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Oscar Tupy' 

1 I ntrod u ~a 0 

A (adeio produtiva do leite lem como elo in ieiol 0 produtor. Tern no segundo 

elo 0 carreleiro. 0 terceiro elo e fonnode pOI' cooperatives e empresas privadas de 
latidnios, que processom e vendem 0 lei te e seus derivados: Nocaso das cooperaJivas 

singulares, muitos processa m apenas parte do leite recolhido, sendo 0 restante 

enviado para uma cooperativQ central. Em Sao Paulo, femos a Paulista, e em Minas 

Gera is, a Itambe e a Cernil, esto ultima formoda para comercializaro leite excedente 

de QuIros cooperativQs mineiras que n60 forom absorvidas pelc Ilambe. 
Entre as cooperatives singulares e as centra is, h6 urn segundo frete, e tanto 0 

primeiro quanta 0 segundo frete s60 cabrados do produtor2. Do industria a te 0 
otocado ou 0 vare jo , existe um terceiro frete, que corre por conto dos cooperativas 

centro is ou das empresas privadas de laticinios. No coso das cooperativas regionois 

que n60 enviam leite para as centra is e distribuem no otocodo au no voreja, tombem 

h6 urn terce iro frere, este par canto do cooperativo . 

A produ,60 tolol estimoda paro a cadeio do leife do Brasi l em 1997 fo i de 

20,4 bilh6es de Htros; destes, cereo de 60% fora m inspecionodos e comel·ciolizados 

como leile flu ido e derivodos. 0 leile longo vida ullrapasteurizodo (UHT) pori icipou 

com 18,95% do 10101 comercializodo, o lipoAcom 0,3%, 0 lipo B com 3,0%, alipo 

C com 20, 16%, e 0 reSiOn~e fo i comercializado no forma de derivodos. 

As vendos de lei'"e UHT no Pais creseerom expressivomente entre 1990 e 

1997, istoe, cereD de i .177%. No mesmo perlodo, osvendasdo leiteAoumentorom 

em 43% e os do leile B em 24%. As vendos do leile C sofreram uma redu,60 de 32% 
no mesmo perrodo (Tooelo I, no pagino seguinte). Destes, openas 0 leite UHT.e 
tronsocionodo no mercodo in'ernoeionol, tendo 0 Brasil imporiodo 85.534 tonelodos 

em 1996. Acredila -se que esse leile e semelhanle em quolidade oos leites do lipoA 

e do tipo B no Brasil, podendo ossim eompetir com ambos. 

I Doutore'" Ciimcios, Pe5qui~ador III , Embro?o Centroce Pesquiso de Peeuoria doSudoeste, Rodovia Washington 
Luis, Km 234 -SOo Carlos, SP (Sudeste), Coixo Posial 339, Ccp 13568-800. E-ma il : tupy@epp~c.cmbrapo.br 
lNo Novo Zclondia, 05 custos de transpone do leite dos produtores05 cooperol ivos s60 pagos pelos eoopero t i~os 
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Tobela 1. Venca ci e leite iiuido no Brasil, 

em milh6es de Idras. 

:': Leite pasteurizado 

1990 184 28 347 3.655 

1991 204 34 445 3.245 

1992 34 1 36 358 2 .924 

1993 386 48 433 2. 245 

1994 759 48 388 2 .305 

1995 1.050 55 460 2 .432 

1996 1.700 44 405 2.303 

1997 2 .350 40 430 2.500 
Fonlc: Gomes (1997) 
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Segundo Golan (1998), a leile longo vida (U HT) vem promovendo mudan<;os 

radicais na estrutu ra do mercado de leites fluidos no Brasi l, alteranda a in") portancio 

relativa dos agentes (produtores ern diversas bacias leiteiras, industria e distribuidores) 

00 longo do cadeio. As bocios trodicionolrnente fo rnecedoras de moteria ~p r i lllo 

para a industria de Jeile posteurizado possararn a senti r forte pressoo da concorrencia 

e da reduC;ao dos prec;os. C rescern em irnportancia, em con lraparlido, as ba cios 

fornecedoras do leile UHT, que respondem hoie por quase 50% dos vendos de leite 
fluido no Pais. 

