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O preço do leite no campo deve fechar em queda 
em novembro, interrompendo, portanto, o mo-
vimento de alta que vem sendo verificado des-

de junho. Pesquisas do Cepea ainda em andamento 
apontam que a desvalorização do leite captado em ou-
tubro e recebido por produtores em novembro pode fi-
car entre 5% e 7% quando comparado ao mês anterior. 
 Os valores do leite no campo obedecem a uma 
tendência sazonal, relacionada às disponibilidades de 
chuvas e pastagem. Isso significa que, tipicamente, é 
esperado que, no fim do ano, ocorra essa inversão da 
tendência. No entanto, em 2020, a retomada da produ-
ção não tem ocorrido de forma intensa, já que as con-
dições climáticas foram menos favoráveis. Mesmo assim, 
nas primeira e segunda quinzenas de outubro, houve 
maior oferta de leite spot (negociado entre indústrias) 
em Minas Gerais, de modo que a média mensal caiu 
16,8% frente à de setembro/20, indo para R$ 2,23/litro. 
 Mas, de acordo com agentes consultados pelo 
Cepea, a redução das cotações no campo esteve mais atre-
lada à pressão dos canais de distribuição sobre as negocia-
ções de lácteos com as indústrias, uma vez que o consumo 
esteve enfraquecido, em função dos altos patamares de 
preços atingidos pelos derivados nos últimos meses. Como 
consequência, houve a diminuição dos preços médios de 

derivados importantes para a formação do preço ao produ-
tor, como leite longa vida (UHT), muçarela e leite em pó em 
outubro (ver seção Derivados, na página 5). É importante 
destacar que, mesmo com estoques enxutos de lácteos, a 
valorização intensa de vários gêneros alimentícios nos úl-
timos meses tem pesado sobre a decisão de consumo do 
brasileiro, o que também resulta em maior competição en-
tre redes varejistas para atrair clientes com preços baixos. 
 PERSPECTIVAS – A grande dificuldade para o se-
tor neste final de ano está em equalizar a demanda, sen-
sível aos elevados patamares de preços dos lácteos, com 
a oferta que deve seguir restrita, já que a ocorrência de 
La Niña deve impactar negativamente a atividade leiteira 
nos próximos meses. Além disso, as expressivas altas dos 
custos de produção nos últimos meses (atreladas, sobretu-
do, à valorização dos grãos) impossibilitam investimentos 
na atividade, além de já comprometerem as margens dos 
produtores, visto que ocorrem em um momento muito sen-
sível de redução da receita (ver seção Custos de Produção, 
na página 7). Outro agravante para a situação é a valoriza-
ção da arroba nos últimos meses, que acaba estimulando 
o abate de fêmeas. Assim, a produção de leite pode não se 
recuperar no verão, como em outros anos, o que pode frear 
o movimento de queda no campo.   

Preço do leite captado em outubro e pago em 
novembro deve registrar queda
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Por 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/20).
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Tabela 2 - Preços recebidos pelos produtores (líquido) em OUTUBRO/20 referentes ao leite entregue em 
SETEMBRO/20 - 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 líquido médio do 

menor estrato de produção  
(< 200 l/dia)"

Preço líquido médio
"Preço líquido médio do maior 

estrato de produção  
(> 2000 l/dia)"

Variação mensal do preço 
líquido médio

RS Média Rio Grande do Sul 1,8906 2,0808 2,2567 4,06%

SC Média Santa Catarina 2,0062 2,1274 2,2505 3,10%

PR
Centro Oriental Paranaense 1,6929 1,9936 2,0188 3,22%

Oeste Paranaense 2,0345 2,2294 2,3335 5,29%

Média Paraná 1,9291 2,1482 2,2261 3,87%

SP
São José do Rio Preto 1,9469 2,1841 2,3927 4,13%

Campinas 1,8549 2,1070 2,1931 2,24%

Média São Paulo 1,9371 2,1071 2,2571 4,46%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 2,0043 2,1918 2,2751 -2,68%

Sul/Sudoeste de Minas 1,9711 2,1820 2,2707 2,53%

Vale do Rio Doce 1,8948 2,0093 2,1510 0,96%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,8406 2,1357 2,3051 2,01%

Zona da Mata 1,9425 2,1159 2,3010 2,60%

Média Minas Gerais 1,9447 2,1561 2,2696 0,10%

GO
Sul Goiano 2,0523 2,2456 2,3379 0,47%

Média Goiás 2,1198 2,2571 2,3129 0,13%

BA Média Bahia 1,9457 2,1201 2,3209 6,41%

MÉDIA BRASIL 1,9661 2,1586 2,2704 1,25%
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S

Mesorregião
"Preço líquido médio do menor 

estrato de produção  
(< 200 l/dia)"

