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Resumo 

 

A Nova Economia Institucional (NEI) é uma teoria fundamentada pelo estudo das instituições 

e do ambiente que as envolvem. A Economia dos Custos de Transação (ECT) tem como 

objetivo explicar as características dos agentes e das transações que estão envolvidos em todo 

o processo de uma cadeia produtiva, indicando a forma mais eficiente de se realizar uma 

operação de mercado. O presente trabalho teve como principal objetivo tentar entender a 

cadeia produtiva do leite do Distrito Federal - DF sob essa ótica. Neste contexto, buscou-se 

investigar como as características das transações e dos agentes, sistematizadas pela NEI e a 

ECT influenciam a gestão dos produtores. Como método, foram utilizados dados secundários, 

extraídos de um diagnóstico socioeconômico realizado com 782 produtores de leite do DF. 

Como resultados da pesquisa foram demonstrados que os principais fatores abordados pela 

NEI e pela ECT influenciam diretamente a pecuária do Distrito Federal, emblematicamente a 

racionalidade limitada dos produtores de leite quanto a informações sobre seu produto, a falta 

de informação sobre programas de melhoramento genético e da qualidade do produto 

vendido, a forma de comercialização adotada, o alto nível de incerteza e a alta especificidade 

de ativo físico e temporal do leite.  

 

Palavras-chave: Nova Economia Institucional. Economia dos Custos de Transação. Pecuária 

Leiteira. 

 

 

1. Introdução 

A Nova Economia Institucional (NEI) é uma teoria fundamentada pelo estudo das 

instituições e do ambiente que as envolvem. Essa abordagem busca entender a complexidade 

existente entre os ambientes institucionais, uma vez que essas relações se dão via contratos, os 

quais devem ser bem definidos, devido às falhas de mercado. 
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Diante dessa complexidade e das particularidades existentes em cada transação, surge 

a Economia dos Custos de Transação (ECT), que está relacionada coma NEI. Seu objetivo 

consiste em explicar as características dos agentes e das transações que estão envolvidos em 

todo o processo de uma cadeia produtiva e indicar a forma mais eficiente de se realizar uma 

operação de mercado. 

Sob a ótica da ECT, os custos de transação são decorrentes do funcionamento do 

sistema econômico em um ambiente incerto, com organizações complexas e com possíveis 

atitudes oportunistas dos agentes econômicos. A aplicação destas teorias na pecuária leiteira 

do Distrito Federal é de fundamental importância para entender um dos mais importantes 

segmentos do agronegócio local e nacional. 

A atividade leiteira representa grande importância para o agronegócio brasileiro, pois a 

cadeia de produção do leite está entre as mais importantes do Brasil (FASSIO; REIS; 

GERALDO, 2006). De acordo com Gomes et al. (2015), o país também é o sexto maior 

produtor de leite do e essa produção vem apresentando resultados consideráveis em função do 

aumento da demanda no cenário mundial. O leite e seus derivados, além de serem produtos 

fundamentais na economia nacional, são também bens de primeira necessidade (alimentos), 

cujo consumo é significante em todo o país e em grande parte do mundo (GOMES et al., 

2015). 

O mercado de leite no Distrito Federal é caracterizado por uma grande demanda de 

consumo que não é suprida pela quantidade produzida, e esta representa apenas 22% do leite 

consumido em todo o DF (MEDEIROS; BRISOLA, 2011). Esse contexto ocorre em razão da 

pequena área cultivável no DF e devido à grande ocupação populacional de toda a região 

(MEDEIROS; BRISOLA, 2011). Estes fatores submetem o governo do Distrito Federal a 

importar leite de outros estados e investir na qualidade do leite produzido para aumentar sua 

produtividade. Este estudo foi realizado através de uma análise e discussão dos resultados 

obtidos no “Diagnóstico econômico-produtivo da Pecuária Leiteira do Distrito Federal”. 

Diante do mercado de leite e das dificuldades que os produtores encontram para 

comercializar seus produtos, surge à necessidade de investigar quais fatores que interferem no 

processo de transação dos produtores de leite. Tais fatores se manifestam por meio de 

características do ambiente institucional e das características dos agentes, que nele estão 

inseridos. Estas adversidades encontradas nos mercados impactam sobre as transações, e 

podem trazer custos que poderiam ser evitados. 
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2. A Nova Economia Institucional e a Economia dos Custos de Transação 

 

Segundo Santos (2010) a Nova Economia Institucional (NEI) deve ser entendida como 

um vínculo complexo de contratos oriundos de inúmeras transações que geram custos para 

seu funcionamento. Logo, o objetivo principal da NEI é analisar os custos de transação, pois a 

partir desta análise é possível investigar os modos alternativos de organização da produção 

que alteram a eficiência do sistema econômico. 

