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Resumo 
Uma das principais fontes de renda do estado de Rondônia é a produção de leite bovino. 
Existe no estado uma clara tendência de crescimento dessa produção, sem que para isso seja 
necessário o aumento das áreas de criação. A maior parte do arranjo produtivo local (APL) é 
formada por pequenos produtores, entretanto é preciso que estes entrem em interação com 
instituições e organizações para que haja uma sincronia neste sistema. Em Rondônia, o 
município de Jaru apresenta a maior produção de leite do estado. Assim, para que os níveis de 
produção de Jaru possam ser observados e serem reproduzidos em outros municípios é 
preciso saber como se estabelece a dinâmica de produção no município. Esta pesquisa teve 
como objetivo analisar a produção primária no APL do leite no município de Jaru, 
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estabelecendo um comparativo das unidades familiares assistidas por programas de governo e 
por iniciativas privadas. Para realizar essa pesquisa, foram explorados os fatores de produção; 
a unidade produtiva em si, onde ocorrem os procedimentos estabelecidos para criação, 
manejo, assistência e gestão da propriedade. O levantamento de dados foi feito a partir da 
aplicação de formulários aos produtores rurais do APLLEITE, visando observar a dinâmica 
de produção e o perfil da propriedade. Foram identificadas em Jaru algumas ações públicas e 
privadas no que se refere a prestação de assistência técnica a produtores de leite. As 
instituições que prestam assistência direta ao produtor são a EMATER-RO, SEBRAE-RO e o 
laticínio Parmalat. Os programas existentes identificados são o Pró-Leite e a Cadeia Produtiva 
do SEBRAE, presente em uma pequena parcela dos produtores de leite do município. Com a 
interação dos atores do arranjo existirá no município uma economia de produção fortalecida. 
Essa visão holística resultará num melhor ganho para o sistema. 
 
Palavras-chaves: Produção primária, Arranjo Produtivo Local, Assistência Técnica. 
 
Abstract 
One of the greatest incomes of the brazillian state of Rondonia comes from the milk 
production. There is in the state a clear tendency to the growing of this production, without 
the need of new breeding areas. The major part of the Local Productive Arrangement (LPA)  
is formed by small producers, however it is necessary for these to interact with institutions 
and organizations in order to create a synchrony in the system. In Rondonia, the city of Jaru 
presents the greatest milk production in the state. Therefore, to the levels of production from 
Jaru to be found and reproduced in other cities it is necessary to know how it is established 
the dynamics of production in the city.  This research had the main purpose of analyzing the 
primary production of milk APL in the city of Jaru, establishing a comparative of the 
production of family units assisted by governanmental programs and private initiatives. To 
carry out this research were explored the factors of production; the productive unity per se, 
where happens the established procedures for breeding, management, assistance and property 
management. The gathering of data was made by interview of the rural producers from the 
milk LPA, trying to identify the production dynamics and the property productive profile. It 
was identified in Jaru some public and private actions in which refer to the technical 
assistance of milk producers. The institutions that provide direct technical assistance to the 
producer are EMATER-RO, SEBRAE-RO and Parmalat dairy. The existent programs 
identified are the Pro-Leite and the Productive Chain from SEBRAE, present in a small parcel 
of milk producers in the city. With the interaction of rural producers, dairy, institutions of 
support of the primary production, there will be in the city, a strong economy of production. 
This holistic vision will result in greater outcomes for the system. 
 
Key Words: Primary Production; Local Productive Arrangement; Technical Assistance 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, embora ainda tenha uma 
baixa produtividade, o que pode ser considerado um fator favorável, uma oportunidade para 
seu crescimento. Isso porque há possibilidades de crescimento. Países em que a produtividade 



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

é alta, já não existem mais campos para serem ocupados. Pode-se dizer que esse país atingiu 
sua produção máxima (levando em conta a tecnologia existente). Rondônia também se 
enquadra nessa situação, e apresenta a melhor produtividade na região Norte, apesar de ainda 
ser baixa comparada a outros estados. 

 A figura a seguir apresenta o crescimento da produção de leite cru em Rondônia de 
janeiro de 1997 a julho de 2007, representados na figura em mil litros.  
 

Fonte: Elaborado com dados do IBGE (2007). 
Figura 1 - Crescimento Da Produção De Leite Cru Em Rondônia 
 

Como observa-se na figura 1, há uma tendência de crescimento da produção de leite 
em Rondônia, observando a quantidade de leite produzido em 10 anos. Assim como em 
Rondônia, é esperado que nos próximos anos haja um grande excedente da produção do leite 
no Brasil. O mercado interno não será capaz de consumir sozinho todo o leite produzido 
levando em conta a capacidade de crescimento da população. A solução então será aumentar o 
volume de exportação de produtos lácteos, uma vez que há mercado para isso. 

Esse fato não é um privilégio da produção do leite, é um acontecimento mundial dos 
produtos agrícolas. “Nas últimas décadas do século passado [...] o comércio agrícola mundial 
passa por um crescimento da produção superior ao consumo, fato que gerou acumulação de 
estoques e, conseqüentemente, persistente baixa dos preços internacionais.” (LEITE, 2003, 
p.9).   

