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O 1º trimestre de 2019 tem sido caracterizado pela 
menor oferta de leite no campo, pelo aumento da 
competição entre empresas para assegurar a com-

pra de matéria-prima e por consequentes altas no preço 
ao produtor. Desde o início do ano, o valor do leite ao pro-
dutor acumulou alta de 13,7% na “Média Brasil” líqui-
da. Esse movimento de valorização deve permanecer em 
março (referente à captação de fevereiro), mas em menor 
intensidade frente ao observado no mês anterior – de ja-
neiro para fevereiro, a “Média Brasil” líquida subiu 10%. 
 A estiagem no Sudeste e no Centro-Oeste e o 
excesso de chuvas no Sul prejudicaram a atividade lei-
teira nos últimos meses. Além disso, houve desestímulo 
de produtores no final do ano passado, tendo em vista 
a queda da receita e a alta nos custos de produção. No 
encerramento de 2018, as assimetrias de informações 
e ações especulativas também diminuíram a confian-
ça de produtores em seguir aumentando a produção. 
 A expressiva valorização do leite ao produtor 
já no início do ano, por sua vez, desperta alerta sobre 
a sustentação desse movimento. Vale lembrar que, em 
2017, a oferta limitada de leite impulsionou as cota-
ções no início do ano, mas o desequilíbrio entre ofer-
ta e demanda fez os valores despencarem a partir de 
junho. O que difere o cenário atual do daquele ano é, 
principalmente, o contexto econômico, que mostra re-
cuperação do consumo e aumento do poder de com-
pra das famílias. O aquecimento da demanda pode 
facilitar a absorção da valorização dos derivados e 
evitar que os preços no campo despenquem. No en-
tanto, houve maior oscilação dos valores de derivados, 
como UHT e muçarela, na negociação entre indústria 
e atacado no correr de março, evidenciando a dificul-
dade em ultrapassar os atuais patamares de preços. 
 Se a demanda conseguir absorver a alta da maté-
ria-prima, o ajuste da oferta pode ocorrer no curto prazo. 

É importante ressaltar que grande parte do rebanho bra-
sileiro apresenta produtividade muito abaixo do poten-
cial e que, com preços do leite em alta, há maior estímulo 
nutricional e aumento da produção. Além disso, a pers-
pectiva é de preços mais atrativos de milho nos próximos 
meses, principalmente a partir de junho. Por outro lado, o 
fenômeno El Niño pode prejudicar a produção neste ano. 
 Assim, é importante que produtores e in-
dústrias dialoguem para planejar suas atividades e 
aumentar a previsibilidade, evitando especulações 
e assimetrias de informação. Esses são gargalos im-
portantes que podem intensificar o descompas-
so entre oferta e demanda e resultar em aumen-
to exagerado da volatilidade dos preços neste ano. 
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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 fevereiro/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em FEVEREIRO/19 
referentes ao leite entregue em JANEIRO/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 1,3258 1,4898 1,6492 1,2131 1,3687 1,5289 11,24% 12,02%

Média Estadual - RS 1,2326 1,4164 1,6308 1,1361 1,3090 1,5182 9,44% 10,14%

SC
Oeste Catarinense 1,3916 1,4965 1,6774 1,2851 1,3849 1,5587 14,57% 15,45%

Média Estadual - SC 1,3790 1,4932 1,6774 1,2762 1,3825 1,5587 14,50% 15,38%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,3440 1,6038 1,6246 1,2804 1,5254 1,5459 3,26% -0,31%

Oeste Paranaense 1,3961 1,7229 * 1,3660 1,5883 * 4,29% 4,48%

Sudoeste Paranaense 1,3822 1,5917 1,6811 1,3124 1,4870 1,5726 12,51% 13,10%

Média Estadual - PR 1,2315 1,5576 1,6254 1,1978 1,4828 1,5454 5,19% 2,50%

SP

São José do Rio Preto 1,2647 1,5441 1,7515 1,2133 1,4588 1,6358 10,99% 11,62%

Campinas 1,2762 1,5030 1,5520 1,2120 1,4052 1,4449 6,58% 6,68%

Vale do Paraíba Paulista * 1,4638 1,5112 * 1,4256 1,4819 - -

Média Estadual - SP 1,3274 1,4903 1,5659 1,2637 1,4209 1,5106 7,47% 11,29%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2678 1,5699 1,7380 1,1894 1,4587 1,6085 17,37% 14,99%

