CÂMARA FEDERAL
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LEITE E DERIVADOS
AGENDA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

 Ações de curto prazo:
• Reduzir a carga tributária incidente sobre os equipamentos e os
insumos utilizados na pecuária de leite, a exemplo dos modelos já
aplicados na suinocultura e avicultura;
• Valorizar o produtor e a produção de leite (remuneração justa e
pagamento por qualidade);
• Indicar a unificação das normas e padrões de qualidade do leite no
país (IN51/MAPA).

 Ações de curto prazo, com reflexo a longo prazo:
• Revisar as políticas de importação de lácteos com a proposição de
mecanismos permanentes para controle de importação,
estabelecendo novas regras de comercialização, principalmente no
âmbito do Mercosul;
• Desenvolver mecanismos de estímulo à exportação de lácteos;
• Atuar junto ao MAPA para publicação da nova edição do RIISPOA,
essencial para a modernização do setor;
• Incrementar a pesquisa no país, com o fortalecimento do PAC para a
C,T&I;
• Incentivar a cooperação científica, tecnológica e comercial com
parceiros internacionais emergentes e participação mais ativa do
país em organismos internacionais como a Federação Internacional
de Leite (FIL/IDF).

 Ações de médio prazo:

• Instituir um Plano Nacional de Capacitação e Extensão Rural;
• Criar base de dados estatísticos direcionados para a produção
leiteira e industrial, incluindo custos de produção;
• Definir linhas de financiamento e isenção fiscal para pequenas e
médias indústrias de laticínios.

AGENDA DE P,D&I E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Contribuições potenciais da Embrapa Gado de Leite

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO LEITE

PROGRAMAS ESTRUTURANTES

PROJETOS ESTRATÉGICOS
FORTALECIMENTO DA PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA DA EMBRAPA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO
SETOR LEITEIRO NACIONAL

Índice de Custo de Produção do Leite no Brasil
(ICPLeite)
a. Objetivo:

• Implantar um centro de custo de produção e monitorar o índice de custo de
produção de leite (ICPL) a nível regional e nacional baseando-se em fazendas
modelos.
b. Impacto Esperado:

• Incorporar tecnologias e informações que proporcionem melhor controle
gerencial do empreendimento, possibilitando tomadas de decisões
acertadas, visando ganhos de produtividade superiores nas relações de
transação, tendo por referência o custo de produção de leite.

Qualidade do leite no Brasil
Objetivo:
•

Implantar um centro de monitoramento da qualidade do leite no Brasil
com os dados da RBQL (300 rebanhos). Construção do mapa de
qualidade do leite no Brasil.

b. Impacto Esperado:
•

Direcionamento de Políticas Públicas para melhoria da qualidade do
leite; potencialização das ações de TT (capacitação, tecnologias
adaptadas...); tomadas de decisão acertadas.

• Núcleo de excelência em estudos de bioenergética e de impactos
da pecuária no meio ambiente
• Laboratório de Pesquisa em Análise de Risco de Resíduos e
Contaminantes Químicos em Alimentos e Qualidade Composicional
do Leite
• Seleção genômica no Brasil
• Modernização dos Núcleos Avançados e Campos Experimentais da
Embrapa nos Estados de MG/RJ/GO/RO/SE/PR/RS
• Criação do Centro de Educação Ambiental em Agropecuária
• Transferência de Tecnologia: Capacitar instrutores e
multiplicadores para produção de leite de forma sustentável
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