Preço líquido médio
"Preço líquido médio do 

maior estrato de produção  
(> 2000 l/dia)"

Variação mensal do preço líquido 
médio

RJ Média Rio de Janeiro 1,9957 2,1702 2,2805 7,31%

ES Média Espírito Santo 1,8696 1,9822 * 1,81%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,8585 1,9183 - -0,90%

CE Média Ceará * * * -

PE Média Pernambuco * * * -
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Depois de registrarem consecutivas altas entre maio e 
setembro, as cotações dos derivados lácteos recebi-
das pelas indústrias recuaram em outubro, devido à 

maior pressão dos canais de distribuição por preços mais 
atrativos. Agentes consultados pelo Cepea afirmaram que 
as negociações mais truncadas em outubro se deram pela 
dificuldade da demanda em absorver a valorização dos 
lácteos, que atingiram patamares muito elevados nos úl-
timos meses. Destaca-se, no entanto, que os estoques se-
guiram limitados, tendo em vista a baixa oferta de leite no 
campo, em função do menor volume de chuvas no período.  
 De acordo com as pesquisas realizadas pelo Ce-
pea, com o apoio financeiro da OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras), os preços do leite longa vida, 
do queijo muçarela e do leite em pó (400g) comerciali-
zados no atacado de São Paulo recuaram 11,4%, 8,4% 
e 0,9% de setembro para outubro, respectivamente. 
 Ainda assim, as cotações permaneceram em 
patamares elevados quando comparadas às do mes-
mo período do ano anterior. O leite UHT foi negociado 

na média de R$ 3,14/litro em outubro, aumento real de 
28,3% em relação à de outubro/19. O queijo muçare-
la e o leite em pó (400g) tiveram médias de R$ 26,75/
kg e de R$ 24,31/kg, respectivamente, sendo 28,3% e 
45,1% acima das verificadas em outubro de 2019 (os 
valores foram deflacionados pelo IPCA de outubro/20). 
 NOVEMBRO – Pesquisas do Cepea apontam que, 
na primeira quinzena de novembro, a demanda por deriva-
dos seguiu enfraquecida. As médias parciais para novem-
bro (considerando dados até 13/11) foram de R$ 2,95/litro 
para o leite UHT, de R$ 25,07/kg para o queijo muçarela e 
de R$ 23,47/kg para o leite em pó (400g), valores 6,2%, 
5,8% e 3% menores que as respectivas médias mensais de 
outubro/20. Agentes consultados pelo Cepea informaram, 
contudo, que os estoques de derivados seguiram reduzi-
dos, o que pode limitar o movimento de queda e/ou sus-
tentar as cotações na segunda quinzena do mês.  
 
 
 
 

Lácteos se desvalorizam em outubro
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Por Débora Zanatta e Beatriz Pina

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

 Tabela 1 - Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de outubro/2020) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preço em 
OUTUBRO/20

Variação real (%) em 
relação a OUTUBRO/19

Variação real (%) em 
relação a SETEMBRO/20

Leite UHT R$ 3,1356/litro 28,27% -11,4%

Queijo Muçarela R$ 26,7456/kg 52,23% -8,44%

Leite em pó R$ 24,3067 /kg 45,05 % -0,86%

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Valores reais, deflacionados pelo IPCA de outubro/2020.

Tabela 2 -  Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações no mês de outubro em relação a setembro de 2020

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

set out % set out % set out % set out % set out % set out %

Leite pasteurizado 3,33 3,21 -3,85% 2,97 2,84 -4,40% 2,63 2,67 1,49% - - - 2,92 2,83 -2,88% 2,78 2,71 -2,31%

Leite UHT 3,61 3,20 -11,6% 3,54 3,28 -7,36% 3,53 3,26 -7,81% 3,69 3,43 -6,91% 3,56 3,09 -13,12% 3,59 3,25 -9,35%

Queijo prato 30,36 29,97 -1,28% 31,07 29,15 -6,18% 30,14 27,68 -8,16% 30,92 27,95 -9,60% 31,02 28,20 -9,11% 30,70 28,59 -6,88%

Leite em pó int. 
(400 g)

22,45 21,23 -5,46% 22,98 22,80 -0,79% 23,54 22,88 -2,80% 23,50 23,71 0,92% 29,52 23,93 -18,94% 24,40 22,91 -6,10%

Manteiga (200 g) 31,06 30,69 -1,19% 27,66 27,80 0,54% 28,06 27,38 -2,44% 32,90 30,49 -7,31% 27,49 28,05 2,04% 29,43 28,88 -1,87%

Queijo muçarela 30,34 27,52 -9,30% 29,86 28,76 -3,68% 27,76 25,32 -8,79% 29,72 26,89 -9,53% 29,55 26,68 -9,71% 29,45 27,03 -8,19%
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Após cinco meses de alta, importações recuam 
Por Munira Nasrrallah e Juliana Santos

