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Análise de
A
d Merca
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perspectiv
vas de lá
ácteos na
a entresssafra 201
14
O volume total de le
eite adquirrido pela in
ndústria bra
asileira, em
m 2013, segundo o
IBGE1, foi de 23,5
545 bilhõess de litros. Em relação
o ao ano an
nterior, o ccrescimento
o foi de
E cinco anos, o aumento chego
ou a 20,1% (Figura
(
1). Desse totall, o Estado de São
5,6%. Em
Paulo foi
f responsá
ável pela aquisição de
e 10,7% de litros
l
do pro
oduto e o vvolume capttado se
manteve estável.
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Figura 1 - Quatidade de
d Leite Cru, Resfriado
R
ou não
o, Adquirido e Industrializado
o, Brasil e Estad
do de São Paulo, 2009 a
2013.
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p
, o estado paulista, se
egundo esses dados, é o quarto em voSob essa perspectiva
lume captado,
c
tendo à sua frente
f
Minass Gerais, Riio Grande do
d Sul e Parraná2.
dução total do estado dos
d últimoss cinco anoss, aponDados do IEA3, em rellação à prod
tam pa
ara a estab
bilidade da produção com alta significativa
s
a no último
o ano, quan
ndo aumento
ou 20,9% em
m relação a 2012, alcan
nçando 2,20
02 bilhões de
d litros (Figura 2).
A estiagem
m de vários meses no período
p
da safra, desd
de o fim de 2013, nas regiões
Sudestte e Centro-Oeste do país,
p
comprrometeu a qualidade e a disponib
bilidade de
e pastagens para
p
a produ
ução de leitte. Isso levo
ou a produç
ção a entrarr na entresssafra, em maio,
m
já
com oss preços em
m alta. O cl ima també
ém afetou a produção
o de milho e soja, prin
ncipais
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Figura 2 - Produção de Leite, Estado de
d São Paulo, 20
009 a 2013.
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itens da
d composição da ração utilizada
a pela pecu
uária, eleva
ando os cusstos desse insumo
necesssário para suplementarr a dieta do
os animais em
e lactação
o.
d Economia Agrícola4, a ração para bovino em lactaçã
ão, que
Segundo o Instituto de
vinha apresentan
ndo alta de
esde setem
mbro de 201
13, apresen
ntou queda
a significativa em
o, voltando
o a se recuperar, com
m tendência
a de aumen
nto já no m
mês de feve
ereiro e
janeiro
alta de
e 9% em março,
m
ultra
apassando os
o preços para
p
o messmo período
o do ano anterior
a
(Figura
a 3).
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Figura 3 - Preço da Ração para Bovino--Lactação, Esta
ado de São Paulo
o, Janeiro de 20
013 a Março de 2014.
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Considerando os preçços dos últimos cinco anos (Figura 4), perccebe-se atualmene eles estão 30,7% ma
ais altos qu
ue em 2009, mas infe
eriores aoss dos dois últimos
ú
te que
anos (--12,5%).
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Figura 4 - Preço da Ração para Bovinoss-Lactação, Estado de São Paulo, 2009 a 2013
3.
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estão enfren
ntada por produtores
p
que
q fazem uso de silagem é a ma
aior diOutra que
ficulda
ade no seu preparo de
evido à baix
xa produção
o e qualidad
de da maté
éria-prima disponíd
vel, qu
ue ainda pre
ecisou ser processada
p
antes do ponto de ma
aturação, re
esultando em
e uma
comple
ementação de menor qualidade e volume. Com a estiiagem prolo
ongada, a alimena
tação para o gado
o constitui--se um prob
blema devid
do à necesssidade de o produtor ter
t que
om preços em
e alta e, provavelmente, por um
u maior p
período de tempo,
t
comprar ração co
ndo seus cusstos de prod
dução.
elevan
Os preços médios rece
ebidos pelo
os produtore
es de leite do
d Estado de
e São Paulo
o (IEA5),
em 2013, foram favoráveis
f
à atividade
e leiteira em
m toda a en
ntressafra. Em dezembro, já
ena safra, quando
q
seria
a esperado maior volu
ume de prod
dução, os preços não tiveram
t
em ple
o comp
portamento
o caracterísstico deste período de
evido à frustração da p
produção e mantiveram-se nos níve
eis de agossto certa esstabilidade até abril, quando
q
inicciaram o au
umento
ndo então de
d um patamar bastan
nte elevado (Figura 5).
relativvo à entresssafra, partin
No varejo,, segundo dados
d
do IEA
A6, os preços do leite longa vida, depois de
e queda
no iníccio do perío
odo de safra
a, em 2013
3, passam a subir a partir de marrço de 2014
4. Comparand
do-se os prreços de 20
014 com oss de 2013, observa-se
e que em ja
aneiro, fevvereiro,
março e abril, os preços esttiveram 8,6%
%, 4,1%, 9,5% e 7,8% superiores,
s
respectivamente,
aos pra
aticados no
os mesmos meses
m
do ano
a anteriorr. Os preçoss de março de 2014 foram 6%
maiore
es que os de
e fevereiro, e os de abril,
a
4% aciima do mêss de março,, mantendo
o a tendência
a de alta, quando
q
no ano
a anterior tivemos certa
c
estabiilidade nestte mesmo período
p
(Figura
a 6).
