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Apesar de este ser período de entressafra e da con-
sequente competição entre as empresas por vo-
lume, o valor pago pelo leite aos produtores em 

junho pode apresentar leve alta ou até mesmo se esta-
bilizar. Isso se deve à dificuldade da indústria em repas-
sar as altas nos preços da matéria-prima aos derivados.  
 Em maio, vale lembrar, o preço do leite ao 
produtor subiu pelo quinto mês seguido. Assim, a va-
lorização em 2019 chega a 20,3%. Segundo levanta-
mento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/USP, a “Média Brasil” 
líquida¹ foi de R$ 1,5175/litro em maio, 1,7% aci-
ma da registrada em abril/19 e 15,4% superior à de 
maio de 2018, em termos reais (valores deflacionados 
pelo IPCA de maio/19). Quanto à produção, em abril, 
o Índice de Captação Leiteira do Cepea (ICAP-L) re-
cuou 0,7%, acumulando queda de 9,8% neste ano. 
 Dentro da porteira, a margem dos produtores 
segue positiva. Também na “Média Brasil”, o Custo Ope-
racional Efetivo (COE), calculado pelo Cepea, mostra que 
os desembolsos das propriedades leiteiras subiram ape-
nas 0,52% em maio e 1,09% no acumulado parcial deste 

ano, variações bem abaixo das verificadas para a receita. 
 Para os laticínios/cooperativas, os entraves estão 
sendo no repasse da valorização do campo para o con-
sumidor final. Com demanda enfraquecida, atacadistas 
estão pressionando indústrias por preços menores, difi-
cultando ainda mais a margem de ganho das empresas. 
 No mercado atacadista do estado de 
São Paulo, na primeira quinzena de junho, o lei-
te longa vida se desvalorizou 3,7% em relação 
à média de maio e 22,7% frente à de junho/18, 
com média de R$ 2,50/litro na parcial do mês. 
 Por outro lado, o repasse da matéria-prima 
pode ser observada nas cotações de outros deriva-
dos lácteos. De janeiro a maio, o preço do queijo pra-
to acumulou alta de 5%, o do leite em pó (sachê de 
400g), de 3,5% e o do leite pasteurizado, de 3,9% 
– neste caso, foi considerada a média nacional. 
 Quanto ao Indicador de leite spot, na primeira 
quinzena de junho, verificam-se fortes quedas frente à últi-
ma quinzena de maio. Em São Paulo, a baixa nesse período 
é de 12% e em Minas Gerais e Goiás, de 9%. O Indicador 
teve média de R$ 1,51/litro na primeira metade de junho. 

Mesmo em entressafra, variação em junho
 deve ser modesta 
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Por Juliana Santos 

¹ Considera os preços sem frete e impostos dos estados de BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS.
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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/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em MAIO/19 
referentes ao leite entregue em ABRIL/19

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

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 1,4665 1,6399 1,9028 1,3485 1,5110 1,7627 2,69% 2,75%

Média Estadual - RS 1,3838 1,5685 1,8556 1,2831 1,4549 1,7283 1,46% 1,86%

SC
Oeste Catarinense 1,5043 1,6280 1,8212 1,3913 1,5106 1,6965 3,53% 3,67%

Média Estadual - SC 1,4975 1,6256 1,8212 1,3869 1,5090 1,6965 3,59% 3,72%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,4917 1,6694 1,6870 1,4267 1,5913 1,6085 0,57% 0,71%

Oeste Paranaense 1,5138 1,7392 * 1,4630 1,6097 * 0,30% 0,39%

Sudoeste Paranaense 1,4736 1,6681 1,7559 1,3954 1,5571 1,6549 3,40% 3,38%

Média Estadual - PR 1,3492 1,6376 1,6887 1,3114 1,5617 1,6092 1,36% 1,48%

SP

São José do Rio Preto 1,4273 1,6009 1,7589 1,3708 1,5369 1,6757 1,07% 1,68%

Campinas 1,4231 1,5517 1,5861 1,3351 1,4521 1,4901 -2,80% -2,60%

Vale do Paraíba Paulista * 1,5929 1,5809 * 1,5694 1,5575 0,37% 0,37%

Média Estadual - SP 1,4248 1,5705 1,6336 1,3522 1,5060 1,5871 0,76% 0,63%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,3918 1,6807 1,8233 1,3066 1,5606 1,6868 0,93% 0,88%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3968 1,5991 1,6988 1,3647 1,5373 1,6109 2,15% 2,72%

Vale do Rio Doce 1,4559 1,5417 1,5940 1,3355 1,4198 1,4741 1,73% 1,55%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,4247 1,6363 1,7495 1,2953 1,5065 1,6124 1,12% 1,12%

