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Resumo 
 
 O presente estudo tem como objetivo identificar os Fatores de Produção do Arranjo 
Produtivo Local do Agronegócio Leite (APLLEITE) do município de Jaru, procedendo a 
levantamento de dados sobre o trabalho, o capital e os recursos naturais utilizados, trata sobre 
os fatores de produção no Arranjo Produtivo Local do Leite APLLEITE-JARU, discorrendo 
sobre características dos produtores, suas dificuldades, também aborda o conceito de APL e 
apresenta os resultados parciais da pesquisa de campo efetuada. 

 

Palavras-Chave: Fatores de Produção, Arranjo Produtivo Local, Agronegócio. 

 
 Abstract 
 
This study aims to identify the factors of production of the arrangement Productive Local 
Agribusiness Milk (APLLEITE) of the municipality of Jaru, in a survey of data on labour, 
capital and natural resources used, comes on the factors of production in Local Arrangement 
Productive the Milk APLLEITE-JARU, talking about characteristics of the producers, its 
difficulties, it also addresses the concept of APL and presents the partial results of the search 
field made.  
 
Keywords: Factors of production, arrangement Productive Place, Agribusiness. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

  
 Todas as empresas existem por que há uma demanda por determinado produto ou 
serviço, então a fim de atender essa demanda e gerar ganhos as empresas produzem estes 
determinados produtos ou serviços; entretanto para produzir é imprescindível que se dê 
relevância aos fatores de produção: trabalho (T), Capital (K), e Terra (T), este terceiro fator 
também chamado de Recursos Naturais, uma vez que  refletem conseqüências diretas no 
resultados das atividades econômicas.  

O agronegócio é uma importante fonte de renda nacional. Tradicionalmente forte em 
países desenvolvidos também vem crescendo bastante em países em desenvolvimento como o 
Brasil. 

O Brasil é um país com potencial a ser explorado e que ainda tem muitas perspectivas 
de crescimento no ramo agropecuário e da agricultura em geral pois possui extensas faixas de 
terra agricultáveis inexploradas.  A baixa especialização de seus agricultores demonstra que as 
atividades agropecuárias também têm um horizonte de crescimento que pode ser baseado 
apenas e simplesmente na melhoria e no avanço das técnicas empregadas na produção, ou 
seja, há a possibilidade de se aumentar a produção e a produtividade sem necessariamente 
aumentar-se o tamanho físico das áreas cultivadas, evitando assim o desmatamento, bastando 
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para isso que se invista em tecnologias que possibilitem um maior aproveitamento da terra e 
dos demais fatores de produção. 

Tendo em vista a importância da atividade econômica rural do estado de Rondônia,  
mostra-se de grande relevância a necessidade de levantar-se dados sobre os Fatores de 
Produção de um importante segmento dessa vertente, a atividade leiteira, buscando  analisar 
principalmente a produção do leite em si, ou seja os meios  utilizados, os pontos positivos e 
negativos percebidos pelos produtores, suas maiores dificuldades, enfim a pesquisa propõe-se 
a buscar entender a influência das variáveis envolvidas diretamente na produção como qual o 
tipo de mão- de- obra utilizada, se há ou não um controle da produção, da reprodução dos 
animais e entre outras. Tudo isso abordado dentro de um conceito de APLs (Arranjos 
Produtivos Locais) que por sua vez se caracteriza pela interconectividade e relacionamento, 
mesmo que indireto, entre empresas e outras organizações em torno de um mesmo produto e 
em determinada localização geográfica. 

 No presente caso o produto principal em volta do qual orbitam e interagem as 
diversas organizações é o leite e a localização geográfica é a região central do estado de 
Rondônia, mais especificamente a bacia leiteira do município de Jaru. Ao longo da pesquisa 
foram identificadas variáveis que no início pareciam “encobertas” quanto aos fatores de 
produção, o que nos levou a levantar questões como: Será que fatores de produção são apenas 
o Capital, Trabalho e os Recursos Naturais? Não seria válido considerar também como um 
quarto fator a Capacidade Empresarial e Administrativa de quem pratica determinada 
atividade econômica?  Estes questionamentos vão além dos já propostos pelo tema da 
pesquisa, pois tal abordagem parece interferir diretamente nos fatores de produção, sendo 
necessário abordá-los na continuidade da pesquisa. 

