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E m 2008, o Rio Grande do Sul

assistiu a um movimento de

transição no setor pecuário.

Em foco, não estava a retomada das

charqueadas ou mesmo a ampliação

da produção de carne e couro, mas
sim, o crescimento de um setor até

então, típico da Região Sudeste do

Brasil: a pecuária leiteira. As carac-

terísticas socioculturais e os incenti-

vos governamentais atraíram várias

empresas, o que animou os produtores

locais. Na época, a Panorama Rural

conversou com indústrias, entidades

do setor e visitou alguns agricultores

(edição n°. 118 - novembro de 2008)

sobre o clima de euforia e perspecti-

vas, principalmente dos produtores,

esperançosos com o novo horizonte.

Passado um ano, a reportagem

retornou ao Estado gaúcho para ver

como ficou a situação dos produtores

de leite e das agroindústrias e, consta-

tamos que, embora o grande potencial

do setor, ainda há muitos descompas-

sos, reflexos, principalmente da con-

juntura de mercado.

De acordo com o engenheiro

agrônomo e diretor da Bigma Con-

sultoria, Maurício Palma Nogueira,

2009 não foi fácil para a pecuária

leiteira. Os preços médios corrigidos

foram em torno de 1,89% inferiores

na média geral em comparação ao

ano anterior. No entanto, segundo

Nogueira, no Rio Grande do Sul, os

preços em 2009 ficaram 10,5% su-

periores, já no Paraná, a recuperação

foi de 3,88%.

Entre os Estados do Sul, apenas

Santa Catarina registrou queda nos

valores em 2009 se comparado ao ano

anterior, valores estes, corrigidos pelo

índice Geral de Preços - Disponibili-

dade Interna, IGP-DI. "A explicação

para o fato é interessante. Em 2008,

os preços no Paraná e Rio Grande do

Sul foram bem inferiores, comparado

aos demais Estados - maiores produ-

tores de leite. A produção aumentou

muito em volume na região, o que de-

sequilibrou a relação oferta/demanda.

No primeiro semestre de 2009, no

entanto, a captação de leite no Bra-

sil se reduziu, quando comparada ao

mesmo período de 2008 (ver tabela)".

E, de acordo com o engenheiro,

na necessidade de leite para cobrir

a redução da captação, houve maior

pressão de oferta nestas regiões. Por

isso os preços subiram mais em rela-

ção às demais.

Para a Bigma Consultoria, com

o mercado se ajustando, a tendên-

cia é de que os preços recuem mais

no Sul, proporcionalmente. "É o que

vem acontecendo. Segundo dados da

Scot Consultoria, a queda acumulada

nos preços do leite em 2009 nos Esta-

dos de Minas Gerais e São Paulo foi

em média 14,9%. No Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul, os va-

lores já recuaram 19,17%, 16,42% e

17,91%, respectivamente. O mercado

vai se ajustando entre os Estados e re-

giões", afirma Nogueira.
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Comparação entre a captação

formal de leite nos principais Estados

entre 2007 e 2008 e o primeiro se-

mestre de 2009 e 2008.

chegada de mais indústrias, pois ge-

raram um aumento na demanda que

incentivou também a ampliação da

produção, mas que acabou não sendo

Investimentos - Na análise

da Bigma Consultoria, o Rio Grande

do Sul continuara atraindo investi-

mentos em leite, pois o Estado reúne

quase todas as condições ideais para

a produção de leite. "Especialmente

quando se considera o perfil do pro-

dutor com pequenas áreas e a pró-

pria família envolvida na produção",

aponta. Segundo ele, o descompasso

entre a oferta e demanda enfrenta-

da na região é um caso típico frente

aos estímulos que houve. "Diante das

perspectivas, a oferta aumentou mais

rápido que a demanda, reduzindo os

preços. Para piorar o cenário, o mer-

cado viveu toda a crise financeira

global, o que colocou os investidores

em alerta. Voltando à normalidade,

é de se esperar que os investimentos

voltem a fluir normalmente", revela

Nogueira.

De acordo com o coordenador da

Comissão do Leite da Federação Agri-

cultura do Estado do Rio Grande do

Sul, Farsul, Jorge Rodrigues, as em-

presas que se instalaram em 2008 no

Rio Grande do Sul, abriram um espa-

ço para absorver a produção da época

e estimularam o aumento na oferta do

produto. "O produtor ganhou com a

absorvida. Isto tem feito as empresas

se readequarem a este novo cenário de

oferta e demanda", explica.

Segundo a Farsul, o baixo preço

é conseqüência da conjuntura de mer-

cado, não só no Estado gaúcho, mas

também do Brasil e no mundo. "Hoje,

a baixa remuneração ao produtor é

um reflexo ainda da crise mundial que

travou a demanda. O produtor tem

como produzir mais, mas a indústria,

em função da crise, não tem como

escoar esta produção", revela Rodri-

gues.

Para 2010, a expectativa, se-

gundo Rodrigues, é de que a crise

chegue ao fim e assim, ocorra a re-

cuperação do mercado, incentivando

o aumento no consumo de alimentos.

