
Costs of production in rural milk producing units: evaluation of management and productivity 
Souza, M. P. de; Souza Filho, T. A. de; Muller, C. A. da S; Souza, D. B. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 1 - Jan/Apr - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

140

Costs of production in rural milk producing units: evaluation of 
management and productivity 

Reception of originals: 12/31/2010 
Release for publication: 09/30/2011 

 
Mariluce Paes de Souza 

Doutora em Ciências Sócioambientais pela UFPA 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 

Endereço: Rua Tabajara, 824, Olaria, Porto Velho/RO. CEP: 76.801.316 
Email: admunir2106@yahoo.com.br 

 
Theophilo Alves de Souza Filho 

Doutora em Ciências Sócioambientais pela UFPA 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 

Endereço: Rua Tabajara, 824, Olaria, Porto Velho/RO. CEP: 76.801.316 
E-mail: theophiloalves@gmail.com 

 
Carlos André da Silva Muller 

Doutor em Economia Rural pela UFV 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 

Endereço: BR 364 – Km 9,5 – Zona Rural – Campus da UNIR – Porto Velho/RO 
E-mail: profcarlosmuller@yahoo.com.br 

 
Dércio Bernardes de Souza 

Mestre em Administração pela UNIR 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 

Endereço: BR 364 – Km 9,5 – Zona Rural – Campus da UNIR – Porto Velho/RO 
E-mail: dercio_souza@yahoo.com.br  

 
 
Abstract 
 
The assessment of operating costs leads decision-making aimed at increasing productivity. As 
a result of technical progress in agriculture charge of agricultural production is in the hands of 
capital, increasingly sharpening competitiveness. This approach refers to the understanding of 
the production chain in order to demonstrate how the activities are developed "in the gate" in 
the production unit. The survey is of a quanti. Forms were applied in order to obtain data to 
support analysis. The respondents were dairy farmers in Rondônia an association - the 
Amazon region. The results indicate that productivity is low, the units of rural production 
have little information and management decisions often are related to different aspects of 
economic rationality. With regard to production costs, although not very high, are not directly 
related to better management decisions are often related to underutilization of resources 
needed for the activity. 
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1. Introdução 

 

A reorganização da economia mundial tem sido caracterizada pela crescente 

globalização, formação de blocos econômicos e redução de barreiras nacionais ao comércio. 

Esses acontecimentos afetaram, significativamente, as formas e os meios de produção e 

organização das cadeias produtivas agroindustriais, justificando questões relacionadas aos 

níveis diferenciados de competitividade entre cadeias e seus respectivos segmentos. Para o 

agronegócio brasileiro, esse novo cenário impôs mudanças na dinâmica organizacional e 

produtiva, cujos reflexos são traduzidos tanto na gestão de operações como para o processo de 

produção e consequente produtividade.  

Para o agronegócio do leite no Brasil, o padrão vigente até início da década de 1990 

tinha como característica uma estrutura produtiva formada em sua grande maioria por 

pequenos e médios produtores com baixo nível de especialização, qualidade e organização. 

Entretanto, mudanças como a desregulamentação da atividade e abertura da economia 

nacional fizeram com que essa situação se modificasse exigindo-se destes produtores, níveis 

de qualidade e eficiência na produção, lhes forçando a rever sua forma de gestão, produção, 

agregação de valor e comercialização.  

No caso da produção, novos procedimentos estão sendo adotados e buscam: i) 

aprimorar a genética dos animais por meio da inseminação artificial e da transferência de 

embriões, ii) aprimorar a qualidade nutricional do rebanho, iii) adaptar o manejo e as 

instalações às novas demandas, iv) adotar a mecanização da ordenha, v) controlar as doenças 

que afetam o rebanho, dentre outras medidas, segundo Paes-de-souza (2007). No âmbito da 

gestão de operações as ações buscam: i) uniformização de processos; ii) controle dos custos 

de produção mediante a otimização dos recursos alocados; iii) contratar colaboradores mais 

qualificados e/ou promover a qualificação dos já existentes nas propriedades; iv) estabelecer o 

fluxo de produção de acordo com períodos de maior retorno provável e v) ampliar a 

participação nos órgãos e  entidades que defendam os interesses do produto. 

