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3º 
5º 

estado com mais empresas atuando em 
comércio de laticínios e frios (8,84%)

estado com mais empresas na criação de 
bovinos leiteiros (4,51%)

5º estado com mais empresas na área de 
fabricação de laticínios (6,17%)

8º estado com mais empresas na atividade 
de preparação de leite (4,41%)

A produção de leite pode gerar uma diversidade de produtos – 
leite condensado, iogurte, creme de leite, queijo, leite em pó, 
manteiga, requeijão e doce de leite. Além do processo industrial 
comum, esses produtos também podem ser feitos por proces-
sos artesanais, expandindo, assim, o número de oportunidades 
de negócios nessa área.
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Preços competitivos; 

Alto valor agregado ao 
produto; 

Clientela diversi�cada; 

Grande rentabilidade; 

Produção certi�cada.

Mão de obra desquali�-
cada;

Alimento perecível;

Viroses e doenças infec-
ciosas nos rebanhos de 
gado de leite; 

Di�culdades na 
obtenção de créditos.

Instabilidade �nanceira;

Períodos de clima seco;

Alta carga tributária; 

Concorrência com 
grandes empresas do 
segmento;

Concorrência desleal 
das empresas informais.

Diversi�cação de produ-
tos;

Crescimento da rastre-
abilidade de produtos 
no mercado;

Exportação de produ-
tos;

Incentivos governa-
mentais, por meio de 
crédito para o setor com 
juros mais baratos e 
longo prazo de paga-
mento;

Introdução de novos 
produtos derivados do 
leite no mercado.
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Alimentos à base de leites direcionados para crianças - as crianças são as 
principais consumidoras da bebida, por isso invista em inovações que abran-
jam esse público. 

Lácteos como fonte de energia – devido às rotinas cada vez mais agitadas, 
a população deve buscar cada vez mais produtos que forneçam o suporte 
enérgico do qual necessitam. Por essa razão, investir em produtos que sejam 
enriquecidos de fontes de energia é uma boa alternativa de negócio para os 
próximos anos.

Produtos �tness - uma vez que os hábitos saudáveis estão em crescimento 
e a população ativa que pratica cotidianamente exercícios físicos deve se 
multiplicar, é atraente para os negócios desenvolver produtos lácteos que 
contemplem essa onda �tness. 

DIET

Produtos que valorizam os hábitos saudáveis, mas que tenham a pratici-
dade semelhante aos fast foods - são produtos com baixo teor de gordura, 
considerando os aspectos nutricionais e de saúde. 
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ACESSE O ESTUDO COMPLETO

LEGISLAÇÃO
Fique atento ao que a legislação dispõe para embalagens de leite, assim como  as normas sanitárias e 
tecnológicas para embalagens de produtos lácteos. 

EMBALAGENS
Invista em embalagens de qualidade, isso potencializará o ganho em toda a cadeia de produção, 
distribuição, venda e consumo do produto. 

INOVAÇÃO
Conheça a lei de âmbito federal, conhecida como Lei do Bem, disponibiliza isenções de empresas que 
buscam melhores práticas nos processos e produtos, fazendo a utilização de novas tecnologias, 
pesquisas e desenvolvimento. 

ASSOCIATIVISMO
Procure associações e cooperativas na região. Essas instituições tornam os 
produtores mais fortes no mercado, auxiliam no processo de exportação e 
compartilham ações que podem melhorar a qualidade dos produtos. 

CAPACITAÇÃO
Busque capacitar-se para melhorar a gestão da propriedade rural, aprimorar os processos e imple-
mentar novas técnicas da cadeia produtiva do leite. Como dica, con�ra os cursos do EAD Sebrae, 
Embrapa Gado de Leite e SENAR. 

http://
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ba/artigos/estudos-de-mercado-bahia,a8b881f88af76510VgnVCM1000004c00210aRCRD

