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As cotações do leite ao produtor terminaram o ano 
de 2018 em queda, movimento que deve se persis-
tir em janeiro de 2019, segundo indicam pesquisa-

dores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada), da Esalq/USP. No entanto, a expectativa de 
agentes é de que já em fevereiro os preços possam sina-
lizar certa recuperação, fundamentados na oferta – que 
não está se elevando de forma intensa – e no aumento da 
competição entre empresas para assegurar matéria-prima.  
 Apesar de, no geral, 2018 ter sido um ano de va-
lorização do leite ao produtor, os custos de produção subi-
ram justamente nos meses em que a receita do pecuarista 
recuou, contexto que freou novos investimentos. Além 
disso, no final de 2018, as assimetrias de informações e 
ações especulativas diminuíam a confiança de produtores 
em seguir aumentando a produção, limitando a oferta já 
em janeiro. Assim, a expectativa é de que os preços fi-
quem acima dos patamares observados no início de 2018, 
mas abaixo dos negociados no começo de em 2017. 
 A produção de leite, contudo, pode ser estimu-
lada ao longo de 2019, tendo em vista a possível maior 
disponibilidade de grãos neste ano. Segundo pesqui-
sadores da área de grãos do Cepea, para a temporada 
2018/19, é esperado aumento na oferta de milho no Bra-
sil e no mundo. No Brasil, a elevação deve ocorrer devido 
aos maiores patamares de preços do cereal nos últimos 
meses e ao rápido semeio da soja na primeira safra, que 
favorecerá o cultivo da segunda temporada de milho. 
Com isso, deve haver aumento do excedente interno, 
mesmo com maior consumo, o que pode pressionar as 
cotações. Em termos mundiais, porém, a demanda deve 
aumentar mais que a oferta, pressionando os estoques e 
podendo elevar os preços internacionais. Espera-se, tam-
bém, aumento nas transações internacionais, o que deve 
ser uma boa alternativa para as exportações brasileiras. 
 Do lado da demanda, o mercado espera que a 
possível retomada de crescimento da economia (com in-
flação controlada, taxa de juros baixa e melhora do mer-
cado de trabalho) resulte em aumento no poder de com-

pra de brasileiros, o que, por sua vez, tende a aquecer o 
consumo de lácteos. Ainda que a expectativa de aumento 
do PIB seja de modestos 2,5%, a perspectiva de elevação 
do poder de compra do brasileiro aumenta as possibilida-
des de maior ajuste entre oferta e demanda, o que diminui 
as expectativas de preços despencando, especialmente 
no primeiro trimestre de 2019. No entanto, é importan-
te destacar que a sustentação desse cenário econômico 
favorável vai depender da habilidade do novo governo 
em aprovar medidas para controle dos gastos públicos. 
 Para o mercado internacional, o aumento da 
taxa de juros norte-americana para o ano de 2019 deve 
elevar o dólar, que pode ficar entre R$ 3,70 e R$ 3,80. 
Os preços internacionais dos lácteos podem estar ligeira-
mente menores em 2019, devido ao estoque elevado de 
leite em pó no final de 2018 e ao crescimento da produ-
ção da Nova Zelândia e dos Estados Unidos. Além disso, 
o consumo internacional pode se desacelerar, em função 
da disputa comercial entre China e Estados Unidos e da 
queda nos preços do petróleo. Assim, as importações de 
lácteos podem ser favorecidas. No que diz respeito às 
exportações, é possível maior participação brasileira no 
mercado mundial, por conta dos esforços conjuntos re-
alizados nos últimos anos por organizações do setor. 
 É importante destacar que, em 2019, passam a 
vigorar as novas Instruções Normativas (IN) 76 e 77, que 
especificam padrões de identidade e qualidade do leite cru 
refrigerado, do tipo A e do pasteurizado. As novas INs re-
presentam um marco legal acerca da qualidade do leite, de-
finindo critérios mais rígidos tanto para produtores quanto 
indústrias. Essas definições são importantes para elevar a 
qualidade do leite e dos lácteos e para aumentar a compe-
titividade do produto brasileiro no mercado externo. No en-
tanto, o atendimento desses critérios de qualidade exigirá 
esforço setorial, tendo em vista que nem todos os grupos 
de produtores e laticínios estão, neste momento, prepara-
dos para fazer as devidas adequações e, portanto, preci-
sarão buscar assistência imediata para seguirem viáveis. 
 

