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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, profundas transformações ocorreram na produção de leite, as

quais são motivadas, basicamente, pelos seguintes fatores: a) liberação do preço do

leite, em setembro de 1991; b) maior abertura comercial, em especial com o advento do

Mercosul; c) Estabilidade da moeda, com destaque para a queda da inflação, mediante o

Plano Real, em julho de 1994. A conjugação desses fatores provocou profundas

mudanças em toda a cadeia de lácteos, do produtor ao consumidor, passando pela

indústria e distribuição.
~

O fim do tabelamento de preços representou um marco importante para o setor

leiteiro nacional. O longo período de tabelamento de preços, além de restringir a entrada

de empresários na atividade, impediu o surgimento da cultura de negociação. O sistema

de preços livres representa um forte incentivo à modernização da pecuária leiteira

nacional, tornando-a mais produtiva e competitiva. A concorrência e o atual padrão de

formação de preços forçam o produtor a ajustar sua produtividade e seus custos à nova

realidade.

O segundo fator de transformação da produção de leite, que, aliado ao fim do

tabelamento, tem exercido significativa influência no comportamento do setor leiteiro, é

a política de abertura comercial adotada pelo governo nos últimos anos. A maior

abertura do país ao comércio internacional faz com que os produtores nacionais tenham

de concorrer com produtores de outros países, situação essa desconhecida pelo produtor

nacional, urna vez que o mercado era controlado pelo governo. É necessário enfatizar

que essa competição internacional nem sempre ocorre de maneira justa. Importações de

leite subsidiado no país de origem penalizam o produtor nacional, visto que o preço do

produto importado pode ser inferior ao custo de produção local.
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