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As incertezas sobre consumo de derivados no 
médio e longo prazos, diante da atual cri-
se por causa da pandemia de covid-19, fo-

ram reforçadas em abril, contexto que reduziu o 
investimento das indústrias em estoques, pressio-
nando as cotações do leite no campo em maio.  
 De acordo com pesquisas do Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da 
Esalq/USP, a “Média Brasil” líquida em maio (referen-
te à captação do mês anterior) chegou a R$ 1,3783/
litro, recuo de 4,7% frente ao mês anterior e de 10,8% 
em relação a maio/19 (valores reais, deflacionado pelo 
IPCA de maio/20). No entanto, o avanço da entres-
safra da produção no Sudeste e Centro-Oeste, a es-
tiagem no Sul e a consequente menor oferta de leite 
no campo devem elevar as cotações aos produtores 
em junho, recuperando a queda observada em maio. 
 O preço da matéria-prima no campo é for-
mado depois das negociações quinzenais do lei-
te spot (negociação de leite cru entre indústrias) e 
da venda dos derivados lácteos. Assim, as cotações 
do spot e dos derivados de maio irão influenciar os 
valores do leite captado naquele mês, que serão pa-
gos ao produtor em junho. Nesse sentido, a defasa-
gem temporal entre a produção e a comercialização 
dos derivados causa o delay de um mês nesse re-
passe das condições de mercado para o produtor. 

 Em maio, a menor disponibilidade de lei-
te no campo acirrou a competição entre os la-
ticínios para a compra de matéria-prima. Pes-
quisas do Cepea apontam que o preço médio 
mensal do leite spot em Minas Gerais em maio foi 
6,7% superior ao de abril, em termos nominais. 
 A menor oferta de matéria-prima no mês pas-
sado, por sua vez, intensificou a redução dos estoques 
de UHT, muçarela e leite em pó – que, vale lembrar, já 
vinham limitados, devido à menor produção em abril, 
por conta das incertezas geradas pela pandemia. Adi-
cionalmente, agentes de mercado consultados pelo Ce-
pea informaram que a demanda por derivados lácteos 
se mostrou mais firme em maio em comparação com 
abril, cenário que favoreceu a recuperação das cota-
ções dos lácteos (ver seção de Derivados, na página 5). 
 
PERSPECTIVAS PARA JULHO – As negociações do leite 
spot estiveram aquecidas nas duas quinzenas de junho, 
mas com maior intensidade na segunda. Pesquisas do 
Cepea mostram que, na média deste mês, o preço do 
spot em Minas Gerais ficou 45% acima do de maio, em 
termos nominais, chegando a R$ 2,28/litro. A pesquisa 
diária de derivados do Cepea indicou que os estoques de 
UHT e muçarela seguiram limitados, o que resultou em 
altas acumuladas de 11,7% e de 13,4% nas cotações, 
respectivamente (ver seção de Derivados, na página 5). 

Menor oferta no campo deve elevar os preços 
ao produtor em junho
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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 maio/20).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em MAIO/20 
referentes ao leite entregue em ABRIL/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 1,2241 1,3555 1,5521 -1,35%

SC Média Santa Catarina 1,2355 1,3370 1,4888 -5,82%

PR
Centro Oriental Paranaense 1,2807 1,5141 * -2,06%

Oeste Paranaense 1,3295 1,4833 1,5807 0,51%

Média Paraná 1,2614 1,3957 1,5249 -2,61%

SP
São José do Rio Preto 1,2323 1,3617 1,4974 -5,61%

Campinas 1,2190 1,3816 1,4233 -6,52%

Média São Paulo 1,2499 1,3774 1,5107 -3,52%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2222 1,4323 1,5392 -5,02%

Sul/Sudoeste de Minas 1,2744 1,4258 1,5131 -4,23%

Vale do Rio Doce 1,2162 1,2966 1,3560 -5,39%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,1525 1,3469 1,5070 -6,20%

Zona da Mata 1,1081 1,2719 1,5548 -6,32%

Média Minas Gerais 1,2073 1,3918 1,5117 -5,17%

GO
Sul Goiano 1,2253 1,3565 1,4778 -3,46%

Média Goiás 1,2474 1,3741 1,4892 -3,77%

BA Média Bahia * 1,2399 * -12,97%

MÉDIA BRASIL 1,2261 1,3783 1,4923 -5,04%
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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 1,2284 1,4416 * -2,08%