O mercado internacional é muito exigente e altamente competitivo, logo há a 
necessidade de investir em qualidade do leite, produção, inovação e em pesquisas que 
possibilitem novas tecnologias de gestão aplicadas aos atores envolvidos no arranjo produtivo 
local (APL).  Essa movimentação inevitavelmente abrirá novos postos de trabalho, 
beneficiando a qualidade de vida de muitas pessoas. Em outras palavras, o agronegócio é 
estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Leite (2003, p.10) relata que “[...] o mercado 
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brasileiro possui um potencial muito grande, que, com aumento e distribuição da renda, 
passará a demandar produtos com mais agregação de serviços, que já é sentida nos mercados 
internacionais [...]”.  

A produção de leite cru ou resfriado no Brasil foi de 1.508.637.000 litros somente no 
mês de setembro de 2007, segundo dados do IBGE (2007). Rondônia nesse mesmo período 
produziu 46.969.000 litros de leite, ou seja, teve participação de 3,11% na produção do país 
no mês de setembro (últimos dados disponíveis no IBGE), e é considerado o 11º maior 
produtor de leite no Brasil (CBQL, 2006).  

Essa significativa posição de Rondônia frente ao agronegócio deveu-se ao plano de 
ocupação e povoamento da Região Amazônica, iniciativa do Governo Federal, com o intuito 
de defender o vasto território da ameaça de invasões e interesses de exploração econômica da 
região (GONÇALVES, 2000). A partir de então, imigrantes de outros estados brasileiros, 
alguns economicamente falidos, viram-se atraídos pelas ofertas de terras no estado.  

Levando em consideração o exposto acima e observando os aspectos ambientais do 
estado, a intenção nos próximos anos em Rondônia e no Brasil não é “abrir” novos pastos, 
mas sim aumentar a produtividade dos campos já existentes destinados à produção de leite.  
Isso se dá pela possibilidade de crescimento da produtividade e racionalização do espaço 
rural, sendo que “o crescimento extensivo não fará com que a eficiência de escala melhore. O 
problema está em como fazer isso, uma vez que a ineficiência técnica dos pequenos 
produtores não é o principal entrave” (ROBERTS e GOMES, 2004, p.4).  

Em relação ao pequeno produtor (representando cerca de 75% dos produtores de leite),  
a sua produtividade aumenta quando a escala também aumenta. Porém sabe-se também que 
há muito que se melhorar em termos de eficácia. Em outras palavras o produtor sabe como 
produzir o leite, porém precisa aplicar conhecimentos a mais do que as simples técnicas de 
produção. Uma vez que o pequeno produtor não possui ineficiência técnica, se encontra em 
um extremo da sua produtividade com os recursos que possui, precisa aumentar a escala de 
produção para aumentar sua produtividade. O que beneficiará sua produção é a realocação dos 
fatores de produção, ou seja, manejo do pasto, controle da sanidade animal, novas ferramentas 
e outros (GOMES, 2000).  

Apesar de ser o centro da produção do leite, o produtor não pode sozinho ser 
responsável pelos resultados da cadeia produtiva do leite no estado. Comércios varejistas, 
laticínios, o governo e todas as instituições que interagem com esse produto também têm sua 
parcela de contribuição para o sucesso ou sua baixa produtividade.  Levar em conta todos os 
atores do arranjo produtivo local do leite é fundamental para o seu sucesso na hora de propor 
melhorias para o arranjo.  

O município de Jaru, em Rondônia, apresenta a maior produção de leite do estado. Junto 
com os municípios da região central do estado, formam a bacia leiteira de Rondônia. O 
efetivo bovino de Jaru é um dos maiores do estado, ao lado dos municípios de Porto Velho, 
Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Espigão d`Oeste, Alta Floresta e Outro Preto d`Oeste 
(EMATER, 2005). Essa Região Central (de Jaru a Presidente Médici) é responsável por 70% 
da produção do estado (CBQL, 2006). .  

Jaru possui um rebanho leiteiro de 302.857 cabeças, sendo um número superior do que 
o rebanho de corte (IDARON, 2006), sendo que desse rebanho 83.952 vacas foram 
ordenhadas, produzindo, nesse mesmo ano, 68.001 mil litros de leite (IBGE, 2006), o que faz 
com que a produtividade vaca/dia seja em torno de 2,27 litros 
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A área destinada a pastagem no município de Jaru é de 234.950 hectares, onde os 
produtores de leite tem uma produtividade de 192 litros de leite lote/dia (IDARON, 2006) . A 
ocupação da área de Jaru está compreendida no quadro a seguir.  

 

Tabela  1 - OCUPAÇÃO DA ÁREA 

Discriminação Área (ha) 
Terra nua (Capoeira) 5.656 
Reserva Florestal 36.354 
Pastagem 234.950 
Culturas 13.220 
Áreas Inaproveitável / Degradada 580 

Fonte: INCRA/RO, 2006 

 

Algumas características geográficas de Jaru são: a fertilidade, tendo solos com médias 
e altas taxas de fertilidade; precipitação pluviométrica de 2.100mm no ano; o período chuvoso 
varia de setembro a abril, concentrado nos meses de dezembro a março e período seco de 
junho a agosto (EMATER, 2006). Segundo a Prefeitura Municipal de Jaru, a infra-estrutura 
que o município oferta inclui 1.050 km de estradas vicinais (municipais), 150 km de estradas 
estaduais, 25 linhas existentes sendo que 95% dos imóveis rurais possuem energia elétrica.  

