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Em fevereiro, o preço do leite ao produtor fechou, pela 
primeira vez em seis meses, abaixo de R$ 2 por litro – 
a “Média Brasil” líquida foi de R$ 1,9889/litro. Com 

isso, a baixa no acumulado do primeiro bimestre chegou a 
7,5%, em termos reais (descontando a inflação pelo IPCA 
de fevereiro/21). Esse movimento de queda no campo deve 
persistir em março, influenciando, portanto, as cotações do 
leite que foi captado em fevereiro. Expectativas de agentes 
do setor indicam que o recuo no preço deve ser em torno de 
2,5%, o que, caso se concretize, resultaria em diminuição de 
9,8% no acumulado do primeiro trimestre de 2021.  
 Ainda assim, os valores registrados neste primeiro 
trimestre superam os do mesmo período de anos ante-
riores, representando recorde da série histórica do Cepea 
(iniciada em 2004). A média deste trimestre supera em 
34,5% a do mesmo período de 2020, em termos reais. 
 A desvalorização do leite no campo se deve ao 
enfraquecimento da demanda por lácteos, dado o contexto 
de diminuição do poder de compra do brasileiro, do fim do 
auxílio emergencial para muitas famílias, do recente agra-
vamento dos casos de covid-19 e da elevação do desem-
prego. Desde dezembro de 2020, observa-se intensificação 
da pressão exercida pelos canais de distribuição junto às 
indústrias para obter preços mais baixos nas negociações 
de derivados (ver seção Derivados, na página 5). E o fra-
co desempenho das vendas de derivados em fevereiro 
deve influenciar negativamente o pagamento ao produtor 
pelo leite captado naquele mês (e a ser pago em março). 
 Quanto ao preço do leite fornecido em março e 
que será pago em abril, há dúvidas sobre a manutenção 

ou não da tendência de queda. Apesar de as cotações de 
muçarela terem recuado na primeira quinzena de março, 
houve valorização no leite UHT e no leite em pó no perí-
odo. Além disso, os preços do leite spot (negociado entre 
indústrias) saltaram de R$ 1,95/litro na primeira quinzena 
de março, para R$ 2,33/litro na segunda quinzena, ou seja, 
expressiva alta de 19,8%. Esse cenário mostra que, mesmo 
com a demanda final fragilizada, a oferta de leite no campo 
começa a ficar limitada, o que estimula maior concorrên-
cia entre as indústrias para a compra de matéria-prima e, 
por consequência, preços mais elevados junto ao produtor. 
 Ressalta-se que o mês de março marca, sazo-
nalmente, um período de transição para a entressafra da 
produção leiteira, especialmente no Sul do País. Além do 
impacto climático negativo sobre as pastagens, a produ-
ção de leite deve ser prejudicada pelas menores quan-
tidade e qualidade das silagens neste início de ano, de-
vido ao clima desfavorável no último trimestre de 2020. 
Ademais, a valorização considerável e contínua dos grãos 
(principais componentes dos custos de produção da pe-
cuária leiteira) tem comprometido a margem do produ-
tor leiteiro (ver seção Custos de Produção, na página 7). 
 É preciso considerar, também, que, diante da des-
valorização do Real frente ao dólar e da alta nos preços inter-
nacionais de lácteos, as importações devem permanecer em 
queda (ver seção Mercado Internacional, na página 6), o que 
pode intensificar a restrição de oferta nos próximos meses. 
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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
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Tabela 2 - Preços recebidos pelos produtores (líquido) em FEVEREIRO/21 referentes ao leite entregue em 
JANEIRO/21 - 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 1,8058 1,9759 2,1889 -1,62%

SC Média Santa Catarina 1,8253 1,9433 2,0257 -1,39%

PR
Centro Oriental Paranaense 1,6107 2,0832 2,1754 1,01%

Oeste Paranaense 1,7670 1,9544 2,0487 -6,03%

Média Paraná 1,7040 1,9198 2,0804 -5,10%

SP
São José do Rio Preto 1,7625 2,0082 2,3695 -2,08%

Campinas 1,6622 1,8384 1,9077 -6,84%

Média São Paulo 1,7587 1,9791 2,2096 -3,17%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,8082 2,0887 2,2037 -1,01%

Sul/Sudoeste de Minas 1,7869 2,0428 2,1742 -2,61%

Vale do Rio Doce 1,7729 1,8712 1,9594 -3,15%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,6702 1,9249 2,1208 -3,14%