ES Média Espírito Santo 1,2244 1,2861 * 0,66%

MS Média Mato Grosso do Sul * * * -

CE Média Ceará 1,2589 1,3853 1,4802 -0,46%

PE Média Pernambuco * * * -
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A baixa oferta de matéria-prima, devido ao período 
de entressafra, pressionou a produção de leite UHT 
e muçarela nos laticínios em maio, reduzindo os 

volumes estocados e a disponibilidade dos derivados, de 
acordo com pesquisa diária do Cepea, com o apoio finan-
ceiro da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras).  
 Além disso, agentes consultados pelo Cepea consi-
deraram que a demanda por derivados lácteos se normali-
zou no período, após o cenário de isolamento social, devido 
à pandemia de covid-19, e abertura gradual do comércio. 
 Assim, durante o mês de maio, os preços dos 
lácteos até se recuperaram, visto que na segunda quin-
zena de abril chegaram a cair expressivamente, por 
causa do recuo no volume de vendas e do aumento 
dos estoques. De 4 a 29 de maio, houve alta acumu-
lada de 15,4% para UHT e de 16% para a muçarela. 

 Porém, no caso do leite longa vida, essa recupera-
ção não foi suficiente para ultrapassar a média do mês an-
terior. A cotação média do derivado em maio foi de R$ 2,70/
litro, em valores reais (deflacionado pelo IPCA de maio/20), 
queda de 5,4% frente a abril. Para o queijo muçarela, con-
tudo, a média de maio registrou alta de 1,4% em compa-
ração a abril/20, chegando a R$18,11/kg, em valores reais. 
 
JUNHO – Na primeira quinzena de junho, os estoques 
permaneceram limitados, devido à queda no volume de 
leite captado no campo. As negociações do UHT e do 
queijo muçarela se mantiveram firmes, registrando alta 
acumulada de 11,7% e de 13,4%, respectivamente. Con-
siderando a média parcial do mês, os preços do UHT e 
da muçarela se elevaram em 16,8% e 17,1%, chegan-
do a R$ 3,16/litro e R$ 21,21/kg, na mesma ordem. 

Período de enfressafra limita oferta 
e reduz estoques nos laticínios 

DE
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Por Débora Zanatta 

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

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

Média de preço 
em maio/20

Variação real (%) em 
relação a maio/19

Variação real (%) em 
relação a abril/20

Leite UHT R$ 2,7058/litro 2,10% -5,46%

Queijo muçarela R$ 18,1165/kg 0,78% 1,44%

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Valores reais, deflacionados pelo IPCA de Maio/2020.

Tabela 2 - Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações no mês de maio em relação a abril de 2020

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Abri Mai % Abri Mai % Abri Mai % Abri Mai % Abri Mai % Abri Mai %

Leite pasteurizado 2,45 2,45 0,00% 2,30 2,34 1,76% 2,26 2,29 1,16% 2,04 2,04 0,00% 2,51 2,53 0,73% 2,34 2,35 0,34%

Leite UHT 2,75 2,70 -1,86% 2,41 2,43 0,86% 2,63 2,59 -1,25% 2,41 2,41 -0,10% 2,75 2,74 -0,37% 2,36 2,39 1,29%

Queijo prato 22,55 22,67 0,55% 21,39 22,06 3,14% 20,57 20,31 -1,23% 21,64 21,48 -0,75% 19,26 19,93 3,49% 19,89 19,79 -0,50%

Leite em pó int. 
(400 g)

18,81 19,89 5,72% 18,75 18,50 -1,33% 19,34 19,39 0,28% 20,27 20,08 -0,92% 19,54 19,14 -2,04% 17,96 18,34 2,08%

Manteiga (200 g) 28,30 28,13 -0,59% 25,81 25,88 0,24% 26,78 26,61 -0,66% 30,16 30,02 -0,46% 26,16 25,96 -0,79% 26,55 26,47 -0,28%

Queijo muçarela 18,71 18,86 0,79% 18,48 18,97 2,67% 17,20 17,22 0,13% 19,09 19,08 -0,02% 16,96 17,87 5,37% 18,18 18,28 0,57%
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Volumes exportado e importado aumentam
Por Juliana Cristina dos Santos