Diante do exposto e para que os níveis de produção de Jaru possam ser observados e 
serem reproduzidos em outros municípios é preciso saber como se estabelecem a dinâmica de 
produção de Jaru. Devem ser investigados quais os fatores de assistência técnica 
oportunizados pelo estado (PROLEITE, EMATER, SEBRAE) e pela iniciativa privada 
(LATICÍNIOS), estabelecendo-se um comparativo da produtividade obtido por 
empreendimentos com uma ou outra modalidade de assistência. Para se estabelecer a 
comparação entre os empreendimentos levar-se-á em conta a contribuição e interação de 
todos os agentes do arranjo produtivo local do município. 

  Fortalecer e apoiar o Arranjo Produtivo Local do Leite no município de Jaru é de 
extrema importância para o estado de Rondônia, uma vez que o município é o principal 
produtor do setor no estado e o agronegócio é uma das suas principais fontes de renda. 
Beneficiar o APLLEITE de Jaru implica em movimentar a economia do estado, portanto, 
melhorar a qualidade de vida a comunidade.  

Por isso entender como está relacionado o APLLEITE e analisar as suas características 
de produção torna-se necessário na hora de fornecer subsídios para a melhoria do 
funcionamento da cadeia. Conhecendo esses mecanismos torna-se mais fácil e viável apoiar e 
implementar políticas públicas visando a sustentabilidade da cadeia, beneficiando todos os 
seus atores, bem como a conjuntura de desenvolvimento do estado, gerando uma melhoria na 
renda e qualidade de vida da população.  

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar a dinâmica da produção primária no arranjo 
produtivo local do leite no município de Jaru, estabelecendo comparativo da produção de 
unidades de produção familiar assistidas por programas de governo e por iniciativas privadas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 
Uma das principais partes integrantes do APL é a produção primária, aquela responsável 

por produzir os bens de primeira necessidade. No agronegócio leite, por exemplo, nesse 
segmento estão os produtores rurais que produzem o leite, que se destina ao lacticínio e é 
beneficiado e então vendido para distribuidores até chegar ao consumidor final.  

Essa produção de leite, bem como os produtos agroindustriais, é considerada bens de 
primeira necessidade e comumente de baixo valor unitário. Essa característica influi na sua 
relação com o mercado, já que sua demanda tem menor variação em relação a produtos de 
outros gêneros: a demanda de um aparelho de som tende a cair bem mais se seu preço 
aumentar, enquanto que a demanda do leite terá pouca variação se o mesmo também elevar 
seu preço (BATALHA, 2001). Se houver então uma escassez do leite, o seu preço terá que 
subir muito a fim de limitar a aquisição do produto. Entende-se que se a demanda do leite e 
seus derivados de certa forma não foi capaz de moldar consideravelmente o seu preço 
(comparado com produtos), logo serão as variações na oferta que definirão seu preço. A 
dinâmica da produção se faz nas variações na oferta do leite (no caso dos produtores de leite).  

Essa importância de bens de primeira necessidade demonstra o valor dos produtores 
rurais, em especial o pequeno produtor que compõe grande parte da cadeia produtiva do leite 
em Rondônia e no Brasil.  

Para atingir o seu objetivo os sistemas produtivos devem compreender funções 
operacionais, podendo ser agrupadas, de forma mais generalizada, em três funções básicas: 
Produção, Finanças e Marketing. Esse sistema, como diz o nome, está ligado entre si, sendo 
que as funções operacionais são dependentes, por exemplo, o marketing não pode vender o 
que a produção não elaborar, bem como a produção deve ser limitada a questão financeira 
como a capacidade de adquirir determinado insumo (TUBINO, 1997). A função marketing e a 
finanças não são tratadas na pequena propriedade rural como uma propriedade gerencial 
única, e sim atribuído junto com a função produção. 

No sistema produtivo do leite, a função produção é assim titulada por todas as atividades 
que diretamente estão relacionadas com a produção de leite. Segundo Tubino (1997, p.19), a 
função de produção é o centro do sistema produtivo e “transforma insumos em bens ou 
serviços por meio de um ou mais processos organizados de conversão”. A figura a seguir 
exemplifica essa função.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A função Produção. (TUBINO, 1997, p.10) 

 

INSUMOS 
-Capital 
-Trabalho 
-Materiais 

CONVERSÃO  
-Cortar 
-Alugar 
-Transportar 

SAÍDAS 
-Bens 
-Serviços 
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Os insumos na função produção são também conhecidos como fatores de produção. Os 
fatores de produção compreendidos são: o capital; a mão-de-obra e os recursos naturais, os 
quais são subsídios para a unidade de produção, que envolve a atividade leiteira, alocação de 
fatores e a gestão da unidade. Segundo Santana (2005) o capital é compreendido pelos bens 
adquiridos para compor a produção, como ferramentas, maquinário, latão, sendo fixo (a 
quantidade não se altera frente ao volume produzido) e variável (a quantidade varia conforme 
o volume de produção). A mão-de-obra é a força de trabalho na propriedade, e os recursos 
naturais representam as entradas no processo de produção, elementos da natureza utilizados 
para produzir bens como a terra, animais e o clima, por exemplo.  