Com base nas definições da Nova Economia Institucional, a cadeia produtiva do leite 

pode ser vista como um nexo de contratos, composta por várias etapas que vão desde os 

insumos até o consumidor final, passando pelo produtor rural, pelas indústrias, até chegar ao 

comércio, envolvendo o ambiente institucional, o qual exerce influência nas transações e por 

elas também é afetado. 

O ambiente institucional é uma variável importante para o desenvolvimento da cadeia 

produtiva do leite, uma vez que interfere fortemente nas atitudes dos agentes econômicos que 

estão envolvidos nas transações. As influências sofridas pelos aspectos do ambiente estão 

diretamente ligadas aos fatores como falhas de mercado, padrões de qualidade, tecnologias de 

produção e políticas econômicas e tributárias. É a partir desses aspectos que as empresas 

precisam criar novas estratégias para melhorar o seu desempenho no mercado (VIANA; 

RINALD, 2008). 

Santos (2010) relata que o ambiente institucional é constituído por regras formais e 

informais que criam ideologias e culturas que impactam sobre o ambiente organizacional 

definindo um significado e identidade do indivíduo e das organizações que o compõe. Esses 

aspectos assumem um perfil de reputação e legitimidade das partes envolvidas, impondo uma 

imagem de confiança, que pode ser penalizada caso venha a contrapor as regras estabelecidas 

pela sociedade. Ao fazer uso destas regras, as instituições reduzem as incertezas do ambiente, 

guiadas por fatores que limitam e que permeiam as ações humanas que impactam nas 

estruturas políticas, econômicas e sociais. Além disso, ainda mantém os direitos de 

propriedade com o intuito de atingir o bem estar social. 

Ainda de acordo com Santos (2010), o ato de comprar e vender gera ônus, 

significando a existência de custos de transação, que muitas vezes são ignorados em 

detrimento dos custos de produção. Todavia, considerar outros custos, que não aqueles 

associados aos de produção, são importantes para as decisões dos agentes econômicos, uma 

vez que auxiliam na forma em que os recursos são alocados.  
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Tal definição do estudo da NEI se refere à relação entre instituições e eficiência a 

partir de duas vertentes: o ambiente institucional e as instituições de governança. O primeiro 

avalia o papel das instituições a partir das mudanças que ocorrem no ambiente sobre os 

resultados econômicos. Enquanto que a segunda vertente focaliza as instituições de 

governança, tem uma visão do micro ambiente e busca identificar como as diferentes 

estruturas de governança lidam com os custos de transação e como adotam a estrutura mais 

eficiente para cada transação (SANTOS, 2010). 

De acordo com Farina (1997), a ECT utiliza a teoria da firma para explicar as 

diferentes formas de organizações que existem no mercado, uma vez que esta teoria trabalha 

em um ambiente de racionalidade limitada, caracterizado por incertezas e informações 

assimétricas. Devido a estas características do ambiente, surgem os custos de transação, cuja 

minimização destes é feita através de diferentes arranjos contratuais que possam coordenar de 

maneira mais eficiente as transações. 

Para Zylbersztajn (2005), a ECT busca incentivos de eficiência fundamentada na 

arquitetura de arranjos institucionais, que tanto podem ser contratos formais ou outras formas 

de coordenação apoiadas pela reputação ou elos sociais. 

Essa busca pelo desenvolvimento de inovações tecnológicas salientadas pela ECT tem 

como objetivo reduzir a especificidades dos ativos e, por conseguinte, a minimização dos 

custos que decorrem destas transações.  

As transações são operações que ocorrem no mercado com o intuito de fazer trocas de 

bens ou prestação de serviços e são essas transferências que movimentam o sistema 

econômico. Ao se realizarem estas trocas, os agentes participam das transações, as quais 

possuem três características básicas, classificadas como frequência, incerteza e especificidade 

dos ativos (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

As características das transações contribuem para análise de todo sistema. Através 

delas é possível determinar qual a melhor forma de se estabelecer um tipo de transação para a 

comercialização de um produto. Estas características variam de acordo com o ambiente em 

que se atua e também estão relacionadas com os agentes envolvidos nas transações. Dentre as 

características apontadas por Zylbersztajn (2000), ainda se destaca a assimetria de 

informação, um fator que beneficia de maneira desigual os indivíduos que detém informações 

privilegiadas sobre o mercado em que atuam.  

A frequência é definida como o número de vezes em que dois ou mais agentes 

realizam uma transação, ela pode ocorrer uma única vez ou se repetir periodicamente. Em 
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cada uma das situações exige-se um tipo de contrato específico entre as partes envolvidas. De 

acordo com Zylbersztajn (2000), a frequência das transações está associada à reputação dos 

agentes, ou seja, quanto maior o número de transações, maior será o nível de reputação 

exigido. 

De acordo Mondelli e Zylbersztajn (2011) quanto menor a frequência, menor será a 

exposição dos agentes a comportamentos oportunistas. No entanto, a grande ocorrência de 

transações gera o envolvimento de compromissos e reputação, limitando o comportamento 

oportunista. Deste modo, trocas recorrentes terão menor custo de transação caso sejam 

coordenadas por mecanismos extra preço. 

