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2019 foi um ano atípico para o setor de 
lácteos, marcado por sustentação dos pre-
ços no campo, em decorrência da oferta 

limitada e do aumento da competição entre 
os laticínios para assegurar mercado. E isso foi 
verificado num contexto de consumo retraído. O 
resultado: os preços ao produtor não seguiram a 
tendência sazonal de aumentos entre fevereiro 
e agosto e de quedas entre setembro e janeiro. 
As cotações no campo já iniciaram o ano em 
alta e a oferta restrita sustentou as consecuti-
vas elevações de janeiro a junho. No período, foi 
verificado aumento real de 22 centavos por litro 
na “Média Brasil” líquida¹, com as cotações re-
ais atingindo os mais altos patamares da série 
histórica do Cepea para um primeiro semestre. 
 No entanto, a estagnação econômica, 
a diminuição do poder de compra do brasilei-
ro e a pressão das redes varejistas para atrair 
consumidores com preços baixos restringiram 
a valorização dos derivados lácteos. De acor-
do com pesquisas do Cepea, os preços mé-
dios anuais do leite UHT e da muçarela caíram 
6,1% e 3,3% de 2018 para 2019, respectiva-
mente, em termos reais (foram consideradas as 
médias de janeiro a novembro). A dificuldade 
das empresas em repassar a alta da matéria-
-prima para os lácteos sem comprometer seus 
shares de mercado espremeu as margens das 
indústrias. Com isso, a participação média anu-
al do preço do leite ao produtor nas cotações 
do UHT e muçarela aumentou 10,4% e 8,6%, 
nessa ordem, de um ano para o outro (consi-
derando-se as médias de janeiro a novembro). 
 Por esse motivo, os preços do leite ao 
produtor registraram quedas em julho e agos-

to, que, sazonalmente, são períodos de picos 
de entressafra – apenas nestes dois meses, o 
recuo real foi de 12 centavos/litro. Contudo, 
a competição entre indústrias para garantir 
a compra de matéria-prima continuou acir-
rada no terceiro trimestre, já que a produção 
não se recuperou. O desequilíbrio entre ofer-
ta e demanda levou ao encadeamento de al-
tas nos preços dos derivados, no leite spot e, 
por fim, nos pagos ao produtor em setembro. 
 A produção de leite enxuta no que se-
ria, sazonalmente, o início da safra acarretou em 
volumes mais baixos nos estoques de derivados, 
o que trouxe incertezas aos agentes. Assim, o 
intenso recuo que normalmente se observa no 
final do ano não deve ser verificado em 2019. 
 Dois pontos explicam a oferta limitada 
no campo em 2019 e também o fato de a pro-
dução do segundo semestre não ter sido esti-
mulada, mesmo com os preços favoráveis até a 
metade do ano – oposto ao ocorrido em 2017. 
 O primeiro ponto é clima. De janeiro a 
março, as chuvas irregulares diminuíram a dis-
ponibilidade de pastagens e a produtividade das 
lavouras de milho; no segundo e terceiro trimes-
tres, o inverno seco prejudicou a captação leiteira 
no Sudeste e a produção do Sul não foi tão alta 
quanto se esperava. Por fim, o atraso das chuvas 
da primavera, que tipicamente marcam o início 
da safra do Sudeste e Centro-Oeste, limitou a 
recuperação da produção no último trimestre. 
 Em segundo lugar, deve-se destacar que 
a restrição da oferta foi intensificada pela saída de 
produtores da atividade nos últimos anos e pela 
grande insegurança – verificada em anos ante-
riores e neste também – em realizar investimen-
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Por Natália Grigol

¹ A “Média Brasil” líquida considera os preços de BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS. Não contém frete e impostos. Os preços foram deflacionados pelo IPCA 
de novembro de 2019. 
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Foto: Bento Viana/Senar

tos de longo prazo frente às incertezas no curto 
prazo. Assim, as dificuldades de 2017 e 2018 se 
desdobraram em efeitos de longo prazo, que im-
pactaram negativamente a produção em 2019. 
 Ressalta-se, ainda, que o aumento 
dos preços dos grãos neste final de ano pode 
diminuir o potencial de crescimento da ati-
vidade. Ademais, as cotações atrativas no 
mercado de gado de corte têm incentivado 
o abate de vacas e podem, nos próximos me-
ses, levar à destinação de parte da produ-
ção de leite para a alimentação de bezerros. 
 Se, no início do ano, perspectivas apon-