A cerca dos recursos naturais utilizados na produção primária é necessário ampliar o 
foco sobre esse fator em se tratando de agronegócio, uma vez que ele dará sustentabilidade 
para todo o processo em longo prazo. Esse foco deve ser ainda mais amplo quando observado 
na região Amazônica, rica em biodiversidade e, portanto, deve ser preservada para manter o 
equilíbrio natural.  

“Em se tratando de Região Amazônica, torna-se imprescindível enfocar 
o aspecto ambiental, visto que não se pode negar o impacto que a ação 
antrópica causou e causa nessa região, principalmente em Rondônia onde o 
fluxo migratório excedeu e muito as expectativas” (GONÇALVES, 2000, 
p.2)  

 

Ao analisar as áreas destinadas ao agronegócio observa-se que esta se encontra total (em 
alguns casos) ou parcialmente degradada. Gonçalves (2000) relata sobre a contribuição do 
processo migratório em Rondônia para essa degradação e diz ainda que “preservar a Região 
Amazônica é explorá-la sim, mas de forma racional e consciente, visto que suas riquezas além 
do próprio ambiente são úteis e necessários a sobrevivência dessa e de gerações futuras”.  
Por isso os recursos naturais são fatores de grande importância no processo de produção do 
agronegócio e imprescindível a racionalização do meio rural.  

A cerca dos fatores de produção, há outra consideração preponderante na utilização 
desses que Santana (2005, p. 9) descreve: “Há também escassez de tecnologia apropriada às 
condições das terras da Amazônia e da força de trabalho local. A introdução de tecnologia 
importada está causando estrago ao meio ambiente, portanto, sem garantia de sustentabilidade 
de longo prazo”.  Há na Amazônia, portanto, escassez de terra, que apesar de existir em 
grande quantidade, ela é limitada quanto a qualidade disponibilidade de uso; escassez de 
tecnologia apropriada às condições locais; e uma certa escassez de mão-de-obra, no que se 
refere em habilidade profissional para executar com eficiência determinadas tarefas 
agropecuárias, como o que aconteceu quando o estado de Rondônia iniciou as inseminações 
artificiais e não havia profissionais preparados para realizar as inseminações, tendo que ser 
realizadas várias capacitações. 

Santana (2005 p.9) diz ainda que visto a isso, “a tecnologia social ou tecnologia 
apropriada aos sistemas de produções locais carecem de maciços investimentos na geração e 
difusão desses conhecimentos para a apropriação dos agentes que atuam na Amazônia”.  

Diante disto, levando em consideração os fatores de produção no meio rural, o mesmo 
aspecto da produção pode ser interpretado na produção primária de leite. Observando as 
características do agronegócio, Santana (2005) elabora um modelo específico, que foi 
modificado para as necessidades dessa pesquisa, na figura a seguir. 
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Figura 3 – Processo de Produção. Fonte: Adaptado de Santana, 2005. 
 

Nesse esquema, os fatores de produção representam as entradas da produção; a 
unidade produtiva, o local onde é feito o processo e a produção, representa a saída dos 
produtos final, onde parte desses produtos volta para o ciclo, se transformando em entrada no 
processo como recurso natural dos fatores de produção (SANTANA, 2005).  

A pecuária leiteira de Rondônia, caracterizada pela agricultura familiar, apresenta um 
tipo específico de unidade de produção, onde mais de 70% das propriedades produtores de 
leite são pequenos produtores. Alguns pontos como o tamanho da unidade de produção, força 
de trabalho, tecnologia de produção, destino e forma de produção, tipo do produto e impactos 
ambientais são comum tanto a pequenos como grandes produtores. Partindo dessas 
características é possível comparar de forma prática cada item, destacando as suas diferenças.  
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para realizar essa pesquisa, foram explorados os fatores de produção, os quais 
representam as entradas da produção; a unidade produtiva em si, consistindo do local onde 
ocorre o processo, ou seja, são os procedimentos estabelecidos para criação, manejo, 
assistência e gestão da propriedade e a produção, representando a saída do produto final. 
Complementando foram avaliados custos, preço e qualidade do produto, bem como a margem 
resultante desses produtos que voltam para o ciclo, se transformando em entrada no processo 
como recurso natural dos fatores de produção (SANTANA, 2005).  

Para tanto, levou-se em consideração as seguintes variáveis: tamanho da unidade de 
produção; força de trabalho; tecnologia de produção; gestão da propriedade; destino e forma 
de produção; tipo do produto e impactos ambientais. Partindo dessas características foi 
possível comparar de forma prática cada item, destacando as suas diferenças e semelhanças. 

