
SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS

UNIÃO EUROPEIA

SETOR LÁCTEO

A União Europeia é o maior

2014

SUBSÍDIOS ADICIONAIS

2015 2015

LEGENDA

mundial de produtos 
lácteos*

Subsídios para diversos setores, 
incluindo o de lácteos

Subsídios específicos para
o setor de lácteos

**Produtos de carne bovina e 
vitela, leites e produtos 
lácteos, carne de porco,
de ovinos e de caprinos

Informações complementares
e fatos relevantes

PRODUTOR
26%

EXPORTADOR
33%

*Agrupamento para produtos lácteos elaborado por SRI/CNA | Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)

3 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1853
4 “Pacote do Leite” | Fonte: Comissão Europeia (EC)

RÚSSIA
Banimento da importação de produtos agrícolas europeus

Fim das quotas de produção de leite
na União Europeia EUR 420 milhões

Fundo de ajuda3 temporária 
para produtores da pecuária**

“PACOTE DO LEITE”

Pressão e 
queda 

nos preços 
do leite

Regime europeu de 
distribuição às escolas

1 Intervention Report Dairy 2015 | Fonte: Comissão Europeia (EC)
2 EU school fruit, vegetables and milk scheme | Fonte: Comissão Europeia (EC)

** Calculado com base no PIB do Agronegócio em 2015 (CNA/CEPEA) | Câmbio médio para o mesmo ano (Bloomberg)

EUR 100 milhões
devem ser disponibilizados 
para incentivar o consumo 
de lácteos no ano escolar

2017-20182

EUR 73,4 milhões
Leite e produtos 

lácteos

Outros
dispêndios

EUR 300 mil
Não especificados

Armazenamento
privado

EUR 3,5 milhões
           Queijo

Armazenamento 
privado

EUR 2,7 milhões
           Manteiga

Ajuda excepcional a 
produtores de leite

EUR 39 milhões
para Estônia, Letônia, 
Lituânia e Finlândia

Intervenção
no mercado

EUR 730 mil
Leite em pó 
desnatado

MAIS DE 1/3
do PIB do agronegócio 
brasileiro**

EUR 119,6 milhões1

em subsídios para o setor

2015

“PACOTE 
DO LEITE”

EUR 28
milhões

Infográfico elaborado pela Superintendência de Relações Internacionais (SRI)

www.cnabrasil.org.br

Vigente até 
meados de 

2020
Em vigor desde 20124

o programa foi desenhado como uma 
visão de longo prazo para os produtos 
lácteos e em consequência ao fim do 
sistema de cotas. 

Estabelece contratos, com duração 
mínima fixada, entre produtores e 
processadores.

Negociação coletiva de contratos por 
meio de organizações de produtores.