Preços devem se elevar em fevereiro de 2019
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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 - Preços médios recebidos pelo produtor (líquido), em valores reais (deflacionados pelo IPCA de dezembro/18)
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em DEZEMBRO/18 
referentes ao leite entregue em NOVEMBRO/18

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

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Preço Bruto
Inclusos frete e CESSR (ex-Funrural)

Preço Líquido
Var%
Bruto

Var%
Líquido

Mesorregião MÍnimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo % %

RS
Noroeste 1,1010 1,2767 1,5486 0,9857 1,1588 1,4267 -9,80% -11,01%

Centro-Oriental 0,9914 1,2098 1,2908 0,8984 1,1135 1,1934 -12,69% -13,47%

Média Estadual - RS 1,0868 1,2545 1,4840 0,9811 1,1462 1,3723 -10,31% -11,37%

SC

Oeste Catarinense 1,0617 1,2665 1,4456 0,9611 1,1629 1,3393 -9,99% -11,20%

Norte Catarinense/Vale do Itajaí 1,0969 1,2212 1,3220 0,9657 1,0881 1,1874 -8,76% -9,41%

Média Estadual - SC 1,0740 1,2648 1,4328 0,9725 1,1604 1,3260 -9,23% -10,33%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,3831 1,5887 1,6357 1,3585 1,5611 1,6074 -2,11% -2,12%

Oeste Paranaense 1,2600 1,3693 1,4729 1,1734 1,2812 1,3832 -6,71% -6,94%

Sudoeste Paranaense 1,2196 1,3763 1,5043 1,0954 1,2498 1,3759 -9,28% -10,36%

Média Estadual - PR 1,2499 1,3918 1,5180 1,1540 1,2939 1,4182 -7,32% -7,89%

SP

São José do Rio Preto 1,1389 1,3603 1,5158 1,0553 1,2735 1,4267 -8,52% -8,82%

Campinas 1,1915 1,4154 1,4930 1,0842 1,3048 1,3812 -12,86% -13,71%

Vale do Paraíba Paulista 1,3637 1,4567 1,5050 1,3230 1,4147 1,4623 -2,06% -2,08%

Média Estadual - SP 1,2682 1,4543 1,5673 1,1675 1,3509 1,4622 -6,43% -7,23%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,1653 1,3784 1,5440 1,0554 1,2654 1,4286 -9,66% -10,59%

Sul/Sudoeste de Minas 1,1891 1,3971 1,5248 1,1069 1,3118 1,4376 -4,24% -5,18%

Vale do Rio Doce 1,2428 1,3412 1,5224 1,1330 1,2299 1,4084 -9,30% -9,60%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,1831 1,3741 1,5387 1,0673 1,2554 1,4175 -9,78% -10,68%

Zona da Mata 1,0857 1,2395 1,3815 0,9928 1,1443 1,2843 -9,23% -9,65%

Média Estadual - MG 1,1762 1,3483 1,5020 1,0726 1,2421 1,3935 -8,59% -9,45%

GO
Centro Goiano 1,2014 1,3219 1,4330 1,0838 1,2026 1,3119 -11,20% -12,87%

Sul Goiano 1,1196 1,2929 1,4495 1,0077 1,1785 1,3328 -10,67% -12,39%

Média Estadual - GO 1,1514 1,3092 1,4400 1,0365 1,1920 1,3208 -10,12% -11,67%

Sul Baiano 1,3820 1,3885 1,3949 1,2631 1,2695 1,2759 -8,38% -8,34%

Média Estadual - BA 1,4392 1,4875 1,5424 1,3006 1,3481 1,4023 -3,01% -3,07%

MÉDIA NACIONAL - Ponderada 1,1743 1,3413 1,4953 1,0698 1,2344 1,3861 -8,46% -9,40%

RJ
Sul Fluminense 1,0628 1,2179 1,3492 1,0106 1,1634 1,2928 -20,76% -21,27%

Centro 1,2282 1,3651 1,4368 1,1107 1,2457 1,3163 -10,90% -11,63%

Média Estadual - RJ 1,1610 1,3085 1,4351 1,0782 1,2235 1,3482 -12,99% -13,98%

MS
Leste 1,0144 1,1737 1,2419 0,8724 1,0293 1,0966 -5,88% -6,69%

Sudoeste 1,1702 1,2618 1,5176 1,0428 1,1332 1,3852 -8,23% -9,57%

Média Estadual - MS 1,0599 1,1745 1,3477 0,9203 1,0332 1,2039 -9,31% -10,82%

ES
Sul Espírito-santense 1,2313 1,2814 1,3157 1,1515 1,2008 1,2346 -12,10% -12,21%