A pecuária leiteira de Rondônia, caracterizada pela agricultura familiar, apresenta um 
tipo específico de unidade de produção, onde mais de 70% das propriedades produtores de 
leite são pequenos produtores. Em função dessa peculiaridade, serão estudadas as unidades de 
produção familiar que se encontram registradas em algum programa de governo, para 
assistência sistemática ou em programas de assistências de plantas industriais (Laticínios) 
instalados na região central do estado, considerada como bacia leiteira. 

Utilizando-se a abordagem qualitativa, procedeu-se a revisão bibliográfica como base 
de análise do processo de produção, destacando-se as questões relacionadas com a dinâmica 
produtiva do setor. Nessa pesquisa foram utilizados artigos publicados e livros relacionados 

Fatores de Produção 
-Trabalho  
-Capital 
-Recursos Naturais  

Unidade de Produção 
- Atividade Leiteira 
- Alocação de Fatores  
- Gestão da Propriedade  

Produção 
- Leite 
- Queijo 
- Outros derivados.   
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ao assunto além de dados disponíveis em instituições relacionadas a pecuária do leite como 
PROLEITE, SEBRAE, SEAPES, IBGE,  EMATER, EMBRAPA, SEFIN e outras.  

 Na pesquisa primária foi priorizado o levantamento de dados, a partir de uma 
entrevista estruturada com a EMATER-RO de Jaru e aplicação de formulários aos produtores 
rurais das unidades produtivas do APLLEITE, visando identificar a dinâmica de produção, o 
perfil produtivo da propriedade e coletar informações para a comparação da produtividade em 
função da dinâmica da produção observada na pesquisa.   

Para a construção dos formulários foi utilizado o modelo proposto por Paes-de-Souza 
em sua pesquisa de doutorado. Em cima do modelo apresentado, foi feito uma discussão com 
pesquisadores do CEDSA (Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia), da linha de pesquisa do agronegócio do leite. Dessa forma então 
chegou-se a ao modelo proposto por esta pesquisa.  

Para a aplicação desse formulário e possibilitar o reconhecimento de produtores de 
leite apoiados por instituições públicas, alguns produtores foram pré selecionados de acordo 
com a assistência que possuíam. Essa seleção foi feita com o auxilio da EMATER-RO de 
Jaru, que apontou os produtores inscritos nos programas Pró-Leite (executado pela 
EMATER), Cadeia Produtiva (executado pelo SEBRAE) e produtores que recebem apenas 
assistência técnica da EMATER. Os produtores entrevistados que declararam não receber 
apoio de nenhuma instituição e os que já receberam apoio de instituições privadas (laticínio) 
foram encontrados de forma aleatórios, sendo abordados em suas propriedades mediante sua 
autorização.   

Em Jaru foram entrevistados 14 produtores de leite, sendo que: 3 recebem assistência 
técnica da EMATER-RO; 2 produtores estão inscrito no programa Pró-Leite, dentre eles um 
já recebeu assistência do Laticínio Parmalat; 2 produtores fazem parte do estudo da cadeia 
produtiva do SEBRAE-RO, sendo que 1 não participa mais do programa e já recebeu alguns 
incentivos do laticínio Parmalat; 7 produtores foram considerados independentes, uma vez 
que não recebem assistência de nenhuma instituição.   

Para a segunda parte dessa pesquisa, que será após a apresentação do relatório parcial  
buscar-se-á também, estabelecer avaliação quantitativa dos dados de produção, de forma a 
demonstrar a equação dos fatores de produção que mensuram objetivamente a produtividade 
obtida, além da utilização do método descritivo com abordagem qualitativa. 

Após a obtenção desses dados dar-se-á início uma análise quanti-qualitativa servindo 
de base para realizar a comparação entre os processos produtivos, destacando pontos fortes e 
fracos nos processos. Com o resultado dessa análise serão propostas melhorias para o 
APLLEITE. 

Em um último momento será feita a junção de todas as informações e elaboração de 
uma discussão em cima dos resultados obtidos, construindo o relatório final. Após o 
direcionamento da avaliação do relatório, se reformulará questões pertinentes para a melhoria 
do relatório de pesquisa.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Foram identificadas em Jaru, algumas ações públicas e privadas no que se refere a 
prestação de assistência técnica a produtores de leite. As instituições que prestam assistência 
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direta ao produtor são a EMATER-RO, SEBRAE-RO e o laticínio Parmalat. Os programas 
existentes são o Pró-Leite e a cadeia produtiva do SEBRAE. A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária também realizam visitas e capacitações esporádicas aos produtores.  

Antes de proceder a análise da dinâmica da produção primária do leite, é necessário 
resgatar e evidenciar as ações de instituições que fornecem sustentação ao pequeno produtor. 
Ao evidenciar o ambiente organizacional do arranjo produtivo local do leite em Jaru, 
encontra-se algumas instituições como as que vão ser citadas a seguir.  

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) é uma das principais 
instituições que presta assistência a produtores de leite em Jaru. O Escritório da 
EMATER/RO em Jaru foi criada para prestar serviços de assistência técnica e extensão aos 
produtores rurais assentados pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) através de convênio. No ano de 1974 a Associação de Crédito Rural de (Acar-RO) 
oficializava no Projeto Padre Adolpho Rohl trabalhos voltados para tal objetivos (EMATER, 
2005). A direção da EMATER declarou que existem aproximadamente 2 mil lotes de 
produtores rurais em Jaru (produtores de leite e outras culturas), sendo que cerca de 50% 
deles são atendidos pela EMATER.   