 
1.2 OBJETIVO 

 
Identificar os Fatores de Produção do Arranjo Produtivo Local do Agronegócio Leite 

(APLLEITE) do município de Jaru procedendo a levantamento de dados sobre o trabalho, o 
capital e os recursos naturais utilizados. 
   
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para desenvolver-se esse estudo, foi efetuada revisão bibliográfica e realizada a 

pesquisa de dados secundários, publicações já realizadas em livros, artigos científicos e 
material disponível na Internet, relacionado ao objetivo proposto na pesquisa, além de dados 
disponíveis em instituições públicas e privadas envolvidas de alguma maneira com a 
pesquisa. 

De maneira a complementar os dados obtidos na revisão bibliográfica, foi realizada 
uma pesquisa de campo coletando-se dados junto aos produtores, por meio de questionários 
pré-elaborados, foram aplicados 14 questionários em propriedades rurais produtoras de leite 
indicadas pela EMATER e também escolhidas esporadicamente devido indisponibilidade de 
alguns produtores indicados. A presente pesquisa adotou o conceito de APLs sugerido pela 
RedeSist/UFRJ (Rede de Pesquisa em Arranjos Produtivos Inovativos Locais), a qual enfatiza 
que APLs são “aglomerações territoriais de agentes econômicos – com foco em um conjunto 
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específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que incipientes” como 
forma de melhor entender a atividade leiteira do município de Jaru, buscando enfocar 
principalmente os fatores da produção .  
 
 
3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Um dos principais motores da economia brasileira, o agronegócio, ou agrobusiness, é 
um setor da economia responsável por muitos empregos gerando riqueza para o país. 

O Brasil é líder em diversos ramos da produção agrícola como a carne bovina, soja, 
açúcar, café e entre outros os quais respondem por boa parte das exportações brasileiras. 

Porém, outro importante produto na agropecuária é o leite; a abertura do Brasil ao 
comércio exterior na década de 1990 no governo Collor marcou o início de uma nova era para 
a produção láctea a abertura do Brasil ao comércio exterior e a implementação do Plano Real, 
com o objetivo de preparar a economia à uma nova realidade, trouxe consigo muitas 
mudanças em diversos setores da economia. 

A competição de empresas nacionais com empresas multinacionais fez com que as 
empresas brasileiras adotassem novas formas de gestão a fim de se adaptarem ao novo cenário 
do mercado, caracterizado por consumidores ávidos por produtos baratos e de alta qualidade. 
Devido às mudanças ocorridas nos padrões econômicos o agronegócio, como era de se 
esperar, também viu a necessidade de se adaptar e desde então passou e vem passando por um 
processo de aperfeiçoamento, com o objetivo de melhorar seu desempenho no mercado 
global. 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) de 1996 
existem 1,8 milhões de produtores de leite no Brasil, porém, a grande maioria não tem no leite 
sua principal fonte de renda de modo que, 60% do total de produtores são de pequeno porte e 
respondem somente por 10% da produção produzindo em média de 2 a 3 litros/dia/vaca. 

Quanto aos 90% da produção ficam por conta dos 40% produtores especializados que 
por sua vez apresentam uma produção diária ótima de 600 a 700 litros/dia/produtor. 

Tal disparidade entre grandes e pequenos na produção leiteira é causada pelo motivo 
de a maioria dos produtores serem de pequeno porte e por conta disso acabam não tendo 
acesso às informações nem ao capital necessário para a melhoria de sua produção. Contudo, 
nota-se que há um descompasso entra a moderna agricultura brasileira e a atrasada produção 
de leite, tal situação se explica pelo fato de que por mais de 40 anos o preço do leite foi 
tabelado pelo governo determinando até mesmo quanto de rentabilidade deveria ter cada 
segmento da cadeia produtiva. 

Essa prática levou a atividade leiteira a um período de crise uma vez que os preços 
tabelados pelo governo não correspondiam ao preço real do produto, visto que na época o país 
enfrentava altíssimos índices inflacionários, assim o período de letargia do setor deixou a 
impressão de que produzir leite não era rentável e envolvia grande risco financeiro. Em 
resposta a tudo isso os produtores adaptaram a produção de forma a produzir da maneira 
menos dispendiosa possível, assim criavam o gado solto comendo qualquer “mato” que 
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nascesse sem qualquer tipo de manejo caracterizando assim a falta de especialização do 
rebanho e do produtor resultando em baixa produtividade e atraso tecnológico. 