Em maio, os volumes de produtos lácteos importa-
dos e exportados pelo Brasil aumentaram frente ao 
mês anterior. A moeda norte-americana teve mé-

dia de R$ 5,64 em maio, 5,8% acima da registrada em 
abril, cenário que favoreceu os embarques nacionais. O 
total de lácteos vendido ao mercado externo foi de 2,4 
mil toneladas em maio, alta de 21,7% frente ao volume 
de abril. As importações, por sua vez, aumentaram devi-
do à baixa oferta de derivados no mercado doméstico. 
 O leite condensado e o creme de leite, juntos, re-
presentaram 72,5% do volume total exportado pelo Brasil 
em maio. Para o primeiro derivado, os embarques totaliza-
ram 1,2 mil toneladas e, para o segundo, 560 toneladas, 
aumentos de 76,5% e 50,5%, respectivamente, frente a 
abril. As cotações desses produtos estiveram mais atrati-
vas no mercado internacional, com médias de US$ 2,26/
kg e US$ 3,77/kg, reduções de 6,3% e 8% em relação 
aos valores médios do mês anterior, na mesma ordem. 
 Na comparação com maio de 2019, as exportações 
de leite condensado e creme de leite estiveram mais elevadas 
neste ano, com altas de 31,3% e 24,4%, respectivamente. 
 Quanto às importações de lácteos, também apre-
sentaram aumento no volume total. Este cenário está atrela-
do à escassez de matéria-prima no mercado interno, devido 
ao período de entressafra e aos impactos da covid-19. A de-
saceleração pontual da demanda afetou a produção de leite. 
 O volume importado de leite em pó, que repre-
sentou 47,6% do total em maio, foi de 3,6 mil tonela-
das, alta de 6,7% na comparação com o mês anterior. O 
segundo produto mais adquirido foi o soro de leite, com 
participação de 28,7%: as vendas somaram 2,1 mil to-
neladas, o dobro do volume registrado em abril/20. 
 A quantidade total importada de lácteos esteve 
45,8% abaixo dos patamares de maio/19, o que está di-
retamente relacionado à redução das compras de leite em 
pó, queijos e manteiga também no comparativo anual. 
BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, a balança 
comercial registrou déficit de US$ 19,1 milhões em maio, 
aumento de 1,7% em relação ao registrado em abril. Em 
volume, o déficit foi de 5,1 mil toneladas, elevação de 
22,8% na mesma comparação. Mesmo com o aumento 
do total importado, que influenciou no aumento do déficit, 
este volume ainda é um dos menores dos últimos dois anos. 

Gráfico 1 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - MAIO/20

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
MAIO/20 - 
ABRIL/20 

Participação no 
total importado 

em MAIO/20

MAIO/20 – 
MAIO/19

Total 7.563 22,5% - -45,8%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

3.601 6,7% 47,6% -57,2%

Soro de leite 2.170 105,8% 28,7% 12,9%

Queijos 1.587 9,0% 21,0% -41,6%

Manteiga 95 -12,6% 1,3% -84,6%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - MAIO/20

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
ABRIL/20 - 
MARÇO/20

Participação no 
total exportado 

em ABRIL/20

ABRIL/20 – 
ABRIL/19

Total 2.453 21,7% - 18,5%

Leite condensado 1.218 76,5% 49,6% 31,3%

Creme de leite 560 50,5% 22,9% 24,4%

Queijos 185 -13,8% 7,5% -21,7%

Leite fluido 179 -57,2% 7,3% 47,8%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

18 27,4% 0,8% -78,7%

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 do leite
registra novo aumento em maio

Por Ivan Barreto

Por mais um mês, o Custo Operacional Efetivo (COE) 
da pecuária leiteira registrou aumento. Na “média 
Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP), os desem-

bolsos do produtor cresceram 0,48% em maio frente 
a abril e no acumulado de 2020, 4,05%. Os principais 
insumos que contribuíram para esse cenário foram 
suplementação mineral, com valorização de 2,14%, 
adubos e corretivos, 1,64%, e concentrado, de 0,79%. 
 Com a alta em maio, os preços de insumos 
de suplementação mineral subiram aproximadamen-
te 4% em 2020, na “média Brasil”. Vale ressaltar 
que a desvalorização cambial do Real frente ao dólar 
influencia no aumento dos custos da suplementa-
ção mineral e também dos fertilizantes. Consideran-
do-se as médias mensais deste ano, a moeda norte 
americana se valorizou 37,13% em relação ao Real. 
 Outro grupo de insumos que elevou os custos 

foi o concentrado. Com o final da colheita da segun-
da safra de milho, as cotações do cereal recuaram, 
porém, como as casas agropecuárias trabalham com 
estoques correspondentes há 30 dias de comerciali-
zação, os preços do concentrado registraram alta de 
0,79% em maio, acumulando alta de 8,50% no ano. 
 Apesar do recuo nas cotações do milho, o 
valor recebido pelo leite também diminuiu, fazen-
do com que a relação de troca se mantivesse está-
vel na comparação mensal. Porém, na comparação 
anual, o cenário é diferente. Com o preço do cereal 
subindo quase 35% (valores corrigidos pelo IGP-DI) 
entre maio de 2019 e maio 2020 e o do leite cain-
do 14% (também em valores corrigidos), o poder de 
compra do produtor de leite diminuiu, passando de 
23 litros por saca para mais de 36 litros por saca. 
 