Nesse cenorio, os leites pasteurizodos tipo A e B aporentemente preservaram 

a sua fatia de mercado, conforme ficou demonstrado pelo cresci menlo das vendas 

enlre 1990 e 1997 IT abela 1) . Os prec;os pagos 00 produtorde leile lipo 8, conludo, 

lem declinodo, passando de R$ 0 ,36 a lilro em 1996 para RS 0,31 em 1998, exigindo 
do produtorelcvodo cficiencio produlivo. Nessc coso, sislemos de produc;60 de Ici te 

de menor Cuslo (pastoreio inlensivo) deverao ser concebidos pel a pCSq uiSCl e 

eliminadas as posslveis d islon;oes de politicos, para torno- los competitivos. 

Este traba lho procu rou ovolior 0 impocto de diferentes tecnologi os de 

produ~60 de leile sobre a lucratividode privado e econ6m ica do segmento de leile 

pasteurizado ti po B. A primeiro lecnologio e a tradicionolm ente empregodo no 

produc;oo de leife B no Brasil, representando, no estudo, a lecnolog ia olual. A segundo 

eo lerceiro tecnologios 500 consideradas, respectivamente, 0 melhoroda e a potencial. 

A tecno logia rnelhorado jo eslo ern uso por pequeno porcelo dos produtores e 
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explora 0 postorei o intensivo. A tecnoJogia potenci al est6 sendo desenvolvida no 

Embropa Pecuario Sudeste, e grande parte das informa~6es gerados esla disponive l 

aos produlores que visilam a empreso onuolmenle. 

2 Reviseo de Literatura 

o estudo do competi tividode das codeias ag roindustria is deve induir lodos 

os elos: produc;ao, transporte, industria lizo<;60 e distt'ibu iC;60 ate 0 atacado e varejo, 

no qual as pre~os dos produlos soo formados. Coda elo deve ser esludado como um 
componente individual, mas relocionodo a montonte e a jusante com os demcis 

elos. Se a produto final do cadeia e um produto import6vel, a competi tividade do 

cadeio domestico deve scr co m porada com 0 produ to importodo no ponto de 

formm;oo de pre<;os no otacodo. 5e 0 produlo final do codeio e urn produto exportovel, 

a sua campetitividade dcver6 ser comparodo com um produto eq uivolente, exportodo 

por urn pais concorrente. 

Quando 0 prod uta noo e tronsacionodo no mercado in:ernacional3, 0 esludo 

da competitividade fica pre judicado, podendo a codeia, e mre~o nio, ser analisoda 

com relo<;60 6 sua lucralividode e a de seus componenles no mercado domestico. 

Emboro a analise do competil ividade fique prejudicado, a ana lise do lucrolividade 

privoda podera ser feita a prec;os socia is, au se jo, pe!os prec;os dos insumos 

comerciol izados no rnercodo mundiol. Nesse coso, 0 impcGo de :ecnologics no 

lucralividode do cadeja domesticCl pod er6 ser testodo, lernondo-se esse tipo de 

analise muito util a pcsquisa ogropecuario. 

Em lermos de resu ltados, a an61ise de eficiencia do ccde:o produtiva permite 

00 selor privado oferir a sua eficiencia economica e lambem comparor 0 cus;o de 

oporlunidode do produto nacional no mercado, sendo isso ;e;to comparcndo-se os 

prec;os domcslicos com as pre<;os equivalenfes de fronteiro (border prices). Permite 

tambem sober se esses custos de oportunidode conlem diston;6es e de,erminor a 

origem dessos distor<;6es que, se n60 corrigidas, pre judicom a compeii iivicode dos 

produtos nacionais. Pode haver prote<;oo nomina! positivQ {coso em que os procutos 

tem subsidios implicilos} ou negal iva (coso em que as produtos ;em tributc<;60 

implici to). 0 pr6ximo po sso sera saber S8 0 produto nacional e competiti vo com as 

folares de produ<;oo e os insumos utilizados. Pode haver tombem prote<;60 efetivo 

que, alem do prolec;oo aos produlos, leva em conla lambem a prolec;60 dos insumos 
com os nfveis de prote<;6a au tributoc;60 dos insumos. 

J Como 0 Ic ite [3 c demois formes de Icile postcuriwdo. 
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Os insu mos podem sef scparodos em tronsocionaveis c noo- transocionaveis 

no mercodo externo. Com essa divisoo, pode-se Irotor os cuslos de produ<;oo de 

maneira a geror uma divergencio no anal ise enlre custos privados e custos socia is. 