Como se pôde perceber, com a abertura do mercado nacional ao capital internacional 
as empresas brasileiras viram-se forçadas a adaptarem-se a uma nova realidade onde a 
competição e a concorrência são altíssimas. O novo clima de concorrência e acirrada disputa 
por mercados fez muito bem à produção láctea brasileira que evoluiu e segundo Paes de 
Souza (2007) nesse período a produção nacional evoluiu de 14,5 bilhões de litros para 19,8; 
apresentando taxas de crescimento de 3,3% ao ano. 

Os maiores produtores de leite do Brasil encontram-se nas regiões sul e sudeste do 
país, as quais segundo o IBGE apud Paes de Souza respondem por cerca de 68,2% da 
produção nacional. O estado de Minas Gerais lidera o ranking dos maiores produtores de  
leite no Brasil seguido de Goiás e Rio Grande do Sul segundo dados do IBGE 2001 (PAES 
DE SOUZA, 2007). 

Entretanto, alguns fatores têm causado o deslocamento da produção das regiões 
tradicionais para outras partes do país. A elevação das especulações imobiliárias tem elevado 
o preço das terras nessas regiões ditas tradicionais estimulando assim o crescimento da 
atividade leiteira em outras regiões, sobretudo centro-oeste e norte. Além do mais, também 
têm se mostrado como um grande fator estimulante ao deslocamento da produção a existência 
de programas de incentivo a produção de leite nas regiões norte e centro-oeste, e ainda a 
“expansão da granelização da coleta de leite e ainda a produção de leite longa vida que dá 
melhores condições de transporte do leite fluído em tanques refrigerados.” (Paes de Souza, 
2007). 

Na região norte o grande destaque da produção leiteira é o estado de Rondônia, com 
cerca de 1.534.594 habitantes (IBGE 2005), um estado novo, com 26 anos de existência, 
porém desde muito cedo demonstrou vocação para o agronegócio. O que ficou ainda mais 
claro com a intensa migração ocorrida na década de 1970, de acordo com o IBGE nesses dez 
anos o estado teve um crescimento populacional de 111.064 para 503.520 habitantes; tal 
crescimento ocorreu segundo Paes de Souza (2007) quando se deu a definição de uma política 
de colonização e consequentemente, a abertura de novas fronteiras agrícolas e a intensificação 
da demanda do agronegócio do leite. 

Nesse período o então Território Federal do Guaporé recebeu milhares de pessoas 
vindas de muitos lugares do país em busca de lotes de terra onde pudessem se instalar e 
desenvolver atividades agropecuárias. Devido a tal política de colonização, na época 
promovida pelo governo, Rondônia apresenta-se atualmente como o estado brasileiro onde se 
registra o menor índice de concentração fundiária  do Brasil, o que pode ser confirmado por 
Paes de Souza que registra: 

 
“Nesse período ocorreu também a definição da estrutura fundiária, 
resultante do processo de colonização de uma área média das propriedades 
em 116 hectares, considerando todos os estabelecimentos rurais do estado. 
No entanto para aquelas localidades que passaram a produzir leite, a área 
média identificada na pesquisa foi de 70 hectares.”(Mariluce Paes de Souza, 
Governança no Agronegócio Enfoque na Cadeia Produtiva do Leite, 2007) 
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Possuindo o segundo maior rebanho de gado da região norte, um dos maiores do país, 
fica evidente a importância do agronegócio para Rondônia, sendo segundo Riva (2007), uma 
das principais fontes de renda do estado, onde os proprietários de estabelecimentos rurais 
buscam investir na pecuária, gerando uma grande produção de leite. Essa grande produção de 
leite citada por Riva coloca o estado de Rondônia na posição de maior produtor de leite da 
região norte, sendo este um produto com alto índice de exportação, o leite e seus derivados 
constituem uma importante vertente econômica em Rondônia. 