Média Estadual - ES 1,0533 1,2530 1,3566 0,9517 1,1484 1,2504 -9,14% -9,35%

CE

Sertões Cearenses 1,2480 1,3982 1,4779 1,1884 1,3363 1,4149 -0,78% -0,91%

Metropolitana de Fortaleza 1,2524 1,4415 1,4607 1,2325 1,4188 1,4377 -1,08% -1,09%

Centro Sul Cearense 1,1305 1,2292 1,2474 1,1118 1,2090 1,2270 -2,25% -2,25%

Média Estadual - CE 1,2772 1,3929 1,4518 1,2141 1,3281 1,3861 -0,88% -1,01%
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O preço médio do leite UHT negociado entre in-
dústrias e o atacado do estado de São Paulo re-
gistrou média de R$ 2,11/litro no último mês 

de 2018, variação de apenas 0,1% frente a novem-
bro. No entanto, a valorização acumulada do deriva-
do durante dezembro foi de 14,2%, com maior in-
tensidade de altas na segunda quinzena do mês. Na 
comparação com dez/17, o aumento foi de 5,3%, em 
termos reais (valores deflacionados pelo IPCA de dez/18). 
 Esses dados sinalizam a recuperação do mercado 
do UHT, que esteve em queda até novembro por conta 
da pressão dos canais de distribuição. Além disso, a es-
peculação dos agentes em relação a preços e volumes 
influenciou a estratégia de processamento das indústrias 

e também os investimentos em produção. Assim, já na se-
gunda quinzena de dezembro, os estoques de UHT esti-
veram controlados, assim como a produção no campo, o 
que levou ao aumento da competição dos laticínios pela 
compra da matéria-prima. Como reflexo, os preços subi-
ram e a tendência é que o movimento continue em janeiro. 
 No caso da muçarela, no entanto, os esto-
ques seguem elevados e o consumo continua estabili-
zado, cenário que não estimulou a alta de preços em 
dezembro. Segundo a pesquisa diária do Cepea, rea-
lizada com o apoio financeiro da OCB, a cotação do 
queijo muçarela naquele mês foi de R$ 16,77/kg, que-
da de 5,3% em relação a novembro. Já na compara-
ção com dez/17, a alta foi de 13,3%, em termos reais. 

Mercado do UHT sinaliza recuperação
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Por Munira Nasrrallah 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/2018.

Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de dezembro/2018) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preços em 
dezembro/18

Variação (%) em relação a
dezembro/17

Variação (%) em relação a 
novembro/18

Leite UHT R$ 2,11/litro 5,3% - 0,1%

Queijo muçarela R$ 16,77/kg 13,3% - 5,3%

Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações no mês de dezembro em relação a novembro de 2018

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

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

Leite pasteurizado 2,41 2,30 -4,46% 2,12 2,05 -2,97% 2,18 2,18 -0,20% 2,53 2,53 0,15% 2,28 2,23 -2,58% 2,30 2,30 -0,21%

Leite UHT 2,20 2,02 -8,26% 2,25 2,14 -4,79% 2,19 2,17 -0,81% 2,10 2,01 -4,41% 2,20 2,18 -1,12% 2,19 2,22 1,40%

Queijo prato 17,02 16,55 -2,76% 21,50 20,91 -2,72% 18,09 17,62 -2,59% 19,98 19,59 -1,96% 19,17 18,47 -3,69% 19,15 19,33 0,93%

Leite em pó int.(400g) 17,67 17,48 -1,10% 17,36 17,29 -0,40% 19,24 19,76 2,68% 18,60 18,82 1,14% 15,75 15,52 -1,43% 17,72 15,44 -12,84%

Manteiga (200g) 27,91 28,02 0,38% 26,47 26,03 -1,65% 23,84 24,43 2,47% 25,69 26,94 4,89% 25,39 26,65 4,95% 25,86 26,61 2,89%

Queijo muçarela 17,81 16,84 -5,41% 18,99 18,41 -3,04% 17,14 16,69 -2,59% 18,18 17,04 -6,27% 17,44 16,94 -2,90% 17,91 17,24 -3,74%
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Queda na importação leva ao menor déficit da balança 
comercial em 2018

