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1. Padrões de Concorrência e Regulação na Indústria Mundial 

Evolução da produção e comércio mundiais 

A produção mundial de leite tem oscilado em torno a uma média de 435 milhões de toneladas 
entre 1988-90, e 417 em 1991-93. Este declínio deve-se fundamentalmente à desagregação da 
economia leiteira na ex-URSS. Deste total, apenas 5% entra no comércio mundial. Leite fluido e 
derivados frescos têm pouca participação no comércio mundial por problemas de perecibilidade e 
custos de transporte. A tendência de internacionalização neste segmento foi na forma de 
investimento direto, movimento liderado pela Nestlé. 

Na área de derivados duros e semiduros, consolidou-se um comércio europeu a partir do final 
do século passado com a Dinamarca e Holanda exportando manteiga, sobretudo para Inglaterra. 
Este mercado, porém, foi contestado por Nova Zelândia e Austrália, aproveitando vantagens de 
custos e os importantes laços com o Commonwealth. Na consolidação do Mercado Comum o 
comércio intereuropeu foi internalizado, mas a Nova Zelândia e a Austrália se mantiveram no 
mercado inglês. 

Na nova consolidação dos blocos econômicos, portanto, apenas Nova Zelândia (com 
coeficiente de exportação de 90%) e Austrália (45%) têm economias leiteiras voltadas para 
exportação e baseadas em vantagens de custos, como pode ser apreciado na Tabela 1. 

 

Para todos os demais países, o componente de custos mais importante são os subsídios, que 
determinam a dinâmica atual do comércio internacional de produtos lácteos, representando as 
exportações, fundamentalmente, excedentes de uma estrutura produtiva que se expande a partir de 
subsídios e proteção. 

Embora a nível global o volume de exportações seja baixo — em torno de 5% da produção 
total, o comércio internacional chega a envolver uma parcela importante dos principais derivados de 
leite — manteiga, queijo, leite em pó e caseína. 
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Entre 1988 e 1993 as exportações de manteiga representaram entre 16% e 11% da sua 
produção mundial, queijo 5% e 7,5%, leite em pó 33% e 18% e caseína, 60% e 69%. 

A participação relativa dos principais países exportadores entre 1988 e 1991 pode ser captada 
através da Tabela 2. 

 

Nas exportações de manteiga, Finlândia, Suécia e Canadá, entre os países não indicados na 
Tabela 2, mostram uma participação crescente, com a presença também da Argentina. As 
exportações de queijos são menos concentradas e os países da Europa do Leste e Ocidental, fora da 
CEE, têm uma participação forte (22%), bem como a Argentina (quase 3% em 1990). No caso de 
leite em pó desnatado destaca-se a participação da Polônia, com 11%, Argentina, com 3% em 1990, 
bem como  da Austrália e da Suécia. A Polônia também se destaca na exportação de caseína. 

Os fluxos de comércio podem ser captados através dos dados dos principais importadores 
(Tabela 3). 
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De novo o mercado de queijos mostra-se o mais diversificado e Brasil e México representam 
a quase totalidade das importações da América Latina (8 mil toneladas em 1988,34 mil toneladas 
em 1991). Os demais países que têm alguma importância nas importações são também 
exportadores. No caso de leite em pó os mercados importadores são fundamentalmente América 
Latina e Japão. 

Em todos os quatro blocos de produtos o maior exportador é a CEE. Os EUA concorrem com 
a Nova Zelândia nas exportações de manteiga e leite em pó. Assim, embora a Nova Zelândia seja o 
exportador de mais baixo custo, com seu parque produtivo voltado para os mercados externos, o 
mercado mundial é atualmente dominado pelos dois blocos principais — CEE e EUA. 

Evolução da estrutura produtiva leiteira nos Estados Unidos 

Uma breve consideração sobre a indústria leiteira dos Estados Unidos deixa claro que sua 
dinâmica decorre do conjunto de políticas elaboradas para regular o setor. As exportações são 
viabilizadas e motivadas pelo Governo, num esforço de defender os preços internos e dificilmente 
existiriam se o critério fosse competitividade de custo. 

