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

O mercado lácteo em setembro manteve a tendência baixista 
observada em agosto.  O menor poder de compra do bra-
sileiro e os elevados patamares de preços dos lácteos vêm 

desestimulando o consumo desde agosto e sustentando a desva-
lorização dos derivados. Ademais, o aumento das importações e 
a recuperação da produção nacional têm elevado o volume ofer-
tado, possibilitando crescimento de estoques frente à demanda 
desaquecida e reforçando o movimento de queda nas cotações.  
 Pesquisa do Cepea realizada com o apoio da OCB (Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras) indica desvalorizações 
expressivas para os derivados lácteos comercializados entre in-
dústrias e canais de distribuição no estado de São Paulo. Em se-
tembro, os preços médios do leite longa vida (UHT), da muçare-
la e do leite em pó (400g) foram, respectivamente, de R$ 4,44/
litro, de R$ 32,20/kg e de R$ 31,43/kg – reduções de 18,9%, 
17,7% e 12,8% em relação aos de agosto, em termos reais 
(os valores foram deflacionados pelo IPCA de setembro/22). 
 Considerando-se a pesquisa quinzenal do Cepea 
que monitora os preços de derivados em outros estados, ob-
serva-se o mesmo cenário. Na “Média Brasil”, os preços do 
leite pasteurizado e do queijo prato registraram quedas, com 
as médias de R$ 4,72/litro e R$ 36,58/kg, em setembro. A 

única exceção foi a manteiga (200g), que se manteve prati-
camente estável, sendo negociada à média de R$ 39,88/kg. 
 OUTUBRO – A pesquisa diária do Cepea mostra que 
o movimento baixista do UHT e da muçarela persistiu durante a 
primeira quinzena de outubro, porém, com menor intensidade. 
Na parcial deste mês, as cotações médias do UHT e do quei-
jo muçarela em São Paulo registraram recuos de 1,8% e de 
2,53%, respectivamente, em relação às de setembro, passando 
para R$ 4,36/litro e R$ 31,39/kg. Para o leite em pó (400g), 
a média da parcial deste mês está em R$ 30,15/kg, queda de 
4,08% em relação à de setembro.

Derivados lácteos seguem em desvalorização
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 Tabela 1 - Médias (R$/litro ou R$/kg) dos Indicadores de Preços de Derivados Lácteos no 
estado de São Paulo e variações em termos reais 

(deflacionados pelo IPCA de setembro/2022) 
Média de preço em 

SETEMBRO/22
Variação real (%) em 

relação a SETEMBRO/21
Variação real (%) em 
relação a AGOSTO/22

Leite UHT R$ 4,4367/litro 15,69% -18,93%

Queijo muçarela R$ 32,2005/kg 8,75% -17,74%

Leite em pó (400g) R$ 31,4315/kg 21,84% -12,76%

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Os Indicadores de Preços de Derivados Lácteos se referem às negociações entre laticínios e canais de 
distribuição no estado de SP. As médias mensais são obtidas de médias diárias, para leite UHT e queijo muçarela, e 
de médias semanais, para leite em pó (400g). Os preços médios mensais em outros estados são obtidos a partir de 
dados quinzenais.

Tabela 2 -  Preços médios (R$/litro ou R$/kg) dos lácteos recebidos por indústrias e variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de setembro/2022) 

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

ago set % ago set % ago set % ago set % ago set % ago set %

Leite pasteurizado - - - 4,71 4,46 -5,40% 4,56 5,18 13,51% - - - 4,92 4,75 -3,44% 4,73 4,72 -0,23%

Leite UHT 5,67 5,24 -7,59% 5,29 4,72 -10,9% 5,03 4,55 -9,58% 5,87 5,28 -10% 5,47 4,44 -18,9% 5,30 4,66 -12,1%

Queijo prato 43,29 37,27 -13,9% 43,57 40,18 -7,79% 41,58 35,19 -15,4% 42,17 38,15 -9,53% 40,43 36,72 -9,17% 41,14 36,58 -11,1%

Leite em pó int. 
(400 g)

35,50 36,03 1,47% - - - 32,80 32,72 -0,27% 32,15 31,65 -1,55% 36,03 31,43 -12,76% 34,42 33,65 -2,24%

Manteiga (200 g) 41,23 40,52 -1,73% 39,40 39,56 0,40% 39,25 38,62 -1,63% 41,33 40,90 -1,03% 40,30 40,22 -0,20% 39,86 39,88 0,04%

Queijo muçarela 38,55 32,60 -15,4% 41,37 36,35 -12,1% 38,73 36,36 -6,12% 37,42 30,53 -18,41% 39,14 32,20 -17,7% 39,15 33,77 -13,7%


