ESQUEMA-RESUMO –ESTRUTURA PECUÁRIA DE LEITE

O ﬂuxo de caixa na pecuária leiteira pode parecer ser simples, pois todo mês tem venda de leite e
entrada de recursos, mas ele é extremamente complexo, pois a produção de leite responde aos acertos
no planejamento reprodu vo e nutricional da propriedade.
Os custos de produção são divididos em dois: Os custos mensais, que não possuem grande variação ao
longo dos meses do ano, e os custos sazonais, que tem importante impacto no caixa quando ocorrem,
estes normalmente estão relacionados a inves mentos na produção de alimentos para os animais.
Veja

na

curva

abaixo

o

comportamento

dos

preços

ao

longo

do

ano

no

Brasil.

Observando o comportamento do preço, notamos que ele possui uma sazonalidade bem deﬁnida ao
longo dos anos. Conforme podemos ver no gráﬁco de sazonalidade, os preços ﬁcam acima da média nos
meses de maio até outubro. Já nos meses que vão de novembro a abril, os preços tendem a cair, ﬁcando
abaixo do índice 100. Podemos observar também que o mês de _______________ é o que
historicamente tem o maior preço e o mês de janeiro, o menor.
Quero lembrar que esses são dados médios e históricos para os preços no Brasil, podendo haver
modiﬁcações, dependendo do ano e do local onde se faz a avaliação.
A maior produção ocorre no ______________ em grande parte do país, e é nesse momento que o
produtor mais possui dinheiro no caixa, por mais que historicamente os preços estejam reduzidos. Já no
Sul do Brasil, a maior entrada de recursos ocorre no ________________, época em que essa região
produz mais leite e, que coincide com o melhor preço.
Sobre os custos, existe um aumento nos custos com nutrição no período ___________ no Brasil Central,
neste período ele compra ração concentrada, mas parte do desembolso pode ter ocorrido no ﬁnal do
período chuvoso, quando o produtor normalmente faz a silagem. Já no Sul do Brasil, isso é muito
dinâmico, e cada propriedade tem sua dinâmica interna, apenas não esqueça que o principal
componente dos custos esporádicos é a nutrição dos animais. Os demais custos, tendem a ser regulares
ao longo do ano.
Algumas propriedades u lizam a adubação periódica em suas pastagens, fazendo desembolsos maiores
no período das águas, porém com melhores resultados nutricionais para o rebanho.
Sempre a análise da capacidade de geração de receitas e de pagamentos sempre deve ser feita
individualmente, mas também de forma regional, considerando qual a previsão de custos da nutrição
para os próximos meses e qual o planejamento reprodu vo.
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A situação ﬁnanceira e o planejamento estratégico do la cínio para o qual este produtor e os seus pares
entregam o leite, SEMPRE DEVE SER MONITORADO. Se o la cínio es ver passando por alguma
diﬁculdade, seja ela operacional, técnica ou ﬁnanceira, há grandes chances de que essa diﬁculdade
cause impacto no ﬂuxo de caixa do produtor, pois podem acontecer atrasos nos pagamentos do la cínio
que, tradicionalmente, já são realizados em um prazo longo.
Veja na lista na úl ma página os maiores la cínios do Brasil (dados de 2018), nela consta os nomes das
empresas, o número de produtores e o volume em litros de leite.
Os gráﬁcos abaixo nos trazem uma informação relevante, nos países onde a indústria é extremamente
concentrada (Uma única empresa), os valores recebidos pelos produtores são mais baixos do que os
países onde a concentração é menor.
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Como
está
a
indústria
de
la cínios
em
sua
região?
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