"O Brasil tem capacidade produtiva.

O Rio Grande do Sul, em três anos,

dobrou a produção e hoje, mesmo com

a crise, o mercado interno nos tem

atendido, mesmo porque, o aumento

da produção veio acompanhado tam-

bém do aumento na qualidade do lei-

te, estimulando o consumo", comenta.

Custo de produção - De acordo

com o superintendente da Cooperativa

Piá, José Mário Hansen, de janeiro a

meados de 2009, o preço do leite para

o produtor chegou a patamares nunca

vistos. "O custo de produção também

baixou significativamente, represen-

tando um melhor resultado para os

produtores", explica.

No segundo semestre de 2009,

segundo Hansen, em função da crise

mundial que travou as exportações do

leite em pó, as indústrias voltaram a

produzir o leite longa vida, o que fez

o preço despencar, redução que não

foi totalmente repassada ao produtor.

"Desde setembro passado, as indús-

trias gaúchas não estão conseguindo

chegar a um equilíbrio das contas",

revela, acrescentando que até o final

de 2009, o Brasil praticamente não

exportou nada de leite em pó, produ-

to que em 2008 atingiu US$ 5 mil a

tonelada.

No ano passado, a tonelada do

leite em pó despencou para US$ 2
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mil, com o Brasil, inclusive, impor-

tando do Uruguai a US$ 1,8 mil a to-

nelada. "Para solucionar este impas-

se, o Brasil deve, obrigatoriamente,

voltar a exportar. No Rio Grande do

Sul, embora a ociosidade de 60% das

indústrias, os preços não reagem, por-

que o mercado interno está saturado,

e as exportações estão travadas", diz

Hansen, apontando que, para 2010,

as expectativas são de elevação dos

preços a partir de março, com aumen-

to da produção e a retomada das ex-

portações.

Na propriedade dos irmãos

Wentz, em Palmeira das Missões, RS,

a realidade expressa a frustração das

expectativas geradas em 2008. "Não

dos custos de produção. "Estamos

investindo em pastagens de ciclo pe-

rene, pois depender das culturas anu-

ais e da silagem torna o custo muito

alto", explica Wentz.

Outro investimento dos irmãos

Wentz será na melhoria das instala-

ções, com a construção das salas de

ordenha e alimentação e um sistema

de armazenagem de dejetos. O inves-

timento está orçado em R$ 80 mil que

será financiado pelo programa Mais

Alimentos a juros de 2% ao ano, com

prazo de 10 anos para o pagamento,

sendo três de carência. "Só com a

coleta dos dejetos vamos reduzir em

50% os custos com a adubação das

pastagens. Com as novas instalações,

justifica o produtor.

Quando Hensel ficou sabendo

que empresas do setor lácteo se insta-

lariam no Estado, investiu na amplia-

ção do plantei, saltando de uma pro-

dução diária de 120 litros em 2008,

para 300 litros em 2009. "Meu obje-

tivo é chegar a 50 matrizes em produ-

ção daqui a três anos, porém é preciso

que haja uma melhora nos preços do

leite. Hoje, o preço está em R$ 0,67

o litro, no entanto, como os custos de

produção estão altos, o preço deveria

ser, no mínimo R$ 0,80", reivindica

o Hensel.

De acordo com a Emater-RS/

Ascar, (Associação Riograndense de

Empreendimentos de Assistência Téc-

melhorou nada! A vinda das empresas

não correspondeu ao esperado, pois

hoje, recebo pelo leite o mesmo preço

que recebia em 2008", revela o pro-

dutor Ari Wentz.

Como o preço do leite não rea-

giu, não houve a ampliação do reba-

nho, mantido desde 2008 em 33 ma-

trizes. "Nossa esperança é que 2010

seja um ano melhor. Então, vamos

começar a ampliar o plantei, pois

queremos chegar em 2012 com um

rebanho de 50 vacas em lactação",

diz o produtor.

Para se manter na atividade

frente aos baixos preços do leite, os

produtores estão focando na gestão

das propriedades, buscando a redução

haverá uma melhoria no controle sa-

nitário do rebanho, onde além da re-

dução dos gastos com medicamentos,

reverterá em um aumento na qua-

lidade do leite, o que representa um

acréscimo de até R$ 0,03 por litro",

aponta Wentz.

Indispensável - Na opinião do

produtor Paulo Hensel, vizinho dos

irmãos Wentz, o leite é indispensável

para a pequena propriedade, pois para

quem depende apenas da lavoura está

ficando cada vez mais difícil. "Na

lavoura, tem que dar um ano muito

bom para sobrar alguma coisa. Se eu

dependesse só da agricultura, sem a

opção do leite, já teria abandonado o

campo e me mudado para a cidade",

nica de Extensão Rural) a permanên-

cia e o sucesso do produtor de leite

já não depende, apenas da vocação do

produtor e da disponibilidade de mão

de obra. "As atuais circunstâncias do

mercado exigem profissionalização, o

que já é fato corriqueiro há bastante

tempo em qualquer outra atividade.