Por Juliana Santos e Natália Grigol

A balança comercial de lácteos registrou défi-
cit de 1,12 bilhão de litros em equivalente leite 
em 2018, redução de 1% quando comparado 

ao ano anterior. Em valores, a balança comercial em 
2018 fechou com saldo negativo de US$ 430,1 mi-
lhões, montante 4,2% menor que o de 2017. Esse 
cenário é resultado, principalmente, dos menores vo-
lumes de importação, reflexo das quedas de 6,4% e 
de 6,7% nas compras de leites em pó (874,1 milhões 
de litros em equivalente leite) e queijos (291,6 mi-
lhões de litros em equivalente leite), respectivamente. 
 No ano passado, foram internalizados 1,18 bi-
lhão de litros em equivalente leite, recuo de 6,2% frente a 
2017. A menor demanda brasileira esteve atrelada, prin-
cipalmente, ao desaquecimento do consumo doméstico. 
 A Argentina continuou sendo o principal país 
a fornecer lácteos ao Brasil, tendo enviado 710,5 mi-
lhões de litros em equivalente leite em 2018 (59,6% 
do total). Essa quantidade foi 29,4% maior do que a 
registrada em 2017. As compras de leites em pó e 
queijos argentinos registraram variações positivas de 

34,8% e 16,7%, respectivamente. Por outro lado, o 
Uruguai, que participou com 30,5% do volume to-
tal importado em 2018 (363,5 milhões de litros em 
equivalente), reduziu os embarques de  leite em pó 
em 36,3% e de queijos em 41,4%. Desse modo, as 
compras uruguaias caíram 37,3% em relação a 2017. 
 Quanto às exportações, a baixa disponibilida-
de de leite no mercado doméstico, atrelada ao aumen-
to dos preços, pressionou as compras brasileiras em 
51%, indo de 136,5 milhões de litros em equivalente 
leite em 2017 para 66,8 milhões de litros em equiva-
lente leite em 2018. Com os preços internos superiores 
aos internacionais e com a taxa de câmbio elevada, as 
negociações foram menos atrativas aos compradores. 
 Os destinos dos lácteos brasileiros também mu-
daram de 2017 para 2018.  Os envios à Venezuela, ao Chile 
e à Argélia, em volume, caíram 99%, 25% e 62%, respec-
tivamente, nesse período, de modo que, em 2018, os paí-
ses que mais demandaram derivados do Brasil foram Chi-
le, Argentina e Paraguai. O principal lácteo exportado foi 
o queijo, com 29,2 milhões de litros em equivalente leite. 

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.

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

 Produto nov/18 dez/18 (%) 2017 2018 (%)

Leite em Pó 115.799.234 62.297.543 -46,2% 933.940.865 874.102.356 -6,4%

Queijos 29.196.867 23.083.948 -20,9% 312.512.427 291.646.625 -6,7%

Leite 
Modificado

860.665 930.000 8,1% 9.589.390 11.662.550 21,6%

Manteiga 1.147.037 725.985 -36,7% 8.863.416 10.605.566 19,7%

Total 147.319.588 87.222.796 -40,8% 1.268.070.365 1.189.846.655 -6,2%
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Tabela 2 - Volume exportado de lácteos (em equivalente leite)¹

 Produto nov/18 dez/18 (%) 2017 2018 (%)

Leite em Pó 262.019 86.403 -67,0% 44.939.987 4.798.997 -89,3%

Queijos 2.525.631 1.849.080 -26,8% 29.104.293 29.206.735 0,4%

Leite 
Modificado

2.377.464 2.754.616 15,9% 42.473.585 21.886.513 -48,5%

Manteiga 700.965 1.125.735 60,6% 7.207.327 6.454.715 -10,4%

Total 5.978.929 5.923.492 -0,9% 136.588.538 66.879.567 -51,0%
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Gráfico 2 - Balança comercial de lácteos (US$)
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Gráfico 3 - Balança comercial de lácteos (litros em equivalente leite)

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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Após 2018 positivo, 2019 traz horizonte 

favorável ao produtor
Por Caio Monteiro

2018 foi um bom período para produtores de 
leite recuperarem as perdas de 2017. Com a 
alta acumulada de 23,37% no preço do lei-

te pago ao produtor de janeiro a dezembro do 
ano passado, de acordo com dados do Cepea, a 
elevação de 7,55% no Custo Operacional Efetivo 
(COE), que representa os desembolsos correntes 
da propriedade, teve seus efeitos atenuados, re-
sultando em margens positivas para o produtor. 
 Os adubos e corretivos e os insumos de 
dieta foram os que mais influenciaram o aumen-
to do custo de produção em 2018, com valori-
zações respectivas de aproximadamente 30% e 
15%. Para 2019, os custos podem se sustentar. 
 De acordo com o Boletim Focus do Banco Cen-
tral, a tendência é que o dólar se mantenha na casa 
dos R$ 3,80, próximo do patamar atual. Como grande 
parte da matéria-prima tanto de adubos e corretivos 
como de defensivos empregados em áreas de pastagem 
e produção de silagem é importada, os preços desses 

