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Preços do
d Leite em Alta
n Entrada da En
na
ntressafra
a
Como era de se espe
erar, os pre
eços do leite
e no Estado
o de São Pa
aulo começ
çaram a
subir com
c
o início
o da entresssafra em maio. No varrejo, segund
do dados do
o Instituto de
d Economia Agrícola (IEA)1, os aumentos em
m relação ao
o mês de abril
a
alcanççaram 3,1% para o
U
(longa vida),
v
3,4% para o leitte C2 e 1,3%
% para o leite B. Toma
ando como base
b
os
leite UHT
último
os 12 meses, a alta do longa vida chegou a 15,2%,
1
do le
eite C a 13,,7%, e do le
eite B a
10,1% (Figura 1)..
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Figura 1 – Preços Médio
os Mensais no Va
arejo do Leite UHT,
U
Leite B e Leite
L
C, Estado de São Paulo, M
Maio 2012 a Maiio 2013.
nstituto de Econ
nomia Agrícola.
Fonte: In

Para o pro
odutor, os preços
p
rece
ebidos levan
ntados pelo
o IEA3 mostrraram alta superior que
e o varejo. Em
E abril, o leite C tevve alta de 8,33%
8
e o le
eite B de 5,2
2%. No acum
mulado
de 12 meses os preços
p
do prrodutor sub
biram 8,3% e 9,7% para
a os leites C e B, resp
pectivae (Figura 2)..
mente
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Figura 2 – Preços Médio
os Mensais Rece
ebidos Pelos Pro
odutores de Leite tipo C e Tip
po B, Estado de
e São Paulo, Ma
aio 2012 a
Maio 2013.
Fonte: In
nstituto de Econ
nomia Agrícola.

Observa-se
e que as alltas no vare
ejo, de maiio em relaçção a abril, são menorres que
para o produtor. Isso ocorre em função
o do aumento nos preçços pagos ao
os produtorres ainda não
o ter afetad
do os preço
os no varejo
o. No entan
nto, em fun
nção dessa nova realid
dade, a
expecttativa é de que no mêss de junho o consumid
dor passe a pagar mais pelo leite.
j
devido ao início
i
da en
ntressafra d
do produto, alguns
Apesar de a alta ser justificada
fatoress vêm influ
uenciando esses
e
aumen
ntos, sendo
o uma das razões
r
a falta de prod
duto no
mercado internaccional. Os principais exportadore
e
es de lácte
eos tiveram
m uma redu
ução da
a a Nova Ze
elândia, ma
aior exporttadora mundial de
produçção, com destaque especial para
leite, devido
d
à seca. Apenas os Estados Unidos man
ntiveram sua produção dentro do esperae
do4, e a combinaçção das situa
ações afetou todo merc
cado elevan
ndo as cotaçções do prod
duto.
Outro fato
or é o aume
ento da de
emanda inte
ernacional pelo produto, com de
estaque
para a China, da
a qual se esspera um crescimento
c
o da ordem
m de 50% na
as importaç
ções, o
que re
eflete em um
ma valoriza
ação ainda maior
m
para o produto5.
Os parceirros do Merccosul, em especial
e
a Argentina
A
e Uruguai, p
principais ex
xportadores do produto
o para o Brrasil, també
ém sofrem com a dim
minuição de
e sua produ
ução, o
que re
eduziu as ve
endas para cá. Interna
amente, a seca do Norrdeste tamb
bém reduziu
u a disponibilidade do produto,
p
ap
pesar da reg
gião não se
er grande produtora de
e leite. No entannda há uma demanda maior
m
de leiite das outrras regiões para suprirr esse merca
ado.
to, ain
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Levando em conta o Índice de Captação de Leite da CEPEA/ESALQ6, pode-se visualizar que, em 2013, os índices dos primeiros quatro meses estiveram acima dos de 2012.
Porém, quando se analisam as variações, percebe-se que estas têm sido mais bruscas em
2013. Isso representa que tem havido uma redução mais acentuada na produção de leite
nos principais estados produtores, antes mesmo da entressafra iniciar, o que com certeza repercute nos preços do produto (Tabela 1).
Tabela 1 - Índice de Captação de Leite Brasil (ICAP-L), Janeiro a Abril de 2012 e Janeiro
a Abril de 2013
Mês

Índice Brasil

Var. %/mês

Janeiro/2012

143,30

-2,10

Fevereiro/2012

140,08

-2,25

Março/2012

134,77

-3,80

Abril/2012

134,16

-0,45

Janeiro/2013

150,35

-2,67

Fevereiro/2013

145,41

-3,29

Março/2013

138,70

-4,61

Abril/2013

135,89

-2,03

Fonte: CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – ESALQ/USP. Índice de captação. São Paulo: ESALQ/USP.
Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/leite/?page=188>. Acesso em: 19 jun. 2013.

Esse cenário, concomitantemente com a elevação dos custos de produção, devido
à necessidade de suplementação na dieta do rebanho na entressafra, tem levado a um
aumento, que já na primeira quinzena do mês vem apontando alta dos preços em algumas regiões do estado, segundo os preços diários levantados pelo IEA.
O aumento dos preços pagos aos produtores de maio já começa a refletir nos preços do varejo. Porém, para o leite longa vida, leite mais consumido pela população, acredita-se que a alta deve ser inferior aos leites pasteurizados por conta da pressão dos
supermercados para a colocação do produto em suas gôndolas.
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