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De janeiro a junho, os preços do leite ao produtor 
subiram 21,1% na “Média Brasil” líquida, devido 
à elevada competição entre indústrias para garan-

tir a compra de matéria-prima e à menor oferta neste 
primeiro semestre. No entanto, a dificuldade dos lati-
cínios em repassar a valorização da matéria-prima ao 
consumidor deve pressionar as cotações ao produtor já 
em julho (referente à captação de junho).                                                                                                                                           
A intensidade da queda dos preços deve variar entre 
os estados, mas as fracas negociações de derivados 
no mês anterior e as margens espremidas das indús-
trias podem levar a recuos expressivos. Pesquisas do 
Cepea ainda em andamento indicam que a redu-
ção pode variar de 5% a 12% em relação a junho. 
 A “derrubada” dos preços ocorre antes do que 
é tipicamente observado – segundo análises de sazo-
nalidade, ocorre em setembro, após o pico da entres-
safra no Sudeste e Centro-Oeste. Por outro lado, as 
consecutivas valorizações do leite desde o início do ano 
levaram as cotações aos maiores patamares da série 
histórica do Cepea, num contexto de acirrada competi-
ção dos laticínios e estagnação econômica do consumo. 
       Até agora, o comportamento dos preços deste ano 
lembra o verificado em 2017, com o primeiro semestre 
de altas, em virtude da oferta limitada, e cotações em 
queda antes do pico da entressafra. Antes de assumir 
que os preços do segundo semestre de 2019 irão des-
pencar como em 2017, é preciso pontuar uma diferença 

fundamental entre os períodos: até agora, a produção 
de leite ainda não reagiu como naquele ano – e isso 
não se deve apenas às condições sazonais (redução de 
chuvas no Sudeste e Centro-Oeste e diminuição da qua-
lidade das pastagens). Desde 2017, muitos produtores 
deixaram a atividade e boa parcela dos que ficaram es-
tão endividados. Houve e ainda há grande insegurança 
de produtores em realizar investimentos de longo pra-
zo devido às incertezas no curto prazo. Mesmo com os 
altos preços no primeiro semestre e a relação de tro-
ca com o milho favorecida, a produção de leite neste 
ano pode variar pouco em relação ao volume de 2018. 
        A dificuldade de prever o comportamento dos 
preços neste segundo semestre se dá pela encruzilhada 
em que as indústrias se encontram: de um lado, com 
vendas fragilizadas de derivados e, do outro, disputando 
volume com concorrentes para assegurar matéria-prima, 
diminuir ociosidade não planejada (que se traduz em 
custos) e manter seus shares de mercado. O período de 
quedas se iniciou, mas a expectativa dos agentes quan-
to à intensidade dos recuos daqui para a frente é muito 
divergente. Enquanto os valores do UHT e da muçarela 
seguem oscilando, mas com tendência à queda, o mer-
cado spot mostra leve alta das cotações na segunda 
quinzena de julho (ver página 5), indicando possibilida-
de de variação pequena para os preços do produtor em 
agosto.                                        
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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 junho/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em JUNHO/19 
referentes ao leite entregue em MAIO/19

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

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 
bruto 
médio

Variação 
mensal do 
preço líqui-
do médio

RS
Noroeste 1,5119 1,6613 1,8857 1,3939 1,5337 1,7484 1,30% 1,50%

Média Estadual - RS 1,4453 1,6098 1,8480 1,3433 1,4964 1,7228 2,63% 2,86%

SC
Oeste Catarinense 1,5334 1,6375 1,8183 1,4213 1,5226 1,6960 0,59% 0,79%

Média Estadual - SC 1,5263 1,6350 1,8183 1,4166 1,5209 1,6960 0,58% 0,79%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,5157 1,7277 1,7468 1,4538 1,6488 1,6673 3,49% 3,61%

Oeste Paranaense 1,4835 1,7092 * 1,4467 1,5833 * -1,72% -1,64%

Sudoeste Paranaense 1,5325 1,6756 1,7772 1,4481 1,5654 1,6748 0,45% 0,53%

Média Estadual - PR 1,3820 1,6839 1,7457 1,3428 1,6074 1,6651 2,83% 2,93%

SP

São José do Rio Preto 1,4363 1,6056 1,7552 1,3805 1,5416 1,6770 0,29% 0,31%

Campinas 1,4444 1,6250 1,6811 1,3672 1,5288 1,5840 4,72% 5,28%

Vale do Paraíba Paulista * 1,5990 1,5866 * 1,5753 1,5631 0,38% 0,38%

Média Estadual - SP 1,4151 1,5790 1,6497 1,3479 1,5161 1,6034 0,54% 0,68%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,3983 1,6708 1,8113 1,3180 1,5550 1,6771 -0,59% -0,35%