insumos devem acompanha a moeda norte americana. 
 Segundo projeções da Conab, a oferta de milho 
em 2019 deve superar a de 2018. A área plantada pro-
vavelmente permanecerá estável; entretanto, a produ-
ção crescerá em função do aumento de produtividade. 
Quanto ao clima, o Inmet aponta que o volume de chu-
vas no primeiro trimestre de 2019 estará próximo das 
médias históricas nas principais regiões produtoras, pro-
porcionando condições favoráveis às lavouras. Assim, 
as cotações do milho e, consequentemente das rações, 
podem ter aumentos limitados em 2019, favorecendo o 
produtor de leite. As ressalvas para esse cenário são os 
desdobramentos da guerra comercial entre EUA e China 
e a predominância de El Niño, que pode comprometer a 
segunda safra de milho, principalmente no Centro-Oeste. 
 COE EM DEZEMBRO – O COE recuou 
0,55% de novembro para dezembro de 2018 na 
“média Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SP e SC). 
Essa foi a segunda queda consecutiva nos custos 
de produção, influenciada pela desvalorização de 
1,21% nos adubos e corretivos no mesmo período. 
 

Foto: Bento Viana/Senar.
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MILHO: Liquidez é baixa; preços variam conforme oferta 
e demanda regionais

As negociações de milho estão limitadas 
neste início de ano. De modo geral, 
enquanto vendedores seguem apre-

ensivos quanto ao real impacto das chuvas 
irregulares no desenvolvimento das lavouras, 
compradores, por sua vez, ainda não retoma-
ram as aquisições de forma mais expressiva. 
 Quanto aos preços, têm apre-
sentado comportamentos distintos dentre 
as regiões acompanhadas pelo Cepea, re-
fletindo ofertas e demandas regionais. Em 
São Paulo, por exemplo, produtores estão 
receosos quanto à disponibilidade para os 
próximos meses e, assim, postergam as ne-
gociações. Por outro lado, a oferta provenien-
te do Centro-Oeste brasileiro pressionou as 
cotações paulistas. No acumulado do mês 
(até o dia 15), o Indicador ESALQ/BM&FBo-

vespa (Campinas – SP) caiu 1,7%, fechan-
do a R$ 38,26/saca de 60 kg no dia 15. 
 Porém, no Paraná, os preços su-
biram, impulsionados pelas especulações 
quanto ao clima, que pode prejudicar as 
lavouras da safra verão em desenvolvimen-
to. Já no Rio Grande do Sul, com a colhei-
ta ganhando ritmo, os preços recuaram. 
Na média das regiões, no mercado balcão 
(preço pago ao produtor), a queda no acu-
mulado de janeiro foi de 1,1% e, no de lo-
tes (negociação entre empresas), 0,8%. 
 No campo, dados do Deral/Seab 
indicam que 74% das lavouras do Paraná 
estão em boas condições, 24% têm estado 
médio e 2%, ruim. No Rio Grande do Sul, 
segundo a Emater/RS, o plantio atingiu 99% 
da área estimada e 6% já foram colhidos. 

FARELO DE SOJA: Estoque é o menor desde 2013/14

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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(R$/sc de 60 kg)

1ª quinzena de 
janeiro/2019

1.004,88

(R$/tonelada)

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Débora Kelen Pereira da Silva

O Brasil iniciou 2019 com o menor es-
toque de farelo de soja das últimas 
cinco temporadas, de apenas 1,6 mi-

lhão de toneladas, conforme dados da Conab 
– na safra 2013/14, o estoque foi de 1,06 
milhão de toneladas. Esse cenário se deve 
à firme demanda pelo derivado em 2018 e 
à maior competividade pela matéria-prima. 
 Vale ressaltar que grande parcela 
dos compradores, atenta à menor disponibili-
dade do grão e, consequentemente, dos seus 
derivados, se abasteceu ainda em dezembro, 
tendo lotes suficientes até o final de janeiro. 

Assim, pecuaristas esperam que neste perí-
odo de entrada da safra do grão as comer-
cializações fiquem mais favoráveis para eles. 
 Do lado das indústrias, uma parte 
ainda não retomou o processamento, devido 
aos estoques reduzidos de grão e à baixa de-
manda pelos derivados. Com isso, na média das 
regiões acompanhadas pelo Cepea, os preços 
recuaram 0,7% na primeira quinzena de ja-
neiro. Apesar das recentes quedas, os valores 
de farelo de soja estão nos maiores patamares 
em três anos, em termos reais, quando consi-
derado os meses de janeiro de anos anteriores. 

1ª quinzena de 
janeiro/2019

38,95


