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1. Dados do leite na Região 

 Maior produtora de leite em volume no Estado do Paraná;

 2017 – 1 bilhões de litros; crescimento de 98% em relação a (2007), quando
produziu perto de 550 milhões de litros;

 As regiões Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste - foram as que mais cresceram em
produção  leiteira  nos  últimos  10  anos;  Certamente  o  aumento  de
produtividade desta região, contribuiu muito para o sucesso do Paraná no
cenário leiteiro nacional.

A região Sul do Brasil foi a principal produtora, no ano de 2017, juntos os três
estados produziram 12 bilhões de litros. Produção superior a da Argentina, país
tradicional  na  produção  leiteira  e  que em 2017  produziu  aproximadamente  11
bilhões de litros.

Atualmente a região Sul responde por 36% do total da produção nacional.

Avaliando as áreas de concentração da produção, observa-se que a região mais
produtiva abrange o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o noroeste do
Rio  Grande  do  Sul.  Do  volume  total  do  leite  produzido  no  Sul,  26,2%  são
provenientes de sete microrregiões com as maiores densidades, com volume total
de 3,14 bilhões de litros de leite por ano.

As microrregiões que mais se destacaram no leite em Santa Catarina foram:
São  Miguel  do  Oeste,  Chapecó  e  Concórdia;  no  Paraná:  Francisco  Beltrão,
Capanema e Pato Branco; no Rio Grande do Sul: Três Passos.

O  crescimento  da  produção  paranaense  se  deve  a  alguns  fatores  como:
importância da atividade no Estado que está presente em todos os 399 municípios,
compromisso dos produtores em evoluir na atividade e o apoio de programas de
governo, como: Leite das Crianças, leite noroeste, leite sudoeste (que contribuiu
decisivamente para o desenvolvimento do setor nesta região), entre outras ações.
A EMATER tem participação efetiva e fundamental nestas iniciativas. Além destes
aspectos, a sensibilidade dos governos no apoio a produção leiteira, independente
de ideologias políticas, foi fator determinante para o desenvolvimento desta cadeia
em nosso estado.

As  altas  importações  certamente  impactam  o  mercado  interno,  pois
desregulam a oferta, interferindo negativamente muitas vezes na lucratividade dos
produtores. Os lácteos entram principalmente da Argentina e Uruguai (em maior
parte), muitas vezes a preços mais atraentes que os próprios produtos internos.
Uma das soluções para este problema, seria alavancar as exportações. 



A atividade leiteira, vêm a alguns anos apresentando altas consecutivas nos
custos de produção. A crise econômica e inflação, acarretaram em alta nos preços
de  insumos como:  luz,  água,  combustíveis,  alimentação,  medicamentos,  sal
mineral, entre outros.

Fatores que oneraram a atividade leiteira, tanto dentro da fazenda como nos
laticínios, aonde existe alto consumo principalmente de água e energia. Somado a
esta situação, a alta do milho observada mais expressivamente no ano de 2016,
elevou drasticamente os custos com a atividade, uma vez que este produto é parte
fundamental  na  composição  da  dieta  das  vacas  leiteiras.  Nesta  ocasião  muitos
produtores diminuíram seus rebanhos, na intenção que reduzirem os custos, com
casos inclusive de abandono da atividade. Como consequência, houve logicamente
redução  da produção  leiteira,  não  só  no  Paraná,  mas  em  vários  estados
importantes produtores como Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Este cenário de alta de custos e redução na produção, embora tenha sido mais
expressivo  no  ano  de  2016,  ainda  hoje  mostra  seus  reflexos,  pois  uma
recomposição da produção leiteira não se recupera a curto prazo.

Greve dos Caminhoneiros:

A greve dos caminhoneiros certamente foi o fator atípico que mais impactou a
cadeia  leiteira  no  ano  de  2018.  Os  dez  dias  da  paralisação  nacional  dos
caminhoneiros, causaram um prejuízo próximo de R$ 1 bilhão para toda cadeia
agropecuária do Paraná.