Depois de cinco meses consecutivos de au-
mento nas importações de lácteos, em ou-
tubro, o total adquirido pelo Brasil re-

cuou 3,5% frente ao mês anterior, com volume 
de 22,3 mil toneladas, segundo dados da Secex. 
 A queda nas importações esteve associa-
da à diminuição nas compras de queijos e do soro 
de leite. Além disso, o dólar valorizado (média de 
R$ 5,63 em outubro) e os consequentes patama-
res elevados das cotações no mercado externo le-
varam importadores a reduzirem as aquisições. 
 As aquisições dos queijos somaram 3,8 mil to-
neladas, enquanto as do soro de leite foram de 1,8 mil 
toneladas, recuos de 2,5% e 28,6%, respectivamente, 
na comparação com o mês anterior. Por outro lado, a 
importação de leite em pó, que representou 73,7% das 
compras, totalizou 16,5 mil toneladas, com elevação de 
apenas 1,1% em relação a setembro/20 e fortes 216,6% 
acima do registrado no mesmo período de 2019. 
 Quanto às exportações brasileiras de deriva-
dos lácteos, o volume aumentou 27,6% em relação 
a setembro, totalizando 3,57 mil toneladas. Até ago-
ra, outubro foi o mês com a maior quantidade vendi-
da no mercado internacional neste ano. Este cenário 
esteve atrelado ao aumento dos embarques de leite 
condensado, que duplicaram de setembro para outu-
bro, com total de 1,5 mil toneladas. Os principais des-
tinos foram o Chile e Trinidad e Tobago, adquirindo 
30,8% e 28,4% dessa quantidade, respectivamente. 
 O recuo nas cotações de derivados lácteos no 
mercado doméstico e a taxa de câmbio atrativa tam-
bém impulsionaram as exportações nacionais em ou-
tubro, mesmo com a oferta de matéria-prima limitada. 
 Quanto ao leite em pó, as vendas subi-
ram 446% frente a setembro, totalizando 54 tone-
ladas – com representação de 1,5% das compras.  
 BALANÇA COMERCIAL – Em termos de valores 
totais, a balança comercial apresentou déficit de US$ 
59,6 milhões em outubro, redução de 8,4% frente ao re-
gistrado de setembro/20. Em volume, o déficit se reduziu 
7,8% de setembro para outubro, a 18,8 mil toneladas. 
 

Gráfico 1 - Exportações e importações de lácteos (US$)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - OUTUBRO/20

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
OUTUBRO/20 - 
SETEMBRO/20 

Participação 
no total 

importado em 
OUTUBRO/20

OUTUBRO/20 
– OUTUBRO/19

Total 22.337 -3,5% - 122,8%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

16.461 1,1% 73,7% 216,6%

Queijos 3.783 -2,5% 16,9% 50,7%

Soro de leite 1.789 -28,6% 8,0% -5,2%

Manteiga 75 -33,5% 0,3% -51,8%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - OUTUBRO/20

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
OUTUBRO/20 – 
SETEMBRO/20

Participação 
no total 

exportado em 
OUTUBRO/20

OUTUBRO/20 
– OUTUBRO/19

Total 3.578 27,6% - 79,6%

Leite condensado 1.520 100,3% 42,5% 147,9%

Creme de leite 429 -50,1% 12,0% -38,7%

Queijos 311 -23,0% 8,7% 2,1%

Leite fluido 182 -27,3% 5,1% 114,8%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

54 446,6% 1,5% 319,3%

Notas: (1). Consideram-se os produtos do Capítulo 4 da NCM mais leite modificado 
e doce de leite. Fonte: Comex / Elaboração: Cepea.

Elaboração: Cepea-Esalq/USP.
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Com nova alta em outubro, custos sobem mais 
de 13% no ano

Por Rodolfo Jordão

Os custos de produção da atividade leiteira 
subiram 3,18% entre setembro e outubro 
na “média Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC 

e SP) e, no ano (até outubro), o avanço já chega a 
13,24%. A valorização do concentrado continua 
sendo o principal impulso aos custos: em outubro, 
a alta foi de 6,71% e, nos 10 meses de 2020, de 
26,5%. Outro insumo que também contribuiu para 
este cenário foi a suplementação mineral, que regis-
trou elevações de 2,27% e de 12,24% nos preços 
nos comparativos mensal e anual, respectivamente. 
 A valorização do concentrado, por sua vez, 
está atrelada aos altos patamares das cotações da 
soja e do milho. O Indicador da soja ESALQ/BM&FBo-
vespa – Paranaguá) subiu 13,06% em outubro em 
relação a setembro, enquanto o Indicador do milho 
ESALQ/BM&FBovespa) avançou 21,06%. Os estados 