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Figura 5 - Preços Médioss Mensais Receb
bidos pelos Produ
utores de Leite,, Estado de São Paulo, Janeiro d
de 2013 a Abril de 2014.
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Figura 6 - Preços de Varejo do Leite Lo
onga Vida, Estado de São Paulo
o, Janeiro de 20
013 a Abril de 2
2014.
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portamento dos preçoss explica a pressão
p
que
e o leite tem
m oferecido
o sobre
Esse comp
o índicce de inflaçção.
Esse cenárrio mostra a entrada no
n período de
d entressa
afra, quando
o normalme
ente há
aumen
nto de conssumo por co
onta do clim
ma frio, com os preço
os do leite e
elevados. Tal
T elevação deve resulttar em preços mais alltos, nesse período, co
omparativa
amente com
m o ano
or.
anterio
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Aparentemente, isso seria um benefício ao produtor, mas há de se considerar que
os preços, mesmo que superiores, podem não cobrir os custos de produção devido aos
fatores relativos à alimentação do gado. Preços mais altos podem ainda afastar parte
dos consumidores, principalmente dos derivados de leite, que são um indicativo de melhora de renda. Num momento de preços elevados, normalmente são preteridos. Caso
isso aconteça, haverá uma maior disponibilidade de leite fluído no mercado, o que pode
levar a um recuo dos preços.
O mercado internacional influencia diretamente o mercado interno. O relatório
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)7 aponta para um cenário de
produção e preços maiores em 2014, o mesmo ocorrendo com a alimentação para o gado.
Vale ressaltar que o mercado de leite longa vida, atualmente, é instável. É um
mercado onde os preços são definidos pelo varejo e a margem de negociação da indústria é restrita. O leite pasteurizado refrigerado, que é menos consumido devido à sua
curta durabilidade, não permite a mesma flutuação de preços que o leite UHT.
As previsões do mercado para 2014 são de que a produção cresça nos Estados Unidos - em menor proporção que anos anteriores8 -, o mesmo ocorrendo na União Europeia,
Austrália e Nova Zelândia9; este último deverá ter um bom ano, compensando a fraca
produção de 2013, por conta da seca neste país. A China continua sendo o mercado mais
visado, pois suas compras de leite têm crescido constantemente.
A Argentina, que tradicionalmente exporta para o Brasil, está com sua produção
em crise neste ano. Fazendas de gado de leite vêm sendo vendidas pela falta de rentabilidade do setor10. Além disso, as cotações estão muito próximas das cotações nacionais,
não sendo um estímulo comprar leite desse país. Outro ponto é o fato de o governo argentino não vir estimulando as exportações.
Esses fatores - maior demanda da China e menos leite exportado pela Argentina deverão contribuir também para preços mais altos no mercado externo, o que já vem
ocorrendo, com preços recordes do leite em pó.
Quanto à balança comercial brasileira, se o mercado seguir o comportamento dos
dois últimos anos, e caso se confirme a expectativa de alta na taxa de inflação, a tendência é de que as importações brasileiras recuem, pois o mercado consumidor está enfraquecido, devendo recuar frente à alta de preços. No entanto, se analisado o comportamento das importações brasileiras de lácteos no ano passado, observa-se que tiveram
aumento em julho de 2013, no período de entressafra de leite, mas no mês seguinte já
recuaram, mantendo essa tendência até novembro; em dezembro teve pequena recupe-
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ração, voltando a cair (Figurra 7)11. No momento, as
a comprass externas e
estão inferio
ores ao
mesmo
o período de 2013, aprresentando pequena alta em rela
ação ao mêss de março..
á necessidad
de de impo
ortações em
m 2014,
Fontes do setor acreditam que não haverá
já que
e houve asse
entamento do consum
mo interno e a produçã
ão interna d
deve dar co
onta de
abaste
ecer este mercado. Entretanto, so
ob a perspe
ectiva da esstiagem, a indicação é que o
movim
mento pode ser de aum
mento das importaçõe
i
es. Contudo
o, isso vai d
depender do comportam
mento do mercado
m
inte
erno, princiipalmente do
d consumo
o.
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Figura 7 - Importações Brasileiras de Lácteos,
L
Janeiro
o de 2013 a Abril de 2014.
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S
Sendo
assim
m, o cenário
o para 2014
4 aponta um
m ano de prreços altos n
no mercado
o interno, de
evido à seca
a que comp
prometeu grrande parte
e da produçção naciona
al, e a expe
ectativa
é que os preços se mantenh
ham assim até novem
mbro, quand
do entra o período de
e safra,
salvo ocorram
o
ch
huvas. O mesmo
m
comp
portamento
o é esperad
do para o m
mercado ex
xterno,
devido
o ao aquecimento da demanda.
d
S Paulo, como maio
São
or mercado consumidor e importad
dor de leite de outros estados, de
everá depen
nder da disponibilidad
de do produto nestes me
ercados parra abastecer sua população.
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