Segundo cálculos do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar), os prejuízos foram provocados com a interrupção das atividades
em 25 agroindústrias que atuam nos setores: lácteos, carnes, grãos, açúcar, álcool
e  fertilizantes.  Diariamente,  nove  plantas  deixaram  de  abater  2,3  milhões  de
cabeças de  aves,  quatro  deixaram de abater  12,7  mil  cabeças  de suínos,  duas
deixaram de abater 180 mil tilápias e seis agroindústrias deixaram de processar 3
milhões de litros por dia.

Falando-se  em  lácteos,  produtores  cooperados,  juntamente  com  as  seis
agroindústrias de processamento de leite das cooperativas paranaenses, tiveram
que  descartar  durante  a  paralisação,  mais  de  25  milhões  de  litros  de  leite
impróprios para o consumo, um prejuízo estimado de R$ 32,5 milhões.

O  fator  greve  e  interrupção  no  transporte  teve  dois  vieses  na  produção
leiteira.  Um  interrompeu  a  captação  nas  propriedades,  fazendo  com  que  os
produtores  fossem  obrigados  a  descartar  o  leite  produzido,  pois  o  tempo  de
armazenamento  nos  resfriadores  que  geralmente  é  de  48  horas,  não  permitiu
suportar um estoque em dez dias de greve.

Estes produtores não comercializaram este produto, entretanto tiveram que
manter os gastos com a produção o que ocasionou descapitalização dos mesmos.

O outro viés, foi o da falta de alimentação para o rebanho. A ração não chegou
na  propriedade,  e,  sabemos  que  a  vaca  em  lactação  tem  grandes  exigências
nutricionais  e  quando  são  submetidas  a  “stress”  nutricional  a  produção  cai
abruptamente, levando-se as vezes, alguns meses para se estabilizar novamente.
Foi esta situação que ocorreu em muitas propriedades leiteiras em nosso Estado:



produtores foram obrigados a reduzir o arraçoamento das vacas, o que fez com
que a produtividade diminuísse, esta produção não se eleva novamente a curto
prazo, pois o animal tem toda uma estrutura fisiológica que precisa ser adaptada e
recuperada para que volte a exprimir todo o seu potencial.

Além destas situações, os derivados lácteos também não foram transportados
das indústrias aos mercados, perdendo-se produtos por problemas de estocagem e
processos produtivos, a falta da oferta destes produtos no mercado sustentou os
preços no mercado varejista.

Como  foi  explicado,  todos  estes  fatores  ocasionaram  queda  na  oferta  do
produto que se refletiu em preços altos nas gôndolas dos supermercados.

Número de Produtores envolvidos na atividade leiteira

Estima-se  que  no  Sudoeste  do  Paraná,  30.000  produtores  se  dedicam  a
atividade  leiteira.  No  Paraná  pesquisas  realizadas  pelo  IPARDES  e  dados  da
Emater Paraná/SEAB e do IBGE estimam em 114.488 o número de produtores de
leite no Paraná. Deste total, foram identificados 110.000  produtores inseridos no
mercado, sendo que o restante apenas consome o que produz. Na classificação dos
produtores segundo seu porte, verifica-se que 55,3% dos produtores com produção
de até 50 litros/dia são responsáveis por 14,7% da produção paranaense de leite.
Na outra ponta, apenas 5,9%, que produzem acima de 251 litros/dia, respondem
por  41,8% da  produção.  Na  região  estima-se  300  mil  produtores  inseridos  na
atividade leite e no Brasil 1,3 milhões produtores de leite.

Na classificação dos produtores segundo seu porte, verifica-se que 55,3% dos
produtores  com  produção  de  até  50  litros/dia  são  responsáveis  por  14,7%  da
produção paranaense de leite. Na outra ponta, apenas 5,9%, que produzem acima
de 251 litros/dia, respondem por 41,8% da produção. 

