
BOLETIM DO

LEITE
Uma publicação do CEPEA - ESALQ/USP
Ano 25 nº 292 | OUTUBRO - 2019
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada - ESALQ/USP OUTUBRO

2019



2

BOLETIM DO LEITE |  OUTUBRO DE 2019 - ANO 25 - Nº 292

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

Os preços do leite pagos ao produtor apresentam 
tendência sazonal de queda a partir de setem-
bro, devido ao aumento da produção no Sul do 

País e ao retorno das chuvas no Sudeste e no Centro-O-
este. No entanto, neste ano, o movimento do mercado 
está atípico para o período. De acordo com a pesquisa 
do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), o preço pago ao produtor em setembro, refe-
rente ao leite entregue em agosto, registrou alta de 2% 
– ou 3 centavos – na “Média Brasil” líquida1, atingin-
do R$ 1,3728/litro, em termos reais (deflacionado pelo 
IPCA de setembro/19). A expectativa de agentes do setor 
é de que, em outubro, os preços se mantenham estáveis. 
 Apesar da elevação da captação no Sul em agos-
to (que empurrou o Índice de Captação Leiteira – ICAP-L 
para registral alta de 7,7% frente ao mês anterior), o vo-
lume de leite não foi suficiente para abastecer o mercado. 
Agentes relataram que o atraso das chuvas no Sudeste 
e no Centro-Oeste contribuiu para limitar o crescimento 
da oferta, o que intensificou a concorrência dos laticínios 
pela compra de matéria-prima, criando um cenário pon-
tual e atípico de valorização para os derivados lácteos em 
agosto e para o preço do leite no campo em setembro. 
 A lenta retomada da produção nesta primavera 
tem dificultado a previsão de oferta e gerado especula-
ções entre agentes do setor. Havia a expectativa de que, 
em setembro, a captação se elevaria substancialmente, o 
que ajudou a reduzir os preços do leite spot (negociado 
entre indústrias) e levou atacadistas a pressionar as co-
tações dos derivados lácteos. Em Minas Gerais, o preço 
do leite spot caiu 6,3% de agosto para setembro, che-
gando a 1,4433/l. O UHT e a muçarela negociados no 
atacado paulista se desvalorizaram 2,41% e 3,59%, 
respectivamente (ver seção Derivados, na página 5). 

 Para lidar com o consumo enfraquecido, as em-
presas mudaram suas estratégias de processamento e 
operam com estoques justos durante o mês de setembro. 
A maior exportação de leite em pó (ver seção Mercado In-
ternacional, na página 6) também colaborou para drenar 
volumes da indústria. Mesmo com a queda nos preços de 
derivados e do spot, os laticínios mantiveram as negocia-
ções de outubro em patamares próximos aos observados 
em setembro devido à competição por matéria-prima. 
 É importante lembrar que os preços do leite no 
campo são influenciados pelos mercados de derivados e 
spot, com atraso de um mês nesse repasse de tendên-
cia. Isso quer dizer que o preço pago ao produtor em 
novembro (relativo à captação de outubro) é influencia-
do pelas cotações dos derivados e do spot de outubro. 
 
LEITE SPOT: Com oferta limitada, preços registram li-

geira alta em outubro

Em outubro, o mercado de leite spot registrou al-
tas brandas dos preços negociados nos estados de 
Goiás, Minas Gerais e São Paulo, devido à queda ex-

pressiva do volume ofertado, ao mesmo tempo em que a 
demanda reagiu na segunda metade do mês. Em Goiás, 
o preço atingiu R$ 1,4345/litro (aumento de 0,7%); em 
Minas Gerais, R$ 1,4306/litro (alta de 1,7%), e em São 

Paulo, R$ 1,4566/litro (alta de 3%).
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Por Natália Grigol e Juliana Santos

¹ Considera os preços do leite recebido por produtores 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 setembro/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em SETEMBRO/19 
referentes ao leite entregue em AGOSTO/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 1,2328 1,4139 1,6240 1,1246 1,2969 1,4984 -1,90% -1,89%

Média Estadual - RS 1,1779 1,3649 1,5836 1,0839 1,2608 1,4771 -1,46% -1,47%

SC
Oeste Catarinense 1,3027 1,4105 1,5731 1,2009 1,3060 1,4629 0,77% 1,07%

Média Estadual - SC 1,2989 1,4093 1,5731 1,2000 1,3056 1,4629 0,79% 1,09%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,2700 1,5083 1,5565 1,2459 1,4761 1,5226 -3,20% -3,15%

