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Como está o mercado 
para a produção leiteira?

Na hora de tratar o rebanho, Milton tem o auxílio do trator

TALIANA HICKMANN

O Secretário da 
Agricultura de Santa 
Cruz do Sul revela que há 
uma preocupação com 
os pequenos produtores, 
aqueles que produzem 
até 100 litros de leite 
por dia. Isso porque 
as cooperativas e as 
empresas privadas não 
têm mais interesse de 
comprar esse leite, devido 
ao custo muito alto para 
poucos litros recolhidos. 
“Se pensa em criar uma 
agroindústria junto à 
Granja Municipal, que está 
em planejamento, para 
absorver esse leite e fazer 
outros produtos, como 
queijo”, explica. Essa é 
uma alternativa para que 
os pequenos produtores 
não fiquem sem destino 
para sua produção e sem 
essa renda. Atualmente, 
o Município tem uma 
agroindústria familiar, 
que atende feiras rurais, 
merenda escolar, padarias 
e restaurantes.

ATÉ 100 LITROS

Emílio revela que nos últi-
mos anos houve divisão muito 
forte no segmento leiteiro na 
região e no Município. “Isso 
veio com as dificuldades sur-
gidas a partir de algumas 
normativas do Ministério da 
Agricultura e devido à política 
de preços, fazendo com que 
muitos produtores parassem”, 
conta. Ele estima que cerca 
de 40 produtores cessaram a 
atividade em Santa Cruz. “Po-
rém, para quem permaneceu, 
a tendência é que a produção 
seja compensatória, porque 
o preço do leite vem se man-
tendo e a demanda está maior 
com a desistência dos demais 
produtores”, explica. 

COMERCIALIZAÇÃO
Segundo Guilherme, o mer-

cado é instável. Quando o dó-
lar cai, mais leite é importado. 
“Se o dólar sobe, o nosso leite 
passa a ser mais valorizado”, 
afirma. Além disso, ele explica 
que o investimento é alto na 

propriedade, no cuidado com 
os animais e no maquinário. 
“Pelo custo alto mensal, a 
gente precisa extrair o máximo 
de leite possível, para valer a 
pena”, diz. 

O leite produzido nas pro-
priedades santa-cruzenses 
é comprado e recolhido por 
duas cooperativas e duas 
empresas privadas. “A coo-
perativa nos paga por quan-
tidade, assim, quanto mais 
arrecadarmos em leite melhor, 
ganhando esse bônus por pro-
dução”, completa Guilherme.

CAUTELA
Na Secretaria da Agricul-

tura, a posição é de cautela 
quanto aos novos investimen-
tos na produção leiteira.  Isto 
porque, nesse momento, leva-
se em conta as exigências por 
parte do Governo Federal e a 
segurança e o comportamento 
da política de preço do leite. 
“Nos últimos três anos, os 
produtores foram heróis em se 

manterem na produtividade 
e muitos desistiram, não pela 
falta de capacidade técnica, 
mas pelas muitas normativas 
do Ministério da Agricultura”, 

afirma o veterinário. Apesar 
disso, ele destaca que toda as-
sistência e suporte técnico aos 
produtores têm sido prestados 
pela Secretaria. 