Uma dos programas executados pela EMATER/RO é o Projeto de Desenvolvimento 
da Pecuária Leiteira (Pró-Leite), criado em 1999, tem como meta o aumento de 50% da 
produção leiteira e a redução de 80% do leite condenado por falta de qualidade. Suas 
atividades são desenvolvidas através de ações de melhoria animal no que diz respeito ao 
manejo alimentar, reprodução, tratamento sanitário e higiene da ordenha, além de programas 
de capacitação para extensionistas e para pequenos empresários rurais, o que não se encontra 
delimitado ao nível de necessidades especifica, até por que se desconhece onde estão os 
principais gargalos da cadeia.  

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Industrial – CEDAI criou a 
Câmara Setorial do Leite, em 1999, composta por órgãos e entidades representativos de toda a 
cadeia produtiva do leite no Estado. A Câmara funciona como Fórum de Debates do 
Agronegócio Leite, e tem como uma de suas atribuições deliberar sobre os recursos do 
PROLEITE. Para sustentação do Programa, o Governo do Estado, em negociação com os 
laticínios, concedeu redução de 35% na alíquota do ICMS incidente sobre os produtos lácteos, 
em contrapartida, 1% do faturamento bruto dos laticínios é depositado em um fundo que 
viabiliza a sustentação econômica do PROLEITE. 

O Pró-Leite no município de Jaru prestou assistência técnica e extensão rural direta a 12 
produtores entre 2000 e 2006, sendo que são atendidos no máximo 6 produtores a cada ano. O 
programa também beneficia outros produtores rurais além dos cadastrados através de cursos 
desenvolvidos, fornecimento de nitrogênio líquido para realização de inseminação artificial a 
um preço reduzido, bem como de semens e animais de raças de melhor qualidade entre outras 
ações. Foram também financiados 8 tanques de refrigeração para os produtores ligados ao 
Pró-Leite e há mais tanques previstos para serem distribuídos.  

O beneficiamento genético, tão almejado pelos produtores, possui um importante aliado, 
que é o Projeto Inseminar, onde são utilizadas as técnicas de inseminação artificial visando a 
melhoria do padrão genético do rebanho e o aumento da produção de leite/animal/área 
(SEAPES, 2007).  O Projeto Inseminar é uma continuidade do Programa PROLEITE e foi 
implantado em 2004. Executado pela EMATER-RO em parceria com a Câmara Setorial do 
Leite é um programa da Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento 
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Econômico e Social – SEAPES – tem por objetivo melhorar a qualidade da produção de leite 
no estado, através da orientação técnica para manejo de pastagens e proporcionando o 
melhoramento do padrão genético do rebanho leiteiro mediante a utilização da técnica de 
inseminação artificial.  

O programa Cadeia Produtiva do SEBRAE-RO (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Rondônia), desenvolvido no município de Jaru compreendeu 13 produtores de 
leite nos anos de 2005 e 2006, atendendo a 10 produtores por ano (sete produtores estiveram 
no programa nos 2 anos). O programa Cadeia produtiva “é uma iniciativa do SEBRAE com o 
intuito de direcionar ações para melhorar a eficiência e o aumento da competitividade” do 
segmento do leite (no caso deste estudo), enfatizando a participação das empresas de pequeno 
porte (SEBRAE, 2008, p.1)    

Dentre os laticínios existentes em Jaru (ver tabela a seguir), o laticínio Parmalat 
(instalado no município de Outro Preto d´Oeste, foi o único constatado nesta pesquisa que 
prestava assistência a produtores de leite de quem comprava a produção. Algumas ações do 
laticínio foram descritas como visita de um técnico rural fornecendo orientações sobre a 
produção, financiava touros de raças geneticamente melhoradas, intercessão entre produtor e 
bancos no financiamento de tanques de refrigeração, informações sobre o melhoramento 
genético do rebanho e indicações de suplementos alimentares de melhor qualidade. 
Atualmente o laticínio não está prestando assistência, porém segundo o produtor entrevistado, 
existem previsões de volta das atividades.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 – LATICÍNIOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE JARU E REGIÃO 

Lacínio Município do 
Laticínio 

Capac.  (lt/dia) Receb. (lt/dia) 

Inlaron (SIF) Jaru 150.000 70.000 

Goiás/Minas (SIE) Jaru 150.000 70.000 

Vale do Jaboque (SIE) Governador 
Jorge Teixeira 

2.000 1.000 

Guacira (SIE) Jaru  5.000 5.000 

Bom Dia (SIE) Jaru 3.500 2.500 

Aliança  Theobroma 50.000 30.000 

Flor de Rondônia  Presidente 
Medice 

5.000 4.000 

Samira  Jaru 120.000 70.000 

Parmalat  Outro Preto 120.000 70.000 
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Tradição  Jaru * * 

Italac Jaru * * 

Fonte: Adaptado de  EMTAER (2008) 
*Dados não fornecidos.  
 