Tais avanços na gestão de operações nos diversos segmentos da cadeia produtiva 

requereram: revisão e aprimoramento dos processos de produção, implementação de técnicas 

modernas por iniciativa dos produtores de leite no Brasil, além da adaptação à nova 

legislação, a qual contempla as regras técnicas sobre a produção, qualidade e identidade, 

implantadas através do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL). Um 

marco para despertar a importância da gestão de produção na cadeia produtiva do agronegócio 
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leite foi a Instrução Normativa 51 – IN 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, que entrou em vigor no ano de 2005 em algumas regiões do Brasil, 

representando a alteração mais recente nas políticas públicas visando à qualidade no setor 

lácteo nacional, após uma série de mudanças estruturais em toda a cadeia do leite, que ainda 

está se adaptando. 

O objetivo principal da IN 51 é garantir a melhoria da qualidade do produto leite. Para 

isso, foram fixados os requisitos mínimos para a sua produção, identidade e qualidade, e 

regulamentada sua coleta e transporte. Entretanto, alguns produtores, principalmente o 

pequeno produtor, não especializado, que em sua grande maioria trabalha com mão-de-obra 

familiar e não utiliza tecnologias modernas, tem dificuldade na obtenção de recursos para 

investir na produção e na gestão das operações que possibilitem implementar medidas que 

promovam benefícios não somente na qualidade do produto, mas também forneçam 

elementos importantes para a tomada de decisão que levem à sustentabilidade do seu 

empreendimento. 

Uma estratégia que os pequenos produtores têm buscado, no caso do Estado de 

Rondônia, é organizarem-se em associações e através delas serem beneficiados com recursos 

para implementar tais medidas, potencializando sinergia para gestão dos recursos operacionais 

e econômicos e ainda, investir na aquisição de tanques de resfriamento para atender os 

requisitos impostos pelo ambiente institucional da cadeia produtiva. Somando-se a este 

aspecto as exigências da indústria de transformação, que através desses novos fatores 

competitivos impostos pelo mercado, geram para os agentes da produção primária um intenso 

processo de seleção e especialização, principalmente pela introdução de pagamentos 

diferenciados por volume individual de produção, qualidade de matéria-prima e regularidade 

de entrega (JANK; GALAN, 1999). Ao incentivar esses itens, penalizando a falta deles, a 

indústria força a melhoria dos índices técnicos de produção e qualidade do produto. Esse jogo 

de  mercado, na maioria das vezes, empurra para baixo as margens de lucro para o pequeno 

produtor que por sua vez buscam aumentar a produtividade e controle de custos de produção 

no gerenciamento da sua propriedade rural, o que favorece os estudos sobre a gestão da 

produção.  

O município de Ariquemes, em Rondônia, apresenta associações que foram 

beneficiadas com recursos federais para atenderem os requisitos da IN 51, com destaque para 

a Associação dos Pequenos Produtores e Distribuidores Rurais de Ariquemes – APRODIL. 

Essa associação dispõe de instalações e equipamentos para processar a matéria prima dos 
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produtores rurais, no entanto percebe-se que eles ainda encontram dificuldades para se 

manterem na atividade, principalmente pelo baixo preço do produto e do aumento dos custos 

dos insumos.  

Nesse contexto, realçando a importância dos custos de produção na administração 

rural, no esforço da gestão de operações, este trabalho tem como objetivo fazer uma análise 

dos custos de produção visando a avaliar a produtividade e o gerenciamento da propriedade 

dos produtores de leite da associação ASPRODIL do município de Ariquemes no Estado de 

Rondônia. Tais indicadores podem ser fundamentais à formulação de políticas voltadas para o 

desenvolvimento da pecuária de leite no Estado de Rondônia. Além de permitir a análise das 

possibilidades de sobrevivência dos estabelecimentos, dada a restrição de recursos que 

caracteriza a pequena propriedade e sua dependência da atividade leiteira como fonte de 

renda. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Agronegócio leite 

 

O Estado de Rondônia está localizado na Região Norte do Brasil, a qual se caracteriza 

pelo encontro entre as regiões de Cerrado e Amazônica. A fase mais acentuada de sua 

colonização data da década de 1980, pela política do governo militar de povoar as fronteiras 

nacionais, onde as atividades agropecuárias foram desenvolvidas. Dentro desse contexto, a 

produção leiteira do Estado, embora pequena quando comparada com a totalidade do Brasil, 

destaca-se por ser produzida por pequenas propriedades familiares (ADA, 2006). O potencial 

agropecuário do Estado é favorecido com a vasta extensão de terras e clima quente, o que leva 

os detentores de propriedades rurais a investir mais na pecuária, e isso leva a maior produção 

de leite, o que se constitui na principal fonte de renda para o pequeno produtor, representando 

sua subsistência (BERNARDES-DE-SOUZA, 2008). 