Atualmente, a atividade está presente nos 399 municípios do Paraná e gera
cerca de R$ 5,7 bilhões por ano no Valor Bruto de Produção (VBP).

Entre os anos de 1996 a 2017 , a produção de leite no estado decolou, com
crescimento de 193%. Em números brutos, o Paraná saiu da casa dos 1,5 bilhão
para os 4,4 bilhões de litros por ano. A produção paranaense fechou 2017 atrás
apenas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.

Quanto à faixa etária, verifica-se que esses produtores são relativamente mais
velhos, uma vez que 51% deles têm mais de 50 anos. Com relação ao grau de
instrução,  a  maioria  dos  produtores  possui  apenas  o  ensino  fundamental
incompleto, reproduzindo o padrão de escolaridade da população rural do Estado.
Tendo em vista a sua idade, conclui-se que esse quadro de baixa escolaridade está
consolidado  e  dificilmente  sofrerá  mudanças  amplas  sem  que  haja  políticas
específicas e focalizadas

As famílias dos produtores de leite possuem em média três membros residindo
na  mesma casa.  É  importante  ressaltar  que  1/3  das  famílias  não  possui  filhos
residentes na mesma moradia. Naquelas famílias que possuem filhos residentes,
tem-se a média de dois filhos por família. As famílias dos produtores de leite do
Paraná  envolvem  uma  população  de  cerca  de  371  mil  pessoas,  considerando,
inclusive, os parentes do produtor residentes em outras moradias na propriedade.



Ressalta-se  que  ¾  dessa  população  desenvolvem  alguma  atividade  dentro  das
terras exploradas.

1.O LEITE é produzido em 99% dos municípios brasileiros.
2.O  LEITE  é  transformado  em  centenas  de  DERIVADOS  LÁCTEOS

(queijos, iogurtes, etc).
3.MERCADO do LEITE que expandiu 78% nos últimos 5 anos.
4.Mais de 11 MIL TRANSPORTADORES.
5.Cerca de 2 MIL INDÚSTRIAS laticinistas legalizadas.
6.4 MILHÕES de TRABALHADORES.
7.1,3 MILHÃO de PRODUTORES DE LEITE.
8.FATURAMENTO DE R$ 67 BILHÕES em 2016.
Fonte Anuário Leite 2019 Embrapa

O Perfil dos produtores de leite no Brasil

Segundo o Censo Agropecuário IBGE 2006, cerca de 600 mil estabelecimentos
produziam menos de dez litros de leite por dia. Esse número representa 45% dos
estabelecimentos  que  produziam  leite.  Com  baixa  escala  de  produção,  os
estabelecimentos com produção diária inferior a dez litros respondiam por menos
de  5% do  total  de  leite  produzido  em 2006.  Entre  os  estabelecimentos  nesse
estrato de produção, predominava a produção para autoconsumo. Cabe notar que
a  baixa  escala  de  produção  está  associada  à  baixa  produtividade.  Os
estabelecimentos  com  produção  diária  inferior  a  dez  litros  tinham  uma
produtividade, medida em produção por vaca, bem menor do que a média nacional.

Os estabelecimentos que produziam entre dez e cinquenta litros de leite por
dia representavam cerca de 35% dos estabelecimentos produtores de leite e eram
responsáveis  por  21%  da  produção.  Assim  como  os  estabelecimentos  com
produção diária inferior a dez litros, aqueles que produziam entre dez e cinquenta
litros  de  leite  por  dia  tinham  produtividade  inferior  à  média  nacional.  Uma
diferença é que quase a totalidade dos estabelecimentos cujo volume de produção
se situava entre dez e cinquenta litros por dia comercializava sua produção.