A incerteza está relacionada à impossibilidade de prever mudanças que possam alterar 

os resultados das transações. Esta característica gera quebras contratuais que não estão 

associadas ao oportunismo, mas ao surgimento de custos irremediáveis que afetam e 

inviabilizam a operação (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

Segundo Zylbersztajn (2011), o rompimento contratual não oportunista e o surgimento 

de custos transacionais irremediáveis podem estar associados à incerteza. Estes fatores podem 

ser motivados por uma das características comportamentais consideradas pela NEI, que é a 

racionalidade limitada. Este fator está associado com as informações que estão disponíveis no 

mercado, e que de certa forma alguns agentes envolvidos nas transações as detêm em maior 

quantidade do que os demais, facilitando sua tomada de decisão diante de uma situação. 

Assimetria de informações ocorre necessariamente devido a complexidade das transações e 

dos diversos fatores que influenciam a cadeia produtiva de determinado produto. 

Em mercados onde existe informação assimétrica, o fornecedor tem maior 

conhecimento sobre qualidade e as características de seus produtos do que o consumidor. Em 

alguns setores, como o de alimentos, vários fatores como a industrialização, preocupação com 

a saúde, a complexidade das cadeias de produção e distribuição faz com que o problema de 

assimetria se torne ainda mais complexo (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

A especificidade dos ativos se refere ao valor dos ativos envolvidos em determinada 

transação. A alta especificidade dos ativos significa que uma ou ambas das partes envolvidas 

na transação será prejudicada caso esta não se concretize (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

Tessaro, Rissato e Costa (2010) relatam que a especificidade dos ativos é levada em 

consideração quando a decisão está entre produzir ou não seus insumos. Se o ativo é pouco 

específico, significa que ele é bastante transacionado no mercado. Quando a especificidade 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


A pecuária leiteira do Distrito Federal sob a ótica da Nova Economia Institucional e da Economia 

 dos Custos de Transação 

Leitão, F.O., Silva, W.H. da. 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 2 – Abr/Jun - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

104 

dos ativos é alta, as vantagens em termos de escala de produção se perdem e os custos de 

transação aumentam. 

A importância de se estudar a ECT se deve ao fato dela estar associada à análise do 

comportamento dos indivíduos no mercado. Deste modo, pode-se perceber se os agentes 

assumem uma postura benigna no ambiente ou agem oportunisticamente. Esse pressuposto 

também está associado à racionalidade dos indivíduos, que uma vez em seu limite, o torna 

incapaz de interpretar o ambiente que cerca sua tomada de decisão (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

Uma das características dos agentes é o oportunismo, que implica na busca pelo 

autointeresse e também pela manutenção de informações privilegiadas com a intenção de 

apropriar-se de vantagens nas transações, que prejudiquem as demais partes envolvidas e 

ferindo os princípios éticos aceitos pela sociedade. Segundo Zylbersztajn (2000), embora não 

seja possível afirmar que todos os agentes sejam oportunistas ou que se comportem assim o 

tempo inteiro, não se deve ignorar esta característica que influencia no resultado das 

transações.  

Outra característica que influencia no perfil dos agentes envolvidos nas transações é a 

racionalidade limitada, considerada por Williamson (1996) apud Zylbersztajn (2000), como a 

limitação decorrente de cada indivíduo diante da complexidade do ambiente que envolve as 

tomadas de decisões dos agentes. Diante desta deficiência na racionalidade surge à 

necessidade de se criar contratos completos e estruturas de governança que supram essas 

limitações racionais. 

As transações se diferem uma das outras em termos de incerteza, frequência, estrutura 

das informações e especificidade dos ativos, apresentados pela NEI. Como cada transação 

possui características distintas, haverá um mecanismo de comercialização que se mostre mais 

eficiente para efetivá-la. Portanto, a escolha do mecanismo de comercialização não é 

aleatória, ela depende de critérios que determinem sua eficiência econômica e global para 

uma cadeia agroindustrial em análise (AZEVEDO, 2001). 

Diante das complexas atividades desenvolvidas nos sistemas agroindustriais (SAG’s), 

percebe-se a necessidade de relações contratuais formais e acordos de cooperação informais 

de longo prazo, que se estabelecem entre os produtores, os fornecedores de insumos, os 

traders, as firmas processadoras, e ainda com os supermercados e sistema de distribuição de 

produtos frescos (ZYLBERSZTAJN, 2005).  

A utilização de contratos pode gerar a diminuição da especificidade dos ativos e o 

aumento da remuneração do capital. A partir destes meios, podem ser informados os custos 
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existentes na operação dos mercados e que as partes, contratantes e contratados, preferem 

muitas vezes, realizar as atividades de suprimento, de produção e distribuição de forma 

coordenada pela via contratual. Por outro lado é importante ressaltar que a contratação 

apresenta custos e exige salvaguardas com possíveis quebras contratuais (ZYLBERSZTAJN, 

2005). 