Apesar da produção significativa apresentada pelo Estado de Rondônia, parece que a 

não sistematização ou a falta de assistência técnica e implementação de políticas públicas e 

ainda, a velocidade do crescimento dessa atividade, não favoreceram a organização e 

desenvolvimento da atividade leiteira em Rondônia. Fato este, agravado pelas transformações 

pelas quais passou este setor, principalmente a partir de 1990 com a desregulamentação do 

mercado leiteiro nacional e a abertura da economia ao comércio internacional. Segundo 

Santos et al (2001) essas alterações significaram um aumento na pressão competitiva, 
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surgindo assim, a necessidade de se implementarem mudanças na propriedade rural visando a 

modificações no processo produtivo, implicando em uma maior especialização e tecnicidade 

da atividade. 

No entanto, para Vilela et al (2001) a tendência neste setor é aumentar a escala, 

melhorar a produtividade e a qualidade do produto. Aos produtores que não se adaptarem aos 

novos protocolos de produção e às novas regras de mercado, a exclusão parece ser inevitável. 

No entanto, tanto Rondônia como os demais Estados do Brasil, possuem bacias leiteiras 

sedimentadas e distribuídas, em que as condições de criação e desempenho dos rebanhos são 

díspares quanto aos estágios tecnológicos e gerenciais.  

No que se refere à produção, o Estado do Rondônia, no ano de 2008, alcançou uma 

produção de aproximadamente 723 mil litros, ficando em primeiro lugar na produção de leite 

na região Norte. De acordo com Paes-de-Souza (2007) este desempenho é explicado pelos 

baixos custos de produção prevalecentes, acompanhados de fatores como a abundância de 

chuvas, pouca utilização de mão-de-obra, mercado direcionado para a industrialização, sendo 

uma atividade eminentemente voltada à agricultura familiar.  

Conforme pode ser observado na tabela 1, a produção de leite no Brasil em 2008 foi 

da ordem de 27 bilhões de litros produzidos, com um plantel de 21 milhões de cabeças de 

gado. 

 

Tabela 1 – Produtividade de leite no Brasil 

Localidade 

Produção Vacas Ordenhadas 
Valor da 
Produção 
 (mil R$)* 

Produtividad
e 

(litro/vaca/di
a)* 

Mil litros* 
Cres. % 

aa** 
Cabeças* 

Cres. 
% 

aa** 
Brasil 27.579.383 3,76 21.599.910 2,19 17.032.800 3,50 
Norte 1.665.097 5,68 2.699.952 5,02 1.002.688 1,69 
Rondônia 723.108 5,87 1.012.055 8,58 330.426 1,96 
Ariquemes – 
RO 

6.145 0,38 11.380 0,30 2.827 1,48 

 *  Ano de referência – 2008 (IBGE, 2010) e ** Crescimento médio anual dos últimos dez anos 
Fonte: Bernardes-de-Souza (2008) 
 

No entanto, quando se analisa o Estado de Rondônia no quesito produtividade, 

comparando com a média brasileira, pode-se observar que ainda nos encontramos bem abaixo 

do índice nacional e em Ariquemes-RO, a média da produtividade é bem menor. A baixa 

produtividade pode ser decorrente de combinações inadequadas no uso de fatores produtivos, 

o que causaria elevação de custos e, conseqüentemente, redução da competitividade seja 
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relativamente aos custos de oportunidade em relação a outras atividades, ou quanto à 

capacidade de competir com produtos lácteos de outras regiões ou países (BRUNETTA, 

2004). 

 

2.2. Custos de Produção 

 

A crescente evolução da economia para limites globais, o constante desenvolvimento 

tecnológico e a volatilização da demanda, formam um cenário complexo e competitivo, o que 

vem forçando as empresas a procurar informações precisas do seu processo produtivo. E 

ainda, dar suporte às decisões gerenciais, uma vez que a crescente competitividade do 

mercado exige que as empresas busquem certo conforto em relação aos preços dos 

concorrentes e uma margem de lucro maior (FREITAS, ALMEIDA e COSTA, 2008). 

Tem-se o entendimento de que custos são todos os gastos e esforços para obtenção de 

benefícios ou serviços previstos durante a atividade de produção, ou seja, são todos os gastos 

necessários para fabricação dos produtos da empresa e que depois serão ativados formando o 

custo do produto. Recorrendo-se a Berti (2006, p. 20) “custo é o consumo de bens e serviços, 

empregados na produção de outros bens e serviços”. Na concepção de Lins e Silva (2005, p. 

