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Discriminação
Média dos 

lácteos

Leite em pó 

integral

Leite em pó 

desnatado
Manteiga

Queijo 

Cheddar

Preço médio ponderado 

US$/t - FOB NZ
- 2.443               2.540               2.514               3.028               

Variação do índice GDT (em 

relação ao leilão anterior)
-7,3% -10,0% -2,7% -6,6% -1,2%

Fonte: GlobalDairyTrade

GDT - Preço médio ponderado e variação do índice dos principais lácteos -  01/10/2014

MG RS SP PR GO BA SC Brasil

jan/14 0,997 0,971 1,015 1,008 0,983 1,041 0,990 0,995

fev/14 1,009 0,957 0,995 0,979 0,994 1,055 0,969 0,991

mar/14 1,057 0,966 1,022 0,981 1,042 1,056 0,978 1,021

abr/14 1,117 1,013 1,079 1,046 1,132 1,060 1,051 1,084

mai/14 1,124 1,038 1,110 1,105 1,143 1,073 1,063 1,105

jun/14 1,105 1,044 1,119 1,128 1,107 1,090 1,069 1,098

jul/14 1,113 1,024 1,121 1,123 1,126 1,100 1,068 1,099

ago/14 1,119 1,008 1,118 1,117 1,139 1,112 1,070 1,098

set/14 1,114 1,004 1,109 1,094 1,152 1,116 1,049 1,090

Mês / ano
                                                                               R$/litro

Nota: Preço com frete e INSS incluso; o preço do mês  se refere ao lei te entregue mês  anterior. 

Fonte: Cepea

Leite resfriado - Preço médio nominal ao produtor, nos principais estados produtores.

Francisco C. Heiden 

Analista de mercado – Epagri-Cepa 

heiden@epagri.sc.gov.br 

Nos dezoito leilões da plataforma de 

negócios GDT realizados em 2014, em 

quinze eventos o índice de preços foi 

negativo. A cotação do leite em pó 

integral, principal produto 

comercializado nos leilões, perdeu 

mais de 50% do valor das cotações 

médias registradas no início de 2014.  

O preço médio do leite resfriado no 

Brasil apresentou leve queda no mês 

de setembro/2014, após um período 

de quatro meses com preços 

praticamente estabilizados. O preço 

médio de setembro/2014 foi 0,7% 

inferior ao mês anterior e 2,4% 

menor que setembro/2013. A queda 

do preço médio da matéria prima é 

atribuída, principalmente, ao 

aumento da produção nacional e ao 

arrefecimento da demanda interna 

por lácteos.  

No período de junho a agosto/14 o 

ICAP-L/Cepea registrou incremento 

de 14% na captação de leite no 

Brasil. Os estados do sul foram os 

que mais contribuíram para o 

aumento. Em somente em 

setembro/14 a captação de leite 

cresceu 13,3% em Santa Catarina, 

9,1% no Rio Grande do Sul e 6,5% no 

Paraná. 
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Matéria-prima
Valores finais 

Junho/14

Valores finais 

Julho/14

Variação             

(Julho - junho)

I  - Lei te acima do padrão 1,0491 1,0457 -0,0034

II - Lei te Padrão 0,9123 0,9093 -0,0030

III  - Lei te abaixo do padrão 0,8294 0,8266 -0,0028

Matéria-prima
Valores finais 

Agosto/14

Valores Projetados 

Setembro/14

Variação        

(Setembro - Agosto)

I  - Lei te acima do padrão 1,0462 1,0440 -0,0022

II - Lei te Padrão 0,9097 0,9078 -0,0019

III  - Lei te abaixo do padrão 0,8270 0,8253 -0,0017

Fonte: Conseleite/SC.

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

Preço de referência do leite resfriado em Santa Catarina.

                                                                  (R$/l i tro)

Apesar da projeção do preço de referência 

do leite para o mês de setembro/14 indicar 

estabilidade do preço do leite resfriado 

pago ao produtor, no próximo pagamento 

preço de mercado deverá ser menor em 

Santa Catarina, assim como aconteceu no 

mês passado.  

Além do aumento da oferta da matéria 

prima, os preços dos principais lácteos no 

atacado catarinense foram menores no 

mês de setembro, fatos que ajudam a 

pressionar os preços em nível de produtor 

para baixo. O preço do leite UHT reduziu 

2,7% e os queijos prato e muçarela 3,8%. 

A maior parte dos colaboradores do Epagri-

Cepa aponta para uma redução de preço 

médio do leite ao produtor que varia entre 

dois e quatro centavos por litro. 


