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PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE SERÁ
RECORDE EM 2012?
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Figura 2.
Volume de leite adquirido pelos laticínios e cooperativas nos últimos treze meses –
em bilhões de litros.
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Na tabela 1 está um comparativo da
captação de leite no Brasil e por região.
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Captação de leite por região
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Houve queda no volume de leite entregue à indústria em janeiro e fevereiro
em função da irregularidade e menor
volume de chuvas, mas em março a
captação subiu.
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Analisando a captação mensal, o volume adquirido em janeiro foi o maior do
trimestre, 2,0 bilhões de litros de leite
(figura 2).
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Entretanto, o volume de leite captado
no primeiro trimestre de 2012 aumentou 4,4% na comparação com o mesmo
período do ano passado.
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Em dezembro, foi registrado o pico de
produção na média Brasil.
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Normalmente, a captação de leite no
quarto trimestre é maior em relação a
do primeiro trimestre.
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O volume adquirido de janeiro a março
deste ano foi 2,9% menor em relação
ao trimestre anterior. Veja a figura 1.
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A pesquisa considera apenas a produção formal, ou seja, o leite com inspeção municipal, estadual ou federal.

Figura 1.
Volume de leite adquirido pelos laticínios e cooperativas, por trimestre – em bilhões
de litros.
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S

egundo a Pesquisa Trimestral do
Leite, divulgada no final de junho
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro
trimestre deste ano foram adquiridos
5,7 bilhões de litros de leite pelos laticínios e cooperativas.
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Em relação ao 1º trimestre de 2011, a
captação de leite aumentou significativamente apenas no Sul do país, 15,7%.
Como o Sul do país é a segunda região
com maior captação de leite, estes números fizeram com que na média Brasil
o volume aumentasse 4,4% no primeiro
trimestre de 2012.
Com exceção do Norte, onde o volume
cresceu 0,7%, nas outras regiões houve
queda na captação.
Quando se compara o 1º trimestre de
2012 com o 4º trimestre de 2011, apenas o Nordeste e o Centro-Oeste tiveram

incremento no volume de leite adquirido
pela indústria.
No Nordeste, o 1º trimestre do ano é
normalmente o período de maior captação. É o início da estação chuvosa na
região.

Considerações finais
Em curto prazo, a expectativa é de aumento na produção e captação de leite
no país.
Segundo o Índice Scot de Captação

Tabela 1.
Captação de leite por região e no Brasil (em bilhões de litros) e comparativo com
trimestres anteriores.
1º trim. 2012
1º trim. 2012
1º trim. 2012
x
x
1º trim. 2011
4º trim. 2011
Norte

0,31

0,7%

-15,5%

Nordeste

0,35

-2,6%

1,7%

Sudeste

2,22

-0,1%

-3,4%

Sul

2,03

15,7%

-2,7%

Centro-Oeste

0,82

-2,8%

1,5%

Brasil

5,73

4,4%

-2,9%
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de Leite, em abril e maio houve queda na captação, considerando a média
nacional. Para junho os dados parciais
indicam alta.
A expectativa é de que a captação aumente em 2012 em relação ao volume
captado em 2011, mas alguns pontos
merecem atenção.
São eles: a pressão de baixa no mercado do leite que pode desestimular os
investimentos; aumento dos custos de
produção, com destaque para a alta de
preço dos farelos; e por fim o clima, que
tem pregado peças.

JÉSSYCA GUERRA

zootecnista e analista júnior
da scot consultoria

RAFAEL RIBEIRO
zzootecnista e consultor
da scot consultoria.
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ESTÁ TIRANDO
LEITE DE PEDRA?
A Scot Consultoria reuniu a nata dos especialistas
da pecuária leiteira do país para compartilhar com
você as melhores práticas e informações do
mercado leiteiro.

O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de
agosto de 2012 no Centro de Convenções
de Ribeirão Preto-SP e o dia de campo em
Descalvado-SP.

Para ver a teoria discutida na prática, haverá ainda
uma visita opcional à fazenda Agrindus, uma das
maiores e melhores produtoras de leite do Brasil.

Contamos com a sua presença.

17 3343 5111
www.scotconsultoria.com.br/encontrodeleite

Realização:

Patrocínios Cota Ouro

shaping tomorrow’s nutrition

Patrocínios Cota Prata

Patrocínios Cota Bronze

Apoio
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