Oeste Paranaense 1,2521 1,5599 1,6252 1,2089 1,4534 1,5125 -1,60% -1,32%

Sudoeste Paranaense 1,2727 1,4785 1,5704 1,1948 1,3779 1,4670 0,39% 0,66%

Média Estadual - PR 1,2366 1,4564 1,5846 1,2072 1,3939 1,5087 2,82% 2,91%

SP

São José do Rio Preto 1,3795 1,5447 1,6673 1,2927 1,4508 1,5672 0,96% -0,58%

Campinas 1,3307 1,5140 1,5649 1,2634 1,4276 1,4776 3,46% 3,96%

Vale do Paraíba Paulista * 1,5193 1,5034 * 1,4775 1,4713 1,50% 0,18%

Média Estadual - SP 1,3432 1,5048 1,5591 1,2822 1,4434 1,5077 0,54% 0,49%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2680 1,5400 1,6408 1,1851 1,4271 1,5168 2,30% 2,59%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3524 1,4903 1,5674 1,3025 1,4227 1,4862 2,04% 0,81%

Vale do Rio Doce 1,3099 1,4166 1,5619 1,2019 1,3055 1,4592 0,98% 1,78%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2778 1,4867 1,6072 1,1613 1,3670 1,4822 4,62% 5,01%

Zona da Mata 1,2885 1,4151 1,5332 1,1993 1,3238 1,4391 1,29% 0,56%

Média Estadual - MG 1,2961 1,4975 1,6053 1,2063 1,3933 1,4930 2,59% 2,64%

GO
Centro Goiano 1,3994 1,4949 1,6016 1,2794 1,3720 1,4757 1,48% 1,64%

Sul Goiano 1,2633 1,4501 1,5730 1,1571 1,3388 1,4626 1,43% 1,44%

Média Estadual - GO 1,3004 1,4674 1,5837 1,1905 1,3520 1,4683 1,67% 1,75%

BA
Sul Baiano * 1,3838 * * 1,2627 * -1,38% -0,88%

Média Estadual - BA 1,3756 1,3833 1,3857 1,2528 1,2600 1,2631 -1,40% -0,92%

MÉDIA BRASIL 1,2856 1,4732 1,5877 1,1974 1,3728 1,4821 1,85% 1,94%
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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 1,4106 1,5661 1,5954 1,2465 1,4648 1,5058 0,03% -0,40%

ES Média Espírito Santo 1,3200 1,3672 1,4738 1,2305 1,2753 1,3812 0,60% 0,54%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,2824 1,3155 - 1,2381 1,2600 - 7,63% 7,85%

CE Média Ceará 1,3986 1,3992 * 1,2899 1,3578 * 0,63% 1,10%

PE Média Pernambuco 1,3965 1,4108 1,4465 1,2822 1,3435 1,3895 0,77% 0,99%
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Os preços dos derivados lácteos negociados nos ata-
cados de São Paulo caíram de agosto para setem-
bro e se mantiveram em queda na primeira metade 

de outubro, pressionados pela demanda enfraquecida. Se-
gundo colaboradores do Cepea, os estoques de atacadis-
tas permanecem abastecidos, dificultando as negociações 
dos laticínios. Esses agentes da indústria, por sua vez, aca-
bam fazendo promoções, no intuito de escoar o derivado.  
 De agosto para setembro, o leite UHT se des-
valorizou 2,41%, fechando a R$ 2,47/litro. Para o quei-
jo muçarela, a queda na cotação foi de 3,59%, com a 
média passando para R$ 16,93/kg – esta foi o quin-
to mês consecutivo de baixa nos valores desse deri-
vado. Entre setembro/18 e setembro/19, o preço do 
leite longa vida apresenta forte baixa de 7,74% e o 
do queijo muçarela, de 9,74%, em termos reais (valo-

res foram deflacionados pelo IPCA de setembro/19). 
 Na primeira quinzena de outubro, os preços con-
tinuaram em queda, mas mostraram certa reação no iní-
cio da terceira semana do mês, o que pode sinalizar uma 
recuperação para as próximas semanas. Entre 1º e 15 de 
outubro, as cotações do leite UHT registraram média de 
R$ 2,40/litro, queda acumulada de 0,42% no período. Já 
o queijo muçarela foi negociado a média de R$ 16,87/
kg, ligeira alta acumulada de 0,17% nesta primeira quin-
zena. Para os próximos dias, agentes acreditam que os 
preços reajam devido ao baixo estoque nos laticínios. 
 Essa pesquisa conta com o apoio financei-
ro da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). 
 
 
 

Demanda estagnada pressiona valores em 
setembro
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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 setembro/2019.

