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O preço pago ao produtor em outubro, referen-
te ao volume entregue em setembro, fechou 
em R$ 1,3635/litro, ligeiro recuo de 0,78% 

na “Média Brasil” líquida frente a setembro/19 e 
queda de 7,6% em relação a outubro/18, em ter-
mos reais (valores foram deflacionados pelo IPCA 
de outubro/19). A competição entre indústrias por 
matéria-prima neste período fez com que as cota-
ções não despencassem como em anos anteriores.  
 Com a chegada da primavera, ocorre o au-
mento na produção de leite e, consequentemente, 
os preços tendem a recuar com intensidade. Con-
tudo, o atraso das chuvas no Sudeste e Centro-O-
este resultou na lenta recuperação da produção 
neste ano. O Índice de Captação de Leite (ICAP-L) 
subiu 2,9% na “Média Brasil” de agosto para se-
tembro, alta abaixo da esperada para o período. 
 Por conta da dificuldade de elevar a capta-
ção em outubro, a expectativa é de que o preço do 
leite ao produtor em novembro registre ligeira queda 
novamente. Vale lembrar que as cotações no campo 
são influenciadas pelos mercados de derivados e spot, 
com atraso de um mês nesse repasse de tendência. 

 De acordo com a pesquisa realizada pelo Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), 
as negociações de derivados seguiram fragilizadas em 
outubro. Houve redução de 3,6% de setembro para ou-
tubro no preço do leite UHT no estado de São Paulo, com 
média de R$ 2,38/litro. Quanto ao preço do leite spot, 
negociação entre as indústrias, caiu 5% na mesma com-
paração, chegando a R$ 1,42/litros em Minas Gerais. 
 Assim, a oferta de leite limitada deve se-
gurar a queda em novembro. Porém, com a de-
manda enfraquecida e a dificuldade de repas-
sar preços para o consumidor, os valores podem 
cair com maior intensidade nos próximos meses. 
  
LEITE SPOT: Em novembro, as negociações do leite 
spot continuam estagnadas. Na média mensal, houve 
valorização de 1,3% e de 0,4% em GO e MG, res-
pectivamente, frente ao mês anterior. Em SP, houve 
estabilidade na mesma comparação. De acordo com 
colaboradores do Cepea, as indústrias estão com es-
toques altos, ao mesmo tempo em que o volume de 
leite no campo se encontra estável apesar da época 
de safra, freando as negociações dos derivados lácteos. 
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Por Juliana Santos, Laura Medeiros e Natália Grigol

Foto: Bento Viana/Senar
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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 outubro/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em OUTUBRO/19 
referentes ao leite entregue em SETEMBRO/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 1,2475 1,4176 1,6258 1,1421 1,3038 1,5032 0,26% 0,53%

Média Estadual - RS 1,1911 1,3682 1,5621 1,0984 1,2673 1,4624 0,24% 0,51%

SC
Oeste Catarinense 1,3052 1,4169 1,5739 1,2076 1,3169 1,4681 0,45% 0,83%

Média Estadual - SC 1,2991 1,4149 1,5739 1,2048 1,3160 1,4681 0,40% 0,79%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,2817 1,5107 1,5587 1,2574 1,4782 1,5247 0,16% 0,14%

Oeste Paranaense 1,2612 1,5398 1,6018 1,2233 1,4375 1,5004 -1,29% -1,09%

Sudoeste Paranaense 1,3321 1,4767 1,5638 1,2456 1,3796 1,4635 -0,12% 0,12%

Média Estadual - PR 1,2360 1,4465 1,5802 1,2024 1,3852 1,5087 -0,68% -0,63%

SP

São José do Rio Preto 1,4330 1,6096 1,7340 1,2945 1,4534 1,5612 4,21% 0,18%

Campinas 1,2894 1,4990 1,5506 1,2242 1,4090 1,4588 -0,99% -1,30%

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

Média Estadual - SP 1,3418 1,5236 1,6491 1,2676 1,4350 1,5507 1,25% -0,58%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2624 1,5212 1,6157 1,1818 1,4101 1,4934 -1,22% -1,19%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3011 1,4622 1,5641 1,2559 1,3917 1,4742 -1,89% -2,18%

Vale do Rio Doce 1,3055 1,4098 1,5563 1,1978 1,2982 1,4487 -0,48% -0,56%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2412 1,4519 1,5636 1,1268 1,3342 1,4414 -2,34% -2,40%