Na segunda metade dos anos 80, o número de produtores de leite nos EUA baixou de 249 mil 
para 194 mil, estimulado em parte pelo Government Dairy Termination Program, implementado em 
1986/87. Ao mesmo tempo, houve uma redução no número de plantas industriais de 2.000 para 
1.700. Por outro lado, neste mesmo período houve um aumento na produção por vaca de 10%, e a 
produção total de leite passou de 140 para 143 bilhões de litros. Assim, os padrões de regulação 
conseguiram impulsionar a produtividade, refletida também no alto nível de automação e 
informatização do ciclo produtivo, desde a fazenda até a entrega. 

Gastos de pesquisa são estimados em centenas de milhões de dólares por ano. A aplicação 
mais notória é na produção agrícola — no hormônio de estímulo à lactação, BST, desenvolvido por 
Monsanto (US$ 50 milhões por ano em P&D) e Eli Lilly. Os resultados são objeto de muita 
controvérsia, mas avaliações recentes estimam que este hormônio leva a um aumento de produção 
em torno de 20%, sem acréscimo de rações. Existe bastante oposição ao uso de BST, tanto por 
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fatores sociais (desemprego) como de saúde (medo da passagem do hormônio para o leite) e sua 
difusão ainda depende da superação de barreiras legais em alguns estados dos EUA e na CEE. Tudo 
indica, porém, que o produto já está sendo difundido na Europa do Leste e nos países da ex-União 
Soviética, bem como em alguns países em desenvolvimento. É evidente que uma tecnologia tão 
potente poderia minar os esforços atuais, tanto nos EUA como na CEE, de diminuir a produção 
global. 

As inovações, contudo, não se limitam ao lado agrícola e existem avanços notáveis na 
produção de queijos, cujo consumo per capita se encontra em ascensão tanto nos EUA como na 
CEE. Neste caso, as inovações abrangem os processos biológicos, como o uso de uma enzima de 
maturação, produto de engenharia genética — a renina, e a automação do processo industrial. 
Inovações de produto incluem leite na forma de UHT (Longa Vida), derivados frescos com louco 
teor de gordura e novos tipos de sorvete. 

Uma importante parcela da produção de leite nos EUA passa pela estrutura das cooperativas, 
que processam em torno da metade de sua coleta e repassam a outra metade a plantas 
independentes. Os processos de reestruturação apontados acima atingem tanto as cooperativas 
quanto as plantas independentes, entre as quais as multinacionais. 

A compra da Carnation pela Nestlé em 1985 atraiu muita atenção e representou um 
importante passo na reestruturação das suas atividades leiteiras. Empresas holandesas e canadenses 
também estão presentes no mercado americano, mas no conjunto do setor leiteiro o peso das 
empresas estrangeiras é muito pequeno. Grandes grupos como Kraft General Foods, da Philip 
Morris, e Borden exercem um papel de liderança no setor. 

Os resultados de um estudo das estratégias competitivas de uma amostra de firmas inovadoras 
no setor (Dobson, 1992), abrangendo cooperativas e empresas e cobrindo os distintos contextos 
regionais, captam a evolução nos anos 80 e apontam para a dinâmica de reestruturação nos 
próximos anos (Tabela 4). 
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Numa comparação de estratégias nos anos 80, tanto as cooperativas como as empresas do 
setor leiteiro norte-americano deram prioridade à diversificação, lançamento de novos produtos e 
redução de custos. As cooperativas, porém, foram menos agressivas na área de aquisições e 
apostaram mais em joint-ventures que as empresas. 

O setor leiteiro caracteriza-se como sendo já maduro e as estratégias competitivas se pautam 
por uma combinação de desenvolvimento de novos produtos/aquisições de marcas e redução de 
custos nas áreas de marketing e de processo. 