Foto: Bento Viana/Senar.
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MILHO: Comprador pressiona e cotações recuam no mercado interno

Os preços do milho caíram na primei-
ra quinzena de junho no mercado 
brasileiro, devido à pressão de com-

pradores, que estão atentos à colheita da 
segunda safra. Apesar do atraso do semeio 
em algumas regiões consultadas pelo Ce-
pea, o clima favorável na finalização do 
desenvolvimento tende a elevar a produ-
tividade e resultar em produção recorde. 
Vale ressaltar que as atividades de campo 
ainda estão no começo, mas já se observa 
maior oferta de cereal no mercado de lotes. 
 Na primeira quinzena de junho, na 
média das regiões acompanhadas pelo Ce-
pea, as cotações apresentaram expressivas 
quedas de 5,1% no mercado balcão (preço 
recebido pelo produtor) e de 5,2% no de lotes 
(negociação entre empresas) em relação ao 
mês de maio. Na região de Campinas/SP, o In-

dicador ESALQ/BM&FBovespa também regis-
trou baixa, de 6,4%, a R$ 46,96/sc no dia 15. 
 Após um início de ano com conse-
cutivas altas, essas desvalorizações também 
foram consequência dos ajustes de mercado. 
Com significativa parcela da segunda safra 
já negociada, ainda é esperado reajustes na 
produção atualmente estimada pela Conab 
em 100,99 milhões de toneladas, 0,9% su-
perior à temporada anterior e um recorde. 
 Nesse cenário, as negociações 
dos contratos futuros de milho na BM&-
FBovespa acompanharam o mercado fí-
sico e também caíram. Entre 29 de maio 
e 15 de junho, o contrato de Jul/20 recuou 
1,3%, o Set/20, 0,5% e o Nov/20, 1,2%, 
fechando em R$ 44,5/sc, R$ 43,67/sc e 
R$ 46,3/sc, respectivamente, no dia 15. 
 

FARELO DE SOJA: Preços oscilam dentre as regiões do BR; liquidez é lenta

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

Maio 50,12

1ª quinzena 
de Junho

48,07

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Os preços de farelo de soja oscilaram den-
tre as regiões brasileiras nesta primeira 
quinzena de junho. No Sudeste do País, 

as cotações subiram, impulsionadas pela bai-
xa disponibilidade interna e pela competitivi-
dade entre compradores domésticos e exter-
nos – grande parte das indústrias localizadas 
no Sudeste tem preferido exportar em detri-
mento de vender no mercado interno. Com 
isso, nas regiões de Campinas (SP) e do Triân-
gulo Mineiro (MG), os preços de farelo de soja 
atingiram as máximas, em termos reais, desde 
junho de 2016 (calculado por meio do IGP-DI 
de maio/20).  Na região da Mogiana (SP), por 
sua vez, os valores do derivado são os maio-
res, em termos reais, desde novembro/12.  

Já as indústrias da região Sul do Brasil têm 
optado por importar a soja em grão, dian-
te das cotações elevadas da oleaginosa 
brasileira, o que tem resultado em menor 
repasse de preço aos derivados. As fábri-
cas processadoras do Centro-Oeste do País 
relatam que a demanda interna também se 
enfraqueceu, uma vez que os consumidores 
estão cautelosos nas aquisições, com esto-
ques para quinze dias, aproximadamente. 
 Assim, na média das regiões acom-
panhadas pelo Cepea, os preços caíram 1% 
na primeira quinzena de junho, devido, tam-
bém, à desvalorização do dólar, que recuou 
expressivos 10,2% entre maio e junho (até 
o dia 15), a a R$ 5,0630 na parcial do mês. 

Janeiro 1.346,85

Fevereiro 1.360,06

Março 1.539,37

Abril 1.614,90

Maio 1.684,58

1ª quinzena 
de Junho

1.700,49