Com os custos privados e sociais e as recedas geradas em coda elo da cadeio, 

pode-se en too medir lueros privados e socia is. Isolondo as efeilos des politicos 

publicas, pode -se enlOo calcular as transferencias (au rendas) que soo gcrados no 

cadeio, mas que s60 transferidos para 0 setor publico (par impastos ou farifos) au 

soo perdidos, sem que haia opraprio<;oo de lois rendas par nenhuill setor do 

cconomia. Pode-sc, aindo, analisar 58 a cadeia e eficiente lecnologicamente, se ela 

e tributada au ainda se e subsidiada pelas politicos publicos. 0 mesmo podero ser 

feilo com os insurnos e as fa/ores de produ~oo: se h61ransferencias, 58 a codeio e 
eficiente com oquelc con iunto de fa lares e insum05 e pode-se aindo isolar falhos de 

mercado (presenc;o de oligopolios, monopolios, oligo~ e monopsonios). 

No reviseo de literotul'O, consta tou-se que (J Illo iorio dos estudos de 

luuotividade no codeio do leite no Brasilloi conduzido no cia do pradutor. Apenos 

Lopes e Jonk (1997) estudarom toda a codeia do leite, emboro num ambiente 

conturbado pdo infloc;;oo. Atualmenle, a eSlab ilidadc economica vivida pelo pais 

justifico a condu~60 de novos estudos. 

o me!odo mois ulilizodo pora analise da competitividodc des codeios 

agroindustrio is e a Mo triz de Anol ise Politico - MAP (Monke & Pearsoll, 1988). 

A MAP e um sistema contabil que se baseio em on;amentos dos unidodes 

produtivos 00 longo de determinodo cadeio produliva - produtor, Iransporte, 

processamento e ind ustrioliza~6o. Consiste no eloborar;oo de dois sistemas que 

utilizom prec;:os privados, ou de mercado, e prec;:os socia is. 560 determinados a 

recei/o, os custos e os lucros social e privo do. A compara<;eo de custos e lucros 

privados (financeiros) e socia is permite a obtenc;oo de informa~oe s sobre evenluais 

divergencias nos dais tipos de ovoliac;:60, que indicarn efeilos de politicos publicos 

ou falhos de mercado sobre as alividades . A MAP pcnni lc lombem que se ovalie 0 

impocla de diferentes tecnalagios de produ<;oo ou processamen to de lei Ie no 

lucrotividade do cadeia (Vieiro, 1998). 

3 Metodologia 

Neste Irabolho fai ulilizodo a MAP pa ra mediI' 0 impoclo das pol iti cos 

publicos sab re a lucrotividade do segmento leil e posteurizado tipo 13, 
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considerando diferentes nive is tecnol6gicos. T res siste mas de produc;ao de 

le ite tipo B, ou tecnologias, foram analisados, considerando-se, para efeilo de 

c6iculo, os demonstrativos financ eiros do ono agricola 1995/ 1996. 0 primeiro 

sistema representativo do produtor de leite tipo B - sistema atual- exploro pouco 

o potencial das postagens e ap6io a sua produt;ao num elevado consum~ de 

cancentrodos e de forrog en s conserva das durante todo 0 ana. A produtividode 

onual porvaco montida no rebanho e de 4.723Iitros de lelte. 0 segundo sistema 
e considerado um sis tema melhorado que, 00 contr6rio do primeiro, explora 0 

pote ncial dos pasta gens no verao, na forma de pastoreio rotativo, conseguind o 

prod utividade por vaco montido no rebanho de 6.039 li tros de leite. 
a terceiro sistema e 0 sistema potencial otua lmente em desenvolvimento 

no Embropa Pecu6rio Sudeste, 560 Carlos, SP. A lecnol09io preconizada op6ia 

se no uso inte nsivo de postagens adubadas de acordo com as recomendat;6es 

baseodos em an61ises de solo, e atingiu uma produlividade onual de 6.245 litras 

de lei te por vaca no rebanho. 

a carredor de camercializa~60 fai formado a partir do sistema de 

produc;oo olua l, loco li zado na re9i60 de 560 Jose dos Compos, tradici o nal 

produtora de Jeite tipo B, no [stada de 560 Paulo. 0 leite e pa steurizodo na 

Cooperativa de Loticfn ios de 560 Jose aos Campos Uda . e distribufdo 

regionalmente, inclus ive 110 ca pitol do Estcdo. Para mais deta lhes sabre as 

demonstro~6es financeiros dos sistemcs, assi'":1 como de aspectos zootecn icos, 

deve- se consultor os ;rabalhos de Gomes (i 997) e Sch iffler (19 98) . 
Os cus tos dos tra nspartes farom obiidas a partir do vol or dos fretes 

reg ionais obtidos do Sistema de Inforrnoc;oes de r retes para Cargos Agricolos 

j - (1998) , e os custos e as receitas de processamento do leiie tipo B, do 
Cooperativo de Loticinios de S60 Jose dos Campos Lido. 