Em relação a esta última, a estratégia da Borden de criar hiperplantas, que processam três 
vezes mais do que a maior planta em operação, estabelece os parâmetros de competitividade com 
base em custos. Com esta estratégia, cada hiperplanta substituiria em média cinco ou seis plantas 
tradicionais. Esta estratégia estende-se também a produtos especializados, permitindo o 
abastecimento do mercado através de uma única planta. 

Estas economias de escala são alcançadas utilizando tecnologias de processo já difundidas, o 
que, ao lado da estratégia de inovação de produto, aponta para a importância de capacidade 
gerencial. Talvez este seja um dos pontos vulneráveis do setor cooperativista e que explica a 
valorização por parte deste segmento de estratégias de joint-ventures na busca de capacitação em 
áreas novas. 

Na área de aquisições, o estudo de Dobson também aponta para a vulnerabilidade das 
cooperativas, que visam principalmente ao aumento na capacidade de processamento da matéria-
prima de seus sócios. Segundo este estudo, o sucesso das aquisições depende da saúde financeira e 
operativa das firmas adquiridas. 

Para os anos 90, o estudo prioriza sobretudo o desenvolvimento de competência gerencial, 
enfatiza que aquisições devem visar empresas saudáveis e acautela sobre as limitações de joint-
ventures, fusões, embora representem um mecanismo de defesa face ao avanço dos supermercados e 
ao poder de mercado das empresas, envolvem problemas ainda maiores de compatibilização. 
Finalmente, o perigo de instabilidade financeira como conseqüência de períodos de reestruturação 
implica a necessidade de instrumentos específicos de regulação das relações entre fornecedores e 
processadores. 

As estratégias, portanto, se pautam por um esforço de mudar as bases de competitividade de 
custos para a diferenciação do produto, ao mesmo tempo em que o gerenciamento de custos ainda 
se mostra crucial. Isto explica a dupla tendência de concentração/maiores economias de escala e a 
aceleração do lançamento de novos produtos. 

Este processo dinâmico de reestruturação do setor nos EUA avança no contexto de um 
mercado altamente protegido. Desde 1953 quotas de importação foram estabelecidas para a quase 
totalidade de produtos lácteos, estabelecendo um limite às importações de, no máximo, o 
equivalente a 2% da produção doméstica de leite. Tomando como ponto de referência a segunda 
metade dos anos 80, pode-se ver que esta quota ainda funciona plenamente (Tabela 5). 
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As importações limitam-se fundamentalmente a certos tipos de queijos e insumos como 
caseína e lactalbumina. Os dados comparados de custos (apresentados na Tabela 1) mostram que os 
EUA não têm como competir com a Nova Zelândia ou a Irlanda (e pode-se acrescentar Austrália), 
muito embora sua situação seja mais favorável quando comparada ao Canadá ou a alguns países 
europeus. Assim, as importações são artificialmente limitadas e a política de quotas tem que ser 
entendida à luz dos abrangentes mecanismos de sustentação de preços no setor leiteiro. 

A política de sustentação de preços estabelecida em lei exige que o Poder Público compre 
produtos lácteos na medida do necessário para manter o nível dos preços. Os montantes constam da 
Tabela 6. 

 

A regulação de preços é determinada com base em dois programas federais: o Dairy Price 
Support Program, estabelecido no Agricultural Act de 1949, e os Federal Milk Marketing Orders, 
que fazem parte do Agricultural Marketing Act de 1937. 

Esta regulação determina que o preço do leite ao produtor seja mantido entre 75 e 90% do 
preço de paridade (entendido como preços que mantêm o poder de compra em relação a insumos 
nos níveis de 1910-14) para assegurar a oferta de leite, refletir mudanças nos custos de produção e 
permitir a aferição de uma renda adequada para a manutenção da estrutura produtiva. Desde o início 
dos anos, 80, o preço de sustentação não é mais determinado por níveis de paridade, mas por preços 
específicos estabelecidos pelo Congresso. 