Sul/Sudoeste de Minas 1,2413 1,4312 1,5507 1,2086 1,3720 1,4682 9,34% 14,28%

Vale do Rio Doce 1,3589 1,4596 1,5453 1,2489 1,3478 1,4381 3,08% 4,09%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,3363 1,5403 1,6815 1,2150 1,4167 1,5506 24,16% 23,12%

Zona da Mata 1,2946 1,3847 1,5110 1,2026 1,2932 1,4158 2,01% 3,17%

Média Estadual - MG 1,2856 1,5103 1,6566 1,1997 1,4056 1,5401 7,22% 9,35%

GO
Centro Goiano 1,5049 1,5897 1,6799 1,3833 1,4613 1,5469 16,69% 16,32%

Sul Goiano 1,3697 1,5694 1,7063 1,2878 1,4581 1,5896 13,91% 15,25%

Média Estadual - GO 1,4082 1,5749 1,6976 1,3116 1,4570 1,5757 12,19% 16,44%

BA
Sul Baiano 1,4295 1,4343 - 1,3034 1,3095 - 1,50% 3,91%

Média Estadual - BA 1,4175 1,4274 1,4313 1,2879 1,2976 1,3015 3,57% 1,10%

MÉDIA BRASIL 1,2999 1,5151 1,6367 1,2154 1,4146 1,5337 9,93% 10,21%
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médio do 

menor estrato 
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(< 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 1,2810 1,4057 1,2658 1,1902 1,3254 1,2374 -2,53% -0,37%

ES Média Estadual - ES 1,3185 1,3671 1,4627 1,2292 1,2766 1,3710 8,67% 8,68%

MS Média Estadual - MS 1,1410 1,1900 - 1,1052 1,1579 - 7,13% 17,67%

CE Média Estadual - CE 1,3611 1,3629 1,3569 1,2406 1,3144 1,3134 -10,47% -8,46%
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Apesar de o preço da matéria-prima no cam-
po permanecer em alta em fevereiro, o merca-
do não conseguiu transferir os aumentos para 

o UHT. Assim, após ter se registrado alta em janeiro, 
o preço do leite UHT negociado entre indústrias e ata-
cado paulista ficou praticamente estável em fevereiro.  
 As cotações oscilaram diariamente no correr do 
mês, mas a média do período, de R$ 2,4121/litro, ficou 
0,3% inferior à de janeiro. Ainda assim, a média de feve-
reiro supera em 14,2% à de fevereiro/18, em termos reais 
(valores foram deflacionados pelo IPCA de fevereiro/19). 
 As negociações foram consideradas fracas, li-
mitadas pelo período de carnaval. Com os estoques 

elevados e demanda desaquecida, os laticínios opta-
ram por frear a produção do UHT e migrar para ou-
tros derivados, como leite em pó e queijo muçarela. 
 O mercado do queijo muçarela, por outro 
lado, se mostrou mais aquecido neste período. Com 
estoques controlados e maiores possibilidades de re-
passe da valorização da matéria-prima, o preço ne-
gociado no atacado paulista se elevou em 1,1% em 
relação a janeiro, com a média mensal a R$ 17,2781/
kg. Quando comparado a fev/18, a alta é de 17%. 
 Essa pesquisa é realizada diariamen-
te pelo Cepea com apoio financeiro da OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras). 

Demanda não absorve altas e UHT 
se estabiliza em fevereiro
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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 fevereiro/2019.

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

Média de preços em 
fevereiro/19

Variação (%) em relação a 
janeiro/19

Variação (%) em relação a 
fevereiro/18

Leite UHT R$ 2,4121 /litro -0,29% 14,21%

Queijo muçarela R$ 17,2781/kg 1,06% 16,97%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Jan Fev % Jan Fev % Jan Fev % Jan Fev % Jan Fev % Jan Fev %

Leite pasteurizado 2,28 2,28 -0,06% 2,03 2,08 2,57% 2,15 2,15 -0,06% 2,49 2,48 -0,23% 2,21 2,23 0,92% 2,23 2,24 0,57%

Leite UHT 2,04 2,12 3,93% 2,13 2,12 -0,43% 2,22 2,25 1,63% 2,01 2,00 -0,49% 2,27 2,34 2,85% 2,14 2,17 1,52%

Queijo prato 16,76 17,09 2,02% 20,94 21,37 2,05% 17,62 17,85 1,33% 19,25 19,45 1,07% 18,65 18,83 0,97% 18,64 18,92 1,49%

Leite em pó int.(400g) 17,17 17,07 -0,60% 17,13 17,43 1,74% 19,79 20,30 2,60% 18,58 18,84 1,39% 15,26 15,66 2,61% 17,59 17,86 1,55%

