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Pesquisas em andamento do Cepea (Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/
USP, indicam que, na Média Brasil, o valor do leite ao 

produtor em maio (captação do mês anterior) pode ser 
pressionado em decorrência das incertezas geradas pela 
crise do coronavírus no mercado de derivados em abril. 
 Depois de terem registrado demanda inten-
sa em março – e consequente alta de preços naque-
le mês, quando o coronavírus começou a avançar no 
Brasil –, as negociações envolvendo derivados lác-
teos se enfraqueceram durante em abril no merca-
do brasileiro (ver seção de Derivados, na página 5). 
 Abril marcou o primeiro mês completo de en-
frentamento à pandemia e de uma nova dinâmica de 
consumo da população. Além do atendimento dos servi-
ços de alimentação (importantes canais de distribuição 
de lácteos) terem sido prejudicados pelo agravamento 
da pandemia, também houve a diminuição da frequên-
cia das compras por parte dos consumidores e a redução 
da renda de muitas famílias. Esses fatores impactaram 
negativamente sobre a demanda de diversos deriva-
dos em abril, especialmente os refrigerados (perecí-
veis), que têm maior valor agregado para as indústrias. 
 O consumo de queijos foi o mais prejudicado e 
a dificuldade em assegurar a liquidez impactou negati-
vamente na produção deste lácteo em abril. Como con-
sequência, houve o aumento da oferta de leite cru no 
mercado spot (negociação entre indústrias) em abril. Em 
Minas Gerais, o preço médio caiu 7,3% na primeira e 
11,7% na segunda quinzenas de abril, respectivamente. 

 As perspectivas negativas sobre o consumo no 
médio e longo prazos e o aumento da incerteza em 
abril diminuíram o investimento das indústrias em esto-
ques, ainda mais num momento em que a matéria-pri-
ma está valorizada, por conta das condições de oferta. 
 É preciso lembrar que o preço no campo é 
formado depois das negociações quinzenais do leite 
spot e da venda dos derivados lácteos. Assim, a de-
fasagem temporal entre a produção e a comerciali-
zação dos derivados causa o delay de um mês nesse 
repasse das condições de mercado para o produtor. 
Por conta dessa dinâmica de formação dos preços 
no campo, as cotações do spot e dos derivados de 
abril irão influenciar os valores do leite captado na-
quele mês, que serão pagos ao produtor em maio. 
 
JUNHO – A produção leiteira está num momento de 
transição para a entressafra no Sudeste e Centro-O-
este. No Sul, a estiagem prejudica a atividade e com-
promete a quantidade e a qualidade da produção de 
silagem para os próximos meses. Pesquisas do Cepea 
mostram que, depois de caírem 0,8% na primeira 
quinzena de maio, as cotações do leite spot em Minas 
Gerais registram alta de expressivos 29% na segunda 
quinzena deste mês, devido à redução da produção. 
Na média deste mês, o preço do spot em maio ficou 
6,7% acima do de abril, em termos nominais. Assim, 
a diminuição da oferta de leite no campo pode manter 
ou até mesmo elevar os preços ao produtor em junho. 
 

Coronavírus eleva incertezas e pode 
pressionar cotações em maio
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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/20).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em ABRIL/20 
referentes ao leite entregue em MARÇO/20 - valores nominais

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Mesorregião
"Preço líquido médio do 

menor estrato de produção  
(< 200 l/dia)"

Preço líquido médio
"Preço líquido médio do maior 

estrato de produção  
(> 2000 l/dia)"

Variação mensal do preço 
líquido médio

RS Média Rio Grande do Sul 1,2262 1,3740 1,5810 5,51%

SC Média Santa Catarina 1,3026 1,4196 1,5685 0,17%

PR
Centro Oriental Paranaense 1,3018 1,5460 * 0,53%

Oeste Paranaense 1,3124 1,4758 * 2,28%

Média Paraná 1,2628 1,4331 1,5766 -0,08%

SP
São José do Rio Preto 1,2992 1,4426 1,5827 -0,62%

Campinas 1,3059 1,4780 1,5658 2,03%

Média São Paulo 1,2747 1,4276 1,5716 -0,13%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2908 1,5080 1,6240 1,37%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3229 1,4887 1,6096 1,23%