04) custo é o valor em dinheiro, ou o equivalente a este, sacrificado para a obtenção de 

produtos e serviços que se espera que tragam um benefício atual ou futuro para a organização, 

superior ao recurso sacrificado. 

 Os custos podem ser classificados quanto aos produtos fabricados em: diretos e 

indiretos; quanto ao comportamento em diferentes níveis de produção: fixos e variáveis; e de 

acordo com sua natureza: tangíveis e intangíveis. Custos Diretos são os custos que 

efetivamente cada produto consumiu, são os custos que apresentam medição do consumo no 

produto, sendo assim facilmente identificáveis e alocados, como, por exemplo, quilograma de 

materiais consumidos, contagem de embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra utilizadas e 

até quantidade de força consumida (MARTINS 2006, p. 48). Custos Indiretos são aqueles que 

não podem ser diretamente alocados aos produtos. Sua apropriação é feita utilizando-se de 

uma base de rateio ou algum critério de alocação, devendo os dois guardar uma relação entre 

custo indireto e o objeto de custeio (MEGLIORINI 2002, p. 11). 

 Os Custos fixos são aqueles que não variam seu valor proporcionalmente ao volume 

produzido, ou seja, produzindo quantidade menor ou maior seu valor será igual. O que se 

pode observar é que os custos fixos são variáveis quando distribuídos por unidades 
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produzidas (MEGLIORINI 2002, p. 12). Custos Variáveis são aqueles que variam conforme o 

volume produzido. Quando avaliado o custo variável por unidade ele é fixo. Para Leone 

(1997, p. 53) custos... são todos aqueles cujos valores se alteram em função do volume de 

produção da empresa. Se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo.  

A avaliação dos custos operacionais leva à tomada de decisão visando ao aumento da 

produtividade. Ressaltando-se que a produtividade está ligada tanto à eficiência, ou seja, 

produzir com menor custo, quanto à relação entre a quantidade produzida e a quantidade de 

fatores utilizados naquela produção. Essas noções se complementam, já que se pode dizer que 

quanto maior a eficiência do modo de combinar os fatores a um menor custo, maior sua 

produtividade. (MANZALLI, 2006)  

Observa-se que existem várias causas para o aumento da produtividade, Manzalli 

(2006, p. 81) diz que: 

a causa fundamental de aumento da produtividade numa economia é o 
progresso técnico (...). O progresso técnico implica genericamente um 
aumento da produtividade de todos os recursos utilizados para a 
produção de um bem ou serviço, aumento que decorre de melhorias 
nos processos de produção, bem como de melhorias na capacitação 
técnica da mão de obra ou da introdução de novas máquinas, cada vez 
mais avançadas, que poderiam tornar o processo produtivo menos 
oneroso. 

 Quando se trata de agroindústrias verifica-se que houve o progresso técnico, que no 

entender de Graziano destacado por Soto (2002), foi a melhor forma de representar o avanço 

do capitalismo no campo, porque permitiu a superação da barreira que significa a renda da 

terra e também possibilita minimizar os efeitos da natureza sobre as atividades agrícolas. 

Através do progresso técnico na agricultura o comando da produção agrícola passa às mãos 

do capital, acirrando cada vez mais a competitividade. 

Esta abordagem remete ao entendimento de cadeia produtiva, de forma a se 

demonstrar como as atividades se desenvolvem na unidade produtiva, dentro da porteira, de 

armazenamento, processamento agroindustrial e distribuição de seus subprodutos para os 

mercados consumidores. Mielke (2002) conceitua cadeia produtiva como “um conjunto de 

etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos sofrem algum tipo de 

transformação, até a constituição de um produto final (bem ou serviços) e sua colocação no 

mercado”.  

Considerando os estudos sobre cadeias produtivas agroindustriais, destaca-se o 

agronegócio de lácteos, considerando que a produção de leite no Brasil está inserida nas 

políticas econômicas adotadas pelo governo federal. Historicamente, a produção pecuária 
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esteve relacionada com fatores macroeconômicos internos, entre os quais pode ser destacado 

o período inflacionário pré-Plano Real de 1994. O período é marcado pela elevada regulação 

do setor, associado às decisões de manutenção de extensas áreas de terra e baixa utilização de 

recursos tecnológicos destinados à produtividade como genética, assim como para sanidade 

do rebanho. A explicação se deve ao fato de tanto a terra como o gado servirem como 

proteção às taxas de inflação, remunerando assim o investimento sem necessidade de atenção 

à produtividade (FEREIRA FILHO, 1999; BATALHA e SILVA, 2000). 