Cerca  de  230  mil  estabelecimentos  obtinham  uma  produção  diária  entre
cinquenta e duzentos litros de leite. A importância destes para a produção nacional
se devia menos à escala de produção e mais à quantidade de estabelecimentos
nesse estrato de produção. Esses estabelecimentos respondiam por 39% do total
de  leite  produzido  em  2006.  Em  média,  o  número  de  vacas  ordenhadas  nos
estabelecimentos desse estrato de produção era 21, o que ilustra que a escala de
produção,  se  não  era  pequena,  também  não  pode  ser  considerada  grande.  A
produtividade  dos  estabelecimentos   com  produção  diária  entre  cinquenta  e
duzentos litros era muito próxima 379 à média nacional.

Os  estabelecimentos  com produção  diária  maior  ou igual  a  duzentos  litros
eram  uma  proporção  pequena  –  cerca  de  3%  –  dos  estabelecimentos  que
produziam leite. Esses estabelecimentos eram responsáveis por 35% da produção
de  leite  em  2006.  A  maior  escala  de  produção  está  associada  à  maior
produtividade. Em particular, os estabelecimentos com produção diária igual ou
superior a quinhentos litros alcançavam uma produtividade duas vezes maior que a
média nacional.



A análise por estrato de produção revela a importância de estabelecimentos
com escalas de produção pequena e média na produção nacional de leite. Os dados
relativos à agricultura familiar1 apontam na mesma direção. Os estabelecimentos
de agricultura familiar eram responsáveis por 58% do total de leite produzido em
2006.

Considerações finais e perspectivas

A  produção  leiteira  brasileira,  apresentou  um  crescimento  significativo  na
última década, estabilizando a produção nos últimos três anos, impulsionada pelo
aumento da produção dos estados do Sul, Mesmo com alguns problemas de menor
produtividade nos últimos anos e alta nos insumos, a tendência é de crescimento
da produção para os próximos anos, apostando na retomada do crescimento do
consumo interno e de conquista do mercado externo.

Entretanto  para  isso,  o  governo  e  setores  produtivos  querem  o
comprometimento  de  todo  o  setor  na  melhoria  da  qualidade,  sanidade  e
produtividade da produção nacional para abrir as portas de mercados promissores,
como: China, Índia, África, Leste Europeu e América Latina, países aonde ocorre
pleno aumento populacional com consequente aumento da demanda.

Atualmente  o  Brasil  tem grande  dificuldade  de  acessar  estes  mercados,  e
competir com grandes produtores e exportadores mundiais, como: União Europeia,
Estados  Unidos,  Nova  Zelândia,  Austrália,  Argentina  e  Uruguai,  que  além  de
possuírem um leite de qualidade, conseguem comercializar a preços inferiores ao
leite brasileiro. Por isso novas medidas adotadas pretendem  melhorar os pontos já
citados e mais, produzir  com sustentabilidade, seja qual for o sistema adotado,
tentando minimizar os custos, tornando o nosso produto competitivo nos mercados
externos.

Neste cenário as INs 76 e 77 já em vigor vão exigir  um conjunto de boas
práticas para melhorar a qualidade do leite, reduzir os preços pagos ao produtor.
Estas boas práticas exigem a presença de um veterinário responsável, serviços de
sanidade  com  responsáveis  de  outras  áreas  de  saúde,  um  rígido  controle  da
sanidade,   um  conjunto  de  análises  do  leite  mais  frequente,  exigências  de
resfriador e transporte com temperaturas pré definidas.

As  novas  medidas  vão  exigir  novos  investimentos  junto  a  um conjunto  de
agricultores descapitalizados, principalmente aqueles com produção inferior a 200
litros  dias,  que  representam  a  maioria  dos  agricultores  de  leite  do  País  e  do
Paraná.

Estima –se que no curto prazo mais de 50% dos agricultores serão excluído da
atividade.

Os  mais  de  2000  laticínios  existente  também  devem  passar  pelo  mesmo
processo.