Vale do Rio Doce 1,2926 1,3705 1,4173 0,40%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2406 1,4360 1,5926 0,36%

Zona da Mata 1,1924 1,3577 1,5934 -1,01%

Média Minas Gerais 1,2796 1,4677 1,5966 1,03%

GO
Sul Goiano 1,2351 1,4051 1,5653 1,28%

Média Goiás 1,2366 1,4280 1,5568 0,99%

BA Média Bahia * 1,4246 * -1,42%

MÉDIA BRASIL 1,2686 1,4515 1,5691 0,97%

DE
RI

VA
DO

S

Mesorregião
"Preço líquido médio do menor 

estrato de produção  
(< 200 l/dia)"

Preço líquido médio
"Preço líquido médio do 

maior estrato de produção  
(> 2000 l/dia)"

Variação mensal do preço líquido 
médio

RJ Média Rio de Janeiro 1,2771 1,4722 1,5506 4,49%

ES Média Espírito Santo 1,2320 1,2777 1,3773 -1,26%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,2682 1,3148 - -0,70%

CE Média Ceará 1,2529 1,3917 1,4676 0,48%

PE Média Pernambuco * * * -
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O aumento inesperado da demanda por lei-
te UHT na segunda quinzena de março re-
duziu o volume estocado nas indústrias, im-

pulsionando as cotações a elevados patamares. No 
entanto, em abril, houve certa manutenção de estoques 
nos canais de distribuição, sugerindo que o consumidor 
final já começa a estabilizar novamente sua demanda.  
 De acordo com a pesquisa diária do Cepea, com 
apoio financeiro da OCB (Organização das Cooperativas 
Brasileiras), o preço do leite UHT registrou queda acumula-
da de 17,8% em abril. Ainda assim, a média mensal, de R$ 
2,87/litro, ficou 8,41% acima da registrada em março/20. 
 Com a prorrogação da quarentena em mui-
tas regiões brasileiras, a procura por produtos lácteos 
foi fortemente prejudicada na segunda metade de abril. 
Segundo agentes consultados pelo Cepea, a redução 
do volume de vendas refletiu no aumento dos esto-
ques de derivados lácteos e no recuo dos preços diários. 

 O mercado de queijo muçarela também foi 
afetado pelas incertezas do cenário atual, registrando 
demanda enfraquecida e volume reduzido de negocia-
ções. Houve desvalorização acumulada de 8,3% duran-
te abril, e o preço médio mensal do derivado fechou a 
R$ 17,93/kg, recuo de 5,97% em relação ao de março.  
  
MAIO – A menor produção de derivados em abril redu-
ziu os estoques de UHT e muçarela em maio, favorecendo 
o aumento das cotações na primeira quinzena do mês. 
Adicionalmente, colaboradores do Cepea relataram me-
lhoras na demanda e nas negociações desses produtos. 
De 4 a 15 de maio, a pesquisa diária do Cepea regis-
trou alta acumulada de 5,4% para as cotações de UHT 
e de 1,3% para as de muçarela. Ainda assim, as médias 
mensais parciais dos preços do UHT e da muçarela nesse 
período, de R$ 2,55/litro e de R$ 17,17/kg, são 11,2% 
e 4,2% menores que as respectivas médias de abril. 

Demanda enfraquecida pressiona 
cotações de derivados lácteos
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Por Débora Zanatta e Natália Grigol

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

 Tabela 1 - Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de abril/2020) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preço em 
abril/20

Variação (%) em relação a 
abril/19

Variação (%) em relação a 
março/20

Leite UHT R$ 2,8731/litro 11,76% 8,41%

Queijo muçarela R$ 17,9271/kg -1,20% -5,97%
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Agora, dólar elevado reduz importações
Por Juliana Cristina dos Santos

Diante do cenário de instabilidade econômica 
causada pela covid-19, o dólar atingiu novo 
patamar recorde frente ao Real em abril, de R$ 