Manteiga (200g) 27,77 27,67 -0,36% 26,53 25,90 -2,37% 24,99 25,03 0,18% 27,37 27,39 0,04% 26,29 26,66 1,42% 26,59 26,53 -0,23%

Queijo muçarela 17,16 17,84 3,96% 18,63 19,16 2,87% 16,61 16,68 0,43% 17,27 17,50 1,30% 16,97 17,64 3,96% 17,33 17,76 2,52%

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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Volumes exportado e importado
 crescem em fevereiro

Por Juliana Santos

Em fevereiro, o comércio internacional de leite esteve 
aquecido. O volume de lácteos (em equivalente lei-
te) exportado pelo Brasil cresceu 19,2% em relação 

a janeiro/19, somando 6,5 milhões de litros. Já as im-
portações aumentaram 14,9% na mesma comparação, 
totalizando 127 milhões de litros em equivalente leite. 
 Com preços mais atrativos e o dólar seguin-
do estável, as exportações de leite em pó, especifi-
camente, aumentaram em 162,1% de janeiro para 
fevereiro, totalizando 674 mil litros em equivalente 
leite. Em média, o leite em pó foi vendido por US$ 
3,88/kg. Os Emirados Árabes Unidos foram o prin-
cipal destino do derivado nacional – a quantidade 
embarcada triplicou de um mês para o outro, soman-
do 588 mil litros em equivalente leite em fevereiro. 
 Outro produto lácteo que impulsionou a ex-
portação foi o leite condensado, com aumento de 
71,4% em relação a janeiro, totalizando 2,3 mi-
lhões de litros em equivalente leite. Em média, o 
preço do leite condensado embarcado foi de US$ 
2,36/kg. Os principais destinos foram Angola e Trin-
dade e Tobago, que receberam volumes equivalen-
tes a 816 mil e a 677 mil litros de leite em fevereiro. 
 Com relação às importações, o volume de leite 
em pó, que representa cerca de 80% do total compra-
do pelo Brasil, apresentou alta de 22,4% em relação a 
janeiro, somando 101 milhões de litros. O preço médio 
de importação foi de US$ 2,59/kg, 33% menor que o 
valor negociado no Brasil. A Argentina e o Uruguai se-
guem fornecendo quantidades elevadas de leite em pó. 
 
BALANÇA COMERCIAL – Em valores, houve au-
mento de 20% no déficit da balança comercial, 
registrando saldo negativo de US$ 46 milhões. 
 

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

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

 Produto 
Volume (mil 

litros de 
leite)

Fevereiro/19 
- Janeiro/19 

Participação 
no total im-
portado em 
Fevereiro/19

Fev/19 – 
Fev/18

Total 127.634 14,9% - 58,0%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

101.898 22,4% 79,8% 68,2%

Queijos 23.165 -10,3% 18,1% 25,0%

Manteiga 1.299 -14,8% 1,0% 54,4%

Leite modificado 1.144 - 0,9% 111,5%

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

 Produto 
Volume (mil 

litros de 
leite)

Fevereiro/19 
- Janeiro/19 

Participação 
no total ex-
portado em 
janeiro/19

Fev/19 – 
Fev/18

Total 6.571 19,2% - 0,9%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

674 162,1% 10,3% 729,0%

Leite condensado 2.399 71,4% 36,5% -4,3%

Queijos 2.614 -14,2% 39,8% -1,4%

Leite modificado 61 -67,2% 0,9% -90,1%

Leite fluido 750 39,5% 11,4% 26,3%

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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Concentrado e mão de obra 
puxam aumento no 1º bimestre

Por Caio Monteiro

Os custos de produção da pecuária leiteira regis-
traram leve alta nos dois primeiros meses do 
ano. O Custo Operacional Efetivo (COE), que 

considera os desembolsos correntes das proprieda-
des, acumulou alta de 0,33% na “média Brasil” (es-
tados da BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP), influenciado 
principalmente pela valorização dos concentrados e 
da mão de obra, principais componentes dos custos 
das propriedades leiteiras do Brasil. Em fevereiro, o 
COE subiu 0,22% frente ao mês anterior, e o Cus-
to Operacional Total (COT), que é o COE somado aos 
custos com depreciações, registrou avanço de 0,34%, 
atrelado às elevações dos custos com máquinas e 
implementos, de 2,74% e 3,57% respectivamente.  
 Dentre os estados pesquisados, Santa Ca-
tarina foi o que registrou a alta mais expressiva nos 
custos de produção em fevereiro: de 2,27% em re-
lação a janeiro para o COE. Neste caso, a alta nos 
custos esteve relacionada diretamente com as va-
lorizações de 5,06% dos concentrados e de 2,79% 

