
produção brasileira de leite cresceu 4,37%, em
média, desde 2002, um desempenho que permi-
tiu ao país passar de importador para exportador
de leite e seus derivados. A projeção para os próxi-

mos 12 anos é de que a produção dobre, segundo o vice-
presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras,
(OCBJ, Ernesto Sucato. Os dados foram extraídos de uma
pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário, MDA, Sebrae, OCB e Confederação Brasileira das
Cooperativas de Laticínios, CBCL, destinada e desenhar
um cenário para o setor até o ano de 2020.

De acordo com esse trabalho, a produção poderá che-
gar a 50 bilhões de litros ao final desse ano, volume 105%
superior aos 24,5 bilhões de litros produzidos em 2005,
segundo dados do IBGE, Os estados do Sul são respon-
sáveis por 27% deste total produzido. De acordo com Ar-
gileu Martins Silva, do MDA, a exportação aLual de 600
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milhões de litros de leite por ano deve chegar a 10 bilhões
em 2020. O Ministério estima que existam 1,6 milhão de
produtores de leite no país. Para o analista do setor de
leite Marcelo Pereira de Carvalho, a pesquisa, realizada
pelo MilkPoint, Embrapa Gado de Leite e Instituto Ouro
Verde e encomendada pela OCB,XCBCL, MDA e Sebrae,
revelou o otimismo que permeia o setor. O objetivo não
foi prever o futuro, mas sim trabalhar com possíveis al-
ternativas para o futuro. A maior parte delas é francamen-
te positiva, o que espelha de certa forma as expectativas
atuais. "É preciso, porém, fazer a lição de casa; detectar
as ameaças e oportunidades e analisar as ações setoriais
e públicas que podem fazer corri que o futuro seja próxi-
mo ao que nós queremos", ressalta Carvalho.

Prevendo esse cenário positivo e confiando na for-
ça de produção do Rio Grande do Sul, empresas como a
Nestlé, Ttalac, Bom Gosto, Cosulati CCGL e outros gru-

pos já marcaram suas estratégias para o mercado gaúcho
de leite, com investimentos da ordem de R$ 4,7 bilhões.
Esses novos empreendimentos vão exigir um aumento
em torno de um milhão de litros/dia sobre a produção
atual do estado, que hoje é de cerca de 7 milhões de li-
tros/dia. Essa possibilidade, somada à queda no estoque
internacional, por conta das secas que afetaram a produ-
ção da Austrália e Nova Zelândia, elevou o preço pago ao
produtor brasileiro para o valor médio de R$ 0,66, em
2007, uma situação há muito tempo não se via no setor.
Conforme um levantamento feito pelo Conselho Esta-
dual da Cadeia do Leite, Conseleite, atualmente, o valor
médio é de R$ 0,52.

Para o presidente do Conseleite, Elton Weber, esta situ-
ação foi positiva no curto prazo porque, depois de muitos
anos de preços deprimidos, o produtor viu melhorar seu
ganho a partir desse novo momento. "Mas hoje, com o



novo preço, cujo recuo foi muito forte, aqueles que fize-
ram investimentos consignados em empréstimos, estão
passando um certo sufoco", ressalta.

O analista da MilkPoint Marcelo Carvalho acredita
que o mercado de leite passa por um momento muito
bom, fruto do crescimento da renda per capita no Brasil,
em especial nas classes menos abastadas (C, D e C), e em
países emergentes, muitos deles passando também por
um processo de ocidentalização, ou seja, incorporando
hábitos como o consumo de leite e seus derivados.

Com isso, a demanda está alta e crescendo cerca de
2,7% ao ano em todo o mundo, ao passo que a produção
não tem sido capaz de crescer à mesma taxa, resultando
na elevação dos preços. "Esse é o cenário que lemos neste
momento e para a década seguinte, embora seja natural
que existam flutuações periódicas. É importante lembrar
que previsões são difíceis, em especial neste momento,
pois nunca os preços internacionais estiveram nesse pa-
tamar", conclui Carvalho.