Zona da Mata 1,7712 1,9009 2,1011 -2,97%

Média Minas Gerais 1,7598 1,9985 2,1506 -2,08%

GO
Sul Goiano 1,7850 1,9952 2,1410 -1,95%

Média Goiás 1,8323 2,0268 2,1762 -1,09%

BA Média Bahia 1,8232 1,9880 2,2644 -2,84%

MÉDIA BRASIL 1,7758 1,9889 2,1504 -2,24%
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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 1,8325 2,1006 2,1894 2,31%

ES Média Espírito Santo 1,8072 1,9037 * -1,76%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,5228 1,6513 - -9,26%

CE Média Ceará - - - -

PE Média Pernambuco * * * -
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As cotações do leite UHT, da muçarela e do leite em pó 
(400g) seguiram em queda no atacado do estado de São 
Paulo em fevereiro. Segundo colaboradores do Cepea, 

houve pressão dos canais de distribuição por preços mais atra-
tivos nas negociações, com o intuito de estimular a demanda. 
Ressalta-que que a redução no poder de compra do consu-
midor mantém enfraquecida a procura por derivados lácteos. 
 De acordo com as pesquisas realizadas pelo Cepea, 
com o apoio financeiro da OCB (Organização das Cooperativas 
Brasileiras), o leite UHT foi negociado à média de R$ 2,85/litro 
em fevereiro, aumento real de 13,6% em relação à de fevereiro 
de 2020, mas queda de 6,26% frente à de janeiro de 2021 
(as médias foram deflacionadas pelo IPCA de fevereiro/21). 
 As médias de fevereiro do queijo muçarela e do leite 
em pó (400g) foram de R$ 21,69/kg e de R$ 21,26/kg, res-
pectivamente, com altas reais de 8,9% e de 18% sobre as 
verificadas em fevereiro/20. Apesar disso, em relação às mé-
dias de janeiro, o queijo muçarela se desvalorizou 9,2% e o 
leite em pó, 8,42%. Essa pesquisa considera a negociação en-
tre indústria e canais de distribuição no estado de São Paulo. 
  
 

 MARÇO – Já na primeira quinzena de março, as co-
tações do UHT e do leite em pó (400g) apresentaram reação, 
diante do aquecimento da demanda nesse período. As médias 
mensais foram de R$ 2,95/litro para o UHT e de R$ 22,71/kg 
para o leite em pó, aumentos de 3,54% e de 6,83%, em relação 
às de fevereiro/21. Já a média mensal parcial do queijo muçare-
la foi de R$ 20,25/kg, recuo de 6,66% sobre a de fevereiro/21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demanda enfraquecida mantém 
preços em queda

DE
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Por Débora Zanatta e Beatriz Pina

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

 Tabela 1 - Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de fevereiro/2021) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preço em 
FEVEREIRO/21

Variação real (%) em 
relação a FEVEREIRO/20

Variação real (%) em 
relação a JANEIRO/21

Leite UHT R$ 2,85/litro 13,57% -6,26%

Queijo Muçarela R$ 21,6902/kg 8,95% -9,18%

Leite em pó R$ 21,2586/kg 18% -8,42%

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Valores reais, deflacionados pelo IPCA de fevereiro/2021.

Tabela 2 -  Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações no mês de fevereiro/21 em relação a janeiro/21 

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

jan fev % jan fev % jan fev % jan fev % jan fev % jan fev %

Leite pasteurizado 3,06 3,01 -1,67% 2,82 2,71 -3,91% 2,89 2,86 -1,11% - - - 2,87 2,85 -0,47% 2,91 2,86 -1,78%

Leite UHT 3,29 3,32 0,87% 3,10 2,84 -8,24% 3,22 3,14 -2,71% 3,35 3,23 -3,44% 3,02 2,82 -6,57% 3,20 3,07 -3,93%

Queijo prato 28,08 26,57 -5,37% 28,61 26,54 -7,26% 26,95 23,92 -11,24% 26,88 23,96 -10,84% 25,46 23,05 -9,43% 27,19 24,81 -8,77%

Leite em pó int. 
(400 g)

21,08 21,17 0,40% - - - 22,28 21,28 -4,51% 24,13 23,41 -2,97% 22,97 21,02 -8,49% 22,51 21,72 -3,51%

Manteiga (200 g) 32,28 29,83 -7,58% 26,73 27,82 4,11% 28,58 28,78 0,72% 32,35 32,64 0,87% 29,86 29,52 -1,12% 29,96 29,72 -0,80%

Queijo muçarela 23,72 22,77 -3,99% 27,37 24,47 10,6% 25,15 22,69 -9,78% 24,66 22,51 -8,70% 23,31 21,02 -9,82% 24,84 22,69 -8,65%
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Apesar do recuo em fevereiro, importações crescem 
no 1º bi frente a 2020