4 Resultados e Discusseo 

Emboro 0 leite posleu rizodo tipo B n60 sejo urn produto tran sacionodo no 

. mercodo internocionol e suo an ali se pe r'CO em abmngencio, mui tos resultados 

rele\"Cnle-S 10fG-"I ~egi 5 - ~ ::::::C'5 . C:-~"'0 C' ::-~:-d '_' - C' reo e ~ ronsccior_cco no rnercado 

icierrOO:,n='. ::-5' :'::-:-:-- .:C.,:: :.: -: ::. -- ~: -~:- : :.;::~ . : :~~~~:: ::: : :::. --=-:-=- ' - :~ 

- - -: . : ~ ::: - ~ : ' '- - - ~':.~--::. - -.- - -
: -. :..-::. : : .:;.-,:.: 

279 

I 
I 
!! 

!I 
i 

,f 

'I 
I 
! 

I, 



280 

a d i stor~6es de po li ticos publicos em relo<;oo aos pre~os dos insumos 

comercia liz6veis e dos fotores. Anolisando a matriz contabil dos sistemas atual, 

melhorado e potencial no Tobelo 2, pode -se constatar doitos de politicos 

distorcidas nos pre<;os dos insumos comercializ6veis, discrim inando 

negotivamente os produtores usu6rios dos tecnologias atuol e melhorada, j6 

que as divergencios observadas foram positivos, revelando que os produtores 

pagarom urn valor superior 00 va lor economico desses insumos. Tambem 0 

sistema potencial foi discriminado, mas em menor intensidode. A magnitude da 

diyergencio, au 0 valor que 0 produtor usuorio do tecnol09io atuol desembolsou 

a mais par insuma comercializ6vel foi 10,79% maior do que 0 seu va lor 

economico, enqua nto, pa ra os sistem as melhorodo e potencial, as magnitudes 

foram, respectivamente, 9,03% e S, 13% maiores que os seus valores economicos. 

Para os fatores, os produtores que util izaro m a tecnolagia ol ua! desembolsaram 

4 ,90% a mais do que 0 seu va lor economico, enquanta, no sistema melhorado, 

a desembolso foi de 2,01 %. No sistema potencial, a desembolso foi 3,92% maiar 

do que a valorecon6mico (Tabelo 2) . 

Os efeilas de divergencia positivos nos duos categ orias de custos 

(insumos camercializodos e fotores) no Tabela 2 representam transferencia 

liquida de politico (TLP) negativa para os insumos comercializ6veis e fatores, 

reduzinda 0 lucro privodo. A tronsferencia negativa fai maior para a tecnolagio 

otual, seguida do tecn o logia melhoroda e potencia l. A TLP mostra a extenseo 

do ineficiencio dos sistem as , e, paw red uzi-Io, a governo devero evilar 

distorc;6es de politico. 

A anali se do lucrolividade revelou divergencia nega tiva para as Ires 

tecnologias . 0 lucro priva do para as tres tecnalogios foi positivD, mas menor 

• , 

• :,:~ 

., 

, 

) 

da que 0 lucro social, em deco rrencia dos politicos distorcidas sabre as pre<;as J 

dos insumos transacio n6ve is e das fotares domesticos. A tecnolagia de menor ,I 

lucrotividade privado fa i oque la representada pela sistema atual - 20 ,67% 

menor do que na ousencio de politicos distorcidas. Pa ra as sistemas melhorado 

e potencial, a lucratividode privo da foi, respectivamente, 10,84% e 8,00% 

menor do que 0 lucro soc ia l. Entre as Ires tecnologias, a potencial foi a de 

maior competitividade , seg uida pela melhoroda e a alua!' 
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To bela 2 . Motril cont6bll dos sistemas otuoJ, melhorodo c potenciaL 

I 
Sistem a A tu al 

Valor privado 1,0261 0.5276 0.2034 0,2951 

Valor social 1,0261 0,4762 0,1939 0,3561 

Divergencia 0,0000 0,0515 0,0095 (0,0610) 

Sistema Melhorado 

Vator privado 1,0318 0.4602 0,2043 0,3673 

Valor social 1,0318 0,4221 0,2026 0.4071 

Divergencia 0,0000 0,0381 0.0017 (0,0398) 