Zona da Mata 1,2681 1,3963 1,4959 1,1791 1,3039 1,4012 -1,33% -1,51%

Média Estadual - MG 1,2772 1,4790 1,5818 1,1886 1,3740 1,4677 -1,23% -1,39%

GO
Centro Goiano 1,4217 1,5082 1,5959 1,3065 1,3883 1,4707 0,89% 1,19%

Sul Goiano 1,2791 1,4630 1,5858 1,1750 1,3544 1,4775 0,89% 1,16%

Média Estadual - GO 1,3151 1,4798 1,5944 1,2082 1,3673 1,4807 0,85% 1,13%

BA
Sul Baiano * 1,4238 * * 1,3002 * 2,90% 2,97%

Média Estadual - BA 1,3667 1,4217 1,4254 1,2286 1,2962 1,3002 2,78% 2,88%

MÉDIA BRASIL 1,2780 1,4654 1,5791 1,1908 1,3635 1,4687 -0,53% -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 
líquido 
médio

(nominal)

Variação men-
sal do preço 
bruto médio 

(nominal)

RJ Média Rio de Janeiro 1,3574 1,6857 1,7077 1,2587 1,5731 1,6127 7,63% 7,39%

ES Média Espírito Santo 1,2508 1,3068 1,3937 1,1617 1,2146 1,3024 -4,42% -4,76%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,2959 1,3321 - 1,2505 1,2757 - 1,26% 1,25%

CE Média Ceará 1,2840 1,4176 1,5089 1,2613 1,3753 1,4519 1,32% 1,29%

PE Média Pernambuco 1,3624 1,4392 1,4774 1,2622 1,3728 1,4228 2,01% 2,18%
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Em outubro, o preço do leite UHT negociado no mer-
cado atacadista de São Paulo fechou a R$ 2,38/litro, 
queda de 3,5% frente a setembro/19 – esse é o se-

gundo mês consecutivo de baixa. Em relação ao mesmo 
período de 2019, o derivado se desvalorizou 6,3%. Vale 
ressaltar que as cotações do leite longa vida permane-
ceram em queda em praticamente todo o mês, apre-
sentando uma leve reação somente na última semana.   
 De acordo com os colaboradores consul-
tados pelo Cepea, houve dificuldade em nego-
ciar em outubro, visto que os estoques dos ata-
cadistas seguem abastecidos e o consumo, baixo. 

 O mercado de queijo muçarela, por outro lado, re-
gistrou alta nas cotações, de 1,2%, frente a setembro/19, 
fechando outubro com média de R$ 17,16/kg. Porém, em 
relação ao mesmo período de 2018, os preços caíram 9,1%.  
 Segundo colaboradores do Cepea, indústrias op-
taram por reduzir o volume de produção para manter seus 
estoques controlados, devido às baixas negociações no pe-
ríodo. Além disso, a falta de matéria-prima em alguns lati-
cínios contribui para a leve reação dos valores. A pesquisa 
diária de preços é realizada pelo Cepea e tem apoio finan-
ceiro da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). 
 

Preço do leite UHT recua pelo segundo mês 
consecutivo
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Por Munira Nasrrallah e Laiane Santos

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Valores reais, deflacionados pelo IPCA de outubro/2019.

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

Média de preços em 
outubro/19

Variação (%) em relação a
outubro/18

Variação (%) em relação a 
setembro/19

Leite UHT R$ 2,3877/litro -6,32% -3,57%

Queijo muçarela R$ 17,1614/kg -9,10% 1,21%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Set Out % Set Out % Set Out % Set Out % Set Out % Set Out %

Leite pasteurizado 2,33 2,32 -0,25% 2,26 2,25 -0,53% 2,15 2,14 -0,69% 2,53 2,53 -0,04% 2,27 2,29 0,82% 2,31 2,30 -0,13%

Leite UHT 2,25 2,28 1,38% 2,28 2,26 -1,07% 2,37 2,29 -3,36% 2,13 2,11 -1,37% 2,50 2,44 -2,50% 2,31 2,27 -1,43%

Queijo prato 18,08 17,89 -1,08% 20,29 20,23 -0,28% 17,80 17,44 -2,02% 17,96 17,89 -0,40% 18,03 18,15 0,68% 18,43 18,32 -0,61%

Leite em pó int.(400g) 17,05 17,02 -0,18% 17,17 16,64 -3,10% 19,23 18,57 -3,44% 19,51 19,36 -0,81% 16,45 16,46 0,07% 17,88 17,61 -1,53%

Manteiga (200g) 27,35 26,28 -3,91% 26,25 25,85 -1,53% 24,93 24,84 -0,37% 26,83 27,55 2,69% 25,50 25,45 -0,19% 26,17 25,99 -0,68%

Queijo muçarela 17,14 17,14 0,05% 18,00 18,08 0,45% 16,23 15,88 -2,12% 16,66 16,64 -0,11% 16,97 17,19 1,29% 17,00 16,99 -0,06%
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Importações e exportações voltam a cair 
em outubro