Por Munira Nasrrallah e Juliana Santos

As importações de produtos lácteos somaram 
15,2 mil toneladas em fevereiro, queda de 
15,2% frente a janeiro/21, mas aumento de 

67% em relação a fevereiro/20. Esse cenário se deve 
à apreciação do dólar frente ao Real – a moeda nor-
te-americana passou de R$ 5,36 em janeiro para R$ 
5,42 em fevereiro – e à oferta limitada de leite no 
mercado internacional. Apesar do recuo em feve-
reiro, as importações de lácteos no 1º bimestre de 
2021 somaram 33,2 mil toneladas, volume 65,2% 
acima do registrado no mesmo período de 2020.  
 Conforme dados da Secex, as aquisições de 
leite em pó, que representaram 61,4% do total impor-
tado em fevereiro, diminuíram 23,7% em relação às de 
janeiro/21. Os países que mais exportaram o produto 
para o Brasil foram Argentina e Uruguai, com 55% e 
41,7% de participação, respectivamente. O valor mé-
dio pago pelo leite em pó importado no último mês 
foi de US$ 2,97/kg, 2% maior que o de janeiro/21. 
 As importações de queijos também caíram em 
fevereiro, somando 2,6 mil toneladas, volume 26% 
menor que o do mês anterior, mas 19,2% superior ao 
de fevereiro/20. As compras de queijos corresponde-
ram por 17,1% do total de produtos lácteos impor-
tado em fevereiro, com 67,8% vindos da Argentina. 
 Em contrapartida, as exportações nos pri-
meiros dois meses de 2021 caíram 2,7% frente 
às do mesmo período do ano anterior, totalizando 
4,7 mil toneladas. Este cenário está atrelado à ofer-
ta restrita de matéria-prima no mercado doméstico. 
 Em fevereiro, especificamente, as exportações 
somaram 2,08 mil toneladas, 21,2% abaixo das de ja-
neiro/21, mas 8,8% superiores às de fevereiro/20. O 
produto com a maior participação nos embarques foi 
o creme de leite, representando 27,3% do total e so-
mando 572 toneladas, 14,3% inferior ao volume do 
mês anterior. No entanto, as exportações de queijos 
aumentaram 33,2% entre janeiro e fevereiro e 72,2% 
no comparativo anual, somando 393 toneladas. Esse 
volume representou 18,9% do total embarcado no úl-
timo mês.  
 

Gráfico 1 - Exportações e importações de lácteos (US$)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - FEVEREIRO/21

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
FEV/21-
JAN/21

Participação no 
total importado 

em FEV/21

FEV/21 - 
FEV/20

Total 15.247 -15,2% - 67,0%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

9.367 -23,7% 61,4% 76,0%

Queijos 2.608 -26,0% 17,1% 19,2%

Soro de leite 2.305 54,7% 15,1% 90,5%

Manteiga 519 46,2% 3,4% 493%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - FEVEREIRO/21

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
FEV/21-
JAN/21 

Participação no 
total exportado 

em FEV21

FEV/21 - 
FEV/20

Total 2.081 -21,2% - 8,8%

Creme de leite 572 -14,3% 27,3% -16,8%

Queijos 393 33,2% 18,9% 72,2%

Leite condensado 363 -66,3% 17,4% -29,2%

Leite fluido 321 67,2% 15,4% 74,2%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

49 60,9% 2,4% 85,6%

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

Elaboração: Cepea-Esalq/USP.
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Alimentos concentrados e fertilizantes elevam 
custo de produção Por Rodolfo Jordão

O Custo Operacional Efetivo (COE) da pecuária 
leiteira, que representa os desembolsos do 
produtor, aumentou 1,98% em fevereiro na 

“média Brasil” (que considera os estados da BA e de 
GO, MG, PR, RS, SC e SP). Essa valorização, no entan-
to, foi menor que a registrada em janeiro, de 3,29%. 
Os principais insumos que influenciaram a elevação 
dos custos foram os adubos e corretivos, cujos pre-
ços subiram 6,02% no mês, a maior valorização re-
gistrada para este grupo de insumos desde outubro 
de 2018, quando a alta das cotações foi de 6,46%. 
 Neste ano, os valores dos adubos e correti-
vos acumulam alta de 7,49%. O aumento dos pre-
ços desses insumos em fevereiro esteve atrelado às 
também elevadas cotações da matéria-prima para 
fabricação desses produtos, devido à desvalorização 
de 2,39% do Real frente ao dólar no acumulado do 
mês. A elevação dos preços do frete, devido à maior 
demanda para o transporte de grãos, também con-
tribuiu para a valorização deste grupo de insumos. 
 Quanto aos alimentos concentrados, os 