Zona da Mata 1,4014 1,4937 1,6597 1,2977 1,3990 1,5922 1,12% 0,62%

Média Estadual - MG 1,3992 1,6218 1,7567 1,3076 1,5120 1,6348 1,62% 1,69%

GO
Centro Goiano 1,6106 1,6888 1,7743 1,4795 1,5541 1,6352 1,80% 1,67%

Sul Goiano 1,4740 1,6519 1,7750 1,3566 1,5287 1,6562 2,87% 2,56%

Média Estadual - GO 1,5019 1,6630 1,7861 1,3810 1,5356 1,6599 2,58% 2,34%

BA
Sul Baiano * 1,5463 * * 1,4296 * -2,98% -2,06%

Média Estadual - BA 1,5296 1,5368 1,5464 1,4082 1,4150 1,4264 -2,82% -1,95%

MÉDIA BRASIL 1,4183 1,6213 1,7265 1,3260 1,5175 1,6220 1,62% 1,71%
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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 1,4863 1,5740 1,3577 1,3364 1,4847 1,3244 3,93% 2,85%

ES Média Estadual - ES 1,3290 1,4636 1,6609 1,2352 1,3613 1,5511 6,89% 6,40%

MS Média Estadual - MS 1,1894 1,2212 - 1,1554 1,1898 - -1,07% -1,15%

CE Média Estadual - CE 1,3251 1,3149 1,2988 1,1981 1,2630 1,2577 -4,14% 0,32%

PE Média Estadual - PE 1,2224 1,2772 1,2862 1,1352 1,2049 1,2304 - -
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Em maio, o preço do leite UHT no mercado ataca-
dista de São Paulo permaneceu em alta, fechan-
do o mês com média de R$ 2,60/litro, aumento de 

3,47% frente a abril/19 e de 3,62% em comparação 
com o mesmo período no ano passado. Segundo cola-
boradores do Cepea, esse cenário, que se deve ao alto 
preço no campo, não deve permanecer nos próximos 
períodos, devido às baixas negociações e à demanda 
ainda enfraquecida. Por outro lado, o queijo muçarela 
teve média de R$ 17,64/kg em maio, queda de 0,55% 
frente a abril e de 0,10% em comparação a maio/18. 
 Em praticamente todos os dias da primeira quin-

zena de junho, os preços do leite UHT caíram, fechando 
com média de R$ 2,50/litro, queda de 3,21% frente ao 
mês anterior. O queijo muçarela, por sua vez, também 
se desvalorizou, porém, com menos intensidade. Na pri-
meira quinzena de junho, o preço médio foi de R$ 17,56/
kg, baixa de 0,22%. Nas duas primeiras semanas de ju-
nho, laticínios reduziram suas produções e, consequen-
temente, seus estoques, devido às baixas negociações.  
 A pesquisa diária de preços é realiza-
da pelo Cepea e tem apoio financeiro da OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras). 
 

Preço elevado no campo ainda mantém 
alta do UHT
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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 maio/2019.

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

Média de preços em 
maio/19

Variação (%) em relação
 a abril/19

Variação (%) em relação a
maio/18

Leite UHT R$ 2,6012/litro 3,47% 3,62 %

Queijo muçarela R$ 17,6449/kg -0,55 % -0,10%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Abr Mai % Abr Mai % Abr Mai % Abr Mai % Abr Mai % Abr Mai %

Leite pasteurizado 2,33 2,35 0,62% 2,06 2,11 2,38% 2,15 2,16 0,28% 2,50 2,58 3,00% 2,23 2,26 1,16% 2,26 2,29 1,51%

Leite UHT 2,21 2,24 1,70% 2,24 2,23 -0,40% 2,38 2,45 2,97% 2,06 2,06 0,00% 2,54 2,59 2,27% 2,28 2,31 1,37%

Queijo prato 17,76 18,26 2,83% 21,08 20,93 -0,73% 18,27 18,35 0,44% 19,14 19,27 0,66% 19,03 18,79 -1,23% 19,05 19,12 0,34%

Leite em pó int.(400g) 16,80 16,93 0,79% 17,50 17,66 0,90% 19,93 19,55 -1,89% 18,57 18,53 -0,22% 16,75 17,17 2,53% 17,91 17,97 0,33%

Manteiga (200g) 27,25 26,65 -2,20% 26,12 26,07 -0,19% 25,85 25,14 -2,75% 27,66 27,07 -2,12% 26,40 26,02 -1,43% 26,65 26,19 -1,74%

Queijo muçarela 18,26 18,06 -1,07% 19,39 19,16 -1,21% 17,00 16,98 -0,12% 17,96 17,91 -0,23% 17,69 17,73 0,21% 18,06 17,97 -0,50%

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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Exportação de lácteos triplica em um ano
Por Juliana Santos