Além do contrato existe a possibilidade da Integração Vertical. Esse tipo de acordo 

pode ocorrer quando a empresa opta por produzir seus insumos, desenvolver seu próprio 

produto e ela mesma levar esse produto final ao consumidor. Este tipo de estrutura é realizado 

em empresas com produção em alta escala, haja vista que os custos envolvidos para montar 

esta estrutura são elevados.  

Segundo Sousa (2005), a integração vertical busca a eficiência. Este tipo de estrutura 

pode reduzir custos decorrentes das transações de mercado e proporcionar certa rapidez nos 

processos internos de produção. Os custos que podem ser reduzidos são aqueles que 

envolvem levantamento de informações, negociação e conclusão de contratos distintos e 

transações de entrega com maior rapidez. 

3. A Cadeia Produtiva de Leite 

A análise de uma cadeia produtiva auxilia na tomada de decisão quando se trata da 

questão de acesso a insumos e mercados na abordagem das atividades produtivas (VEIGA, 

FREITAS e POCCARD-CHAPUIS, 2005). Os autores ainda citam como os principais 

componentes de uma cadeia produtiva, o sistema-ator que representa uma organização 

subjetiva dentro de uma atividade base, que pode ser exemplificado como uma fazenda de 

leite, uma pequena associação de produtores rurais, um laticínio etc. Nesse contexto existe a 

figura do ator, o objeto que impulsiona o fluxo da cadeia. 

Há ainda a função técnica, cuja etapa inclui o processo de produção, transformação e 

comercialização. O transporte do leite fluido, comercialização de insumos, a industrialização 

e a criação dos animais fazem parte da função técnica. Assim, a cadeia produtiva é um 

sistema constituído pelo conjunto das funções técnicas desenvolvidas desde a produção até a 

comercialização, no caso, do leite e seus derivados. (VEIGA; FREITAS; POCCARD-

CHAPUIS, 2005). 

De acordo com Carvalho (2010) o setor lácteo brasileiro passou por grandes 

transformações nas últimas décadas, sobretudo, após a desregulamentação ocorrida em 1991. 

A indústria de laticínios, sendo um dos elos mais dinâmicos da cadeia produtiva e indutor de 
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transformações e alterações de posturas nos demais segmentos da cadeia, foi a responsável 

pela realização da maioria das mudanças. Durante as últimas décadas, o Brasil enfrentou 

elevações de importações de produtos lácteos devido ao câmbio sobrevalorizado, tabelamento 

de preços para combate à inflação e mudanças nas políticas de apoio à produção de leite.  

Diante de mudanças ocorridas nas áreas políticas e econômicas, como a 

implementação do Plano Real e fim da inflação, ocorreram momentos de forte crescimento no 

consumo interno. O resultado dessas transformações foi mais investimentos no setor, com 

ganhos na produção primária, nos processos logísticos e no amadurecimento da cadeia 

produtiva. Entre os anos 2000 e 2008, enquanto a produção mundial de leite de vaca cresceu 

em média 2,1% ao ano, no Brasil esse crescimento foi de 4,0% ao ano (FAOSTAT, 2010 

apud CARVALHO, 2010).  

Todas estas transformações culminaram também em mudanças na estrutura da 

indústria, refletindo em uma série de fusões e aquisições, iniciadas na segunda metade dos 

anos 90 e que se intensificaram no período mais recente (CARVALHO, 2010). 

Os fatores limitantes do desenvolvimento de uma cadeia produtiva de leite estão 

relacionados com os aspectos geopolíticos e sociais do ambiente em que atuam. Estes 

aspectos são apontados pela NEI como fatores que influenciam no funcionamento de qualquer 

cadeia agroindustrial. De acordo com Veiga, Freitas e Poccard-Chapuis (2005), estes fatores 

estão relacionados com a política governamental para o setor, o abastecimento de insumos, os 

canais de comercialização, a apropriação de tecnologia, a genética do rebanho, a organização 

da cadeia produtiva; o preço de produto; a assistência técnica; o acesso a mercados; as linhas 

de financiamento; a capacitação e treinamento; o incentivo fiscal; e a fiscalização dos órgãos 

competentes. 

A cadeia produtiva do leite possui grande complexidade dentro da indústria de 

alimentos, como afirma Carvalho (2010). Segundo o autor, essa complexidade se inicia no elo 

de produção primária, onde o produtor precisa adquirir insumos oriundos de inúmeras outras 

indústrias. O processo de produção ainda exige conhecimentos em diferentes áreas das 

ciências agrárias, sociais e humanas. A complexidade também é elevada no elo da indústria de 

transformação, passando pelo processo de aquisição de matéria-prima, fabricação de inúmeros 

derivados, negociação com a rede varejista, distribuição dos produtos, etc. Sem levar em 

consideração a necessidade de desenvolvimento de novos produtos e processos, sendo que a 

concorrência é cada vez maior e transcende fronteiras. 
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Segundo Gomes et al. (2015) o Brasil ocupou, em 2014, a segunda posição mundial 

em relação ao efetivo de vacas ordenhadas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA), ficando atrás apenas da 

Índia, que possui o maior rebanho de bovinos do mundo. Ainda segundo o autor, o país 

ocupou a quinta posição no ranking mundial de produção de leite em 2014, atrás da União 

Européia, Índia, Estados Unidos e China. 

