Campinas 
(SP), caiu fortes 8,9% na primeira quinze-
na de maio, com média de 33,17/saca de 
60 kg no período. No mercado de balcão 
(ao produtor), a queda foi de 2,9% en-
tre 30 de abril e 15 de maio e, no de lotes 

(negociação entre empresas), de 1,9%. 
 O mercado nacional ainda reflete as 
expectativas de um volume recorde nesta tem-
porada. Neste mês, a Conab indicou que a dis-
ponibilidade interna deve ser de 110 milhões 
de toneladas. Essa perspectiva reflete o bom 
andamento da colheita da safra verão e o de-
senvolvimento satisfatório da segunda safra. 
 No campo, segundo dados do 
Deral/Seab, produtores já colheram 98% 
do milho primeira safra. No Rio Grande do 
Sul, a Emater aponta que a colheita che-
gou aos 90%. Quanto à segunda safra, a 
colheita teve início em algumas regiões pa-
ranaenses, como Toledo e Campo Mourão. 
  

FARELO DE SOJA: Câmbio e alta externa elevam preços no BR

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Débora Kelen Pereira da Silva

Após iniciar o mês em baixa, os preços 
do farelo de soja voltaram a subir no 
Brasil. O movimento altista se deve à 

expressiva valorização no mercado externo, à 
depreciação do Real frente ao dólar e à maior 
demanda doméstica. Entre 30 de abril e 15 de 
maio, na média das regiões acompanhadas 
pelo Cepea, os valores do farelo subiram 0,7%. 
 Na Bolsa de Chicago, o contra-
to Jul/19 subiu 1,3% entre 30 de abril e 
15 de maio, a US$ 299,80/tonelada curta 
(US$ 332,78/t) no dia 15. Essa alta resultou 
em elevação de 2,7% no valor FOB para 
embarque em junho, em Paranaguá (PR). 
 Diante desse cenário, comprado-
res, que estavam adquirindo lotes para con-

sumo de curto a médio prazos, começam a 
se preocupar com as aquisições do deriva-
do para a próxima semana. Isso porque in-
dústrias já se retraíram das vendas, devido 
ao aumento nos preços da matéria-prima. 
Além disso, muitas estão atentas à pos-
sível maior produção de suínos no Brasil, 
que tende a elevar o consumo do derivado 
e, consequentemente, os preços de venda. 
 A demanda externa pelo farelo bra-
sileiro também está aquecida. A média diária 
dos embarques do derivado na parcial de maio 
supera em 18,6% à de abril/19 e em 9,3% 
à de maio/18, conforme dados da Secex. 
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