5,33, 8,9% acima do valor registrado em março/20. 
Se, em março, o dólar forte aqueceu as exportações, 
em abril, a taxa de câmbio reduziu as compras brasi-
leiras de produtos lácteos. Segundo dados da Secex, 
a baixa foi de 35,4% no volume adquirido de março 
para abril, totalizando 6,1 mil toneladas. Este valor 
é o mais baixo desde março de 2014 (quando foi de 
5,5 mil toneladas), também de acordo com a Secex. 
 Representando quase 55% do total, o volu-
me de leite em pó importado pelo Brasil recuou 40% 
de abril para março, totalizando 3,3 mil toneladas. 
O Uruguai e a Argentina, países que frequentemen-
te comercializam com o mercado brasileiro, diminu-
íram as compras em 56% e 45%, respectivamente. 
 A importação de queijos também foi desmotiva-
da pela alta na taxa de câmbio, com baixa de 20,5% em re-
lação ao volume de março/20 e total de 1,4 mil toneladas. 
 Quanto às exportações, também recuaram: 
28% de abril para março, com volume de 2 mil tone-
ladas. Isso se deve ao cenário de menor disponibilidade 
de matéria-prima no mercado doméstico, atrelado ao 
choque de demanda por consequência do isolamen-
to social. Consumidores passaram a estocar produ-
tos, gerando acentuada procura por derivados lácteos. 
 Entretanto, diante da alta cotação do leite UHT 
no mercado interno, a demanda voltou a recuar no final 
de abril, elevando os estoques das indústrias. Os volu-
mes embarcados de leite fluido, como o longa vida, mais 
que dobraram de abril para março, totalizando 420 tone-
ladas. O Uruguai adquiriu 67% do total comercializado. 
 BALANÇA COMERCIAL – Em termos de 
receita, a balança comercial apresentou déficit de 
US$ 18,8 milhões em abril, recuo de 20,8% fren-
te ao registrado em março. Em volume, o déficit foi 
de 4,1 mil toneladas, redução de 38,4% na mesma 
comparação. Este é o menor déficit desde feverei-
ro de 2016, quando a diferença entre o volume im-
portado e exportado estava em -1,5 mil toneladas. 

Gráfico 1 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - ABRIL/20

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
ABRIL/20 - 
MARÇO/20 

Participação no 
total importado 

em ABRIL/20

ABRIL/20 – 
ABRIL/19

Total 6.175 -35,4% - -44,5%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

3.375 -40,1% 54,7% -47,9%

Queijos 1.457 -20,5% 23,6% -39,7%

Leite modificado 148 57,4% 2,4% -25,8%

Manteiga 109 -33,5% 1,7% -72,8%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - ABRIL/20

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
ABRIL/20 - 
MARÇO/20

Participação no 
total exportado 

em ABRIL/20

ABRIL/20 – 
ABRIL/19

Total 2.015 -28,0% - 20,4%

Leite condensado 690 -47,9% 34,2% 26,9%

Creme de leite 372 -13,5% 18,5% -23,0%

Queijos 214 -36,5% 10,7% -29,1%

Leite fluido 420 136,4% 20,8% 122,6%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

14 -8,6% 0,7% 140,9%

Notas: (1). Consideram-se os produtos do Capítulo 4 da NCM mais leite modificado 
e doce de leite. Fonte: Comex / Elaboração: Cepea.

Fonte: Secex 
Elaboração: Cepea-Esalq/USP.
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Custo de produção aumenta novamente em abril
Por Ivan Barreto

O custo de produção da pecuária leiteira re-
gistrou novo aumento em abril. Na “mé-
dia Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP), 

os desembolsos do produtor cresceram 0,36% 
frente a março. Com isso, o Custo Operacional Efe-
tivo (COE) acumula alta de 3,55% em 2020. Suple-
mentação mineral e concentrado foram os itens do 
COE que mais influenciaram a elevação dos custos. 
 Os insumos de suplementação mineral se 
valorizaram 2,19% em abril na “média Brasil”. Por 
conter matérias-primas importadas, os preços dos 
sais minerais tendem a acompanhar a movimen-

tação do dólar, que, ao considerar as médias men-
sais, subiu mais de 8% frente ao Real em abril. 
 Outro grupo de insumos que favoreceu a 
alta dos custos foi o concentrado. Os preços das ra-
ções subiram 1,20% em abril na “média Brasil”, 
acumulando aumento de 7,65% em 2020. Vale lem-
brar que o concentrado é, em geral, o principal cus-
to nas propriedades leiteiras, respondendo por 9% 
a 66% dos desembolsos; portanto, o produtor de 
leite deve planejar e gerenciar bem seus estoques 
para aproveitar oportunidades favoráveis de compra. 
 