Por Juliana Cristina dos Santos

Tanto as importações quanto as exportações brasileiras 
de produtos lácteos voltaram a registrar queda em ou-
tubro. Segundo dados da Secex, as compras nacionais 

totalizaram 10 mil toneladas, redução de 22% frente ao mês 
anterior. Os embarques também diminuíram na mesma com-
paração, cerca de 10%, com volume de 1,8 mil toneladas. 
 De modo geral, as exportações de produtos lác-
teos foram destinadas para o Paraguai, as Filipinas e 
o Chile, representando em torno de 50% do total. Os 
principais produtos que influenciaram na redução do 
volume embarcado foram o leite condensado e o lei-
te fluido, com recuos de 15% e 50%, respectivamente. 
 Entretanto, os volumes exportados de cre-
me de leite e queijos se elevaram de setembro para 
outubro, 35% e 28%, nessa ordem, devido a um au-
mento da demanda externa por queijo tipo muça-
rela (não curado) e queijos finos (pasta mofada). 
 As importações de lácteos também se de-
saceleraram no período. As principais compras fo-
ram feitas pela Argentina e pelo Uruguai, que repre-
sentaram em torno de 90% do total das aquisições. 
 A importação de leite em pó, que representa pouco 
mais de 50% do volume geral, se reduziu 40% frente a setem-
bro/19, o que se deve principalmente ao recuo das compras 
do leite em pó concentrado e/ou adoçado. Houve, também, 
aumento de 4% no preço médio do leite em pó integral e 
desnatado na mesma comparação, chegando a US$ 2,90/kg. 
 De janeiro a outubro deste ano, o volume ex-
portado aumentou 10% em relação ao mesmo perí-
odo de 2018. Já as importações diminuíram 3% na 
mesma comparação. A abertura comercial brasileira ain-
da não surtiu muitos efeitos; entretanto, com deman-
da interna estagnada, o Brasil tem grandes chances 
de enviar seus estoques para o mercado internacional. 
 BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, 
o saldo da balança comercial recuou 16,6% de setembro 
para outubro, apresentando déficit de US$ 29,3 milhões. Em 
volume, a baixa no déficit foi de 24,3%, a 8,1 mil toneladas. 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - OUTUBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
OUTUBRO/19 - 
SETEMBRO/19  

Participação 
no total 

importado em 
OUTUBRO/19

OUTUBRO/19 
– 

OUTUBRO/18

Total 10.025 -22,1% - -46,4%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

5.198 -40,5% 51,9% -63,5%

Queijos 2.511 23,4% 25,0% 0,5%

Manteiga 154 -60,6% 1,5% -67,8%

Leite modificado 134 212% 1,3% -36,0%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - OUTUBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
OUTUBRO/19 - 
SETEMBRO/19  

Participação 
no total 

exportado em 
OUTUBRO/19

OUTUBRO/19 
– 

OUTUBRO/18

Total 1.860 -10,4% - -4,7%

Creme de leite 602 35,7% 32,8% 22,5%

Leite condensado 594 -15,2% 32,0% -19,2%

Queijos 294 28,7% 15,9% -2,9%

Leite fluido 78 -50,3% 4,2% -59,7%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

12 -62,4% 0,7% 417%

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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Concentrado se valoriza e eleva custos
Por Yago Matias

Os custos de produção da pecuária leiteira volta-
ram a subir em outubro. O Custo Operacional 
Efetivo (COE), que considera os gastos corren-

tes da propriedade na “média Brasil” (BA, GO, MG, PR, 
RS, SC e SP), subiu 0,41% em relação a setembro/19, 
e o Custo Operacional Total  (COT), que engloba o 
COE, o pró-labore e as depreciações, registrou eleva-
ção de 0,38%. Os aumentos no COE e no COT estive-
ram atrelados, sobretudo, à valorização de 0,79% do 
concentrado, um dos principais componentes na for-
mação dos custos das propriedades leiteiras no Brasil. 
 A elevação nos preços dos concentrados, 
por sua vez, foi influenciada principalmente pe-
los aumentos das cotações de soja e de milho, que 
atingiram, em outubro, os maiores patamares desde 
outubro/18 e de maio/18, respectivamente, conforme 
Indicadores Esalq/BM&FBovespa da soja (Paranaguá/
PR) e do milho (Campinas/SP). O resultado está di-
retamente relacionado à demanda firme pelos grãos 
nos mercados interno e externo, e pela restrição de 