tavam para aumento da produção anual em tor-
no de 3%, neste final de 2019, já se revisam 
os cálculos para uma possível estagnação da 
produção. Por outro lado, com menor oferta de 
leite, a captação formal deve se elevar em 2019. 
Os dados da Pesquisa Trimestral do Leite (PTL) 
apontam alta de 3,4% no volume formal cap-
tado entre o 1º e 3º trimestres de 2019 fren-
te ao mesmo período de 2018. É importante 
lembrar que, segundo levantamento do IBGE, a 
diferença entre produção e captação formal no 
Brasil em 2018 foi de quase 9,4 bilhões de litros. 
 LEITE AO

 PRO
DUTO

R

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Tabela 1 - Índice de Captação do Leite do Cepea (ICAP-L)

VARIAÇÃO MENSAL NA CAPTAÇÃO

out-18 1,06%

nov-18 1,43%

dez-18 -1,93%

jan-19 -3,05%

fev-19 -4,73%

mar-19 -1,60%

abr-19 -0,71%

mai-19 1,29%

jun-19 3,43%

jul-19 1,80%

ago-19 4,25%

set-19 2,93%

out-19 0,55%

Acumulado 4,38%
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Gráfico 1 - Série de preços médios recebidos pelo produtor (líquidos), em valores reais (deflacionados pelo IPCA de novembro/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em NOVEMBRO/19 
referentes ao leite entregue em OUTUBRO/19 - 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 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 bru-
to médio 
(nominal)

Variação 
mensal do 
preço líqui-
do médio
(nominal)

RS
Noroeste Rio-grandense 1,2505 1,4110 1,5914 1,1367 1,2928 1,4676 -0,47% -0,84%

Média Estadual - RS 1,2005 1,3697 1,5354 1,0932 1,2610 1,4334 0,11% -0,50%

SC
Oeste Catarinense 1,3071 1,4232 1,5773 1,2086 1,3222 1,4731 0,45% 0,40%

Média Estadual - SC 1,3008 1,4213 1,5773 1,2056 1,3214 1,4731 0,45% 0,41%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,3165 1,5107 1,5549 1,2895 1,4784 1,5212 0,00% 0,01%

Oeste Paranaense 1,2807 1,4457 1,6311 1,1750 1,3513 1,5552 -6,11% -6,00%

Sudoeste Paranaense 1,3201 1,4285 1,5311 1,2205 1,3382 1,4581 -3,26% -3,00%

Média Estadual - PR 1,2505 1,4244 1,5747 1,1994 1,3668 1,5172 -1,53% -1,32%

SP

São José do Rio Preto 1,3516 1,5138 1,6349 1,2681 1,4303 1,5511 -5,95% -1,58%

Campinas 1,2779 1,5475 1,6367 1,2110 1,4469 1,5261 3,24% 2,69%

Vale do Paraíba Paulista * * * * * * - -

Média Estadual - SP 1,3146 1,4984 1,6326 1,2442 1,4180 1,5476 -1,65% -1,19%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2633 1,4982 1,5886 1,1836 1,3882 1,4667 -1,51% -1,55%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3039 1,4565 1,5547 1,2627 1,3880 1,4635 -0,39% -0,27%

Vale do Rio Doce 1,3047 1,4069 1,5338 1,2004 1,2983 1,4337 -0,21% 0,01%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2411 1,4450 1,5543 1,1269 1,3269 1,4313 -0,47% -0,54%

Zona da Mata 1,2319 1,3713 1,4944 1,1484 1,2830 1,4015 -1,79% -1,60%

Média Estadual - MG 1,2732 1,4627 1,5597 1,1851 1,3578 1,4451 -1,10% -1,18%

GO
Centro Goiano 1,2889 1,5515 1,6000 1,1630 1,4236 1,4717 2,87% 2,55%

Sul Goiano 1,1969 1,4148 1,5702 1,1017 1,3102 1,4557 -3,29% -3,26%

Média Estadual - GO 1,2023 1,4484 1,5754 1,1059 1,3374 1,4559 -2,12% -2,18%

BA
Sul Baiano * 1,4498 * * 1,3296 * 1,82% 2,26%

Média Estadual - BA 1,3051 1,4486 1,4521 1,1492 1,3255 1,3284 1,89% 2,26%

MÉDIA BRASIL 1,2633 1,4502 1,5564 1,1767 1,3493 1,4499 -1,03% -1,04%

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

(nominal)