Existem três tipos de leite Grau A com preços diferenciados: o Tipo I, que recebe um preço 
prêmio e destina-se a consumo fluido; o Tipo II, usado para produtos frescos e o Tipo III, para 
produtos armazenáveis (queijo, manteiga, leite em pó desnatado). O preço do Tipo III é fixado 
próximo ao nível do leite Grau B da região de Minnesota e Wisconsin, onde o leite é 
predominantemente destinado à produção de manteiga, queijo Cheddar e leite em pó desnatado. O 
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Governo compra estes três produtos para estabelecer o preço de apoio, o que tem um efeito em 
cascata nos outros tipos de leite. 

Em 1985, o nível de compras por parte da CCC para a sustentação dos preços foi diminuído e 
um programa elaborado para incentivar a saída da produção leiteira. Segundo este programa, o 
Governo pagava os produtores que abatessem ou exportassem seu rebanho entre 1986/87 e que se 
comprometessem a não voltar à atividade antes de 1991. Calcula-se que estas medidas resultaram 
numa poupança líquida de US$ 2,4 bilhões durante os anos 86/90. 

O "Farm Bill" de 1990 assegura um preço de sustentação de US$ 10,10 per cent, mas este 
preço seria diminuído na medida em que a produção excedesse 5 bilhões de libras-peso/ano, com 
um teto de despesas para compra por parte do Governo de US$ 7 bilhões. Além disto, existe uma 
penalização para produtores que aumentem sua produção. Estas medidas fazem parte da meta de 
redução das despesas globais na agricultura da ordem de US$ 13 bilhões. 

Pode-se ver, portanto, que o protecionismo ao setor leiteiro foi combinado com uma política 
de regulação que estimulava a modernização e a competitividade interna. Tanto assim que a partir 
de meados dos anos 80 foi necessário acrescentar medidas para gerenciar os excedentes que 
incluem, além das acima mencionadas, doações, vendas de estoques do CCC e exportações. 

Os dados apresentados na Tabela 7 mostram que as vendas de exportação oscilam muito e são 
geralmente menos expressivas que as doações, embora sejam, em certos anos, muito significativas. 
Por outro lado, as doações também deprimem os preços mundiais. 

 

Outro estímulo às exportações é oferecido pelo Dairy Export Incentive Program, através do 
qual a CCC repõe a diferença entre o preço doméstico e o preço internacional para as exportações 
aprovadas. Os critérios são eminentemente políticos e determinados principalmente pelo intuito de 
se contrapor aos subsídios às exportações da CEE. Os montantes e os principais mercados de 
exportação para os anos 1989/90 são apresentados na Tabela 8. 
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Nestes anos o Brasil não consta entre os mercados de exportação, mas em 1987 as 
importações de leite em pó desnatado dos Estados Unidos chegaram a mais do dobro da produção 
anual brasileira e no ano passado, muito embora em pequena escala (500 toneladas), as importações 
foram reiniciadas. 

O padrão de regulação da agroindústria leiteira nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que 
protegia o mercado doméstico, estimulava a competitividade interna e um aumento contínuo na 
produtividade. Apesar das medidas implementadas a partir da metade dos anos 80 para diminuir a 
produção global, tudo indica que os ganhos de produtividade, sobretudo com a introdução das novas 
tecnologias apontadas acima, manterão os Estados Unidos presentes nos mercados mundiais. 

Evolução da estrutura leiteira na CEE 

O setor leiteiro da CEE é responsável por dez vezes mais empregos do que nos EUA, embora 
produza menos do que o dobro deste país. E o setor mais importante em valor da produção agrícola 
(em torno de 17%) e também o que historicamente mais tem-se beneficiado dos fundos do Feoga 
(Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola) — 40% em 1976. Atualmente, com 16% em 
1990, o setor disputa apoio em pé de igualdade com as outras grandes rubricas — óleos vegetais, 
cereais e carnes. 