As exportações de lácteos em maio/19 foram três ve-
zes maiores do que o volume negociado no mesmo 
período de 2018 e 25% superiores às de abril/19, 

somando 2 mil toneladas, conforme dados da Secex. Apesar 
da menor oferta da matéria-prima no mercado interno, o 
dólar em patamares elevados durante o mês, superando os 
R$ 4,00, favoreceu os embarques de produtos brasileiros. 
 Representando 45% do volume total de lácte-
os exportado, os embarques de leite condensado somaram 
927 toneladas, o dobro do volume registrado em maio/18 
e 70% superior ao de abril/19. A Angola e o Chile foram 
os principais países consumidores do produto, adquirin-
do 36% e 15% do total exportado pelo Brasil em maio. 
Em valores, as cotações médias chegaram a US$ 2,75/kg. 
 Outro produto que contribuiu para o aumento dos 
embarques em maio foi o leite em pó. Apesar de represen-
tar apenas 4,5% do volume total exportado pelo Brasil, a 
quantidade do derivado enviada ao exterior foi de 88 tone-
ladas, 14 vezes superior à do mesmo período do ano pas-
sado e 15 vezes maior do que a embarcada em abril/19. A 
Argentina e o Uruguai foram os principais compradores 
do leite em pó brasileiro em maio, tendo adquirido 54% e 
28% do total exportado, respectivamente. Quanto ao pre-
ço de venda do derivado, ficou em torno de US$ 4,05/kg. 
 As importações também seguiram elevadas em 
maio, somando 13 mil toneladas, 1% acima do registrado 
em maio/18 e 25% superior aos embarques de abril/19. As 
aquisições de leite em pó e queijos foram as mais represen-
tativas em maio, somando quase 80% do volume total im-
portado – em toneladas, foram compradas 8 mil de leite em 
pó (integral e desnatado) e 2 mil de queijos, 30% e 12%, 
respectivamente, acima do registrado em abril/19. Os maiores 
países exportadores desses derivados para o Brasil foram Ar-
gentina e Uruguai, e o preço médio de importação foi de US$ 
2,72/kg para o leite em pó e de US$ 9,42/kg para os queijos. 
 BALANÇA COMERCIAL – Em termos de valor, a ba-
lança comercial registrou saldo negativo de US$ 38 milhões, 
24% superior ao de abril. No acumulado de 2019, o aumento 
do déficit é de 41%. Quanto ao volume, o déficit chegou a 11 
mil toneladas de lácteos, 25% acima do registrado em abril. 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (US$)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos (em equivalente leite)¹ - 
MAIO/19

 Produto 
Volume 

(tonelada)
Maio/19 - 
Abril/19 

Participação 
no total 

importado 
em Maio/19

Maio/19 – 
Maio/18

Total 13.961 25,5% - 1,6%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

8.421 29,9% 60,3% -2,6%

Queijos 2.716 12,5% 19,5% 21,3%

Manteiga 623 54,8% 4,5% 45,6%

Leite modificado 172 -14,0% 1,2% -38,5%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos (em equivalente leite)¹ - 
MAIO/19

 Produto 
Volume 

(tonelada)
Maio/19 –

Participação 
no total 

exportado 
em Abril/19

Abril/19 – 
Abril/18  

Total 2.071 25,4% - 182,1%

Leite condensado 927 70,6% 44,8% 115,0%

Creme de leite 450 -6,8% 21,8% 1789,9%

Queijos 236 -15,6% 11,4% 44,5%

Leite fluido 121 -35,5% 5,9% 7688,2%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

88 1362,4% 4,3% 1289,8%

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.
1 A categoria “leites em pó” considera os seguintes NCM definidos pela Secex:  
4021010; 4022110; 4021090. 
² A categoria “queijos” considera os seguintes NCM definidos pela Secex:  
04061010; 04061090; 04062000; 04063000; 04064000; 04069010; 04069020; 
04069030; 04069090.

Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Custos têm alta mais 
expressiva de 2019 em maio

Por Yago Matias

Os custos de produção da pecuária leiteira regis-
traram a maior alta do ano em maio. O Custo 
Operacional Efetivo (COE), que considera os 

gastos correntes da propriedade na “média Brasil” 
(BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP), subiu 0,52% frente 
a abril e o Custo Operacional Total (COT), que englo-
ba o COE, o pró-labore e as depreciações, 0,44%.  
 A alta nos custos foi influenciada principal-
mente pela valorização de 0,95% no grupo dos concen-
trados (também entre abril e maio), reflexo da recente 
elevação nos preços do milho, de 14,66%, de acordo 
com o Indicador ESALQ/BM&FBOVESPA. Esse resulta-
do é consequência da expectativa de quebra de safra 
nos Estados Unidos, em razão das condições climáticas 
desfavoráveis do país, segundo informações do Depar-
tamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 
 Outro fator que influenciou o aumen-