Variação men-
sal do preço 
bruto médio 

(nominal)

RJ Média Rio de Janeiro 1,3925 1,6736 1,6979 1,3023 1,5640 1,6061 -0,72% -0,58%

ES Média Espírito Santo 1,2522 1,3081 1,3893 1,1634 1,2160 1,2992 0,10% 0,11%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,3056 1,3473 - 1,2513 1,2815 - 1,14% 0,45%

CE Média Ceará 1,2846 1,4389 1,5344 1,2624 1,3973 1,4774 1,50% 1,60%

PE Média Pernambuco 1,4516 1,4844 1,5552 1,3233 1,4033 1,4758 3,14% 2,22%



6

BOLETIM DO LEITE |  DEZEMBRO DE 2019 - ANO 25 - Nº 294

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

Em novembro, a cotação do leite lon-
ga vida comercializado no atacado de 
São Paulo fechou a R$ 2,3844/litro, re-

cuo de 0,65% em relação a outubro/19, o 
terceiro mês consecutivo de queda. Esse ce-
nário está atrelado à baixa demanda pelo 
produto. Porém, em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, registra alta de 9,27%.  
 Segundo colaboradores do Cepea, com 
estoques ainda baixos, alguns laticínios suspen-
deram as vendas em alguns dias do mês. Além 
disso, também diminuíram a produção ou migra-
ram para outros produtos, visando manter uma 
margem rentável e controlar o produto estocado. 
 Já os preços do queijo muçarela rea-
giram de outubro para novembro, fechando o 

mês com média de R$ 18,0607/kg, aumento de 
4,71% se comparado a outubro/19, mas queda 
de 1,15% frente a novembro/18. As altas nas co-
tações estiveram atreladas à falta de matéria-pri-
ma em algumas regiões, às fracas negociações 
durante todo o mês e aos estoques controlados. 
DEZEMBRO – O mercado de lácteos mostrou 
reação na primeira quinzena de dezembro.  Até 
o dia 13, o leite UHT subiu 0,38%, com média 
de R$ 2,4190/litro. Para o queijo muçarela, o au-
mento foi de 0,62%, apresentando média de R$ 
18,2164/kg. Pesquisadores do Cepea acreditam 
em estabilidade nos preços neste final de ano. 
Essa pesquisa conta com o apoio financeiro da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). 
 

Enquanto UHT segue em queda, muçarela sobe

DE
RI

VA
DO

S

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 novembro/2019.

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

Média de preços em 
novembro/19

Variação (%) em relação a
novembro/18

Variação (%) em relação a 
outubro/19

Leite UHT R$ 2,3844/litro 9,27% -0,65%

Queijo muçarela R$ 18,0607/kg -1,15% 4,71%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Out Nov % Out Nov % Out Nov % Out Nov % Out Nov % Out Nov %

Leite pasteurizado 2,32 2,32 -0,19% 2,25 2,23 -0,96% 2,14 2,14 0,28% 2,53 2,51 -0,51% 2,29 2,25 -1,70% 2,30 2,29 -0,62%

Leite UHT 2,28 2,35 3,21% 2,26 2,26 -0,07% 2,29 2,31 1,10% 2,11 2,10 -0,11% 2,44 2,46 0,82% 2,27 2,30 1,00%

Queijo prato 17,89 18,17 1,58% 20,23 20,20 -0,18% 17,44 18,03 3,42% 17,89 18,46 3,21% 18,15 19,02 4,78% 18,32 18,78 2,49%

Leite em pó int.(400g) 17,02 17,02 0,04% 16,64 16,55 -0,54% 18,57 18,20 -1,97% 19,36 19,46 0,57% 16,46 16,44 -0,12% 17,61 17,54 -0,41%

Manteiga (200g) 26,28 26,31 0,12% 25,85 25,69 -0,63% 24,84 25,19 1,39% 27,55 27,01 -1,95% 25,45 25,55 0,39% 25,99 25,95 -0,17%

Queijo muçarela 17,14 17,51 2,16% 18,08 18,08 0,05% 15,88 16,11 1,42% 16,64 16,96 1,91% 17,19 17,66 2,73% 16,99 17,26 1,64%
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Importações e exportações se elevam mais 
de 10% em novembro