Agora, chegou a vez de o campo ex-

cluir o amadorismo, pois não bastam

mais os tradicionais conhecimentos

passados de pai para filho", explica

o engenheiro agrônomo e chefe do es-

critório da Emater de Palmeira das

Missões, Paulo Oscar de Deus Lima.

Profissionalização esta, segun-

do ele, voltada à adoção de práticas

modernas de produção e gestão das



propriedades rurais. "Felizmente, te-

mos observado um aumento na procu-

ra por vagas nas universidades locais

nos cursos de Zootecnia, Administra-

ção e Agronomia, inclusive nas Esco-

las Agrícolas da região", comemora

Lima.

A Emater mantém cursos espe-

cializados em 10 Centros de Capaci-

tação, distribuídos estrategicamente

no Estado e que atendem técnicos

e produtores interessados. "Tem se

constituído um desafio para a exten-

são rural despertar no produtor que,

além de terra, capital e trabalho, a

apropriação do conhecimento, é o que

fará a diferença frente às exigências

de mercado.", revela Lima.

Contra a maré - Um ano após

todo alvoroço criado sob o setor leitei-

ro gaúcho, muito produtores continu-

am remando contra maré. "A situa-

ção do produtor continua complicada,

pois o preço piorou. Em novembro

de 2008, ganhávamos até R$ 0,10 a

mais por litro", aponta o proprietá-

rio da agropecuária Santa Bárbara,

em Palmeira das Missões, RS, Gentil

João Bandeira. "Chegamos a ganhar

R$ 0,80 o litro e agora está em R$

0,72", acrescenta o sócio Eclair Car-

los Werner. Embora o baixo preço do

leite, o número de matrizes saltou de

49 em 2008, para 91, com uma pro-

dução diária de 1.850 litros. "A in-

tenção é chegarmos a 120 matrizes,

já que temos rebanho (novilhas) e ali-

mentação, pois trabalhamos também

com a agricultura, então possuímos

maquinários e áreas para cultivo de

pastagens", explica Werner.

De acordo com Werner, quem

produz leite anualmente deveria ter

um tratamento diferenciado pelas em-

presas compradoras em comparação

àqueles produtores "aventureiros"

que produzem apenas alguns meses,

estragando o mercado. "Teríamos que

ter algumas garantias a mais, porque

produzimos o leite para a empresa o

ano todo. Senão, como continuaremos

sendo parceiros da indústria?", ques-

tiona.

Na opinião de João Bandeira,

produtor rural que visualiza a pecuá-

ria leiteira como uma atividade pouco

lucrativa, o custo do litro do leite - na

vaca - é de R$ 0,60. "Se for calcular

tudo, não sobra nada. Até agora, te-

mos tirado dinheiro da lavoura para

investir no leite. Hoje, os grandes

"empresários" que dizem que ga-

nham muito dinheiro com o leite, para

mim, é algo no mínimo, muito suspei-

to", comenta.

Para João Bandeira, o leite é

uma segurança mensal, mas não que

seja rentável. Já para Werner, uma

das opções para aumentar a renda, é

trabalhar com a produção e venda de

matrizes de elite, o que envolve tec-

nologia e mão de obra especializada.

"Porém, está cada vez mais difícil

encontrarmos gente capacitada para

trabalhar com a pecuária leiteira. A

falta de mão de obra, com certeza,

será a grande preocupação do setor

para o futuro", comenta.

e acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agrone-

gócio, Seappa, do Rio Grande do Sul, ações vêm sendo tomadas bus-

cando manter e ampliar a presença de produtos gaúchos no mercado

mundial, adotando um controle sanitário adequado, processos de certificação e

rastreabilidade. "Além do controle sanitário e da certificação, o Estado possui

programas que atingem a produção leiteira com políticas de estímulo ao fomen-

to, produtividade e competitividade. São ações no sentido de apoiar o produtor,

melhorar a qualidade, preservarmos o nosso rebanho para atendermos as exi-

gências sanitárias dos mercados interno e externo e atingirmos uma produção

de leite suficiente para atender a grande demanda que será criada nos próximos

anos", diz o secretário João Carlos Machado.

Segundo o secretário, os produtores gaúchos podem esperar 2010 com

otimismo. "São excelentes as expectativas com o início da operação de novas

indústrias, ampliação de outras, fusões e aquisições que ocorreram no setor. O

Estado está com uma capacidade industrial instalada de aproximadamente 15

milhões de litros/dia, ou seja, a produção atual precisa ser duplicada", justifica.

Para ele, o Estado tem condições de produção como poucas regiões no

mundo em termos de custo de produção, forrageiras disponíveis, possibilidade

de uso de raças leiteiras adequadas e, consequentemente, qualidade de matéria-

prima. "Hoje, já somos fornecedores de matéria-prima para indústrias insta-

ladas em outros Estados. Com a entrada e solidificação do Brasil no mercado

internacional de lácteos, que é extremamente exigente quanto à qualidade dos

produtos, os principais laticínios que atuam no país vislumbram a região Sul

como um grande fornecedor de produtos processados para atender a este grande

mercado", aponta Machado.
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