to dos custos de produção e dificultou o fluxo de 
caixa das propriedades foi a elevação de 0,51% 
nos preços dos insumos de suplementação mine-
ral. Dentre os estados pesquisados, o Rio Grande 
do Sul foi o que registrou o aumento mais expres-
sivo, de 4,43%. Por outro lado, o grupo de adubos 
e corretivos se desvalorizou 0,11% frente a abril, 
o que amenizou os aumentos do COE e do COT.  
 Os incrementos nos custos de produção, por 
sua vez, não tiveram grande impacto sobre o movi-
mento de recuperação de margens que o setor leitei-
ro vem passando. O preço do leite pago ao produtor 
registrou acréscimo pelo quinto mês consecutivo – 
desde o início do ano, a elevação é de 20,4%, em 
termos reais. No mesmo período, o COE e o COT su-
biram apenas 1,09% e 1,18%, respectivamente, ga-
rantindo aumento nas margens da atividade leiteira. 

Foto: Bento Viana/Senar.
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MILHO: Forte ritmo de exportação eleva preços no físico

Os preços de milho subiram nos primeiros 
dias de junho, especialmente nas regi-
ões dos portos brasileiros. As preocupa-

ções com o clima e o desenvolvimento das la-
vouras nos Estados Unidos têm feito com que 
mais países busquem o cereal brasileiro, ce-
nário que tem impulsionado as exportações.  
 Os embarques de milho de junho 
deste ano já apresentam recuperação em 
relação ao ano anterior. Considerando-se os 
dez primeiros dias úteis deste mês, as expor-
tações brasileiras de milho totalizaram 173,2 
mil toneladas, volume 21,3% superior ao de 
todo mês de jun/18. Os dados são da Secex.  
 Assim, no acumulado de junho 
(até o dia 17), nos portos de Paranaguá/PR 

e Santos/SP, as cotações subiram 6,9% e 
6,3%, respectivamente. No mercado de bal-
cão (ao produtor), a alta foi de 4,2% e no de 
lotes (negociação entre empresas), de 2,9%. 
 Com consumidores na expectativa 
de elevada oferta de milho para a segunda 
safra, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, 
referente à região de Campinas (SP), subiu 
apenas 0,1% no acumulado de junho, fe-
chando a R$ 38,58/saca de 60 kg no dia 17. 
Segundo dados da Conab, a produção des-
ta temporada deve totalizar 70,67 milhões 
de toneladas – recorde para segunda safra. 
No agregado (segunda e primeira safra), o 
volume somará 97,01 milhões de toneladas.  
 

FARELO DE SOJA: Preços se enfraquecem com menor demanda e queda do dólar 

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Raphaela Spolidoro

A demanda por farelo de soja esteve me-
nor na primeira quinzena de junho, 
porque compradores domésticos se 

abasteceram no encerramento de maio e re-
duziram as aquisições. Quanto ao dólar, se 
desvalorizou 0,6% entre 31 de maio e 17 de 
junho. Nesse cenário, na média das regiões 
acompanhadas pelo Cepea, os valores do fa-
relo recuaram ligeiro 0,2% no mesmo período. 
 No entanto, vale ressaltar que as co-
tações da soja em grão seguem em alta e a de-
manda externa por suínos não diminuiu, o que 
pode limitar as desvalorizações do derivado nos 
próximos períodos. Segundo a equipe de suínos 
do Cepea, a queda na produção dessa carne 
na China, devido à Peste Suína Africana (PSA), 
tem aumentado o volume exportado das carnes 
brasileiras para o país asiático. Colaboradores do 

Cepea apontam que a atratividade das vendas 
externas tem levado frigoríficos, que habitual-
mente atendem ao mercado doméstico, a redi-
recionar as vendas ao mercado internacional. 
 De acordo com a Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex), na primeira quinzena 
de junho, a média diária de embarque de suínos 
está igual ao mês anterior e está aproximada-
mente duas vezes maior que a média diária de 
junho/18. Quanto ao farelo de soja, a média 
diária de embarque do Brasil está 1% maior 
que a de maio e 1,9% superior à de junho/18. 
 No front externo, os futuros ne-
gociados na CME Group (Bolsa de Chicago) 
estão em alta. O contrato de primeiro venci-
mento (jul/2019) registrou aumento de 0,9% 
entre 31 de maio e 17 de junho, a US$ 324,30/
tonelada curta (US$ 357,48/t) no dia 17. 

janeiro 1.246,31

fevereiro 1.209,57

março  1.171,76

abril 1.135,67

maio  1.171,25

1ª quinzena 
de junho

1.244,04

janeiro 38,91

fevereiro  40,89

março 39,82

abril 36,42

maio 34,84

1ª quinzena 
de junho

37,49