Segundo Viana e Rinald (2008), a cadeia produtiva do leite é considerada como uma 

das mais importantes para o agronegócio brasileiro, tanto na representação econômica, cuja 

atividade vem crescendo constantemente no agronegócio, quanto no ponto de vista social, 

pois é uma atividade de notável importância para a geração de emprego e renda. Os autores 

afirmam ainda que a produção do leite passou por inúmeras transformações na década de 90, 

como a abertura da economia para o comércio exterior, os preços que foram 

desregulamentados pelo governo federal, a implantação do MERCOSUL (Mercado Comum 

do Cone Sul) e a estabilização da economia. Essas modificações interferiram em toda a 

reestruturação da cadeia do leite, principalmente na produtiva que teve de se adequar aos 

custos de produção do mercado que estava se formando no momento.  

Para Viana e Rinald (2008), existem elos dentro da cadeia produtiva do leite dos quais 

o primeiro corresponde aos fornecedores de insumos, definidos como as máquinas e os 

equipamentos que serão utilizados para dar início às atividades de produção do leite. O 

segundo elo é caracterizado pela composição dos produtores rurais, que são diferenciados 

entre os que utilizam técnicas especializadas de produção e inovações tecnológicas e os não 

especializados, os quais ainda trabalham de forma artesanal na produção e utilizam a maior 

parte do leite para o consumo próprio. O terceiro se refere à industrialização do produto, 

constituído por médios e pequenos laticínios, multinacionais, cooperativas e outros grupos 

nacionais. O último elo definido pelos autores está relacionado à chegada do produto até o 

consumidor final, que é definido como a fase de distribuição. 

Todas as variáveis citadas anteriormente, que compõe o ambiente organizacional e 

institucional, foram levadas em consideração no desenvolvimento da pesquisa de campo, e 

posteriormente na análise dos resultados. 

4. Materiais e Métodos 

Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, em função da utilização de fontes 

secundárias já publicadas. Essa etapa envolveu o embasamento teórico e científico, com o 
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objetivo de dar suporte e argumentos aos estudos. O tipo de pesquisa utilizado foi o 

descritivo. A pesquisa descritiva foi utilizada para explicar a relação existente entre as 

variáveis independentes caracterizadas pela NEI e ECT com a variável dependente em estudo, 

a pecuária leiteira do Distrito Federal. 

Também foi adotado o tipo de pesquisa exploratória dando ênfase à descoberta de 

diretrizes que precisam modificar-se e na elaboração de alternativas que possam ser 

substituídas. O motivo de se utilizar a pesquisa exploratória se deve ao fato da pesquisa 

abordar um problema relacionado a toda a complexidade que envolve a cadeia produtiva do 

leite, buscando alternativas de produção e comercialização mais viáveis para os produtores e 

mostrar de forma mais clara como funciona essa cadeia, sustentadas pelos princípios da NEC 

e da ECT. 

Segundo o propósito, a pesquisa foi aplicada, pois foi embasada em determinadas 

teorias ou leis mais amplas com a finalidade de pesquisar e comprovar, bem como fazer sua 

aplicação às diferentes necessidades humanas. Neste caso, as teorias levantadas foram a NEI e 

a ECT aplicadas à pecuária leiteira do DF. 

Para a coleta de dados optou-se pela utilização de dados secundários. Estes, por sua 

vez, foram extraídos de uma pesquisa censitária (demandada pelo SEBRAE-DF e 

desenvolvida pelo departamento de Agronegócios da UnB) realizada com os produtores de 

leite do DF, com intuito de estabelecer seu perfil socioeconômico. 

5. Perfil Socioeconômico dos Produtores de Leite do Distrito Federal 

A partir dos dados extraídos da pesquisa realizada com os produtores do DF por 

Medeiros e Brisola (2011), “Diagnóstico econômico-produtivo da pecuária leiteira do Distrito 

Federal”, os dados foram analisados com base nos pressupostos da NEI e ECT, com o 

objetivo de identificar como as características das transações e dos agentes sistematizados por 

estas teorias podem influenciar na pecuária leiteira desta região. Na Tabela 1, apresenta-se o 

perfil socioeconômico dos produtores de leite do DF. 
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Tabela 1. Perfil socioeconômico dos produtores de leite do Distrito Federal. 