vendedores. Além disso, a irregularidade das chu-
vas durante a maior parte de outubro prejudicou o 
plantio da safra verão, impulsionando os valores. 
 Outro fator que dificultou o fluxo de caixa 
das fazendas foi a redução da receita do produtor, 
devido ao menor preço do leite em outubro/19. Essa 
desvalorização da matéria-prima, associada ao avan-
ço nos preços da saca do milho, prejudicou a relação 
de troca do pecuarista. Em outubro, foram necessá-
rios 30,44 litros de leite para adquirir uma saca de 
60 kg do cereal, 11,03% a mais que no mês ante-
rior. No comparativo com outubro do ano passado, 
o poder de compra do produtor diminiu 20,35%. 
 Em compensação, os insumos destinados à 
adubação e à correção de solo recuaram 0,16% entre 
setembro e outubro. Dentre os estados pesquisados, 
Goiás apresentou a queda mais significativa nos pre-
ços, de 5,33%. Ademais, os suplementos minerais se 
desvalorizaram 0,29%, o que também contribuiu para 
deter o movimento de acréscimo do COE e do COT. 

Foto: Bento Viana/Senar.

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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PARA RECEBER O BOLETIM DO LEITE DIGITAL: 
Encaminhe um e-mail para 

leicepea@usp.br com os seguintes dados:
 nome, e-mail para cadastro, endereço completo e telefone

ENVIE SUAS DÚVIDAS E SUGESTÕES: 
Contato: leicepea@usp.br

Acompanhe mais informações sobre o mercado de leite
em nosso site: www.cepea.esalq.usp.br/leite

MILHO: Demandas externa e interna aquecidas mantêm elevações

Os preços de milho subiram com força 
na primeira quinzena de novembro, 
impulsionados ainda pelo interesse 

de compradores, que tentam recompor seus 
estoques para o fim do ano, além do forte 
ritmo das exportações na atual temporada.  
 Em Campinas (SP), o Indica-
dor ESALQ/BM&FBovespa subiu 5,1% 
em novembro, fechando a R$ 44,09/saca 
de 60 quilos no dia 14. Nas regiões con-
sumidoras de São Paulo e Santa Catari-
na, especialmente, compradores relatam 
maiores dificuldades de aquisição de lotes. 
 Na média das regiões acompa-
nhadas pelo Cepea, os preços no mercado 

de balcão (preço pago ao produtor) apre-
sentaram elevação de 2,3% no acumula-
do de novembro e, no mercado disponível 
(negociação entre empresas), de 2,5%. 
 Além da demanda aquecida no 
mercado interno, as exportações seguem 
em ritmo acelerado. Nos seis primeiros dias 
úteis deste mês, segundo dados da Secex, 
1,26 milhão de toneladas de milho saíram 
de portos brasileiros, com ritmo diário de 
209,7 mil toneladas. Caso esse desempe-
nho se mantenha, o embarque pode atingir 
4 milhões de toneladas ao final de novem-
bro. Vale lembrar que, até o momento, já 
foram embarcadas 34 milhões de toneladas. 

FARELO DE SOJA: Prêmio de exportação sobe com força no BR 

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

Por Débora Kelen Pereira da Silva

Os prêmios de exportação de farelo de soja 
subiram com força na primeira quinzena 
de novembro. Essa alta está atrelada à 

maior demanda doméstica, especialmente de 
avicultores e suinocultores. Além disso, grande 
parte das indústrias reduziu o volume ofertado, 
diante da redução no processamento interno 
– isso se deve ao alto valor da matéria-prima.  
 Em Paranaguá, o prêmio de exporta-
ção do farelo de soja, com embarque em dezem-
bro/19, passou de -US$ 15,00/tonelada curta no 
dia 31 de outubro para -US$ 5,00/tonelada curta 
no dia 14 de novembro. O avanço elevou a mar-
gem de lucro das indústrias. Tomando-se como 
base os valores FOB porto de Paranaguá para o 

embarque em dezembro/19, o Crush Margin pas-
sou de US$ 1,64/tonelada no dia 31 de outubro 
para US$ 25,46/tonelada no dia 14 de novembro. 
 A alta nos prêmios domésticos se 
deve também à maior demanda externa pelo 
subproduto nacional. Neste caso, consumi-
dores estrangeiros foram atraídos pela signi-
ficativa valorização de 4,4% do dólar frente 
ao Real na parcial de novembro, que finalizou 
a R$ 4,19 no dia 14 – o segundo maior valor 
do Plano Real, em termos nominais. Diante dis-
so, na média das regiões acompanhadas pelo 
Cepea, os preços de farelo de soja subiram 
2,6% entre 31 de outubro e 14 de novembro. 
 

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

1ª quinzena 
de 

novembro
1.264,59

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

1ª quinzena 
de 

novembro
42,81

Fonte: Cepea-Esalq/USP.