preços subiram 2,06% em fevereiro, também devi-
do aos elevados patamares das cotações das maté-
rias primas – para a soja, o Indicador ESALQ/BM&-
FBovespa Paranaguá teve média de R$ 166,38 por 
saca de 60 quilos em fevereiro, praticamente estável 
(-0,89%) em relação à de janeiro de 2021. Para o 
milho, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa teve média 
de R$ 83,89/sc, também estável (+0,29%) na mes-
ma comparação. Os estados que tiveram as maio-
res altas nos custos dos concentrados em feverei-
ro foram Minas Gerais (3,03%) e Paraná (1,58%). 
 Em fevereiro, o produtor de leite perdeu po-
der de compra frente ao milho pelo segundo mês se-
guido, sendo necessários 42,18 litros de leite para a 
aquisição de uma saca de 60 kg de milho, quantida-
de superior à registrada em janeiro de 2021, quando 
eram necessários 41,12 litros de leite para a aquisição 
de uma saca do cereal. Esse cenário refletiu a des-
valorização de 2,24% do leite em fevereiro frente a 
janeiro e a leve alta do preço do milho. 
 

Foto: Bento Viana/Senar.
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MILHO: Apesar de produção recorde, cotações seguem em alta 

Os preços do milho registraram elevação 
na primeira quinzena de março, apesar 
do bom andamento da colheita da safra 

verão e da expectativa de recorde na produ-
ção brasileira 2020/21. De modo geral, as ne-
gociações se mantiveram pontuais na maior 
parte do período, refletindo a retração de ven-
dedores, que seguem fundamentados na atual 
baixa disponibilidade. Além disso, comprado-
res retornaram ao mercado, mas encontraram 
dificuldades na recomposição de estoques. 
 Na região consumidora de Campi-
nas (SP), referência para o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa, entre 26 de fevereiro e 15 
de março, as cotações avançaram expres-
sivos 7,9%, fechando a R$ 92,17/saca 
de 60 kg no dia 15. Na média das regiões 
acompanhadas pelo Cepea, os valores su-
biram 4,2% no mercado de balcão (pago 

ao produtor) e 4,9% no de lotes (negocia-
ções entre empresas) na parcial de março. 
 Dados divulgados pela Conab em 8 
de março mostram que a produção nacional 
de milho em 2020/21 pode somar 108,7 mi-
lhões de toneladas, 5,4% superior à safra an-
terior e um recorde. Esse cenário é resultado 
do aumento na área da primeira e segunda 
safras de 2020/21, além da utilização de no-
vas tecnologias, que acabaram amenizando 
os impactos do clima e dos atrasos na seme-
adura, especialmente na segunda temporada. 
   
 
 
 
 
 
 

FARELO DE SOJA: Com estoques elevados, comprador se retrai; preço recua

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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Indicador - Campinas-SP, 
em R$/sc de 60 kg

Campinas - SP, 
em R$/tonelada

Por Débora Kelen Pereira da Silva

Os preços do farelo de soja cederam na 
primeira quinzena de março. A queda 
está atrelada aos elevados estoques de 

grande parte dos consumidores, visto que eles 
indicam ter volume suficiente para o consumo 
em médio prazo. Muitas empresas também 
estão recebendo lotes de contratos a termo. 
 Além disso, compradores es-
tão atentos à necessidade de aumento no 
processamento do grão, devido à maior 
demanda por óleo de soja, o que gera, 
consequentemente, maior oferta de farelo. 
 Vale ressaltar que, embora o con-
sumo brasileiro de farelo de soja esteja pre-
visto pelo USDA em volume recorde, de 19,5 
milhões de toneladas, a exportação deve 
ceder 4%, para 16,8 milhões de toneladas. 

 Neste contexto, na média das re-
giões acompanhadas pelo Cepea, os valores 
do farelo de soja recuaram 6,2% entre fe-
vereiro e a parcial de março (até o dia 15). 
Entretanto, neste terceiro mês do ano, o pre-
ço deste subproduto está 86,7% superior ao 
negociado em março de 2020.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

janeiro 83,65

fevereiro 83,89

1ª quinzena 
de março

89,38

janeiro 2.774,78

fevereiro 2.762,85

1ª quinzena 
de março

2.690,42

Fonte: Cepea-Esalq/USP.