Por Juliana Cristina dos Santos

Em novembro, os volumes de lácteos importados e expor-
tados subiram em comparação a outubro/19. A compra 
de produtos lácteos totalizou 11,2 milhões de tonela-

das, 12% acima do registrado no mês anterior, mas queda 
de 38,4% frente ao mesmo período de 2018. Os embarques 
nacionais, por sua vez, somaram 2,1 milhões de tonela-
das, 10,4% superior ao registrado em outubro/19 e 1,4% 
inferior ao mesmo mês de 2018. Os dados são da Secex. 
 Apesar da valorização recorde do dólar em no-
vembro, a fraca oferta de leite no mercado doméstico im-
pulsionou a procura pelo produto no mercado interna-
cional. A importação de leite em pó representou 57% 
do volume total, totalizando em 6,4 mil toneladas, 23% 
acima do valor registrado no mês anterior. Desse volume, 
38,7% foi representado pelo leite em pó desnatado (2,4 
mil toneladas), 123% acima do registrado no mês passado. 
 Os queijos também apresentaram aumento no 
volume adquirido, totalizando 2,5 mil toneladas, 3,5% su-
perior a outubro/19. A principal demanda veio por par-
te dos queijos ralados, com aumento de três vezes na 
quantidade importada. Apesar de representar apenas 
3% do total importado, o leite modificado também dupli-
cou de volume em novembro, adquirindo 332 toneladas. 
 Quanto à exportação, a alta na taxa de câmbio 
também favoreceu os embarques nacionais. Em novembro, 
houve aumentos nos volumes de leites condensado, de 50% 
em comparação ao mês anterior (920 toneladas), e no fluído, 
de 59% no mesmo período de comparação (135 toneladas). 
 De janeiro a novembro, ainda segundo dados 
da Secex, as exportações somaram 22,5 mil toneladas 
de produtos lácteos, aumento de 10,4% frente ao mes-
mo período de 2018. Isso se deve ao incremento nos em-
barques de leite fluído, manteiga e creme de leite. Já as 
importações somaram 132 mil toneladas de janeiro a 
novembro, volume 7,2% menor frente ao mesmo perí-
odo de 2018, devido à redução de 11,3% de leite em pó.   
 
BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, houve eleva-
ção de 8% no saldo da balança comercial de outubro para no-
vembro, apresentando déficit de US$ 31,3 milhões. Em volume, 
o aumento foi de 12,4% no déficit, somando 9 mil toneladas. 
 
 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - NOVEMBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
NOVEMBRO/19 
- OUTUBRO/19 

Participação no 
total importado 

em 
NOVEMBRO/19

NOVEMBRO/19 
– 

NOVEMBRO/18

Total 11.230 12,0% - -38,4%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

6.418 23,5% 57,2% -49,4%

Queijos 2.599 3,5% 23,1% -11,0%

Manteiga 332 146% 3,0% 92,9%

Leite modificado 120 -22,1% 1,1% -82,2%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - NOVEMBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
NOVEMBRO/19 
- OUTUBRO/19 

Participação no 
total exportado 

em 
NOVEMBRO/19

NOVEMBRO/19 
– 

NOVEMBRO/18

Total 2.199 10,4% - -1,4%

Creme de leite 920 50,1% 41,9% -10,9%

Leite condensado 612 -12,5% 27,8% -8,3%

Queijos 246 -19,2% 11,2% -20,8%

Leite fluido 135 59,2% 6,1% 296%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

11 -9,5% 0,5% -60,1%

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.

Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Custos de produção sobem pelo 3° mês consecutivo
Por Yago Matias

Pelo terceiro mês consecutivo, os custos de 
produção da pecuária leiteira registram alta. 
Em novembro, na “média Brasil” (BA, GO, 

MG, SP, PR, SC e RS), o Custo Operacional Efeti-
vo (COE), que considera os gastos correntes das 
propriedades, subiu 0,60% frente a outubro/19 
e o Custo Operacional Total (COT), que engloba 
o COE, o pró-labore e as depreciações, 0,61%. 
 Esse cenário se deve, mais uma vez, 
ao aumento nos preços dos alimentos concen-
trados, que se elevaram em 0,26% de outubro 
para novembro, impulsionados pelo movimen-
to altista das cotações de milho e de soja. O 
aumento nas cotações desses grãos esteve 
diretamente relacionado ao bom desempe-
nho das exportações, à demanda aquecida no 
mercado interno e à retração de vendedores. 
 Além disso, o incremento de 1,72% nos 

