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A oferta de leite no mercado brasileiro deve seguir 
limitada em 2020, especialmente no primeiro 
trimestre, o que pode sustentar os preços pagos 

ao produtor em patamares mais elevados. Segundo 
pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada), da Esalq/USP, essa pers-
pectiva está fundamentada na possível alta dos custos 
de produção e no recente maior abate de matrizes. 
 No caso dos custos de produção, os preços do 
milho e do farelo de soja, componentes da ração, têm 
subido no mercado brasileiro. O aumento dos valores do 
milho está atrelado ao forte ritmo das exportações do 
cereal. Há também que se considerar que, num cenário 
de incentivo à produção de combustíveis renováveis, 
o milho tem sido cada vez mais utilizado para a pro-
dução de etanol, o que pode reforçar o movimento de 
valorização desse cereal.  Quanto ao farelo, a demanda 
do setor pecuário pelo derivado de soja pode se aque-
cer neste ano, resultando em altas nos preços. Além 
disso, o dólar em patamar elevado aumenta o interesse 
pela comercialização desses insumos no mercado ex-
terno. Esse cenário pode prejudicar a relação de troca 
do pecuarista, principalmente no primeiro semestre. 
 No caso do abate de matrizes, a atratividade da 
pecuária de corte no encerramento de 2019 – em no-
vembro, os preços da arroba do boi atingiram recordes 
reais da série histórica do Cepea – levou muitos produ-
tores a mandarem precocemente fêmeas para o abate. 
Também deve-se levar em conta que, dada a alta nos 
preços dos bezerros, é possível que produtores de leite 
invistam na criação destes animais e passem a destinar 
maior parte da produção de leite para a sua alimentação. 

 Embora seja delicado projetar o potencial de 
oferta de uma atividade que se ajusta diariamente, 
como no caso do leite, 2020 pode continuar a ser um 
ano difícil para a recuperação da produção. É impor-
tante lembrar também que, com a valorização do dó-
lar, as importações de leite em pó são desestimuladas, 
o que pode diminuir a disponibilidade de leite às in-
dústrias. O levantamento do Cepea mostra que, neste 
início de ano, a concorrência entre empresas para ga-
rantir a compra de matéria-prima e abastecer seus es-
toques têm se elevado, resultando em altas de preços. 
 A dificuldade em se elevar a produção tem 
se mostrado como um gargalo estrutural para o se-
tor. A principal limitação ao pecuarista é realizar in-
vestimentos de longo prazo frente às incertezas no 
curto prazo, o que inclui a volatilidade das cotações. 
Estas, por sua vez, dependem de um delicado equilí-
brio entre a oferta no campo e o consumo de deriva-
dos lácteos. Em 2019, por exemplo, a previsibilidade 
do mercado foi afetada por duas forças antagônicas: 
oferta enxuta e retração da demanda – as quais le-
varam a uma curva de preços atípica no ano passado. 
 Ainda que as expectativas para a produção em 
2020 sejam cautelosas, é importante ressaltar que a 
perspectiva de crescimento do PIB acima de 2% é um 
fator positivo para diminuir as incertezas. Como o con-
sumo de lácteos está diretamente ligado ao aumento 
da renda, o crescimento econômico pode melhorar as 
margens da indústria (espremidas em 2019) e permitir 
que os preços ao produtor se mantenham em patama-
res elevados, mas mais alinhados ao padrão sazonal. 
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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 dezembro/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em DEZEMBRO/19 
referentes ao leite entregue em NOVEMBRO/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 Média Rio Grande do Sul 1,1962 1,3717 1,5491 1,0813 1,2592 1,4458 0,14% -0,14%

SC Média Santa Catarina 1,2702 1,4096 1,5782 1,2234 1,3464 1,5183 -0,82% 1,90%

PR
Centro Oriental Paranaense 1,3246 1,6010 1,6547 1,2959 1,5661 1,6183 5,98% 5,94%

Oeste Paranaense 1,2923 1,4645 1,6603 1,1840 1,3687 1,5837 1,30% 1,29%

Média Paraná 1,2512 1,4344 1,5943 1,2099 1,3901 1,5575 0,70% 1,70%

SP
São José do Rio Preto 1,3224 1,4912 1,6191 1,2394 1,4050 1,5315 -1,49% -1,77%

Campinas 1,2981 1,5110 1,5949 1,2274 1,4206 1,4964 -2,36% -1,82%

Média São Paulo 1,3256 1,5044 1,6357 1,2525 1,4196 1,5466 0,40% 0,11%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2554 1,4862 1,5916 1,1725 1,3767 1,4687 -0,80% -0,83%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3042 1,4677 1,5495 1,2684 1,3983 1,4585 0,77% 0,74%