2007 viu uma dança de cadeiras muito forte. Em um
movimento silencioso, a Avipal/Eleva adquiriu a marca
Pauli, expandindo-se fortemente no mercado de São Pau-
lo. A Perdigão, por sua vez, comprou toda a participação
na Batavo e por fim, também comprou a Avipal/Eleva,
tornando-se um forte grupo na área de laticínios. Para
Carvalho é a materialização das oportunidades existen-

tes no setor lácteo. O analista diz que a Perdigão, sendo
um player de sucesso em outras áreas e com capital para
investir, com marcas consolidadas e posicionamento in-
ternacional, traz um novo e importante elemento ao se-
tor. "Acredito que a Perdigão seja um dos vetores de um
processo de consolidação que deve ocorrer especialmen-
te no leite 'longa vida' e, posteriormente, em queijos",
avalia Carvalho.

No Rio Grande do Sul as indústrias estão em um fran-
co movimento de melhorias, ampliações ou mesmo cons-
truções. Um desses exemplos é a Laticínios Bom Gosto.
Fundada em 1993 pelo casal Wilson e Míria Zanatta, com
sede em Tapejara, a Bom Gosto é atualmente a segunda
maior empresa de laticínios do Rio Grande do Sul e a 5a

no Brasil. Tem parceria com 13,5 mil produtores, recebe
mais de dois milhões de litros/leite/dia e está presente em
mais de 10 mil pontos de venda no RS, SC, PR SP, MG e
R). Tendo faturado R$ 4,5 milhões em 2000, seu fatura-
mento alcançou o patamar de R$ 270 milhões em 2007.
Em julho do ano passado, adquiriu uma das mais tradi-
cionais empresas do setor no país, a Laticínios Da Matta,
cuja sede fica em Muriaré, na Zona da Mata Mineira, uma
das maiores bacias leiteiras daquele estado, tendo como
principais mercados MG, ES e R). Também no ano passado
adquiriu uma unidade produtora no Uruguai, expandin-
do seus domínios para um país reconhecido internacio-
nalmente como um grande produtor de leite.

Com investimento de US$ 7,5 milhões, a Cooperati-
va Piá, de Nova Petrópolis, que possui 8,7% do mercado
regional, inaugurou novos equipamentos e passou a ter
uma das plantas mais modernas da América Latina para
envasamento de leite. Outra que investiu em novos equi-
pamentos foi a tradicional fabricante do doce de leite Mu-
Um. O projeto da Mu-Mu Alimentos contempla a linha
completa de produção do leite, desde o beneficiamento
até o envasamento nas embalagens Tetra Pak. "Nós es-
tamos há três anos no mercado de leite longa vida, com
nossa produção terceirizada. Agora resolvemos partir para
a produção própria em nossa fábrica de Viamão, que atu-
almente produz doce de leite e dores de frutas", afirma
Luiz Alberto Hochegger, diretor-geral da Mu-Mu Alimen-
tos. "A ampliação da fábrica atende à crescente demanda
pelos produtos com a qualidade Mu-Mu e vai propiciar o
crescimento da empresa", complementa o executivo.

Iodos esses novos investimentos serão necessários até
porque há um forte aumento na demanda, mas também
existe um problema que afeta todo o mercado domésti-
co. O governo de São Paulo determinou uma sobretaxa
no ICMS para o leite importado de outros estados, com
o objetivo de incentivar o aumento da produção local.
"Ocorre que um percentual bem expressivo do que pro-
duzimos aqui, no Rio Cirande do Sul, vai para São Paulo
e, com essa sobretaxa, perdemos nossa competitividade
e estamos tendo que direcionar nosso produto para ou-
tros estados e mercados", afirma Elton Weber, presiden-
te da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS,
Fetag. Para ele, essa situação pode provocar uma redução
na produção e, conseqüentemente, aumentar ainda mais
os preços praticados no mercado. "Vamos ter que sensi-
bilizar os políticos sobre a nova realidade do nosso setor
- e esperar para ver", conclui Weber.

90 PANORAMA Rural abril ZOG8

Text Box
Fonte: Panorama Rural, a. 10, n. 111, p. 88-90, abr. 2008.




