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Análise fundamentalista sempre busca avaliar as variáveis de um determinado cenário e prever a 
movimentação nos preços de um determinado produto, analisando sua oferta e demanda para o futuro.

Seguindo esse conceito, vamos ver quais são os principais produtores e consumidores de leite no 
mundo, e quais os fatores que podem afetar a sua oferta e a sua demanda. Veja que vamos separar por 
OFERTA (produção + exportação) e DEMANDA (consumo + importação).

Do lado da OFERTA, temos os seguintes países como líderes:

PRODUÇÃO

1. __________________
2. União Europeia
3. Estados Unidos
4. China
5. Brasil
6. Rússia
7. Nova Zelândia

EXPORTAÇÃO

1. ________________________
2. União Europeia
3. Argentina
4. Austrália
5. Bielorrússia
6. Brasil

Já do lado da DEMANDA, temos os seguintes países como líderes:

CONSUMO

1. Índia 
2. União Europeia 
3. Estados Unidos
4. China
5. Brasil 
6. Rússia
7. Nova Zelândia

IMPORTAÇÃO

1. China
2. Argélia
3. ____________________________
4. Indonésia
5. Rússia
6. Taiwan

Perceba que o __________________ é o terceiro maior importador de leite em pó do mundo. Veja que 
nossos produtores precisam competir com produto de outros países.
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É importante lembrar que, apesar da grande variedade de produtos que podem ser produzidos com 
leite, como queijos, leite condensado, iogurtes e o leite UHT, o leite em pó é o derivado do leite que 
permite um tempo de prateleira suficiente para ser comercializado em grandes volumes e 
transportado por longas distâncias. 

Importação e Exportação do Brasil (Equivalente Leite) *Secex

Ao longo dos anos, inúmeros são os fatores que interferem nesta dinâmica comercial, e sempre 
devemos olhar as tendências mundiais.

Dos fatores que impactam na produção de leite no mundo, destacamos: 

 CLIMA – Sempre nas atividades agro, o clima tem papel fundamental na produção mundial.
 Preço do leite – Existe o preço interno, fruto da situação atual da economia e etc. mas 

devemos ficar atentos ao câmbio, que pode influenciar o preço do leite no mercado interno 
e dos competidores mundiais, trazendo vantagem ou desvantagem para o produtor 
nacional, frente aos competidores mundiais, isso pode ser um fator a estimular, ou 
desestimular a produção nacional.

 Insumos para alimentação animal. – Os principais insumos utilizados na nutrição das vacas 
estão: o milho, o farelo de soja e DDG. Talvez em sua região seja outros produtos, mas a 
base de preços advém destes citados. Eles devem ser monitorados, e têm papel relevante 
na definição da oferta de leite para determinado período. 

 Sanidade - Outro ponto de atenção é a segurança alimentar, regida pelo controle sanitário 
de doenças como: aftosa, vaca louca e brucelose, que podem restringir de forma drástica a 
oferta deste produto.

O consumo de leite está relacionado à cultura local e a situação econômica do país, mas sabemos que 
em períodos frios, o consumo tende a aumentar, assim como tende a cair nas férias escolas.
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Apesar dos dados serem de 2016, observe que há uma tendência de redução no número de fazendas, o 
que naturalmente vai concentrar a produção de leite.

No Brasil existem 1,3 milhão de propriedades produzindo leite, sendo distribuídas por todo o território 
nacional. Há registro da atividade leiteira em 99% dos municípios brasileiros, com um rebanho de 23 
milhões de vacas ordenhadas. Esses dados mostram o grande potencial que esse mercado possui.  

Anotações: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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