Além dessas ações das instituições, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), publicou em 2002, a Instrução Normativa 51 (IN 51), definindo a 
nova legislação sanitária sobre a produção, que tem por objetivo melhorar a qualidade do leite 
e proporcionar condições para o aumento da rentabilidade dos produtores. Isso se dará por 
meio do incentivo da utilização de tanques de refrigeração para os produtores e constantes 
controles de qualidade do leite feito pelas indústrias. 

A IN 51 é uma das principais diretrizes do APLLEITE atualmente. Muitas mudanças no 
APL já podem ser observadas como a presença de tanques de refrigeração onde 43% dos 
produtores entrevistados nesta pesquisa já apresentam tanques de refrigeração comunitários 
ou particulares. Todos esses tanques foram adquiridos há menos de dois anos. Tudo isso foi 
um esforço levantado por produtores de leite, laticinistas, bancos, instituições públicas, 
associações, cooperativas e sindicatos para a melhoria da qualidade do leite e seus derivados 
no APL. É importante ressaltar que mesmo sendo publicada em 2002, a IN 51 somente entrou 
em vigor na Região Norte em julho de 2007, como previsto no seu cronograma. 

A pesar de todos os esforços serem muito importantes para o estágio atual do arranjo, 
não se pode ignorar que 53% dos produtores ainda não possuem um item básico na melhoria 
da qualidade do leite: o tanque de refrigeração.  Muitos produtores encontram dificuldades a 
se adaptar e entender essa instituição e há ainda uma falta de apoio a aplicação da IN aos 
pequenos produtores de leite. Segundo a normativa, o tempo máximo entre a ordenha e a 
coleta do latão de leite é de duas horas. Mais que esse período a qualidade do leite está muito 
mais vulnerável.  O tempo gasto entre a ordenha e a entrega do leite ao tanque de refrigeração 
ou ao caminhão tanque do laticínio dos entrevistados está disposto na tabela a seguir.  

 

Tabela 3 – TEMPO GASTO ENTRE A ORDENHA E A ENTREGA DO LEITE 

Tempo gasto Produtores 

Até 1 hora 50% 

De 1 a 2 horas 29% 

De 2 a 3 horas 14% 

De 3 a 4 horas 0% 

Mais de 4 horas 7% 

Fonte: Dados da Pesquisa,2008 
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A quantidade média de litros de leite produzidos diariamente é de 177 litros/dia no 
período de chuvoso e 116 litros/dia no período considerado de seca, a média de produção do 
município de Jaru é de 192 litros/dia por lote (propriedade rural) segundo dados do IDARON 
(2006). No período da seca, há uma queda de 34% da produção de leite em relação ao período 
das águas.   O produtor que apresenta o maior volume de produção recebe assistência técnica 
da  EMATER e possui  o 4º maior lote de terra com 113 ha, acima da média da pesquisa de 86 
ha por lote.  

Ao perguntar sobre a origem do produtor, constata-se a presença de apenas 2 produtores 
nascidos no estado de Rondônia, também no município de Jaru. Esses dois produtores são os 
mais novos entre os pesquisados tendo menos de 30 anos, onde a média de idade dos demais 
produtores é de 57 anos. Os demais produtores citaram outros cinco estados como locais de 
nascimento. Essas informações ressaltam a colonização de Rondônia, ainda recente e que 
deixa sua herança e influencia na atividade econômica do estado e do município de Jaru em 
especial.  

Observando a origem do produtor, e a média de produção de leite diária, evidencia-se 
com os seguintes dados a ocorrência de agricultura familiar nos produtores entrevistados: 
100% dos produtores têm sua residência no próprio estabelecimento rural; 100% dos 
proprietários são os administradores da propriedade juntamente ou não com sua família, 57% 
dos proprietários administram sozinhos e 43% têm a ajuda de sua família. Nenhum dos 
entrevistados contratou um gestor para administrar a propriedade. Além disso, 71,43% 
utilizam a mão-de-obra familiar como força de trabalho na propriedade. Os demais produtores 
não possuem mais que dois colaboradores.  

Fator muito importante para a qualidade da produção do leite é a quantidade e qualidade 
de informações que o produtor recebe. A instituição que fornece informações contribui muito  
com o produtor. Assim, na figura a seguir estão dispostas as principais fontes de informação 
para a atividade rural, quando foram perguntadas quais as três principais fontes.  
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Figura 4 – Fontes de Informação Sobre a Atividade Rural, dados da pesquisa (2008)  
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Como podem ser observadas as três principais fontes de informação são os treinamentos 
freqüentados pelos produtores, programas de televisão e conversa informal com produtores 
vizinhos. Já as informações obtidas com técnicos da EMATER aparecem em quarta principal 
fonte.  

Os treinamentos citados como fontes de informações foram: 
• Dia de Campo, realizado pela EMATER, é um evento que promove a 

capacitação de produtores; 
• Curso de Inseminação Artificial, iniciativa do Projeto Inseminar; 
• Curso de domar animais, realizado pelo SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural); 
• Feiras de exposição agropecuária; 
• Outros cursos como alimentação do gado, qualidade do leite e manejo de 

pastagens; 
 
Para conhecer assiduidade das visitas o técnico da instituição de quem recebe assistência 

ou simplesmente visitas, a figura a seguir demonstra o resultado dessa freqüência.   
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 Figura 5 – Quantidade de Visitas Anuais do Técnico que Assiste a Propriedade, dados 
da pesquisa (2008) 
 

A maior parte dos produtores foram visitados mais de 1 vez no ano, ao passo que 35%  
não receberam nenhuma visita. Ou seja, alguns dos produtores que não são assistidos 
nenhuma instituição, receberam visitas de um técnico agropecuário de uma das organizações 
que prestam apoio a produção de leite.  