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

Média de preços em setem-
bro/19

Variação (%) em relação a 
agosto/19

Variação (%) em relação a 
setembro/18

Leite UHT R$ 2,47litro 2,41% -7,74

Queijo muçarela R$ 16,39kg -3,59% -9,74%

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

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Ago Set % Ago Set % Ago Set % Ago Set % Ago Set % Ago Set %

Leite pasteurizado 2,31 2,33 0,58% 2,21 2,26 2,43% 2,20 2,15 -2,13% 2,55 2,53 -0,83% 2,24 2,27 1,22% 2,30 2,31 0,23%

Leite UHT 2,30 2,25 -2,29% 2,27 2,28 0,59% 2,42 2,37 -2,10% 2,11 2,13 1,26% 2,54 2,50 -1,68% 2,33 2,31 -0,91%

Queijo prato 18,12 18,08 -0,20% 20,41 20,29 -0,58% 17,73 17,80 0,36% 18,53 17,96 -3,08% 17,96 18,03 0,39% 18,55 18,43 -0,63%

Leite em pó int.(400g) 16,53 17,05 3,16% 17,10 17,17 0,41% 19,37 19,23 -0,69% 19,16 19,51 1,82% 16,61 16,45 -0,98% 17,75 17,88 0,73%

Manteiga (200g) 27,21 27,35 0,53% 26,38 26,25 -0,50% 24,50 24,93 1,78% 26,04 26,83 3,03% 25,04 25,50 1,81% 25,83 26,17 1,31%

Queijo muçarela 17,20 17,14 -0,38% 18,01 18,00 -0,08% 16,39 16,23 -0,97% 17,22 16,66 -3,27% 16,99 16,97 -0,12% 17,16 17,00 -0,96%
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Volumes importado e exportado aumentam em 
setembro

Por Juliana Cristina dos Santos

Diante da baixa oferta de matéria-prima no 
mercado doméstico, as importações de lei-
te aumentaram 25,6% entre agosto e setem-

bro, somando 12,8 mil toneladas no último mês. 
 As compras de leite em pó somaram 8,7 mil to-
neladas em setembro, volume 52% maior do que o re-
gistrado em agosto/19 e correspondente a 68% do total 
importado pelo País durante o mês. Esse cenário esteve 
atrelado ao aumento dos embarques provenientes do Mer-
cosul – Uruguai e Argentina elevaram em 73% e 41%, 
respectivamente, as exportações do produto para o Brasil. 
 Apesar do aumento dos embarques para o Brasil e 
da perspectiva de recuperação para a produção da matéria-
-prima, o Uruguai reduziu suas exportações totais de leite 
em pó em 25% frente ao mês anterior, totalizando 9,6 mil 
toneladas, segundo dados do Inale (Instituto Nacional de La 
Leche) – desse total, 50% foram destinados ao Brasil.  
 Quanto às exportações brasileiras, tam-
bém registaram alta no fechamento do mês. O volu-
me de produtos lácteos embarcado somou 2 mil to-
neladas, 10,8% acima do observado no mês anterior. 
 Os envios de leite condensado ao mercado inter-
nacional, especificamente, tiveram participação de 33,7% 
no total das vendas externas de setembro, somando 700 
toneladas, aumento de 41% frente ao volume expor-
tado no mês anterior. Nova Zelândia e Trinidad e Tobago 
foram os principais países de destino dessa mercadoria. 
 A estratégia das empresas brasileiras para driblar a 
baixa demanda por produtos lácteos no mercado interno foi 
destinar parte do volume captado para a produção de leite em 
pó e enviar o derivado para o mercado internacional. Dessa 
forma, as exportações do produto saltaram de 8 mil tonela-
das em agosto para 33 mil em setembro, aumento de 302%. 
 BALANÇA COMERCIAL – Em termos de receita, 
o saldo da balança comercial aumentou 19,4% de agosto 
para setembro, apresentando déficit de US$ 35,1 milhões. 
Em volume, houve aumento de 29% no déficit, que somou 
10,7 mil toneladas.

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - SETEMBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
SETEMBRO/19 
- AGOSTO/19 

Participação 
no total 

importado 
em SET/19

SET/19 – 
SET/18

Total 12.869 25,6% - 4,6%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

8.733 52,2% 67,9% 24,0%

Queijos 2.035 3,3% 15,8% -28,5%

Manteiga 393 32,6% 3,1% -17,5%

Leite modificado 43 -83,4% 0,3% -90,1%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - SETEMBRO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
SETEMBRO/19 
- AGOSTO/19 

Participação 
no total 

exportado 
em SET/19

SET/19 – 
SET/18

Total 2.076 10,8% - -25,5%

Leite condensado 700 40,9% 33,7% -13,6%

Creme de leite 449 -25,6% 21,6% -30,7%

Queijos 229 -22,5% 11,0% -31,2%

Leite fluido 157 -39,4% 7,6% 983,3%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

33 302,2% 1,6% -93,2%

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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Após 3 meses em queda, custos ficam estáveis em setembro
Por Yago Matias