Os produtores de leite rondonienses são, em sua maioria, de pequeno porte, praticando 
predominantemente a mão-de-obra familiar, a baixa especialização do produtor e do rebanho 
constituem-se em verdadeiro entrave ao desenvolvimento do setor. A fim de amenizar ou 
sanar as deficiências do produtor o governo tem promovido programas visando melhorar as 
condições de produção do leite, um exemplo é o projeto PROLEITE- Programa Estadual de 
Melhoria da Qualidade do Leite:                                       

 
“o programa foi criado em 1999 com o objetivo de reduzir o elevado 
número de litros de leite rejeitado no laticínio por causa da acidez, oferecer 
capacitação e condições técnicas para a melhoria da qualidade do leite 
rondoniense e ao mesmo tempo melhorar a produtividade  por vaca/hectare 
utilizada para a bovino cultura do leite.”(REVISTA PRÓ LEITE, 2007, 
p.18) 

 
Há ainda outros programas como o Inseminar que é desenvolvido pela SEAPES – 

Secretaria de Estado de Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social – 
Através da Emater-RO, o projeto visa incentivar o melhoramento genético do gado de leite 
melhorando assim a produção leiteira e dessa forma também melhorando a renda dos 
produtores e proporcionando-lhes melhores condições de vida. 

Um assunto que tem deixado os produtores preocupados é o que diz respeito a 
Instrução Normativa 51 (IN51), publicada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), esta Instrução Normativa discorre sobre como se deve proceder para 
se ter um leite de melhor qualidade exigindo ajustes na produção, uma das medidas da 
normativa e talvez a que mais gera polêmicas é sobre a imposição do resfriamento do leite. O 
resfriamento é útil por que inibe o crescimento de microorganismos no leite o que prejudica a 
qualidade, entretanto  para que haja o resfriamento são necessários tanques de resfriamento os 
quais muitos produtores não têm acesso, daí as críticas à IN 51 que dizem ser  desfavorável  
ao pequeno produtor. 

A fim de resolver esse impasse o governo de Rondônia vem buscando alternativas 
como a compra de tanques de resfriamento para uso comunitário com vistas a atender o 
pequeno produtor e adequá-lo as novas exigências do mercado.   

 
“A Instrução Normativa 51/02 representa, sem dúvida, um avanço para a 
segurança alimentar no Brasil. Apesar de ter provocado um debate intenso, 
o texto proposto é uma conseqüência (e não uma causa) do amadurecimento 
do negócio leiteiro no país. Apesar da falta de comunicação entre os elos da 
cadeia (causada principalmente pela falta de um interlocutor de peso que 
represente os produtores de leite) cresce a consciência de que a qualidade 
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do leite no Brasil precisa melhorar e, ainda que em ritmos diferentes todos 
têm buscado se adaptar.”(João Walter Durr apud O Agronegócio do Leite e 
Políticas Publicas para o seu desenvolvimento- EMBRAPA-) 

 
Embora venha causando bastante polêmica a IN 51 traz consigo a possibilidade de 

melhorar a qualidade do leite adequando-o a padrões mais altos o que poderá até aumentar as 
opções de venda do produto. 

Em Rondônia o município que apresenta a maior produção leiteira é Jaru, com uma 
população de aproximadamente 52.453 habitantes este município se destaca pelo grande 
volume de leite que produz, com uma economia essencialmente agropecuária Jaru ostenta a 
posição de maior bacia leiteira do estado de Rondônia, sua produção gira por volta de  
51.273.000 dados do IBGE 2006. Por se tratar do maior produtor de leite Jaru foi o município 
escolhido para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

Entender a bacia leiteira de Jaru em forma de APL é uma maneira de compreender de 
forma mais ampla e dinâmica sua estrutura produtiva, uma vez que leva em consideração as 
particularidades do local de produção, a dificuldade de se estabelecer onde começam e onde 
terminam tais e tais setores na atividade produtiva devido o seu atual entrelaçamento faz 
necessária a adoção de uma nova visão metodológica que a entenda e abarque de modo 
integral. 

Assim sendo, este artigo adota a visão de APLs para entender a dinâmica do produto 
leite na economia de Rondônia especificamente no município de Jaru, então, antes de tudo 
faz-se necessária a conceituação sobre o que são os APLs. 