Sul/Sudoeste de Minas 1,4192 1,5872 1,7103 1,3748 1,5255 1,6223 -0,74% -0,77%

Vale do Rio Doce 1,4711 1,5530 1,6112 1,3333 1,4142 1,4736 0,74% -0,40%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,4217 1,6328 1,7480 1,2955 1,5056 1,6129 -0,21% -0,06%

Zona da Mata 1,4056 1,5025 1,5437 1,3105 1,4128 1,4535 0,59% 0,99%

Média Estadual - MG 1,4115 1,6221 1,7570 1,3184 1,5117 1,6335 0,01% -0,03%

GO
Centro Goiano 1,6079 1,6865 1,7564 1,4789 1,5536 1,6203 -0,13% -0,04%

Sul Goiano 1,4265 1,6337 1,7880 1,3276 1,5186 1,6655 -1,10% -0,66%

Média Estadual - GO 1,4656 1,6507 1,7885 1,3588 1,5292 1,6607 -0,73% -0,42%

BA
Sul Baiano * 1,4891 * * 1,3734 * -3,69% -3,93%

Média Estadual - BA 1,4751 1,4812 1,4860 1,3579 1,3634 1,3685 -3,62% -3,64%

MÉDIA BRASIL 1,4305 1,6309 1,7429 1,3391 1,5278 1,6379 0,59% 0,68%
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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 líqui-
do médio

Variação men-
sal do preço 
bruto médio

RJ Média Estadual - RJ 1,4799 1,5997 1,4264 1,3422 1,5065 1,3905 1,64% 1,47%

ES Média Estadual - ES 1,3283 1,3812 1,4749 1,2383 1,2887 1,3823 -5,63% -5,33%

MS Média Estadual - MS 1,2015 1,2332 - 1,1591 1,1852 - 0,98% -0,39%

CE Média Estadual - CE 1,3774 1,3425 1,3243 1,2546 1,2954 1,2882 2,10% 2,57%



5
CEPEA - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA - ESALQ/USP

BOLETIM DO LEITE |  JULHO DE 2019 - ANO 25 - Nº 289

LEITE AO
 PRO

DUTO
R

Os preços dos derivados lácteos no mercado ataca-
dista de São Paulo registraram queda em junho, 
devido à fraca demanda no período. Nesse ce-

nário, alguns laticínios permaneceram com menor pro-
dução, com o objetivo de evitar aumento de estoque.  
 O leite UHT fechou a R$ 2,46/litro, baixa de 
5,13% frente a maio/19 e de expressivos 23,84% 
em comparação ao mesmo período do ano passa-
do. Quanto ao queijo muçarela, a cotação média em 
junho foi de R$ 17,62/kg, queda de 0,14% em rela-
ção ao mês anterior e de 13,03% ante a junho/18. 
 Na primeira quinzena de julho, o leite longa vida 

se desvalorizou 2,28%, com preço médio de R$ 2,34/litro. 
O queijo muçarela, por sua vez, caiu 0,68%, a R$ 17,67/
kg. Apesar de iniciar o mês aquecido, o mercado se enfra-
queceu no correr do período, prejudicando as negociações. 
 No mercado spot, os preços para a segun-
da quinzena de julho apontaram leve alta, atingindo 
média de R$ 1,36/litro em GO (+0,8%), de R$ 1,34/li-
tro em MG (+1,4%) e de R$ 1,34/litro em SP (+6,1%). 
 Esta pesquisa é realizada diariamen-
te pelo Cepea com apoio financeiro da OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras). 
 

Com fraca demanda, preços dos derivados 
caem em junho
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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 junho/2019.

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

Média de preços em 
junho/19

Variação (%) em relação a 
maio/19

Variação (%) em relação a 
junho/18

Leite UHT R$ 2,4677/litro -5,13% -23,84%

Queijo muçarela R$ 17,6202/kg -0,14% -13,03%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Mai Jun % Mai Jun % Mai Jun % Mai Jun % Mai Jun % Mai Jun %

Leite pasteurizado 2,35 2,31 -1,58% 2,11 2,13 1,03% 2,16 2,21 2,42% 2,58 2,56 -0,78% 2,26 2,22 -1,84% 2,29 2,29 -0,22%

Leite UHT 2,24 2,25 0,17% 2,23 2,18 -2,07% 2,45 2,42 -1,00% 2,06 2,11 2,68% 2,59 2,44 -5,78% 2,31 2,28 -1,40%