Item analisado Descrição % 

Características do empreendimento 
Familiar 77,6 

Patronal 22,4 

Gênero 
Masculino 88,7 

Feminino 11,3 

Faixa etária 

Até 25 anos 1,1 

26 a 40 anos 12,8 

41a 60 anos 52,7 

Acima de 60 anos 33,4 

Nível de escolaridade 

Nunca estudou 9,9 

Estudo somente até à 4ª série (Básico) 25,2 

Estudou até à 8ª série (Ensino Fundamental) 16,8 

Completou o Ensino Médio 22,3 

Possui curso superior ou técnico profissional 25,8 

Fonte: Adaptado de Medeiros e Brisola (2011). 

 

 

Percebe-se que mais de 77% definiram seus empreendimentos como familiar e pouco 

mais de 22% dos respondentes afirmaram que funcionam como empresas patronais. 

O predomínio do sexo masculino 88,7% na área de produção de leite do DF é uma 

característica que não foge à realidade deste setor, onde o gênero feminino (11,3%), ainda é 

minoria, como aponta a pesquisa no DF. 

A maioria dos pesquisados (52,7%) estão na faixa etária de 41 a 60 anos, seguidos 

pelos pertencentes à faixa superior a 60 anos 33,4%, de 26 a 40 anos são 12,8% e apenas 

1,1% tem até 25 anos de idade. Isso demonstra a pequena quantidade de jovens inseridos nas 

atividades pecuaristas do DF. 

Os resultados demonstram um valor próximo entre os que estudaram até a 4ª série do 

ensino fundamental, com os que possuem curso superior ou técnico profissional. Nesta 

questão houve uma grande aproximação entre todos os níveis de escolaridade. 

De acordo com a NEI, o nível de conhecimento pode influenciar significativamente no 

decorrer de uma transação, isso se explica pela assimetria de informações, que segundo 

Milgrom e Roberts (1992) apud Costa e Neto (2011) ocorre nos mercados e em relações 

contratuais onde um agente econômico possui uma informação que o outro, em posse desta, 
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ele poderá utilizá-la para obter vantagens, podendo prejudicar a outra parte, caracterizando-se 

como comportamento oportunista.  

Segundo Medeiros e Brisola (2011), o perfil de qualidade zootécnica do gado leiteiro 

no DF possui um nível mais elevado que em relação ao restante das outras regiões do Centro-

Norte do país. Apenas as médias de produção dos estados de Santa Catarina (2.321), Rio 

Grande do Sul (2.222) e Paraná (1.998), superam a produtividade média do Distrito Federal 

de 1800 de litros/vaca/lactação.  

A produção de leite no Distrito Federal é de aproximadamente 36 milhões de litros 

anuais, embora sejam consumidos mais de 130 milhões de litros de leite diariamente. Esta 

situação gera um déficit de aproximadamente 72% do leite consumido em relação ao 

produzido no DF. O Programa Pró-família do Governo do Distrito Federal – GDF adquire 

pelo menos 20 milhões dos 36 milhões de litros produzidos anualmente, que garante a 

aquisição e distribuição para famílias carentes do DF (DISTRITO FEDERAL, 2008). De 

acordo esta fonte, as unidades produtivas rurais do DF possuem uma pequena área média de 

produção. Em média 82% delas estão em torno de 20 hectares. Esta situação implica 

restrições à ampliação da produção de leite, uma vez que a produção leiteira no DF manteve-

se relativamente constante nos últimos anos.   

Segundo Medeiros e Brisola (2011), a área do Distrito Federal possui 5.801,9 km
2
 e 

representa uma região com grande concentração populacional, com uma densidade 

demográfica de 423 habitantes por km
2
. A área rural é constituída por 284.047 hectares, 

representando aproximadamente 48,9% da área total. 

 

6. Análise sob a Ótica da NEI/ECT 

6.1. Características das transações e dos agentes 

 

Com relação à manifestação dos respondentes sobre o custo do leite produzido em sua 

propriedade, mais de 50% não souberam informar qual o custo de produção de seu produto. 

Isso se associa a fatores que geram falhas de mercado, estudados pela NEI e ECT. A falta de 

informações relacionadas ao produto e ao mercado em que se atua, limita a capacidade do 

indivíduo em tomar decisões sobre a comercialização.  

Como é muito alto o índice de produtores que desconhecem o custo de seu produto, 

essa questão influi diretamente na comercialização, pois o indivíduo esta sujeito ao 

oportunismo de outros agentes que podem se aproveitar dessa situação para se beneficiar nas 

transações. 
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Analisando os ativos específicos envolvidos na produção de leite, verificou-se que a 

frequência de produtores que aplicam práticas relacionadas à conservação e aprimoramento da 

produção de leite é muito baixa e isso implica em pouco ativos específicos investidos, ou seja, 

dos 782 entrevistados, poucos (20%) disseram investir em práticas relacionadas ao 

melhoramento de sua propriedade. 