Lastres e Cassiolato (2002) e Lastres et. al. (2000) apud SCHEFFER et. al. (2005 p. 
3), descrevem APLs como: 

 
“Aglomerados de agentes econômicos políticos e sociais, localizados 

em um mesmo território, operando em atividades correlacionadas. Dentre 
tais agentes figuram empresas produtoras de bens e serviços, fornecedores, 
clientes, associações de classe, instituições públicas e privadas que 
constroem vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizado que 
resultam em capacitações produtivas e inovativas.” 

 
Logo, pode-se perceber que os APLs são aglomerados empresariais especializados na 

produção de um mesmo produto numa mesma localização geográfica, havendo um 
relacionamento, mesmo que indireto entre as empresas que o compõem. O emaranhado de 
relações comerciais que se fazem presentes desde a ordenha até as prateleiras dos 
supermercados justificam a visão em forma de APLs  utilizadas a fim de se entender a 
dinâmica do mercado lácteo. Uma vez que, tal visão torna nítida a atuação de diversas 
empresas em torno de um mesmo produto reforçando assim a definição de APL proposta 
anteriormente. 

Dentro de um APL, como em uma empresa, é importante que se saiba aproveitar da 
melhor maneira possível os recursos disponíveis para que seja possível produzir de forma a 
maximizar os lucros e reduzir os custos. Porém isso só é possível quando se possui o 
conhecimento dos dados referentes aos Fatores de Produção. 
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Segundo Santana (2006) Fatores de Produção são “os meios utilizados pelo homem 
para produzir bens e serviços, destinados a população presente e futura”. A grande maioria 
dos economistas classifica os Fatores de Produção em três, a saber: Recursos Naturais, 
Trabalho e Capital. A combinação e a proporção em que é usado cada fator de produção  leva 
a entender que tão importante quanto estes três fatores há também um quarto fator a ser 
considerado, a Capacidade Empresarial.  

 
  “...as habilidades do sujeito empreendedor estão em contínua 

transformação ou seja, o perfil de empreendedores e 
organizações bem sucedidas há de estar em consonância com a 
capacidade de adaptação às ambiências que lhe são relevantes, 
requerendo o desenvolvimento de diversas habilidades 
específicas que se agregam e se transformam com o passar do 
tempo.”(LAMONIER ERTHAL VILELA e JUSCELINO 
LEÔNCIO DE FREITAS, O Conceito de Capacidade 
Empresarial – sua transformação e critérios para reavaliação. 
Consultado em março, 2008.) 

 

A Capacidade Empresarial, inserida no contexto da administração é primordial, pois 
ela define de que maneira e a que proporção os outros três fatores devem ser combinados de 
forma a se obter o melhor resultado possível, também é essencial para que haja sempre 
inovações que melhorem  e aumentem a produção,para orientar a tomada de decisões sobre 
como e onde investir, a análise e o controle da produção, todos dependem desse quarto fator. 

 

4. RESULTADOS  
 
 

Na viagem realizada ao município de Jaru foram aplicados questionários em 
propriedades previamente selecionadas junto a EMATER com o objetivo de verificar o perfil 
do produtor leiteiro, suas dificuldades, sua produção média anual, foram verificadas que 
durante o período da seca a média da produção de leite foi de 116,07 litros (dia), enquanto 
que no período das águas foi registrada uma produção média um pouco superior 177,14 litros 
(dia) resultando em uma média anual de 163,93 litros (dia), como se vê na tabela logo abaixo 

 

 

Tabela 01- Produção Média de Leite 

                        

 
 

 

 

Produção Média Diária de Leite  em Litros 
Nas águas 177,14 

Na seca 116,7 

Média 163,93 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

 

 Quanto ao tamanho das propriedades chegou-se a uma média de 86,11 hectares por 
produtor e a respeito do tempo em que o produtor está na propriedade obteve-se uma média 
de 22,64 anos, dos 14 produtores entrevistados apenas 2 declaram terem nascido no estado de 
Rondônia, os demais vieram das mais variadas partes do Brasil sobretudo das regiões mais ao 
sul do país como São Paulo, Espírito Santo e Goiás. No tocante à comercialização do leite 
100% dos produtores disseram vender o produto a um laticínio, embora também tenha se 
registrado casos em que o produtor além do leite produzia ainda queijo para fins comerciais. 
Quanto a questão das vacinas foi verificado que os produtores em sua grande maioria têm se 
empenhado em manter o gado com as vacinas em dia principalmente as vacinas contra a 
Febre Aftosa e Brucelose: 