Vale do Rio Doce 1,2744 1,3787 1,4841 1,1686 1,2699 1,3757 -2,00% -2,19%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2518 1,4475 1,5841 1,1360 1,3291 1,4599 0,17% 0,17%

Zona da Mata 1,2253 1,3601 1,5489 1,1420 1,2713 1,4575 -0,82% -0,91%

Média Minas Gerais 1,2623 1,4555 1,5600 1,1767 1,3525 1,4468 -0,49% -0,39%

GO
Sul Goiano 1,1928 1,4155 1,5539 1,0977 1,3151 1,4553 0,05% 0,37%

Média Goiás 1,2003 1,4450 1,5598 1,1040 1,3366 1,4485 -0,24% -0,06%

BA Média Bahia 1,2900 1,4776 1,4804 1,1374 1,3550 1,3577 2,00% 2,23%

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 1,3856 1,6611 1,7755 1,2973 1,5515 1,6671 -0,75% -0,80%

ES Média Espírito Santo 1,2511 1,2977 1,3932 1,1634 1,2088 1,3027 -0,80% -0,59%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,3087 1,3500 - 1,2563 1,2885 - 0,20% 0,54%

CE Média Ceará 1,2941 1,4434 1,5510 1,2703 1,4031 1,4966 0,32% 0,41%

PE Média Pernambuco 1,3969 1,4983 1,5383 1,2694 1,4205 1,4652 0,94% 1,23%
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Após três meses consecutivos de quedas nos pre-
ços, em dezembro, o leite longa vida negociado 
no atacado de São Paulo registrou leve alta. A 

cotação média do mês, de R$ 2,4145/litro, subiu 0,11% 
em relação a novembro/19 e 9,4% frente ao mesmo 
período de 2018, em termos reais (deflacionado pelo 
IPCA de dezembro/19). Em 2019 (janeiro a dezembro), 
a cotação média do leite UHT recuou 3,7% frente ao 
ano anterior, fechando R$ 2,50/litro, em valores reais.  
 A comercialização na primeira quinzena de de-
zembro sustentou a leve alta do mês. Na segunda quin-
zena, por conta das festas de fim de ano, as cotações 
seguiram estáveis. Segundo colaboradores do Cepea, os 
estoques permaneceram controlados e houve dificulda-
de em negociar a patamares de preços mais elevados. 
 Os valores do queijo muçarela, por outro lado, 
apresentaram leve recuo de 0,25% de novembro para 
dezembro, fechando o mês com média de R$ 18,2219/
kg. Porém, comparado a dezembro/18 houve aumento 

de 4,1%. Em 2019 (janeiro a dezembro), os preços mé-
dios do queijo muçarela caíram 1,2% quando compa-
rado a 2018, fechando a R$ 17,91/kg, em valores reais. 
 
OUTROS DERIVADOS – De janeiro a dezembro de 2019, 
os preços do leite em pó fracionado (sachê de 400gr) se 
elevaram em 4,7% frente ao mesmo período de 2018. A 
manteiga (200gr) seguiu a mesma tendência, com aumen-
to de 2,1%. No entanto, as cotações do leite pasteurizado 
e do queijo prato recuaram 2,1% e 0,6%, respectivamente. 
 
JANEIRO – Para a primeira quinzena do ano, as cotações 
médias do leite UHT foram de R$ 2,38/litro, recuo de 1,2% 
frente ao preço médio de dezembro/19. Já o queijo muça-
rela se valorizou 2,4% na mesma comparação, com preço 
médio de R$ 18,65/kg (pesquisa realizada até o dia 15). 
Essa pesquisa conta com o apoio financeiro da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB). 

UHT registra leve alta em dezembro, após três 
meses em queda
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Por Munira Nasrrallah, Laiane Santos e Juliana 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 dezembro/2019.

 Tabela 1 - Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de dezembro/2019) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preços em 
dezembro/19

Variação (%) em relação a
dezembro/18

Variação (%) em relação a 
novembro/19

Leite UHT R$ 2,4145/litro 9,46% 0,11%

Queijo muçarela R$ 18,2219/kg 4,14% -0,25%

Tabela 2 - Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações no mês de dezembro em relação a novembro de 2019

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Nov Dez % Nov Dez % Nov Dez % Nov Dez % Nov Dez % Nov Dez %

Leite pasteurizado 2,32 2,33 0,51% 2,23 2,23 0,23% 2,14 2,17 1,16% 2,51 2,53 0,51% 2,25 2,30 2,44% 2,29 2,31 0,96%

Leite UHT 2,35 2,46 4,77% 2,26 2,29 1,65% 2,31 2,39 3,16% 2,10 2,18 3,44% 2,46 2,48 1,03% 2,30 2,36 2,79%