Em relação a quantidade de informações que mais recebe sobre a produção de leite, 
foram questionadas quais eram os assuntos mais freqüentes. Os assuntos eram pertinentes a 
alimentação do gado, sanidade animal, manejo do pasto, melhoramento genético, 
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gerenciamento da produção, e produção do leite e o meio ambiente rural. As respostas podem 
ser observadas na figura a seguir.     

 
Figura 6 – Quantidade de Informações Recebidas, dados da pesquisa (2008).  

 

A informação que é mais recebida pelo produtor rural é quanto ao melhoramento 
genético e a que menos recebe informações é sobre o gerenciamento da produção de leite. 
Essa informação pode ser interpretada como conseqüência do Projeto Inseminar, que está em 
seu quarto ano de execução e já começa a apresentar seus resultados. Já o gerenciamento da 
produção de leite é um assunto comumente pouco abordado além de ser de grande 
importância para o produtor. É através desse gerenciamento que se tornará possível o 
processo de produção na unidade e geração do produto principal do APL: o leite.  

Ao fazer-se uma avaliação sobre a produção, foi perguntado aos entrevistados qual o 
motivo de terem escolhido a produção de leite como centro da unidade de produção. Dentre as 
possíveis respostas estavam: é um negócio lucrativo, existe uma renda mensal, combina com 
outras explorações na propriedade, tem um mercado garantido, não sabe fazer outra coisa, 
emprega a família. As respostas que tiveram maior incidência foram respectivamente porque 
existe uma renda mensal, tem mercado garantido e é um negócio lucrativo, ou seja, os 
produtores escolheram essa atividade porque estão certos do negócio que executam. Além 
disso, para os próximos anos, 100% dos produtores declararam que pretendem melhorar a sua 
tecnologia e aumentar a produção de leite.  Quanto às dificuldades encontradas na produção 
de leite, foram mencionados os fatores: Alimentação do Gado; Clima muito quente, difícil 
adaptação de raças mais produtivas; Raça do gado não é de boa qualidade (genética do gado); 
Ordenha manual; Mão-de-obra desqualificada; Baixa produtividade das vacas; Quem entrega 
pouco não tem condições de colocar tanque; Falta de Recursos Financeiros; Reduzida área de 
terra; Falta de Financiamento; Atravessador da produção; Falta de acesso em função da 
legislação (licença ambiental exigida pelo BASA); Baixa qualidade do leite; Oportunismo dos 
laticínios.  

Uma das dificuldades mais citadas na pesquisa (citada por 4 produtores da amostra) foi 
a presença de rebanho sem raça definida, mestiça. Mais uma vez a conscientização dos 
produtores através dos programas institucionais é evidenciada nas respostas dos produtores. O 
rebanho representa um fator inerente ao processo de produção do leite e sendo de baixa 
qualidade pode ser mais suscetível a doenças ou ter baixa produtividade. Se um dos fatores 
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não possui boa qualidade, isso será refletido em baixa qualidade de produto ou baixa 
produtividade e afetará o resultado do processo de produção do pequeno produtor. Este por 
sua vez, irá influenciar nos processos de industrialização, distribuição até chegar ao 
consumidor final.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Muitas ações desempenhadas pelos atores do arranjo produtivo local do leite em Jaru 
começam a resultar em benefícios para o produtor rural e assim para o APL, o número de 
produtores que não recebem assistência de nenhuma das instituições ligadas ao arranjo ainda 
é significativo. Muitos produtores tentam manter-se competitivos por seus próprios esforços, 
muito embora esses pudessem ter mais sucesso se tivessem apoio. Por outro lado, há nos 
resultados dessa pesquisa, uma tendência por parte das instituições identificadas (públicas e 
privadas) em aumentar a área de sua abrangência, buscando fortalecer a cadeia produtiva do 
leite.  

Visto a isso, a visão holística de um arranjo produtivo por parte de todos os seus atores, 
resultará em um melhor ganho para todos: ganha o produtor, que garante sua renda e fixa suas 
raízes no meio rural; ganha o laticínio que produz com qualidade; ganha o consumidor que 
tem a garantia de um produto saudável; e ganha a sociedade que mantém (dentro das 
possibilidades dessa análise) um equilíbrio em suas relações socioeconômicas.  

Fortalecer e apoiar o Arranjo Produtivo Local do Leite no município de Jaru é de 
extrema importância para o estado de Rondônia, uma vez que o município é o principal 
produtor do setor no estado e o agronegócio é uma das suas principais fontes de renda. 
Beneficiar o APLLEITE de Jaru implica em movimentar a economia do estado e 
conseqüentemente trazer qualidade de vida à comunidade.  
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