que tiveram as altas mais expressivas nos valores 
do concentrado em outubro foram Santa Catarina 
(12,33%), Bahia (11,16%) e Minas Gerais (10%). 
 Quanto à suplementação mineral, Goiás e 
Bahia registraram os aumentos mais significativos, de 
6,11% e 4,9%, nessa ordem, em outubro. O aumento 
de 4,26% do dólar frente ao Real entre um mês e ou-
tro continuou valorizando o insumo para o pecuarista. 
 O preço do leite subiu 1,25% na “média Brasil” 
em outubro; no entanto, a forte valorização do milho 
piorou a relação de troca do pecuarista. No mês, para 
adquirir uma saca de 60 kg do milho foram necessários 
33,68 litros de leite e, no mês anterior, 28 litros.  
 
 
 
  

Foto: Bento Viana/Senar.Foto: Bento Viana/Senar.
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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: Negócios estão em ritmo lento no Brasil

As negociações envolvendo milho es-
tiveram lentas na primeira quinzena 
de novembro no mercado brasileiro. 

Diante do elevado patamar de preço, com-
pradores adquiriram apenas pequenos lotes. 
Muitos produtores, por sua vez, seguiram 
retraídos, aguardando valorizações mais 
expressivas, fundamentados no clima ad-
verso e na possível redução na safra verão.  
 Entre 30 de outubro e 13 de no-
vembro, nas regiões acompanhadas pelo 
Cepea, as cotações subiram 4,4% no mer-
cado de balcão (pago ao produtor) e 2,5% 
no de lotes (negociações entre empresas).   
 As altas foram sustentadas especial-
mente pelas valorizações no Sul e no Centro-

-Oeste do País. Na primeira região, produtores 
seguem atentos às condições climáticas e ao 
possível impacto no desenvolvimento na safra 
verão. Já no Centro-Oeste, é a baixa disponi-
bilidade que mantém os patamares elevados. 
 Por outro lado, na região consu-
midora de Campinas (SP), compradores se-
guiram atentos à desvalorização do dólar, o 
que pode diminuir a atratividade nos portos 
brasileiros. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
(Campinas – SP) recuou 1,4% no acumulado 
de novembro (até o dia 13), fechando a R$ 
80,74/saca de 60 kg no dia 13. A moeda nor-
te-americana recuou consideráveis 4,7% no 
mesmo período, a R$ 5,477 na sexta-feira, 13. 
   

FARELO DE SOJA: Preços atingem recorde real 

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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Indicador - Campinas-SP, 
em R$/sc de 60 kg

Campinas - SP, 
em R$/tonelada

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Débora Kelen Pereira da Silva

janeiro 51,07

fevereiro 51,69

março 57,41

abril 52,92

maio 50,12

junho 47,76

julho 49,7

agosto 56,62

setembro 60,06

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

A firme demanda por farelo de soja levou 
os preços a atingirem recordes reais 
na primeira quinzena de novembro no 

mercado brasileiro. Além da procura interna, 
a baixa oferta do grão, visto que indústrias 
têm tido dificuldades na aquisição, e o possí-
vel consumo global recorde na safra 2020/21 
(segundo o USDA, de 250,19 milhões de to-
neladas) também influenciaram as elevações. 
 Com a isenção de impostos de im-
portação de soja e derivados de países fora 
do Mercosul e a boa margem de lucro das 
indústrias, algumas fábricas intensificaram as 
aquisições do grão para continuar abastecen-
do o mercado nacional de derivados. Assim, 
embora a demanda por farelo siga elevada, 
consumidores relataram maior facilidade 

nas compras, mesmo que a preços maiores. 
Isso trouxe certo alívio para os agentes que 
temiam o desabastecimento do derivado. 
 Na média das regiões acompanha-
das pelo Cepea, os preços do farelo de soja 
subiram 10,7% entre outubro e a parcial de 
novembro e expressivos 74,2% entre novem-
bro de 2019 e de 2020, em termos reais (va-
lores deflacionados pelo IGP-DI de out/20). 
 A valorização dos futuros na CME 
Group (Bolsa de Chicago) também influen-
ciou as cotações domésticas. O primeiro ven-
cimento do farelo de soja subiu 4,9% entre 
outubro e a parcial de novembro e 26,3% em 
um ano, com média de US$ 385,60/tonelada 
curta (US$ 425,05) na parcial deste mês – o 
maior valor nominal desde jun/16.  

janeiro 1.346,85

fevereiro 1.360,06

março 1.539,37

abril 1.614,90

maio 1.684,58

junho 1.706,84

julho 1.752,20

agosto 1.885,29

setembro 2.053,72

outubro 72,71

1ª quinzena 
de novembro

80,86

outubro 2.403,05

1ª quinzena 
de novembro

2.664,86