Queijo prato 18,17 18,69 2,86% 20,20 20,67 2,34% 18,03 18,35 1,73% 18,46 19,29 4,46% 19,02 19,43 2,17% 18,78 19,28 2,71%

Leite em pó int.(400g) 17,02 17,24 1,29% 16,55 17,02 2,88% 18,20 17,36 -4,65% 19,46 19,16 -1,58% 16,44 16,94 3,04% 17,54 17,54 0,05%

Manteiga (200g) 26,31 26,37 0,23% 25,69 26,12 1,66% 25,19 25,44 1,02% 27,01 27,66 2,40% 25,55 26,00 1,78% 25,95 26,32 1,42%

Queijo muçarela 17,51 17,92 2,34% 18,08 18,44 1,99% 16,11 16,88 4,79% 16,96 17,73 4,57% 17,66 18,12 2,63% 17,26 17,82 3,22%
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2019 termina com queda nas 
exportações e importações

Por Juliana Cristina dos Santos

Após o aumento dos volumes de produtos lácteos importados 
e exportados em novembro, o cenário se inverteu no último 
mês de 2019. Segundo dados da Secex, as importações so-

maram 10,3 mil toneladas em dezembro, 7,9% abaixo do registra-
do em novembro/19 e de 2% em relação ao último mês de 2018. 
Quanto aos embarques, o recuo foi de 8,9% frente ao mês anterior 
e de 25,6% no comparativo anual, totalizando 2 mil toneladas. 
 A redução nas compras ocorreu principalmente de-
vido ao recuo de 33,8% nas importações de queijos (que ti-
veram participação de 16,6% do total em dezembro), frente a 
novembro, totalizando 1,72 mil toneladas. O menor volume 
adquirido desses produtos se deve à menor procura por quei-
jos frescos e pela muçarela – as baixas nas compras foram 
de 53% e 48%, respectivamente, frente ao mês anterior. 
 Para o leite em pó, por outro lado, o cenário foi di-
ferente. Houve aumento de 5,4% entre novembro e dezem-
bro, totalizando 6,76 mil toneladas. O aumento da procura 
por leite em pó desnatado explica, em partes, a elevação nas 
compras. Devido à oferta restrita de matéria-prima no mer-
cado doméstico, o preço médio de importação desse produ-
to subiu 6,2% na comparação com novembro, a US$ 2,99/kg. 
 Em relação aos embarques de produtos lácte-
os brasileiros, o recuo esteve atrelado à menor exportação 
de leite condensado, creme de leite e queijos – juntos, par-
ticiparam com mais de 76% do total no último mês de 2019. 
 O volume embarcado de leite condensado totali-
zou 793 toneladas em dezembro, redução de 13,8% frente ao 
mês anterior. Para o creme de leite, o volume foi de 493 to-
neladas, diminuição de quase 20% no mesmo comparativo. 
 No balanço de 2019, as exportações de lácteos soma-
ram 24,5 mil toneladas, 6,2% acima do registrado no ano an-
terior. Parte do aumento esteve atrelado às maiores vendas de 
leite fluido e creme de leite no período. Já o volume importado 
totalizou 142,4 mil toneladas, recuo de 6,9% frente ao mesmo 
período de 2018. A baixa de 10,4% nas aquisições de leite em 
pó no ano foi o principal fator para o recuo no volume total. 
 
BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, a balan-
ça comercial recuou 13,9% de novembro para dezem-
bro, registrando déficit de US$ 27 milhões. Em volume, a 
baixa foi de 7,6% no déficit, somando 8,3 mil toneladas. 
 
 

Gráfico 1 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - DEZEMBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)

DEZEMBRO/19 
- 

NOVEMBRO/19 

Participação no 
total importado 

em 
DEZEMBRO/19

DEZEMBRO/19 
– 

DEZEMBRO/18

Total 10.345 -7,9% - -2,0%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

6.765 5,4% 65,4% 0,6%

Queijos 1.720 -33,8% 16,6% -26,4%

Manteiga 121 0,9% 1,2% -70,9%

Leite modificado 20 -93,8% 0,2% -88,9%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - DEZEMBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)

DEZEMBRO/19 
- 

NOVEMBRO/19 

Participação no 
total importado 

em 
DEZEMBRO/19

DEZEMBRO/19 
– 

DEZEMBRO/18

Total 2.003 -8,9% - -25,6%

Creme de leite 793 -13,8% 39,6% -33,7%

Leite condensado 493 -19,3% 24,7% -46,3%

Queijos 245 -0,6% 12,2% 14,3%

Leite fluido 160 18,5% 8,0% -22,8%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

11 -4,7% 0,6% 7,1%

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: Secex 

Elaboração: Cepea-Esalq/USP.
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Custos encerram 2019 com alta de 2,65% 
Por Ivan Barreto