S istem a Potencial 

Valor privado 1,0307 0.4670 0,1933 0,3704 

Vator social 1.0307 0.4442 0,1860 0.4005 

Oiverge!ncia 0,0000 0 ,0228 0,0073 (0,0301) 

O s indicadores Razao do Custo Privado (PC R) e dos Recursos Domesticos 
(ORC) presfam*se a comparac;;6es com oulros produtos (avoliar a competitividade 

entre produtos). Contudo, esses indicadores foram utilizados para oferira vantagem 

comparativo des tecnologias analisadas e sua efi ci€mcia relativa, 0 sistema potencial 

mostrou moiorvantagem comparativo e maior efi ciencio rela tivo do que 0 sistema 

melhorado, e este, mais do que 0 sistemo otuol (T abe la 3) Quanto a utilizo,ao do 
indicador Coeficiente de Protec;60 Nominal (CPN), elo ficou preiudicodo, ia que a 

5e 00 produiO e oos Insumos comerciolizQvels, ma s noo 005 TOiores . lim C? 'C < -l 

represento desprote<;ao, pois 0 valor adicionado a prec;os privodos e inferior 00 

valor adicionado a pre<;os socia is. No coso do leile B, aplico*se openas elYI relo<;60 

00 Ill ercado de insumos come rcioliwd os, sendo 0 sistema ma is pU ll ido 0 atua l 

(0,9064), seguida do melhorado (0,9375) e do sistema potencial (0,9611), conlarme 
consto do Tabelo 3, no pagino seguinte. 
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Tabela 3. lnd icadores privacios e cconomicos dos tecnologias de produ~60 

de leite B, em 1995/ 96 . 

Indicador I sistema 

lucre privade (RS/l) 0,2951 0,3673 

Luera social (R$/L) 0,3561 0,4071 

Razao do custo privado (RCP) 0,4081 0,3574 

Razao do custo dos recursos domesticos (ORC) 0,3526 0,3323 

Transfen§ncia Hquida de politicas (TlP) (0,0610) (0,0398) 

Razao de subsidios aos produtores (RSP) (0,0595) (0,0386) 

Coeficiente de proter;ao efetiva (ePE) 0,9064 0,9375 

Coeficiente de lucratividade (ell 0,8287 0,9022 

0,3704 

0.4005 

0,3429 

0,3171 

(0,0301) 

(0,0292) 

0,9611 

0,9249 

o Coeliciente de Lucratividade (CL), alem das tronslerencias re lativas a 

produtos e insumos comerci6 is, incl ui to mbem, as relocionodos oos folores de 

produ<;oo. 0 C l mede efeitos de incentivos de fodos as pol iticos, olem de servir de 

aproxima<;60 para a tro nsferencia liquida ( L= D-H na MAP), 
A ef ici enc io do ( ode ia no s tres tecno logios e medido pelo Cl, 

respectivameme, 0,9249, 0,9022 e 0,8287, para os sistemas potencial, melhorado 

e o alual (To belo 3), a que evidencio 0 efeito de pol iticos di storcida s, cousando 

tro nsferencios negativas no sistema. 

5 Conclusoes 

A analise do competiti vido de nesle trabalho restringiu-se a lucrotividade da 

lecnologio, medido 0 pre<;os privados e economicos dos insumos e dos fofores, j6 

que 0 leite B nao tem cola<;60 no mercado internocionai, igualondo-se, ossim, os 

valores sociais das receifas aos valores privados. Pode-se verifi cor que a tecnologia 

potencial e a melhoroda foram menos punidas pordiston;6es de politica do que a 

tecnologio atual, rnais nos insumos comercializ6veis e menos nos fatores. 

Quanta 00 segmento de lei te B, ficou evidenle, nesle estudo, a menor 

competitividode do tecnolog io atuol , mais intensiva no utiliza~ao de insul1los 

comercializoveis e fatores de produ~60 (ma iores quantidodes) , a que aumenta 0 

interface com politiccs distorcidas e fovorece a inefi ciencio . 
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A tecno log ia melhorado, ma is com peti t i v~ (menos intens ivo em insumos e 

fo tores de produt;6o) do que a oluol, representa uma fase intermedi6 ria entre esta e 

o potencia l, podendo ser incorporado por produtores como trans i<;60 a ado~60 da 

tecno!ogia potencia l, de maior competitiv idade. 
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