De acordo com a NEI, quanto mais ativos investidos na produção mais custos são 

gerados e torna a produção mais cara. Isso leva as partes envolvidas na transação a tomarem 

cuidados direcionados à forma de como comercializar o produto para que não haja perdas 

para as partes envolvidas no processo de comercialização. Segundo Zylbersztajn (2000), a 

especificidade dos ativos se refere ao valor dos ativos envolvidos em determinada transação. 

A alta especificidade dos ativos significa que uma ou ambas das partes envolvidas na 

transação será prejudicada caso esta não se concretize. 

Com relação à frequência na entrega do leite (ao comprador/atravessador) ao longo da 

semana pelas unidades produtivas de leite do DF, mais de 36% dos produtores comercializam 

com alta frequência no mercado, exigindo dos agentes uma alta confiança para que não haja 

práticas oportunistas. 

6.2. Influência do ambiente institucional 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que a maioria dos produtores recebe 

visitas de profissionais especializados. Essa questão se associa a influência que as instituições 

exercem sobre determinada cadeia de produção e a importância da existência de elos entre o 

macro e micro ambiente. 

Identificou-se um baixo percentual de produtores que conhecem e participam de 

programas para melhoramento e controle da produção leiteira. A partir deste resultado 

percebe-se que muitos produtores não buscam formas de melhoramento da produção e 

informações relacionadas à qualidade de produção e informações sobre o produto, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Conhecimento e adesão do produtor rural pecuarista de leite ao Programa 

Nacional sobre Controle e Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL)e conhecimento 

sobre Instrução Normativa 51 (ambos do MAPA) e sobre o Programa Vida Melhor, do 

GDF. 

 
Conhecimento 

PNQL 

Adesão 

PNQL 

Conhecimento 

IN-51 

Conhecimento 

PVM 

Respostas positivas 14,6%   38,5%  11,5%  29,1% 

          

Fonte: Adaptado de Medeiros e Brisola (2011). 

 

A falta de informações e desconhecimento de práticas que estão associadas ao 

seguimento em que se atua por uma das partes envolvidas na transação pode proporcionar 

fatores como assimetria de informações e oportunismo. Essas características interferem e 

prejudicam as transações.  

De acordo com dados da Tabela 3, verifica-se que mais de 71% dos produtores 

pecuaristas do Distrito Federal não participam de nenhum grupo, associação, cooperativa ou 

comitê de produtores.  

 

Tabela 3. Participação dos produtores pecuaristas do DF em algum grupo, associação, 

cooperativa ou comitê de produtores. 
 Respostas  Percentual (%) 

Participam  28,7 

Não participam  71,3 

Total  100 

  Fonte: Adaptado de Medeiros e Brisola (2011). 

O fato de os produtores não participarem de grupos, cooperativas, entre outros, pode 

afetar diretamente na compra de insumos e na venda dos produtos no mercado, uma vez que o 

produtor sozinho no mercado tem menos poder de decisão e tende a perder para grupos de 

produtores de leite ou para empresas especializadas na industrialização do leite. 

6.3. Comercialização do Leite 

A comercialização de produtos agroindustriais exige algumas particularidades, 

principalmente quando se trata de um produto com alta perecibilidade,como o leite.Segundo 

Azevedo (2001), para uma empresa se tornar competitiva ela depende intensamente da 

eficiência da comercialização de seus insumos e produtos. Quanto mais adequado for à 

coordenação entre os integrantes do sistema no processo de comercialização, menores serão 

os custos de cada um. 
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A forma de comercialização de um produto pode influenciar em toda a cadeia 

produtiva, e assim gerar custos que poderiam ser evitados ou minimizados. A comercialização 

do leite fluído é a mais comum no mercado do DF (70%). 

Com relação ao destino e condições de venda do leite produzido pelas unidades 

produtivas de leite, percebe-se que a maioria dos produtores entrega seu produto diretamente 

ao consumidor. Este tipo de comercialização se caracteriza como mercado spot, onde não há 

nenhum tipo de vínculo contratual entre as partes envolvidas na transação. Este fato gera um 

alto índice de incerteza no mercado, pois o produtor não tem garantias se conseguirá vender 

seu produto e também não há salvaguardas estabelecidas entre os agentes envolvidos nas 

transações (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Destino e condições de venda do leite produzido pelas unidades produtivas 

de leite do DF. 

 Canal de comercialização  % 

Para um laticínio revender  24,2 

Para um laticínio repassar ao GDF  27,5 

Direto ao consumidor sem pasteurizar  45,2 

Direto ao consumidor pasteurizado na propriedade  3,1 

Total  100 

Fonte: Adaptado de Medeiros e Brisola(2011). 

Para Azevedo (2001) uma das características desse mercado no setor de produtos 

agroindustriais é a alta incerteza do ambiente devido ao comportamento instável dos preços. 

As transações que ocorrem via mercado são mais vulneráveis e com alta incerteza, o que pode 

prejudicar a comercialização do produto em questão. 