Após registrar alta de 1,45% em dezembro de 
2019, o custo de produção do leite, represen-
tado pelos desembolsos do produtor, termina o 

ano com elevação de 2,65% na “média Brasil”, que 
considera os estados de BA, GO, MG, PR, RS, SC e 
SP. Os principais componentes que contribuíram para 
a alta nos custos foram mão de obra, com aumen-
to de 4,44%, adubos e corretivos (2,66%), concen-
trado (1,46%) e suplementação mineral (1,45%). 
 A valorização do dólar frente ao Real foi 
um dos destaques em 2019. Por um lado, teve pa-
pel principal, influenciando diretamente na elevação 
dos preços de fertilizantes e suplementos minerais, 
que têm matérias-primas com formação de preço 
baseada na moeda norte-americana. Por outro lado, 
foi coadjuvante, elevando a competitividade do milho 
brasileiro no cenário externo. Com isso, houve au-
mentos expressivos nas exportações, favorecendo o 

aumento das cotações do cereal no mercado interno. 
 Em resumo, o ano de 2019 pode ser dividido 
em dois momentos bem distintos. No primeiro semes-
tre, o produtor se viu em um cenário de recuperação 
de margens, com altas consecutivas no valor recebido 
pelo leite e estabilidade no preço da saca de milho. 
Já o segundo semestre foi marcado pela retração no 
fluxo de caixa das propriedades, uma vez que a receita 
foi penalizada pela queda no preço do leite, e os custos 
aumentaram com a disparada nas cotações do cereal. 
 Para 2020, as atenções seguem voltadas 
para o mercado de milho. Com o volume de esto-
ques reduzido no início do ano, a expectativa de 
aumento do consumo interno e o dólar valoriza-
do frente ao Real, há perspectiva de sustentação 
nos preços do cereal, o que pode encarecer o prin-
cipal custo da atividade leiteira, a nutrição animal. 
 

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: Forte ritmo de exportação em 2019 mantém preços elevados 

As cotações de milho seguiram firmes 
no mercado interno na primeira quin-
zena de janeiro, devido ao forte ritmo 

das exportações até o mês de dezembro 
e às preocupações com a disponibilidade 
do cereal entre janeiro e março/20. Isso 
porque as estimativas de estoques de pas-
sagem indicadas pela Conab neste mês 
apontam para 11,53 milhões de tonela-
das, a menor desde a temporada 2016/17.   
 Além disso, agentes consulta-
dos pelo Cepea também seguiram atentos 
às condições climáticas adversas no Sul do 
País, que podem diminuir o tamanho da sa-
fra verão 2019/20. De acordo com a Ema-

ter/RS, a falta de chuvas tem prejudicado o 
desenvolvimento das lavouras no estado. 
 Entre 30 de dezembro e 15 de ja-
neiro, os preços do cereal se elevaram em 
todas as praças acompanhadas pelo Cepea. 
Na média das regiões acompanhadas, os va-
lores no mercado de balcão (preço pago ao 
produtor) subiram 6,8% e no mercado dis-
ponível (negociação entre empresas), 6,7%. 
 Considerando-se a região consu-
midora de Campinas (SP), pequenos com-
pradores seguem sustentados as cotações no 
mercado interno. O Indicador ESALQ/BM&-
FBovespa subiu fortes 7,4% neste mês, fe-
chando a R$ 52,2/saca de 60 quilos no dia 15. 

FARELO DE SOJA: Consumidores se retraem e preços recuam

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

Por Débora Kelen Pereira da Silva

A comercialização de farelo de soja 
esteve em ritmo lento na primei-
ra quinzena de janeiro. Isso porque 

grande parte dos compradores domésticos 
está abastecida com lotes para consumo 
até a metade do próximo mês, pelo menos. 
Esse cenário é comum neste período, quan-
do a colheita do grão está se iniciando e o 
volume de oferta de derivados é incerto.  
 E, de fato, a oferta de farelo de soja 
está reduzida neste início de ano. Isso porque 
as indústrias vêm enfrentando dificuldades 

nas aquisições da matéria-prima desde o 
último trimestre de 2019 – muitas fábricas 
estão paradas e devem retomar as produções 
a partir do final do mês, quando começa a en-
trar maior volume de soja da safra 2019/20. 
 Na média das regiões acompa-
nhadas pelo Cepea, os preços de farelo de 
soja caíram 1,8% entre dezembro/19 e a 
primeira quinzena de janeiro/20. Vale ressal-
tar, no entanto, que, atualmente, os preços 
de farelo de soja estão 8% superiores aos 
de janeiro de 2019, em termos nominais. 

1ª quinzena 
de 

novembro
1.347,44

1ª quinzena 
de 

janeiro
50,43

Fonte: Cepea-Esalq/USP.