custos com adubos e corretivos também preju-
dicou a rentabilidade do pecuarista em novem-
bro. Dentre os estados pesquisados, o Paraná 
foi o que registrou a alta mais expressiva, de 
9,17%. O resultado é reflexo da maior deman-
da por esses insumos, devido à reforma e à ma-
nutenção das pastagens, que se iniciaram com 
o retorno das chuvas nas regiões produtoras. 
 Vale ressaltar que o preço do leite 
em novembro apresentou queda de 1,04% 
em comparação com o mês anterior, cenário 
que limitou o aumento das margens e preju-
dicou a relação de troca. Em novembro/19, 
foram necessários 76,40 litros de leite para 
adquirir uma saca de 50 kg de ureia agrícola, 
4,85% a mais que em outubro/19. No compa-
rativo com novembro do ano passado, o po-
der de compra do produtor aumentou 3,29%. 

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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MILHO: Com compradores ausentes, liquidez é pontual

As negociações de milho se enfra-
queceram no início de dezembro 
porque, de modo geral, os maio-

res compradores indicam já ter esto-
ques até o início de janeiro. Do lado 
vendedor, ainda há preocupações com 
a oferta no primeiro trimestre do ano, 
o que mantém parte deles retraída.  
 Quanto aos preços, as cota-
ções apresentaram comportamentos 
distintos dentre as regiões acompa-
nhadas pelo Cepea de 29 de novem-
bro a 13 de dezembro. Enquanto parte 
das praças paulistas e paranaenses 
registraram quedas nos preços, nas 
regiões catarinenses e do Nordes-

te, os valores se mantiveram firmes. 
 Na média das regiões acom-
panhadas pelo Cepea, os preços no 
mercado de balcão (preço pago ao 
produtor) apresentaram elevação 
de 3,6% no acumulado de dezem-
bro e, no mercado disponível (nego-
ciação entre empresas), de 5,4%. 
 Considerando-se a região con-
sumidora de Campinas (SP), comprado-
res indicam interesse em grandes volu-
mes apenas para o início do próximo 
ano, o que mantém os negócios pontu-
ais. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
subiu 1% em dezembro, fechando a 
R$ 48,37/saca de 60 quilos no dia 13. 

FARELO DE SOJA: Preços alcançam maior patamar desde set/18

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

Os preços do farelo de soja con-
tinuaram a subir com força no 
Brasil na primeira quinzena de 

dezembro. A alta esteve atrelada à 
maior demanda doméstica, especial-
mente pelos setores de aves e suínos. 
Isso fez com que os prêmios brasileiros 
tivessem forte reação, voltando, inclusi-
ve, a operarem em patamares positivos. 
 Em Paranaguá (PR), o prêmio de 
exportação do farelo de soja, com embar-
que em Jan/20, passou de -US$ 8/tonela-
da curta no dia 29 de novembro para US$ 
3,00/tonelada curta em 13 de dezembro. 
 Com isso, 15 das 25 regiões pes-
quisadas pelo Cepea registaram os maio-
res valores nominais do farelo de soja des-

de setembro do ano passado. Na média 
de todas regiões acompanhadas, os pre-
ços subiram 4,8% na primeira quinzena 
de dezembro em relação à média do mês 
anterior e 8,4% frente a dezembro/18. 
 Além do maior consumo domés-
tico, a disponibilidade do farelo de soja 
foi menor, devido ao aumento da deman-
da externa. Considerando-se os meses de 
novembro, neste ano, o Brasil embarcou o 
maior volume desde 2013, de 1,21 milhão 
de toneladas – conforme dados da Secex. 
Vale ressaltar que este volume é 12,8% in-
ferior ao registrado em outubro, movimento 
que é comum no último bimestre do ano. 
 
 

janeiro 1.246,31

fevereiro 1.209,57

março  1.171,76

abril 1.135,67

maio  1.171,25

junho 1.244,90

julho 1.208,80

agosto 1.220,10

setembro 1.221,36

outubro 1.239,16

novembro 1.291,91

1ª quinzena 
de 

dezembro
1.353,73

janeiro 38,91

fevereiro  40,89

março 39,82

abril 36,42

maio 34,84

junho 38,04

julho 37,57

agosto 36,41

setembro 37,64

outubro 41,51

novembro 44,54

1ª quinzena 
de 

dezembro
48,14

Fonte: Cepea-Esalq/USP.