Azevedo (2001) ainda afirma que o estudo da comercialização dos produtos 

agroindustriais é importante para que os esforços despendidos na produção para reduzir os 

custos de produção não sejam perdidos no momento da venda do produto. Para isso, é 

importante adotar um mecanismo mais eficiente de comercialização, certo que, a utilização de 

métodos inadequados poderá causar prejuízos à empresa ou setor, mesmo tendo uma 

eficiência produtiva. 

7. Considerações Finais 

O intuito deste estudo foi identificar o funcionamento do mercado de leite no Distrito 

Federal na perspectiva das teorias da Nova Economia Institucional e Economia dos Custos de 

Transação. Estas teorias permitem identificar os melhores mecanismos para se efetuar as 
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transações de mercado, tanto na compra de insumos como na venda do produto, considerando 

todo o ambiente institucional que envolve a cadeia produtiva em análise. 

Os resultados obtidos demonstram falhas de mercado existentes na cadeia produtiva 

do leite do Distrito Federal, como assimetria de informação e racionalidade limitada dos 

produtores quanto ao preço de comercialização dos produtos. 

Na caracterização dos empreendimentos produtores de leite na região do Distrito 

Federal observa-se que mais de 70% destes são unidades familiares de produção, com 

pequenas áreas produtivas, em média de 20 hectares. Foi importante a verificação de como se 

enquadram os empreendimentos dos produtores de leite do Distrito Federal, de modo a 

identificar que existe influência direta sobre as formas de produção e comercialização do leite. 

Foi possível observar um alto grau de racionalidade limitada dos produtores, visto que 

muitos não conseguiram informar qual era o custo de produção de seu produto. Esse fator tem 

grande impacto na transação e interfere diretamente na tomada de decisão do produtor no 

momento da compra de insumos ou no ato da venda do produto. Na busca pela 

competitividade do setor é importante que os esforços para minimizar os custos de produção 

não sejam perdidos na hora de comercializar o produto. 

Identificou-se que a assimetria de informações é patente dentro da cadeia, 

principalmente no que tange à relação indústria/produtor, onde pôde ser constatado que o 

primeiro leva vantagem sobre o segundo. Esta característica traz falhas do mercado e faz com 

que uma das partes envolvidas na transação perca parte de suas margens de lucro, devido a 

disponibilidade informações privilegiadas por parte da indústria.  

É notória a quantidade de produtores que desconhecem ou não participam de 

programas de incentivo a melhoria da produção de leite, bem como associações e 

cooperativas voltadas para fortalecer os grupos de pecuaristas. Salienta-se que quanto menor o 

envolvimento no mercado, maiores serão as dificuldades destes produtores em obter 

informações que facilitem suas operações no mercado. 

A frequência de comercialização do leite é alta, sendo comercializado diariamente, 

com maior utilização do mercado spot. Se houvesse uma coordenação contratual facilitaria e 

melhoraria a eficiência e o equilíbrio da cadeia em termos de distribuição dos lucros para 

todos os agentes, diminuindo as incertezas, assimetria de informação e oportunismo que 

porventura possam emergir. 

Outra característica da NEI observada na cadeia leiteira do DF se refere aos ativos 

específicos investidos na produção. É importante considerar que o leite é um produto com alta 
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especificidade temporal, e exigem ativos específicos para sua produção, o que justifica ainda 

mais uma coordenação contratual para não haver perdas futuras, em caso de rompimento 

contratual. 

No tocante às incertezas referentes ao preço do produto vendido, observou-se que mais 

de 50% dos produtores desconheciam seu custo de produção, aumentado sua racionalidade 

limitada sobre suas transações. 

A maior influência das características das transações e dos agentes sistematizadas pela 

Nova Economia Institucional e Economia dos Custos de Transação percebida nas questões 

analisadas foram a racionalidade limitada dos produtores de leite quanto às informações sobre 

seu produto, como o custo de produção; a falta de informação sobre programas de 

melhoramento da genética e da qualidade do leite; a forma de comercialização adotada via 

mercado, a qual não apresenta tanta eficiência neste segmento do agronegócio, devido a alta 

dose de incerteza e a alta especificidade temporal do produto. 

A transação via contrato se constitui no mecanismo de governança mais interessante e 

eficiente para ser adotado pelos produtores de leite do Distrito Federal, sobretudo pelas 

características do mercado local e as influências que ocorrem sobre os agentes envolvidos 

nestas respectivas transações. Isso se explica pela alta incerteza do mercado, a grande 

frequência que as transações ocorrem, a racionalidade limitada dos produtores quanto ao 

preço do produto, a baixa quantidade informações sobre o mercado em que os produtores 

atuam e a alta especificidade do produto e dos ativos envolvidos, sinalizando a necessidade de 

estruturas de governança contratuais como a mais apropriada a ser adotada pelos produtores. 

Se estes fatores fossem observados e analisados pelos produtores, seus custos 

poderiam ser minimizados, principalmente os de transação, melhorando a eficiência do elo 

mais fraco da cadeia, o produtor rural. 
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