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oferta de leite continua sofrendo a pressão de 

alta de custos de produção por conta do 

aumento expressivo de alguns insumos como 

energia e alimentos (ex: soja, milho). Parte deste ajuste 

já foi absorvido, como é o caso da energia elétrica. 

Quanto aos grãos, as condições de desenvolvimento das 

safras do Brasil e dos Estados Unidos poderão gerar 

volatilidade nas cotações, e surpresas no câmbio não 

podem ser totalmente descartadas. O volume 

contratado na exportação de milho brasileiro foi 

elevado, o que deixou o mercado interno bastante 

ajustado. Assim, eventuais atrasos na entrada dessa 

safra de verão e surpresas climáticas externas podem 

refletir em fortes oscilações de preços.  

 

        A piora do ambiente econômico tem provocado a 

queda da rentabilidade da produção leiteira em 

importantes regiões produtoras do país. Em Minas 

Gerais, o preço real do leite, deflacionado pelo custo de 

produção (ICPLeite Embrapa), atingiu em dezembro/15 

o menor patamar para este mês dos últimos nove anos 

(Figura 1). A captação brasileira de leite está recuando a 

uma taxa anual de 2%. Para os próximos meses, espera-

se um cenário ainda adverso de rentabilidade e oferta do 

leite. 

 

        A demanda de lácteos segue em desaceleração, 

alinhada com a retração da economia brasileira. Esta 

queda pode se aprofundar nos próximos meses, à 

medida que a massa total de rendimentos refletir a 

desaceleração econômica observada no país. Os preços 

ao consumidor de leite e derivados espelham o 

enfraquecimento da demanda e encerraram o mês de 

dezembro/15 em queda pelo quarto mês consecutivo.  

 

        A balança comercial de lácteos segue ainda 

deficitária, fechando 2015 com um saldo negativo de 100 

milhões de dólares, com destaque para queijos, soro de 

leite e leite em pó. Apesar da desvalorização do real 

frente ao dólar, a queda recente do preço de leite e 

derivados no mercado internacional ainda torna 

vantajosa a importação brasileira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Preço real do leite pago ao produtor no estado de Minas Gerais no mês de dezembro, 2006-2015. Valores em 
reais de dezembro de 2015 por litro. 
Fonte: CEPEA e Embrapa Gado de Leite (2016). 
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