 

Tabela 02- Cuidados Sanitários 

Cuidados Sanitários: Vacinas 

Aftosa 100% 

Brucelose 100% 

Manqueira 86% 

Paratifo 21% 

Raiva 64% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

 

             No tocante a técnicas adotadas pelos produtores notou-se a utilização da rotação das 
pastagens como um modo de melhor conservar o pasto e desta maneira assegurar a 
alimentação do rebanho, dentre os entrevistados 93% declararam praticar a rotação de 
pastagens e 7% declararam não praticar a técnica. Quando perguntados sobre as perspectivas 
para a produção 100% demonstram interesse em aumentar e quando perguntou-se se 
concordavam com o sistema de pagamento por cota de produção 92% disseram não concordar 
mostraram-se contrários e 7% disseram concordar com esse tipo de pagamento, os contrários 
alegam que tal atitude é prejudicial ao pequeno produtor trazendo benefícios somente para o 
laticínio. 
                Entretanto, quando questionados se concordavam com um esquema de pagamento 
que variasse de acordo com a qualidade do produto, os produtores mostraram-se bem 
receptivos com a idéia, ou seja concordam que um produto de boa procedência e de boa 
qualidade tenha um preço superior ao produto que por sua vez é  produzido em condições 
precárias e por isso de qualidade duvidosa.  

O trabalho executado nas propriedades utiliza-se predominantemente da mão-de-obra 
familiar, confirmando a agricultura familiar como uma característica do estado de Rondônia. 
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Quanto ao controle dos gastos, ou seja despesas em geral com o gado, curral, pasto, vacinas, 
suplementos alimentares e entre outros verificou-se que existe na maioria das propriedades 
pesquisadas, usando para isso anotações em cadernos ou agendas tendo em vista que 
microcomputadores mostraram-se ser instrumentos raríssimos nas propriedades, como se vê 
na tabela a seguir. 

 

Tabela  03- Controle 

 

 

 

 

 

 

 
 
                

            Fonte: Dados da pesquisa, 2008      

 

                    É interessante notar que o controle é menos realizado justamente numa das 
funções que mais requerem a atenção e o controle por parte dos produtores, as despesas e 
receitas, o que dificulta a gestão da propriedade, tornando difícil até mesmo verificar se houve 
lucro ou prejuízo. A respeito da administração da propriedade, conforme tabela 4, verificou-se 
com a pesquisa a inexistência de administradores profissionais na gestão das propriedades, 
caracterizada pelo empirismo, ou seja, adquiri-se experiência com a prática e assim segue-se 
com a produção; 57,14% das propriedades visitadas são administradas pelos próprios donos, 
42,86 são administradas pelo dono e a sua família. Esta questão esta diretamente relacionada a 
capacidade empresarial e administrativa que considerada como fator de produção poderá fazer 
a diferença na produtividade e maior lucratividade do empreendimento. 
 

 

 

Tabela 04- Administração da Propriedade 

Realiza Controle Sim Não 

Da data de cobertura 50,00% 50,00% 

Da data de nascimento  
do bezerro 

 
85,71% 

 
14,29% 

Das despesas e receitas 42,86% 57,14% 

 De forma manual 93,00% - 

Com computador - 7% 

Administração da Propriedade 

Proprietário 57,14% 

Proprietário e Família 42,86% 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2008 
 

Da participação feminina, foi detectado na pesquisa que 57% das esposas participam de 
alguma maneira da produção do leite, 36% das esposas não tem nenhuma participação na 
atividade e os 7% restantes dos produtores declararam serem solteiros. As esposas participam 
das mais variadas maneiras dentre as quais: separar os bezerros, ordenhar e cuidar do curral. 
Dentre os fatores que dificultam a produção estão, segundo os produtores, o clima inadequado 
da região, ou seja, muito quente, a genética dos animais também foi citado como um fator 
dificultador para a produção caracterizando assim a baixa qualidade do rebanho e a baixa 
produtividade das vacas, também citada. 