Embora se trate de um setor muito menos especializado do que nos EUA, o rendimento por 
vaca chega a ser 75% da média daquele país, mostrando um incremento de produtividade anual por 
vaca em torno de 2% durante a segunda metade dos anos 60 e a década de 70. Entre 1970 e 1983, a 
produção entregue à indústria aumentou 2,5% por ano. Assim, o elenco de políticas que definiu os 
rumos do setor a partir de 64 estimulou um processo contínuo de modernização que pode ser 
apreciado na Tabela 9. 
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Desde os anos 60 a política leiteira na CEE se baseia numa combinação de preços indicativos 
para o leite e preços de intervenção sobre manteiga e leite em pó, de modo a manter os preços de 
mercado em torno dos preços indicativos. O mercado doméstico era protegido por levies sobre 
importações e excedentes eram escoados no mercado mundial com subsídios de "restituição". 

Já no início dos anos 70, o fenômeno dos excedentes e o impacto de mudanças nos padrões de 
consumo se fazem sentir e o setor começou a se apropriar de cada vez mais recursos do Feoga. 
Reformas mais radicais, porém, foram dificultadas pelo peso do setor em termos de emprego e 
renda, pela diversidade da situação dos distintos países e pelos problemas decorrentes da ampliação 
da CEE para Inglaterra, Irlanda e Dinamarca. 

A dificuldade de avançar para reformas estruturais num contexto em que a renda do leite 
funciona como um salário para mais de 2 milhões de famílias levou à instituição de um tímido 
imposto de "co-responsabilidade", de 1,5% do preço de entrega. Esta medida, porém, teve pouco 
impacto sobre a evolução da produção global. Estímulos para a reconversão em direção à pecuária 
de corte tampouco surtiram grande efeito. Com o agravamento dos excedentes e custos de 
regulação, o setor sofreu uma intervenção mais decisiva a partir de 1984, com a introdução de um 
sistema de quotas que redefiniu suas bases de competividade. 

Enquanto o balanço comercial do setor agrícola como um todo estava deficitário em mais de 
20 bilhões de ECU nos anos 80, o superávit do setor leiteiro aumentou cinco vezes durante a década 
de 70, chegando a mais de 2 bilhões de ECU nos 80. A CEE financiou os estoques e se encarregou 
de campanhas (publicitárias e de subsídios) para aumentar o consumo. A medida de 
coresponsabilidade (imposto sobre o preço do leite entregue para processamento) teve poucas 
conseqüências sobre a produção, e no final dos anos 70 os subsídios do Feoga representaram 15% 
do valor da produção do setor. 

Assim, os excessivos custos de arcar com os excedentes do setor leiteiro levaram a CEE a 
introduzir o sistema de quotas a partir de 1984, aplicado a nível nacional, com opção de definir a 
quota com base nos produtores, nas indústrias de processamento ou em outras instituições de 
compra (como por exemplo o Milk Marketing Boards). A quota foi fixada em níveis abaixo da 
média das coletas dos anos imediatamente anteriores, com uma multa para o leite em excesso. 
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Os impactos destas medidas foram rapidamente sentidos. Houve um aumento de 
produtividade na medida em que os produtores abateram o rebanho com menor rendimento. Ao 
mesmo tempo, estímulos foram desenvolvidos para acelerar a saída do produtor marginal, exceto 
aqueles em áreas de montanha, com prioridade por questões regionais/ambientais. Um processo 
similar de concentração foi também deslanchado a nível da indústria, como pode ser apreciado 
através dos dados da Tabela 10. 

 

O grau de concentração das plantas de transformação de leite em 1988 consta da Tabela 11. 

 

O regime de quotas foi complementado por uma política de escoamento dos estoques, 
sobretudo em formas excepcionais — como vendas de manteiga para URSS, mas também em forma 
de exportações com "restituição". Assim, o envolvimento no mercado mundial é fundamentalmente 
um efeito das políticas internas, não representando portanto uma vocação da estrutura produtiva. 

