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O leilão da plataforma de negócios
GDT realizado dia 15/10/2014, teve
aumento de 1,4% no índice médio de
preços. O leite em pó integral e a
manteiga tiveram aumento de preços
de 3,1% e 3,9%, respectivamente. O
leite em pó desnatado e o queijo
cheddar tiveram queda dos preços,
respectivamente de -3,6% e -1,0%.

O déficit da balança comercial de lácteos
até setembro de 2014 foi de US$ 82,7
milhões, apenas 22% de déficit registrado
do mesmo período de 2013. Os números
mostram melhora dos resultados, porém,
as exportações são irrisórias e as
perspectivas de curto prazo são negativas.
Com os baixos preços dos lácteos o
mercado internacional ficou menos atrativo
para os exportadores brasileiros,
consequentemente, o aumento da
produção brasileira, mais expressivo na
primavera, deverá ser absorvido pelo
mercado interno, intensificando ainda mais
a forte tendência de baixa dos preços de
leite resfriado, ofertado ao produtor.
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O preço de referência do leite em Santa
Catarina teve queda levemente superior
a um centavo por litro no mês de
setembro/14. A queda generalizada nos
preços dos lácteos, da indústria
catarinense, no primeiro decêndio de
outubro/14 acentuou a redução do
preço de referência projetado para o
próximo pagamento no estado.

Os preços médios dos principais lácteos
no atacado de Santa Catarina tiveram
queda nos últimos meses, exceto a
manteiga. Segundo o levantamento de
preços do Epagri/Cepa, em
setembro/14, o preço médio do leite
UHT decresceu 2,7% e dos queijos
muçarela e prato 3,8%, em relação ao
mês anterior. Considerando os preços
registrados dia 17/10/2014, comparado
ao preço médio de setembro/14, os
preços médios do leite UHT, queijo
muçarela e queijo prato decresceram
8,0%, 5,8% e 4,9% respectivamente.
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O preço do leite pago produtor, pelo
produto entregue em setembro/14 teve
queda em todas as regiões do estado. O
preço médio para Santa Catarina foi de
R$0,85/litro, para o produto posto na
propriedade e com INSS incluso, queda
de 5,9% em relação ao preço médio do
mês anterior.
A queda do preço ao produtor se deve,
principalmente, ao arrefecimento do
consumo que pressionou os preços dos
lácteos para baixo, reduzindo a
capacidade de pagamento dos mesmos
para aquisição da matéria-prima e ao
expressivo aumento da produção leite,
em nível nacional.
Segundo o ICAP-L/Cepea no período de
junho a agosto de 2014 a captação de
leite no Brasil aumentou 14,1%. Em
Santa Catarina, segundo estimativa do
Epagri/Cepa a captação diária de leite
deve situar-se ao redor de 7.300 litros,
aproximadamente 11% superior ao
volume captado no mês de setembro de
2013.
Com a oferta de leite crescendo
provavelmente até dezembro e com a
perspectiva da demanda continuar
retraída, os preços ao produtor deverão
continuar em queda nos próximos
meses.
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