Com o advento do Plano Real e a significativa redução das taxas de inflação, os 

custos de manutenção dos investimentos passaram a suplantar a remuneração sobre o capital 

investido, motivo pela qual a produtividade passou a ser observada. Além disso, com a 

estabilidade dos preços, ampliou-se o horizonte de planejamento dos produtores rurais 

brasileiros, favorecendo decisões gerenciais mais eficazes.  

Uma das características das decisões governamentais atreladas ao Plano Real foi a 

desregulamentação do setor, bem como a abrupta abertura comercial. Segundo Camargos 

(2003), essas decisões retiraram do mercado diversos produtores dado que os preços caíram 

no nível de produtor como pode ser observado na figura 1. 

 

 

Figura 1:  Preços a nível de produtor        
Fonte: dados de Camargos (2003) 

 

Como pode ser visto os preços ao nível de produtor dos últimos 20 anos reduziram-se 

afetando a rentabilidade. A abertura comercial foi responsável por uma crescente competição 

com produtos originários de outros países como Argentina e Nova Zelândia, forçando a 

produção interna a se tornar cada vez mais competitiva.  

É possível observar que a produtividade em 1976 está em 1,76 litros/vaca/dia para 

um plantel de 12,85 milhões de vacas leiteiras em lactação, cujo resultado foi a produção de 
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8,26 bilhões de litros de leite. Embora haja crescimento da produtividade de 12,12% entre 

1976 e 1986, o crescimento da produção total de leite no Brasil está diretamente relacionado 

com o crescimento do número de vacas ordenhadas, o qual foi da ordem de 34,84%. De fato a 

competitividade cresceu no setor, a Tabela 2 ilustra esse fato. 

 

Tabela 2 – Produtividade do rebanho.         

Ano 

Produtividade Vacas Ordenhadas  Produção 
Valor em 

litro/vaca/di
a 

Cresciment
o % 

Cabeças 
(milhões de 

cabeças) 
Cresciment

o % 
Bilhões de 

litros 
Cresciment

o % 
1976 1,76 - 12,85 - 8,26 - 
1986 1,97 12,20 17,33 34,84 12,49 51,29 
1996 3,12 57,84 16,27 -6,09 18,52 48,22 
2006 3,32 6,59 20,94 28,69% 25,40 37,17 

Fonte: Paes-de-Souza  (2007).  
 

Todavia, verifica-se o efeito inverso entre os anos de 1986/96, ao final do que o 

Plano Real implantado tinha dois anos, dando indicativos de que de fato os preços estavam 

estabilizados. Verifica-se nesse momento um crescimento de mais de 50% na produtividade, 

associada à uma redução da quantidade de vacas ordenhadas. O resultado desses ajustes 

produtivos foi o crescimento da produção final em 48,22% dentro desse período. Conforme 

Paes-de-Souza (2007), esse ajuste vem associado de investimentos genéticos, redução da área 

destinada ao gado, e respondeu pela produtividade de 3,32 litros/vaca/dia naquele período. 

Embora ainda muito abaixo das médias de outros países produtores, destaca-se que os ganhos 

no Brasil foram percebidos ao longo de toda a cadeia produtiva, inclusive com investimentos 

da indústria laticinista. 

Mônaco (2005a) observa que, investir na qualidade do leite trouxe benefícios não 

somente para a indústria, que passou a ter maior rendimento da matéria-prima e produtos 

finais mais duráveis, como também, para o produtor rural que passou a receber melhor 

pagamento por essa qualidade, bem como tem reduzido perdas de produção por vaca. Um dos 

fatores que favoreceram os investimentos ao longo da cadeia produtiva foi a taxa de câmbio 

fixo brasileira, que embora reduzisse a competitividade dos produtos agropecuários 

tradeables como café e carne bovina por seu encarecimento no exterior, foi responsável pelo 

barateamento de fatores de produção importados e deram condições para ganhos de 

competitividade pela eficiência produtiva do leite no mercado doméstico (MARKWALD, 

2001). 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (1996, p. 15): “Pesquisar não é apenas procurar a 

verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”. 

Buscando responder aos objetivos deste estudo, adotou-se como orientação mais adequada a 

pesquisa qualitativa e quantitativa. Apesar de serem perspectivas diferentes, elas permitem 

fornecer mais informações do que poderia se utilizasse-se apenas um dos métodos 

isoladamente.  