Os custos de produção da pecuária leiteira regis-
traram estabilidade em setembro. O Custo Ope-
racional Efetivo (COE), que considera os gastos 

correntes da propriedade na “média Brasil” (BA, GO, 
MG, PR, RS, SC e SP), aumentou apenas 0,03% frente 
a agosto, e o Custo Operacional Total (COT), que en-
globa o COE, o pró-labore e as depreciações, 0,01%. 
 A leve alta nos custos foi influenciada prin-
cipalmente pelo aumento de 0,16% nos valores dos 
alimentos concentrados, que representam cerca de 
40% dos desembolsos anuais feitos pelos pecua-
ristas, seguindo o movimento de alta do milho e da 
soja. A subida nos preços dos grãos é consequência, 
em grande parte, da demanda interna firme, expor-
tações aquecidas e vendedores cautelosos.  
 Outro fator que influenciou o aumento dos 
custos de produção foram os reajustes nos preços do 

diesel e da gasolina nas refinarias da Petrobras. Os au-
mentos foram motivados pela elevação nas cotações 
do barril de petróleo no mercado internacional, após 
ataques à Arábia Saudita, maior exportador mundial 
da matéria-prima. Dessa forma, as operações realiza-
das dentro das propriedades, que envolvem o uso de 
máquinas agrícolas, tornaram-se mais caras.  
 Em contrapartida, os insumos utilizados na 
suplementação mineral se desvalorizaram 0,25% 
em setembro. Já o preço do leite registrou alta de 
2%, após dois meses consecutivos em queda, fa-
vorecendo a relação de troca ao produtor. Em se-
tembro, foram necessários 61,96 litros de leite 
para adquirir uma saca de 30 kg de sal mineral 90 
g de P, 1,25% a menos que no mês anterior. Já no 
comparativo com setembro do ano passado, o po-
der de compra do produtor aumentou em 6,20%. 

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: Clima preocupa vendedor e preços seguem em forte alta

As cotações de milho registraram au-
mento expressivo no mercado inter-
no na primeira quinzena de outubro. 

As altas refletem a retração de vendedores, 
que seguem preocupados com o clima seco 
no Brasil, mas úmido nos Estados Unidos. 
Neste cenário, as negociações do cere-
al seguem pontuais, pois vendedores es-
tão cautelosos em negociar grandes lotes.  
 Do lado de compradores, agen-
tes de regiões consumidoras como São 
Paulo e Santa Catarina têm encontrado 
dificuldade para adquirir novos lotes, já 
que as ofertas, tanto dessas regiões como 

de outros estados, estão restritas. Além 
disso, as cotações mais elevadas e os em-
barques aquecidos nos portos brasileiros 
também dificultam os negócios no físico. 
 Nesse cenário, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa avançou 7,1% no acumu-
lado de outubro, fechando a R$ 41,44 por 
saca de 60 quilos no dia 15. Nas demais 
regiões, os preços no mercado de balcão 
(preço pago ao produtor) apresentaram 
alta de 5,3% e, no mercado disponível 
(negociação entre empresas), de 5,8%. 
 
 

FARELO DE SOJA: Firme demanda eleva preços nos EUA e no BR 

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

Por Débora Kelen Pereira da Silva

A firme demanda global por farelo de 
soja elevou os preços na CME Group 
(Bolsa de Chicago) e na média das 

regiões brasileiras acompanhadas pelo 
Cepea, na primeira quinzena de outubro, 
em 3,6% e 1,5% respectivamente. A alta 
internacional se deve ao aumento no con-
sumo norte-americano por farelo de soja, 
que deve ser o maior da história dos EUA. 
Esse cenário elevou os preços brasileiros, 
que também foram impulsionados pelas 
maiores aquisições de suinocultores – a 
redução nas compras de avicultores, no en-
tanto, limitou o movimento altista no Brasil.  
 Além do maior consumo interno, as 
vendas ao mercado internacional estão mais 
aquecidas neste mês. A média diária dos 
embarques de farelo de soja está 25,33% 

maior que a de setembro e 52,69% superior 
à de outubro/18, conforme dados da Secex. 
 O significativo aumento no consu-
mo interno por óleo tende a elevar a produ-
ção de farelo, estimada pela Conab em 35,26 
milhões de toneladas na safra 2019/20, 6% 
a mais do que na anterior. Assim, as indús-
trias, mais uma vez, têm o desafio de esco-
ar o farelo, que tem consumo estimado em 
17,8 milhões de toneladas nesta temporada, 
9,2% acima das 16,3 milhões de toneladas 
esperadas na 2018/19. As exportações são 
previstas em 16,2 milhões de toneladas, au-
mento de 1,9% sobre a anterior. Ainda as-
sim, o estoque final do farelo é estimado em 
3,36 milhões de toneladas, 60,5% a mais 
que o previsto para a safra 2018/19 (2,09 
milhões de toneladas), conforme a Conab. 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.