Com a liquidação dos estoques e um aquecimento na demanda em 1988, o nível de quotas, 
que de fato estava sendo ultrapassado pelo efeito dos aumentos de produtividade, foi relaxado. O 
resultado logo se fez sentir com um novo aumento de estoques, pressões sobre os recursos do Feoga 
e uma conseqüente entrada nos mercados mundiais. 

O regime de quotas, portanto, oscila entre cortes e aumentos de preços e relaxamento e 
aumento de estoques, servindo-se de forma irregular e disruptiva dos mercados mundiais como 
válvulas de escape para o escoamento de excedentes. 
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A instabilidade desta política, porém, ficou exacerbada por uma profunda mudança nos 
padrões de consumo, já evidente a partir dos anos 70, e que consiste fundamentalmente num 
declínio na demanda por manteiga e leite em pó, que são objeto dos preços de intervenção e de 
formação de estoques a favor dos produtos frescos e ultra frescos e de queijos. A manteiga e o leite 
desnatado que entram no mercado mundial, portanto, não são os produtos dinâmicos do setor 
leiteiro. As estratégias das empresas, ao contrário, pautam-se por padrões de concorrência em torno 
dos mercados segmentados de queijos e produtos frescos. A manteiga e o leite desnatado, em 
grande parte, representam apenas a matéria-prima não absorvida por estes mercados e 
conseqüentemente transformada em estoques de intervenção. 

A evolução do consumo pode ser captada a partir das informações da Tabela 12. 

 

Este dados não captam a crescente segmentação do mercado de queijos nem incluem os 
mercados de produtos frescos e ultrafrescos. No entanto, ficam claras as tendências gerais de 
estagnação nos mercados de leite líquido e manteiga e o dinamismo dos segmentos de queijos. Por 
outro lado, ressalta-se a grande heterogeneidade nos padrões de consumo entre os distintos países 
da CEE e uma evolução em que os países tradicionalmente consumidores de leite líquido e 
manteiga experimentam um declínio mais rápido no consumo destas rubricas e aumentos 
proporcionalmente maiores no segmento de queijos (Inglaterra, Irlanda e Dinamarca). Os países 
com maior tradição em queijos, por outro lado, mantêm a tendência de aumento e são mais estáveis 
na rubrica de manteiga. Esta heterogeneidade é muito importante no contexto da unificação do 
mercado da CEE e influencia as estratégias de crescimento das empresas líderes do setor. 

A importância das novas rubricas de produtos frescos pode ser captada com base nos dados de 
consumo na França (Tabela 13). 
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Deve-se destacar também a crescente importância de mercados não-alimentares, sobretudo no 
caso de proteínas e componentes lácteos utilizados nas indústrias farmacêutica e cosmética, bem 
como a busca de saídas para subprodutos, principalmente no segmento de queijos, onde inclusive os 
resíduos apresentam problemas ecológicos. 

Um conjunto complexo de fatores está acelerando a concentração da indústria leiteira na 
Europa, entre os quais pode-se destacar: 

- o sistema de quotas, que acelera a concentração a montante no abastecimento e 
processamento da matéria-prima; 

- a estagnação das rubricas de consumo tradicional e o dinamismo de produtos frescos de 
marca e alimentos consumidos fora do lar; 

- alta concentração e poder da grande distribuição; 

- a transição de mercados nacionais para o mercado único europeu; — pressões para maior 
abertura do mercado no contexto do GATT. Na segunda metade dos anos 80, o setor leiteiro foi 
responsável por nada menos que 40% das operações de reestruturação industrial na Europa. 
Aquisições (64%) e acordos de participação (20%) caracterizam este processo de concentração, 
com a criação de filiais constituindo a exceção. Na Dinamarca, uma cooperativa (MD Foods) 
controla 85% do setor. Na Holanda são quatro cooperativas que controlam o setor: Campina 
Melkunie, Coberco, Noord-Nederland e Friesland. No Reino Unido, quatro grupos também 
dominam o setor: Unigate, Grand Metropolitan, Dairy Crest e Northern Foods. Na França, 10 
empresas controlam 70% do setor; neste caso, porém, são as empresas privadas que tomam a 
dianteira e das duas principais cooperativas, ULN e Sodiaal, a primeira foi comprada pela Bongrain, 
líder no segmento de queijos, e a Sodiaal enfrenta grandes problemas financeiros depois de um 
período de forte expansão. 