dos defensivos agrícolas. No Paraná, o aumento de 
5,69% nos desembolsos com a mão de obra e de 
13% com os defensivos agrícolas fizeram o COE su-
bir 0,64% entre janeiro e fevereiro. Já em Minas Ge-
rais, principal estado produtor do País, as quedas nas 
cotações dos medicamentos, do suplemento mineral 
e do concentrado pressionaram o COE em 0,19%. 
 Seguindo o comportamento observado 
em 2018, os patamares de preços do leite pago ao 
produtor no início de 2019 estão historicamente 
maiores para o período. Apesar do momento posi-
tivo no campo, é importante ter cautela nos inves-
timentos dentro da porteira. A perspectiva de uma 
safra maior para o milho no segundo semestre pode 
favorecer o aumento da oferta do leite no campo e 
pressionar os valores. Nesse cenário, ressalta-se a 
importância do diálogo entre produtores e indústria, 
a fim de obter alguma previsibilidade das tendên-
cias e direcionar melhor os possíveis investimentos. 
 

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: Com expectativa de safra volumosa, preço recua no BR

Os valores do milho iniciaram um mo-
vimento de queda na segunda sema-
na de março, pressionados pelo bom 

ritmo de colheita da temporada de verão e 
pelo desenvolvimento satisfatório da se-
gunda safra na maior parte das regiões 
acompanhadas pelo Cepea. Nesse cenário, 
vendedores já mostram mais interesse em ne-
gociar, enquanto compradores ainda aguar-
dam quedas mais expressivas nos preços.  
 Confirmando os indícios de boa 
safra, a Conab (Companhia Nacional do 
Abastecimento) indicou que a safra brasi-
leira de milho 2018/19 deve totalizar 92,8 
milhões de toneladas, 12 milhões tonela-
das a mais que a temporada anterior. O 
reajuste foi consequência especialmen-
te da maior produção na segunda safra. 

 Nesse cenário, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa recuou 6,4% no acumulado 
parcial de março (até o dia 15), fechando 
a R$ 39,61/saca de 60 kg no dia 15. Po-
rém, a média parcial do mês, de R$ 41,2/
sc, ainda é 0,8% superior à de fevereiro/19 
(R$ 40,89/sc). Nas demais regiões, o mer-
cado de balcão (preço pago ao produtor) 
apresentou baixa de 2,5% e, no disponí-
vel (negociação entre empresas), de 1,8%. 
 Além do físico, o mercado futuro 
também tem refletido a expectativa de maior 
oferta nos próximos meses. Na B3, os contratos 
de milho acumularam novas quedas na parcial 
de março. Os vencimentos Maio/19 e Set/19 
se desvalorizaram 5,7% e 4,2% entre 28 de 
fevereiro e 15 de março, fechando a R$ 40/
sc e R$ 37,75/sc, respectivamente, no dia 15. 

FARELO DE SOJA: Preços reais voltam aos patamares de janeiro/18

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Débora Kelen Pereira da Silva

Os preços de farelo de soja vêm registrando 
consecutivas quedas desde setembro de 
2018. Assim, a média da parcial de mar-

ço (até o dia 15) é a menor desde janeiro de 
2018, em termos reais (valores foram deflacio-
nados pelo IGP-DI de fevereiro/19). Este movi-
mento baixista se deve à menor demanda por 
avicultores, suinocultores e fábricas de rações. 
 Além disso, a procura por óleo de soja 
esteve maior, especialmente para a produção de 
biodiesel, o que resultou em intensificação no 
processamento por parte das indústrias. É impor-
tante analisar, também, que, com o avanço na co-
lheita de soja, as indústrias se abastecem com a 

matéria-prima, inclusive, a preços menores. Com 
isso, na média das regiões acompanhadas pelo 
Cepea, o preço de farelo de soja cedeu 1,3% 
entre a parcial de março e a média de fevereiro. 
 Por outro lado, há sinalizações de 
aumento na demanda externa. Entretanto, em 
fevereiro, o Brasil embarcou apenas 976,45 mil 
toneladas de farelo de soja, quedas de 22,6% 
em relação a janeiro e de 27,9% frente a feve-
reiro/18. O preço médio recebido pelas vendas 
externas do farelo de soja foi de R$ 1.303,59/
tonelada, o menor desde março de 2018. Os 
principais compradores do derivado em fevereiro 
foram a França (22,49%) e a Holanda (11,74%). 

janeiro 1.246,31

fevereiro 1.209,57
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de março

1.168,03

janeiro 38,91

fevereiro  40,89
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41,2


