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Analista de mercado – Epagri-Cepa 
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Os resultados do leilão da 

plataforma GDT (Global Dairy 

Trade), divulgados hoje (02/09), 

apresentaram mais uma queda 

de preços. O preço médio do 

leite em pó integral fechou a 

US$2673 por tonelada. 

 

  

O preço médio do leite 

resfriado, em nível de 

produtor, no Brasil, segundo 

o Cepea, permaneceu 

praticamente estável nos 

últimos quatro meses. 

Comparado com 

agosto/2013 o preço médio 

de agosto/2014 é um 

centavo mais alto. 
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Preço de referência do leite resfriado em Santa Catarina. 

                                                                  (R$/litro) 

Matéria-prima 
Valores finais 

Junho/14 
Valores finais 

Julho/14 
Variação        

(Julho - Junho) 

I - Leite acima do padrão  1,0491 1,0457 0,0034 

II - Leite Padrão 0,9123 0,9093 0,0030 

III - Leite abaixo do padrão  0,8294 0,8266 0,0028 

    

Matéria-prima 
Valores finais 

Julho/14 

Valores 
Projetados 
Agosto/14 

Variação        
(Julho - Junho) 

I - Leite acima do padrão  1,0457 1,0403 -0,0054 

II - Leite Padrão 0,9093 0,9046 -0,0047 

III - Leite abaixo do padrão  0,8266 0,8224 -0,0042 

Fonte: Conseleite/SC. 

Preço do leite posto na propriedade e com o INSS incluso. 

 

Nas principais regiões 

produtoras, o preço mais 

comum, pago à maioria dos 

produtores no mês de 

agosto/14 foi de R$0,96 em 

Chapecó, R$0,93 em São Miguel 

do Oeste, R$0,94 em Joaçaba, 

R$0,87 em Rio do Sul e R$0,94 

na região sul de Estado. 

 

A projeção do Conseleite/SC 

indica estabilidade dos 

preços.  

Para o próximo pagamento, 

que acontece na segunda 

semana de setembro, a 

expectativa por parte dos 

colaboradores do Epagri-

Cepa, está dividida entre 

estabilidade e pequena 

queda dos preços. Apenas 

uma parte muito pequena 

de compradores expressou 

expectativa de alta dos 

preços. 


