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Os subsídios anunciados há um mês para os derivados de lácteos produzidos pelos países do 
bloco europeu não foram suficientes para gerar demanda externa e esvaziar os estoques do 
velho continente, mas já surtem efeitos no mercado doméstico brasileiro. As principais 
indústrias de leite em pó frearam a produção em favor do envase de leite longa vida. Até 
quem não estampava a marca na versão líquida da bebida optou por entrar nesse mercado.  
 
Fontes do setor afirmam que uma grande empresa de lácteos instalada no Brasil estaria 
planejando lançar o longa vida nos próximos meses. Além das políticas protecionistas, a 
decisão teria sido motivada pela invasão de leite no mercado interno, "boa parte proveniente 
da Argentina via triangulação com o mercado europeu".  
 
Esse é só um dos efeitos agora acentuados pela ampliação dos prêmios e formação de 
estoques de intervenção definida pela Comissão Europeia em Bruxelas. Desde o fim do ano 
passado, o preço pago ao produtor mantém-se praticamente estável. De acordo com 
levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Agrícola (Cepea), a média Brasil 
registrada em fevereiro continua na casa dos R$ 0,59. "A maior variação não ultrapassou meio 
centavo e foi no Paraná", informa Gustavo Bedusqui. 
 
Aos prêmios já oferecidos pelo governo europeu se somam outros € 290 pela tonelada de leite 
em pó integral negociada no mercado internacional, € 220 pela mesma quantidade de cheddar 
e mais € 100 à tonelada de manteiga por este derivado o governo já pagava € 450. Desde 
janeiro, o leite em pó desnatado negociado fora da Europa já rendia € 170 à indústria, o óleo 
de manteiga € 545 e o queijo ementhal, outros € 220. 
 
Além de financiar o escoamento da produção de lácteos, a Comissão Europeia (CE) decretou 
também a formação de estoques de intervenção a partir deste mês. Foi garantida a compra de 
106 mil toneladas de leite e 30 mil toneladas de manteiga por parte do governo. Em 2004, os  
Estados Unidos encheram os estoques de intervenção de lá com mais de 600 mil toneladas de 
lácteos. 
 
"A indústria vinha aumentando os estoques desde início de fevereiro com objetivo de 
direcionar os volumes para intervenção", informa Otávio Farias, da trading Alliance 
Commodities Brasil. Segundo ele, essa intervenção vai criar um piso no mercado de 
commodities lácteas na Europa, "mas um inevitável teto mais adiante", pondera. 
 
Apesar do efeito imediato das decisões, elas ainda não surtiram efeitos nos embarques 
europeus, tampouco nos preços. Farias calcula que o mercado internacional esteja pagando 
ainda cerca de US$ 2.000 pela tonelada de leite em pó. "E, se a demanda continuar retraída, 
há espaço para novas quedas", analisa. 
 
A CE pondera que esse restabelecimento dos subsídios após dois anos sem intervenção é 
temporário, "em resposta a situação excepcional de mercado". Ainda que temporária, "essa 
inundação de leite em pó barato no mercado internacional atinge diretamente o nosso 
mercado. As exportações caíram e o volume de leite longa vida envasado subiu", avalia Laércio 
Barbosa, vice-presidente da Associação Brasileira de Leite Longa Vida (ABLV). 
 
Gustavo Bedusqui informa que o Departamento de Agricultura Americano (Usda), em fevereiro 
a tonelada do leite em pó integral europeu valia US$ 2.150, o desnatado US$ 2.090. No final 
de 2008, a mesma tonelada de leite em pó era negociada a US$ 2.350. "Mas, segundo o Usda, 
o preço da Oceania está ainda mais baixo (entre US$ 1.850 e US$ 1.750)", diz. 
 
O pesquisador do Cepea analisa que a configuração do mercado internacional já está diferente 
desde o primeiro mês do ano. "Além da quantidade inferior embarcada, nosso principal cliente 
deixou de ser a Venezuela e passou a ser a Argélia, responsável por 42% do faturamento com 
as exportações de lácteos em janeiro". Para ele, o Brasil vai competir indiretamente com a 
Oceania pelos "mercados que já estavam teoricamente garantidos". 



Austrália e Nova Zelândia são os maiores exportadores de leite do mundo. Juntos detém 43% 
do mercado global, estimado em 38,4 bilhões de litros. Os líderes são seguidos pela União 
Europeia, com fatia de 30% do mercado de lácteos. 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 fev., 1 e 2 mar. 2009, Finanças & Mercados, p. 
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