Queijo prato 18,26 18,19 -0,42% 20,93 20,50 -2,02% 18,35 18,24 -0,61% 19,27 18,85 -2,17% 18,79 17,97 -4,36% 19,12 18,75 -1,93%

Leite em pó int.(400g) 16,93 16,78 -0,87% 17,66 17,66 0,00% 19,55 18,98 -2,92% 18,53 18,62 0,49% 17,17 17,06 -0,65% 17,97 17,82 -0,82%

Manteiga (200g) 26,65 26,62 -0,11% 26,07 26,26 0,71% 25,14 24,41 -2,92% 27,07 26,18 -3,27% 26,02 25,18 -3,22% 26,19 25,73 -1,76%

Queijo muçarela 18,06 17,88 -1,04% 19,16 18,84 -1,68% 16,98 17,01 0,15% 17,91 17,44 -2,62% 17,73 16,95 -4,41% 17,97 17,62 -1,93%

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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Comercialização internacional reage no primeiro 
semestre de 2019

Por Juliana Santos

O volume total de lácteos exportados e importados no pri-
meiro semestre de 2019 fechou acima daquele do mesmo 
período de 2018. As exportações somaram 12,3 tonela-

das, 20,8% acima da quantidade embarcada na primeira metade 
do ano anterior. Esse resultado reflete os aumentos das comer-
cializações de creme de leite e de leite condensado, de 20,5% e 
18,1%, respectivamente, na mesma comparação. Os embarques 
de leite fluido e leite em pó, que têm menor participação no 
total exportado pelo Brasil, também contribuíram para elevar o 
volume enviado ao mercado internacional nos últimos seis me-
ses, apresentando crescimentos de expressivos 5600% e 840%. 
 Já as importações de lácteos alcançaram 77,4 to-
neladas no primeiro semestre deste ano, 17,7% acima do 
volume adquirido no mesmo período de 2018. As compras 
de leite em pó e de queijos aumentaram 27,9% e 12,2%, in-
fluenciando diretamente nas importações totais do País. As 
aquisições de manteiga e de doce de leite, que têm menor 
participação no total importado pelo Brasil, também aumen-
taram (13,1% e 22,2%), contribuindo para o resultado final. 
 Por outro lado, em junho/19, tanto as importações 
quanto as exportações de produtos lácteos diminuíram. O mer-
cado brasileiro adquiriu 11,2 mil toneladas de lácteos no pe-
ríodo, redução de 19,5% em relação a maio/19. Esse recuo 
esteve atrelado principalmente às quedas das aquisições de 
leite em pó e queijos, de 23,2% e 15,7% frente às do mês an-
terior. Em termos de volume, as importações desses derivados 
em junho somaram 6,4 toneladas e 2,2 toneladas, nesta ordem.  
 Com relação às exportações, foram vendidas 1,5 mil 
toneladas de produtos lácteos em junho, retração de 25,5% 
frente ao volume exportado no mês anterior, reflexo dos menores 
embarques de leite condensado e creme de leite no período. Em 
toneladas, foram enviadas ao mercado externo 394 toneladas de 
leite condensado e 400 toneladas de creme de leite, respectivas 
quedas de 57,4% e de 11,1% frente ao embarcado em maio/19. 
BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, a balan-
ça comercial registrou saldo negativo de US$ 32 milhões 
em junho, recuo de 14,8% frente ao de maio. Por outro 
lado, o déficit aumentou 20,8% no acumulado do primei-
ro semestre de 2019. Quanto ao volume, a diferença en-
tre o total importado e o exportado em junho chegou a 9 
mil toneladas, 18,4% menor do que a observada em maio. 
 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - JUNHO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
JUNHO/19 - 

MAIO/19 

Participação 
no total im-
portado em 
JUNHO/19

JUNHO/19 
– 

JUNHO/18

Total 11.243 -19,5% - -2,1%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

6.467 -23,2% 57,5% 11,6%

Queijos 2.290 -15,7% 20,4% -14,8%

Manteiga 257 -58,6% 2,3% -40,8%

Leite modificado 255 48,1% 2,3% -19,9%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - JUNHO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)

JUNHO/19 –
MAIO/19 

Participação 
no total ex-
portado em 
JUNHO/19

JUNHO/19 
– 

JUNHO/18   

Total 1.542 -25,5% - 33,4%

Leite condensado 394 -57,4% 25,6% -18,8%

Creme de leite 400 -11,1% 26,0% 214,0%

Queijos 253 7,3% 16,5% -32,9%

Leite fluido 174 43,1% 11,3% 15195%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

