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GDT - Preço médio ponderado e variação do índice dos principais lácteos - 04/11/2014 

Discriminação 
Média dos 

lácteos 
Leite em pó 

integral 
Leite em pó 
desnatado 

Manteiga 
Queijo 

Cheddar 

Preço médio ponderado 
US$/t - FOB NZ 

 -  2.522 2.457 2.505 2.728 

Variação do índice GDT (em 
relação ao leilão anterior) 

-0,3% 1,6% -1,2% -4,1% -9,2% 

Fonte: GlobalDairyTrade 
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Leite - Evolução do preço médio nominal ao produtor no Brasil-2013-14

Nota:  Preço com frete e INSS incluso; o preço do mês se refere ao leite entregue 
no mês anterior.

 

 

 

 

 

 

Francisco C. Heiden 

Analista de mercado – Epagri-Cepa 

heiden@epagri.sc.gov.br 

O índice GDT dos lácteos caiu mais 0,3% no leilão do dia 04/11/2014 fechando em 771 pontos, a menor 

pontuação desde 15/05/2012. Todos os produtos ofertados tiveram queda de preço exceto o leite em pó integral, 

principal produto leiloado nos eventos da GlobaDairyTrade.  

 

O início da temporada de chuvas no sudeste brasileiro é o principal fator responsável pelo aumento da captação de 

leite no Brasil. Aliado a fraca demanda por produtos lácteos, o preço médio ofertado ao produtor deverá continuar 

caindo nos principais estados produtores.  

O preço médio de outubro/2014 foi cinco centavos de real menor que o preço médio nominal registrado em 

outubro/2013. A expectativa de preço para novembro/2014 é de que o preço médio nacional tenha uma queda mais 

acentuada do que a ocorrida no mês anterior.  
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Leite resfriado - Preço ao produtor nas principais regiões produtoras de Santa Catarina.  

                                               (R$/litro) 

Região Preço Ago/14 Set/2014 Out/2014 Nov/2014 

Chapecó 

Mínimo 0,87 0,84 0,80 0,76 

Mais comum 0,96 0,94 0,89 0,90 

Máximo 1,03 1,00 0,97 0,92 

Joaçaba 

Mínimo 0,86 0,83 0,78 0,73 

Mais comum 0,94 0,91 0,86 0,81 

Máximo 1,04 1,01 0,96 0,91 

Rio do Sul 

Mínimo 0,75 0,69 0,67 0,59 

Mais comum 0,87 0,82 0,78 0,74 

Máximo 0,99 0,93 0,89 0,87 

Sul catarinense 

Mínimo 0,88 0,86 0,80 0,75 

Mais comum 0,94 0,92 0,84 0,80 

Máximo 1,01 0,99 0,93 0,86 

São Miguel do 
Oeste 

Mínimo 0,86 0,83 0,78 0,70 

Mais comum 0,93 0,90 0,85 0,79 

Máximo 1,00 0,96 0,91 0,85 

Fonte: Epagri-Cepa 

Preço do leite posto na propriedade com INSS incluso. O preço médio do mês remunera a 
produção entregue no mês anterior. 

 

 

Nas principais regiões produtoras de Santa Catarina,  após um período de estabilidade, os preços médios regionais 

decresceram em média R$ 0,12/litro nos últimos três meses. Na região de Chapecó os preços cairam menos, 

especialmente o preço mais comum, cuja queda foi de apenas R$ 0,06 /litro.  Cabe ressaltar que o preço mais comum é 

um valor referencial que atinge, aproximadamente, 75% dos produtores.  

Para o leite entregue neste mês (novembro) é aguardada a reunião  do conseleite/SC, que será realizada no próximo 

dia 20, porém, a expectativa preliminar do mercado é de nova queda de preço, que segundo os colaboradores do 

Epagri/Cepa, deverá variar de dois a quatro centavos por litro dependendo a região.    
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Preço médio de produtos lácteos, no mercado atacadista, em Santa Catarina – 2014. 

Mês/Ano 
Leite UHT 

Leite 
pasteurizado  

Manteiga  extra      
Queijo 

mussarela 
Queijo prato 

R$/litro R$/litro R$/200g R$/kg R$/kg 

Jan 1,58 1,34 2,60 12,15 12,15 
Fev 1,73 1,38 2,63 11,84 11,92 
Mar 2,05 1,49 2,76 12,59 12,68 
Abr 2,16 1,53 2,87 12,83 12,91 
Mai 2,09 1,54 2,89 13,74 13,89 
Jun 2,12 1,55 2,89 13,83 13,93 
Jul 2,14 1,57 2,89 13,75 13,82 

Ago 2,19 1,59 2,92 13,68 13,75 
Set 2,13 1,57 3,07 13,16 13,23 
Out 1,94 1,55 3,14 12,37 12,53 

17/11/2014 1,77 1,48 3,15 12,43 12,50 

Fonte: Epagri/Cepa 

 

No mercado atacadista de Santa Catarina, o preço médio do leite longa vida (UHT), principal produto da indústria 

catarinense, teve queda de 2,7% em setembro e 8,9% em outubro/2014. No início de novembro os preços não pararam 

de cair, no dia 17 o preço médio foi R$ 1,77/litro. Os queijos muçarela e prato, também tiveram queda de preços nos 

últimos meses, mas se mantiveram particamente estáveis na primeira quinzena de novembro, em relação ao preço 

médio de outubro/2014.  
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Preço nominal do leite no mercado varejista de 
Florianópolis - 2014. 

Fonte: Dieese

 

O preço médio do leite no mercado varejista de Florianópolis/SC, segundo o Dieese, teve queda de nove centavos de 

real em outubro/2014. Para novembro /2014, é provável que a redução do preço médio seja mais expressiva, nas 

grandes redes de supermercados  da capital as marcas mais propulares de leite UHT já são facilmente encontradas com 

preços abaixo de R$ 2,00/litro.  

 