Em termos operacionais, a primeira fase da pesquisa, fundamentada em pesquisa de 

cunho bibliográfico e documental, foi feita através de levantamento de dados secundários 

relacionados a custos de produção e contextualização do agronegócio leite. Posteriormente foi 

feita uma pesquisa de campo realizada no município de Ariquemes, interior do Estado de 

Rondônia, junto à Associação dos Produtores e Distribuidores de Leite no Município de 

Ariquemes – APRODIL, que possui uma mini-usina de pasteurização de leite. 

Com a finalidade de atender os objetivos de pesquisa, foram aplicados formulários 

semi-estruturados, dotados de um roteiro flexível, de maneira a possibilitar um maior 

aprofundamento nas questões elaboradas ou ainda permitir a formulação de novas questões. 

Os respondentes foram os produtores de leite da APRODIL, que forneceram informações 

sociais, sobre a composição dos custos operacionais dos produtores, bem como informações 

acerca de receita, preços pagos pelo leite produzido. 

A coleta de dados foi feita pelos pesquisadores do Centro de Estudos 

Interdisciplinares em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - CEDSA, da Universidade 

Federal de Rondônia, Brasil - UNIR,  no de 2009 e tendo como referência o ano produtivo de 

2008. As unidades de produção analisadas foram os produtores de leite por utilizarem 

insumos semelhantes e terem certa autonomia na tomada de decisão. Na APRODIL, no 

período da pesquisa, havia 29 produtores associados atuantes, no entanto, foram aplicados in 

loco um total de 12 formulários que ao final se reduziram a 10 devido à inconsistência em 

dois deles. Estes 10 produtores, representam 34,48% da população. 

O tratamento dos dados foi feito por meio do software Microsoft Excel a partir do 

qual foram “plotados” os dados de Receitas e Custos Operacionais Efetivos, bem como foram 

calculados índices de produtividade. A finalidade desse procedimento foi mensurar os efeitos 
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das destinações dos custos dos produtores e feitos sobre a produtividade. Por fim, a partir do 

formulário, foi obtida a média dos custos operacionais efetivos. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Em Rondônia, a produção leiteira tem problemas de produtividade, que pode ser 

decorrente do manejo animal e o clima do Estado que por ser quente e úmido, impede a 

determinação de uma genética mais produtiva, sendo necessário uma combinação de uma raça 

mais robusta, resistente ao calor, e gados europeus, de maior produtividade por cabeça. 

No que se refere ao manejo, pequenas propriedades rurais dispõem de poucas 

informações e as decisões gerenciais, muitas vezes estão relacionadas a aspectos distintos da 

racionalidade econômica e via de regra, sub-investimentos ocorrem. Tais decisões têm como 

resultado efeitos sobre a lucratividade da propriedade rural. As receitas dos produtores da 

APRODIL apresentam-se bastante heterogêneas, conforme figura 2. Nesse sentido, o produtor 

H é o que mais teve receitas com R$ 42,1 mil na medida em que o produtor D tem a menor 

receita, com 7,9 mil. 

Sabe-se que os preços pagos pelo leite são um dos componentes mais importantes para 

a receita do produtor. Nesse aspecto, os preços são bastante distintos. Isso decorre do fato de a 

organização ser complexa no que se refere à precificação. Alguns produtores declararam ter 

preços superiores devido ao fato de apenas pasteurizar o leite e depois vender o seu leite por 

conta, ou entregar leite para outro produtor, ou ainda deixar o leite para ser vendido pela 

associação.  

No que se refere à composição dos custos da APRODIL, a utilização da mão-de-obra 

não é distinta da maioria das propriedades rurais de Rondônia, ou seja, basicamente é familiar. 

De acordo com a declaração dos entrevistados, apenas dois contratam mão-de-obra fora da 

família, e de forma esporádica, em momentos de elevação da produção. 
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Figura 2 – Receita Bruta Anual 
Fonte: Dados de pesquisa (2010) 

 

Outras características inerentes à produção demonstram o quanto ainda é melhorar o 

manejo animal. De acordo com os entrevistados, nenhum deles apresenta gastos em 

aleitamento artificial, ou material de ordenha. Isso indica que tanto questões de qualidade do 

leite como de produtividade ainda são pouco observadas pelos produtores, os quais tornam o 

custo operacional efetivo baixo, mas também reduzem como conseqüência a lucratividade do 

produtor. 