31 -64,3% 2,1% 6225%

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 encerram 1º semestre com leve alta
Por Ivan Barreto e Yago Matias

Os custos de produção da pecuária lei-
teira encerraram o primeiro semes-
tre de 2019 com leve alta. Nesse perí-

odo, o Custo Operacional Efetivo (COE), que 
considera os desembolsos correntes das propriedades, 
acumulou alta de 0,61% na “média Brasil”, compos-
ta pelos estados de BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP.  
 Esse cenário se deve, principalmente, ao re-
ajuste do salário mínimo no início do ano. Vale lem-
brar que a mão de obra, uma das principais despe-
sas do produtor, representa 15% do COE.  Por outro 
lado, os preços do concentrado, insumo de maior 
representatividade nos custos de produção, recua-
ram 1,4% nos seis primeiros meses deste ano, de-
vido à oferta elevada do milho no mercado interno. 
 A primeira metade do ano foi marcada pela 

recuperação das margens do produtor, visto que o au-
mento da receita foi maior em relação a inflação dos 
custos. Na “média Brasil”, o preço médio do leite líquido 
ao produtor registrou alta de 19,85%, em valores reais. 
 
 
RELAÇÃO DE TROCA – Com a valorização do lei-
te e o recuo das cotações do milho, reflexo da alta 
disponibilidade no período, a relação de troca ficou 
mais favorável ao produtor no decorrer do primei-
ro semestre. Em janeiro, eram necessários 30,31 
litros de leite para adquirir uma saca de milho 
de 60 kg. Já em junho, a relação de troca recuou 
para 24,9 litros. Assim, o volume de leite necessá-
rio para comprar uma saca de milho caiu 15,8%. 
 

Foto: Bento Viana/Senar.
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MILHO: Expectativa de maior produção mantém preços em queda

Novas estimativas indicando que o Bra-
sil produzirá safra recorde mantiveram 
agentes afastados do mercado nos 

primeiros dias de julho. Do lado comprador, 
a expectativa de aumento no volume dispo-
nível com o avanço da colheita limita a de-
manda pelo cereal. Já os produtores de milho 
se concentram na colheita da segunda safra e 
também na entrega de lotes já contratados. 
 Caso os novos números divulgados 
pela Conab (Companhia Nacional do Abaste-
cimento) no dia 11 se confirmem, a produção 
nacional de milho na safra 2018/19 deverá 

atingir 98,5 milhões de toneladas, um recorde. 
Com isso, a disponibilidade interna (estoque 
inicial + produção + importação) será de 114,6 
milhões de toneladas, a maior da história. 
 Neste cenário de maior oferta, o 
Indicador ESALQ/BM&FBovespa, referen-
te à região de Campinas (SP), fechou a R$ 
37,2/saca de 60 kg no dia 15, queda de 
4,2% no acumulado do mês. Na média das 
regiões acompanhadas pelo Cepea, os pre-
ços recuaram 1,5% no mercado de balcão 
(ao produtor) e 1,3% no de lotes (negocia-
ção entre empresas) no mesmo período. 

FARELO DE SOJA: Queda do dólar, preços externos e fraca demanda pressionam cotação

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Raphaela Spolidoro

As cotações do farelo de soja seguem 
em baixa no mercado interno, devido 
à desvalorização cambial, à queda nos 

preços futuros negociados na CME Group 
(Bolsa de Chicago) e à demanda ainda en-
fraquecida. Compradores domésticos se 
mostram abastecidos e, quando há neces-
sidade, as compras são apenas pontuais. 
 Nesse cenário, na média das regi-
ões acompanhadas pelo Cepea, os valores 
do farelo recuaram fortes 3,6% entre 28 de 
junho e 15 de julho. O dólar se desvalori-

zou 2,1% no período. No mercado externo, 
o contrato com vencimento em Ago/2019 
na Bolsa de Chicago recuou 1,2% na pri-
meira quinzena de julho, a US$ 311,60/
tonelada curta (US$ 343,48/t) no dia 15. 
 Os embarques do derivado tam-
bém estão em ritmo lento. De acordo com 
a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), 
nas duas primeiras semanas deste mês, a 
média diária de embarque de farelo de soja 
está 9,7% inferior ao exportado em junho 
e 7,7% abaixo da média diária de julho/18. 

janeiro 1.246,31

fevereiro 1.209,57

março  1.171,76

abril 1.135,67

maio  1.171,25

junho 1.244,90

1ª quinzena 
de julho

1.207,93

janeiro 38,91

fevereiro  40,89

março 39,82

abril 36,42

maio 34,84

junho 38,04

1º quinzena 
de julho

37,57