Outra dificuldade é a adequação a Instrução Normativa 51 instituída pelo Ministério 
da Agricultura, a qual exige que o leite seja resfriado a fim de se evitar a multiplicação de 
microorganismos no mesmo aumentando a sua qualidade, segundo os pequenos produtores 
quem tem uma baixa produção não tem condições de adquirir tanques de resfriamento. A 
baixa qualificação da mão-de-obra disponível e seu elevado preço também se constituem 
como uma dificuldade encontrada. Apesar de existirem diversas associações de produtores de 
leite notou-se insatisfação quanto a atuação das mesmas, dentre os que declararam participar 
de alguma associação ou cooperativa 77,77 dos produtores declaram que ela é apenas 
parcialmente ativa, enquanto  11,11% disseram ser ativa e também 11,11% declararam ser 
totalmente inativa. 

O capital necessário para os investimentos na propriedade vem em financiamentos 
concedidos pelo governo ou pela iniciativa privada, muito embora tenha se detectado 
produtores que possuem algum tipo de financiamento isso não é uma regra, dos produtores 
entrevistados 42,85% disseram ter financiamento enquanto 57,15% não possuem como pode 
ser observado na figura 1. 

 

 

Administrador  contratado 0% 

Administrador e Proprietário 0% 
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Figura 1 – Participação em Financiamentos  
Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 
 

 

5. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES 

  

             Com a ressalva de que o presente relatório é de caráter preliminar, ajustes e inserções 
poderão ainda ser feitos visando um melhor relatório final. Com a pesquisa verificou-se 
algumas das principais variáveis envolvidas na produção do leite assim como seus problemas 
e dificuldades. Quanto aos Fatores de Produção os Recursos Naturais, como: o pasto e os 
animais, pode-se dizer que há um sub-aproveitamento dos mesmos devido aos baixos recursos 
tecnológicos utilizados pelos produtores. Analisando o fator Trabalho(T) e sua influência na 
produção percebe-se que também é um quesito que pode ser melhorado tendo em vista que a 
falta de qualificação da mão-de-obra disponível é um fator limitante ao desenvolvimento do 
setor, que poderia ser melhorado com a ampliação do acesso a cursos e palestras sobre 
agronegócio, como Manejo de pastagem, Administração da produção e entre outros. 

Quanto ao Capital (K) e o seu uso em investimentos na propriedade, mais de 40% dos 
produtores declararam participar de algum tipo de financiamento, o que já é um número bem 
razoável, embora ainda a maior parte não possua financiamento, esse número mostra que 
existem produtores investindo na produção a fim de melhorá-la e assim desenvolver-se e 
consolidar-se no ramo. Entretanto, uma das coisas que chamou a atenção ainda durante a 
revisão bibliográfica foi a possibilidade de considerar como um quarto fator da produção a 
Capacidade Empresarial dos produtores. Tendo em vista que a propriedade nada mais é do 
que uma empresa rural torna-se importante considerar os proprietários produtores como 
empresários.  Considerar a capacidade empresarial como um fator de produção mostra-se algo 
indispensável em um mercado em constantes mudanças característico de uma economia 
globalizada. Pode-se definir de maneira sucinta capacidade empresarial como um sinônimo de 
adaptação ao ambiente e constante desenvolvimento de habilidades com a finalidade de ter 
afinidade com os costumes, culturas, e com o ambiente externo em geral. 

Logo, pode-se inferir que os empresários não são seres estáticos mas evoluem com o 
passar do tempo em um processo de constante reciclagem. O sujeito empreendedor está 
sempre em busca de melhores soluções para seu empreendimento, por isso mesmo que são 
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dotados de iniciativa e visão ampla. Ao se pensar em capacidade empresarial numa 
propriedade rural tem se em mente que aqueles indivíduos que procurarem sempre se 
aperfeiçoarem e se manterem  informados estarão em posição de vantagem sobre os outros 
que de certa forma encontrarem-se acomodados, ou seja sem uma perspectiva de futuro, isso 
tudo por que ao estar sempre em constante processo de aperfeiçoamento e aprendizagem o 
empresário sabe da importância de cada ferramenta ou técnica que  respectivamente  possua 
ou empregue. Sabe a importância de se manter um controle contábil de tudo o que entra ou sai 
da propriedade, dos investimentos, sabe seus pontos fracos e assim investe melhor evitando o 
desperdício de recursos sejam eles naturais, financeiros ou humanos. 
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