 

 

Figura 3 – Produção anual de leite por produtor 
Fonte: Dados de pesquisa (2010) 

 

A produção dos dez produtores selecionados ficou em 35 mil litros de leite ano (figura 

3). Todavia, a exemplo da receita, se percebe grandes disparidades na produção total. O 
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produtor H é o maior com 70 mil litros de leite no ano, representando o dobro da média. Por 

outro lado, o produtor D apresentou a menor com 14 mil litros/ano. 

 

 

Figura 4 – Vacas por hectare 
Fonte: Dados de Pesquisa (2010) 

 

Todavia, a produção absoluta não diz necessariamente nada acerca de produtividade, 

visto que é necessário estabelecer rendimentos por fator de produção utilizada. Sob esse 

aspecto, duas formas comuns de produtividade são utilizadas para pecuária leiteira: vacas por 

hectare; e litro por vaca/dia. As Figuras 4 e 5 mostram a destinação de hectares por vaca, e a 

quantidade de litros de leite tirados por vaca/dia. 

 

 

Figura 5 – Litros de leite por vaca/dia 
Fonte: Dados de pesquisa (2010) 
 

Pela figura 4 é possível verificar que o sistema produtivo é bastante extensivo, tendo o 

pasto como principal fonte de alimentação do gado. O sistema mais intensivo de produção foi 
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dado pelo produtor D que teve 4,89 vacas por hectare e o mais extensivo o produtor A com 

0,89 vacas para um hectare de terra.  

Importante destacar que uma das vantagens competitivas da pecuária nacional está 

relacionada às grandes áreas de pastos para criação. Entretanto, o uso intensivo de terra deve 

estar relacionado à análise de custo/benefício do uso da terra. Em se tratando de região 

amazônica, a questão ambiental ganha relevância. 

Quanto à produtividade por vaca (figura 5), observa-se índices ainda baixos. A melhor 

produtividade foi dada pelo produtor J com 4,21 litros/vaca/dia, que embora esteja acima das 

médias nacional e estadual, há muito que melhorar. Conforme dito anteriormente, questões de 

manejo produtivo são capazes de elevar a produtividade. 

No que se refere aos custos de produção, interessante verificar que não são muito 

elevados, mas esses baixos custos não estão diretamente relacionados com as melhores 

decisões gerenciais, muitas vezes estão relacionadas com a subutilização de recursos 

necessários para a atividade leiteira. Uma forma de analisar os efeitos dos custos sobre a 

produtividade é plotar graficamente os dois dentro de um gráfico de dispersão, o que poder 

ser observado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Custos Operacionais Efetivos por Vaca X Litro/vaca/dia 
Fonte: Dados de pesquisa (2010) 
 

A figura 6 indica que elevação dos custos de produção está diretamente relacionada 

com o aumento da produção. De forma geral, os produtores com menores custos operacionais 

(entre R$ 200 e 400) apresentam menores produtividades (entre 2 e 3 litros/vaca/dia). O 

produtor D teve elevados custos operacionais sem a respectiva produtividade, enquanto dois 
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produtores (B e J) tiveram custos operacionais acima de R$ 1000 por vaca. Destaca-se a 

eficiência do produtor H que teve elevada produtividade, associada a custos razoáveis, quando 

comparados com os demais produtores.  

A equação da reta na figura 6 indica que, em média, a elevação dos gastos 

operacionais em R$ 100 por vaca é responsável pela elevação de 1,3 litros/vaca/dia. É certo 

que o crescimento dos custos associados a melhores rendimentos não ocorre indefinidamente; 

todavia, esse fato indica subinvestimento produtivo, visto que maiores destinações de recursos 

implicariam em maior produtividade. 

Conforme dito anteriormente, a produção leiteira em Rondônia tem como restrição a 

genética do gado devido a aspectos climáticos da região. No entanto, muito das produções do 

Estado está relacionado a gados sem raça definida. Diversos programas de melhoria da 

qualidade têm se estabelecido no Estado entre os quais se inclui a melhoria genética por meio 

de inseminação artificial. Dentro desse contexto, o produtor H destaca-se do grupo por 

efetivamente estar realizando inseminação artificial e ter melhorado a sua produtividade, 

motivo pela qual este tem se mostrado mais eficiente, quando comparado com os demais 

produtores. Quanto à composição dos custos efetivos dos produtores rurais da APRODIL, em 

média ficaram na ordem de R$ 14,81 mil, conforme observado na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Composição Média dos Custos Operacionais 