Foto: Bento Viana/Senar.
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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: Clima preocupa e vendedores voltam a se retrair 

A retração de vendedores de milho e 
a demanda mais firme elevaram os 
preços do cereal no Brasil na primeira 

quinzena de maio. Vendedores estão retraídos 
devido às preocupações com a irregularidade 
das chuvas no Sul, Sudeste e em Mato Grosso 
do Sul, o que deve limitar o potencial produ-
tivo das lavouras. Do lado dos compradores, 
esses agentes realizam negócios pontuais, 
abastecendo-se apenas para o curto prazo. 
 Além disso, a forte valorização do 
dólar também elevou as cotações nos portos 
de Paranaguá (PR) e de Santos (SP) – para 
o segundo semestre, os preços já chegaram 
a R$ 51,00/saca de kg. Apesar do aumen-
to, as negociações ainda seguem calmas. 
 Nesse cenário, a valorização do 
cereal foi observada na maioria das pra-

ças acompanhadas pelo Cepea. Na mé-
dia das regiões, os preços no mercado 
de balcão (preço pago ao produtor) su-
biram 5,4% e, no mercado de disponí-
vel (negociações entre empresas), 3,2%. 
 Na região de Campinas, o Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa (base Campinas/SP) 
fechou no dia 15 de maio a R$ 50,57/saca 
de 60 quilos, avanço de 4,6% em relação 
ao dia 30 de abril. Porém, na média mensal, 
o cereal foi comercializado a R$ 49,87/sc, 
5,8% abaixo da média de abril (R$ 52,92/sc). 
 A queda mensal foi reflexo da 
ausência de compradores na segunda quin-
zena de abril. A maioria deles se afastou do 
mercado por estar preocupada com a de-
manda do setor pecuário, importante con-
sumidor do cereal para a produção de ração. 

FARELO DE SOJA: Altas do dólar e da soja elevam preços no Brasil

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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(R$/sc de 60 kg)

(R$/tonelada)

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Débora Kelen Pereira da Silva

Janeiro 51,07

Fevereiro 51,69

Março 57,41

Abril 52,92

1ª quinzena 
de maio

49,87

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Os preços de farelo de soja subiram no 
mercado brasileiro na primeira quin-
zena de maio – vale mencionar que 

18 das regiões acompanhadas pelo Cepea 
registraram recordes nominais na parcial 
deste mês. Esta alta está atrelada às ex-
pressivas valorizações do dólar, de 8,3% na 
primeira metade de maio, com média de R$ 
5,7720, que segue elevando a competitivida-
de da oleaginosa entre indústrias brasileiras 
e compradores externos, e da soja em grão.  
 Assim, representantes das indús-
trias nacionais sinalizam ter menor poder 
de compra de soja e redução na margem 
de lucro. Enquanto os preços do grão avan-
çaram mais de 7% na primeira quinzena de 
maio, os valores do farelo de soja subiram 
3,6% na média das regiões acompanha-
das pelo Cepea. O repasse nas vendas do 

óleo foi ainda menos significativo, de 2,8%. 
 Ainda assim, as indústrias indicam 
que estão conseguindo repassar a alta dos 
preços do grão aos derivados, diante da fir-
me demanda externa por farelo, contribuindo 
para que a margem de lucro não ceda ex-
pressivamente. No entanto, representantes de 
indústrias já se preocupam com uma possível 
queda nos lucros nos próximos meses, dian-
te das incertezas quanto ao abastecimento 
da matéria-prima no segundo semestre. 
 Do lado dos consumidores na-
cionais de farelo de soja, uma parte indica 
ter lotes para receber até o final de maio. 
Já outra parcela tem adquirido lotes ape-
nas para consumo em curto prazo, repor-
tando dificuldades em repassar o preço 
pago pelo insumo para os produtos finais. 
 

Janeiro 1.346,85

Fevereiro 1.360,06

Março 1.539,37

1ª quinzena 
de abril

1.614,90

1ª quinzena 
de maio

1.652,32