As estratégias são variadas — dependendo da história do grupo, sua posição no mercado e as 
formas de regulação nos distintos países — e o processo de reestruturação ainda avança. Assim, 
dois dos líderes mundiais, Borden e Grand Metropolitan, estão se desfazendo das suas operações 
leiteiras. Outra gigante americana (Kraft, da Philip Morris) diversifica para frente na área de 
alimentos-serviço. 
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Dentro do setor, porém, as estratégias são dominadas pela necessidade de disputar a 
segmentação dos mercados de produtos frescos, o que valoriza a capacidade de inovação de produto 
e a estratégia de consolidação de marcas. 

Ao mesmo tempo, a importância da competitividade de custos se vê reforçada na CEE por 
dois fatores: a reformada política leiteira em 1991, que diminuiu ainda mais as quotas e os preços, e 
as medidas tomadas em 1992, decorrentes das negociações com os EUA no âmbito do GATT, que 
prevêem aumento de importações. Apesar das várias diferenças, portanto, os condicionantes de 
competitividade se assemelham nos dois lados do Atlântico. 

Em relação às perspectivas de participação nos mercados mundiais, os acordos no âmbito do 
GATT em 1992 (Compromisso de Washington) implicam uma diminuição de 21% nas exportações 
subsidiadas de produtos lácteos. Ao mesmo tempo, calcula-se que os mesmos acordos aumentarão 
as importações em 1,5 milhão de toneladas, alcançando 3 milhões em 1999. A tarifação que entra 
em vigor em 1993 ficará 17-8% mais baixa do que o sistema atual e pode levar à queda dos preços 
internos, sobretudo no caso de um enfraquecimento do dólar (ver Tabela 14). 

 

A redução de 21% nas exportações da CEE tem como base a média das exportações entre 
1986 e 1990. Assim, se a redução é igual para todos os produtos, afeta mais duramente o setor de 
queijos, um setor cujas exportações estavam apenas se iniciando neste período. Por outro lado, as 
exportações de leite em pó seriam beneficiadas pelos altos volumes exportados, sobretudo para a 
ex-URSS, no final dos anos 80. Desta forma, estas medidas vão na contramão da reestruturação 
industrial, na qual a diversificação prioriza os segmentos de queijos e produtos frescos, e mantém o 
mercado exportador para os excedentes das medidas de intervenção. 

A participação da CEE nos principais mercados de exportação durante os 80 pode ser 
apreciado na Tabela 15. 
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No conjunto, a CEE é responsável por 50 a 60% do comércio mundial de produtos lácteos. Os 
dados da Tabela 15 mostram o declínio da sua participação no caso de manteiga, bem como de leite 
em pó desnatado. Neste último caso, porém, o que se destaca são as grandes oscilações, tanto da 
CEE como dos EUA, fazendo com que o comércio deste produto seja muito vulnerável às políticas 
de escoamento de estoques. Por outro lado, a participação é crescente no caso de queijos, onde se 
concentram as estratégias de concorrência e crescimento. Por isso as associações empresariais que 
representam a indústria leiteira se posicionaram contra a reforma da PAC, em 1991, e contra os 
acordos no âmbito do GATT, ameaçando com o deslocamento de segmentos da indústria para fora 
da CEE. As pressões para a liberalização, portanto, estão colocando em questão a competitividade 
estrutural do complexo leiteiro consolidado com base na regulação da PAC. 