Itens do Custo 
Gasto Médio 

(R$ 1,00) % 

Mão-de-obra          513,00 3,46% 
Manutenção-Forragens          235,00 1,59% 
Silagem            30,00 0,20% 
Concentrado       1.989,30 13,43% 
Minerais       2.650,70 17,89% 
Aleitamento Artificial                  - 0,00% 
Medicamentos    1.107,81 7,48% 
Hormônios                  - 0,00% 
Material de ordenha         15,00 0,10% 
Transporte do leite       100,80 0,68% 
Energia e combustível    2.792,51 18,85% 
Inseminação artificial       561,50 3,79% 
Impostos e taxas    3.365,88 22,72% 
Reparos de máquinas e benfeitorias    1.452,60 9,81% 
TOTAL CUSTO EFETIVO R$    14.814,10 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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De forma geral, observa-se elevados gastos dos produtores com impostos e taxas, os 

quais representaram 22,72% do total de gastos. Essa taxação prejudica substancialmente a 

produção de leite, uma vez que afeta a rentabilidade da produção. Todavia, os gastos com 

alimentação do gado são os que mais afetam os custos operacionais. Os gastos com 

componentes concentrados e minerais representam mais de 30% do total. 

Embora a produção seja extensiva, a complementação com alimentos se faz 

necessária, principalmente no período de seca em que a disponibilidade de pasto reduz-se 

consideravelmente. 

 

5. Considerações Finais 

 

A produção de leite no Estado de Rondônia ainda enfrenta desafios produtivos a serem 

suplantados e iniciativas associativas apresentam-se como uma forma de mitigar as 

adversidades. Esse trabalho foi realizado junto a produtores de leite da Associação APRODIL 

que processa a produção de leite vinda dos produtores para posterior distribuição. 

Esses produtores ainda apresentam baixa produtividade quando comparados às 

produções mais tecnicizadas, todavia a iniciativa associativa é uma etapa para que os 

produtores melhorem suas atividades. Verificou-se que os custos operacionais embora baixos, 

são frutos de subinvestimentos, devido à falta de informação.  

A modernização no campo ainda não ocorreu completamente na produção do leite. As 

associações necessitam de infra-estrutura física, máquinas e equipamentos e veículos para que 

possam atender a demanda do leite e seus derivados.  

As análises demonstram que os produtores possuem distintas vantagens competitivas 

entre os fatores de produção: área destinada, quantidade de vacas, capital investido, custo 

operacional. O principal fator de produção que contribuiu para a ineficiência dos produtores 

foram os gastos operacionais. 

Com esta constatação, os produtores de leite considerados ineficientes tecnicamente 

deverão minimizar a utilização dos inputs (insumos) espelhando-se nos seus benchmarks, pois 

há margem suficiente para suportar as reduções indicadas no estudo apresentado.  

Na análise do contexto apresentado observa-se a necessidade imediata de se buscar o 

aumento da eficiência como única alternativa para a permanência dos produtores na atividade, 

em um horizonte de curto ou médio prazo. A permanência dos produtores ineficientes na 

atividade possivelmente se dá em função do alto custo de saída, dada a existência de uma 
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estrutura produtiva, composta por ativos fixos. Isto dificulta ou inviabiliza a mudança de 

atividade pelos produtores e a não apropriação dos custos de produção como elemento 

fundamental para a tomada de decisões. 

A diminuição, ou mesmo eliminação da ineficiência dos produtores ineficientes não 

exige investimentos de recursos, senão o oposto, pois ela poderá ser alcançada pela redução 

dos custos, através da diminuição e otimização do uso dos insumos. A residência do produtor 

na propriedade demonstrou-se favorável para a maior eficiência, explicada pela maior 

socialização dos produtores. Aumentando o nível de escolaridade, haverá maior participação 

em organizações de classe, acesso à informação e capacitação, e recebimento de assistência 

técnica. 

Importante ressaltar que o Estado está inserido em bioma amazônico e ganhos 

produtivos são capazes de reduzir a pressão sobre a floresta, motivo pelo qual as autoridades 

brasileiras precisam e devem dar maior atenção à produção do leite no Estado, com atividades 

de assistência técnica e gestão operacional, bem como, apoio financeiro e tecnologia. 

É necessário, também, que o governo, por meio de políticas públicas, incentive o 

funcionamento de outras mini-usinas. No entanto, deve proporcionar infra-estrutura física, 

malha viária adequada para o escoamento do leite e seus derivados, máquinas e equipamentos, 

além de informações sobre a atividade econômica da produção e processamento do leite para 

que consigam competir no mercado globalizado. 
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