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Abstract 

 

Trade openness experienced by Brazil in recent decades incorporated into an environment of 

intense participation of agribusiness in the internal economic transactions as the transactions 

related to the international market, made necessary the insertion of agents linked to this 

sector, especially small producers. This paper aims to examine the competitiveness of milk 

supply chain in Alagoas, characterized by being household production and observing some 

ways determinants of competitiveness in the sector, looking through a indicator of 

competitiveness and theoretical foundations, trying thus to illustrate some economic data to 

understand the dynamics of the sector. However, it is observed that the sector, given the 

competitiveness indicator analysis (Almost Income), presents a behavior inefficient, 

indicating that the members of the system firms are not getting any return for the use of its 

fixed capital production in year t. So that the activity is not appear sustainable in the long run 

if this condition is perpetuated. 
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1. Introdução 

 

A evolução da agricultura familiar para o desenvolvimento de uma economia dinâmica 

e construção de uma sociedade mais democrática, já é um conceito praticado em países 

capitalistas de desenvolvimento mais elevado. A importância dada à agricultura familiar 

nesses países foi de forma estratégica, de modo que dinamize o crescimento econômico, 
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proporcionando um processo de transição equilibrado de uma economia menos rural para uma 

economia mais industrial e urbana. Entretanto, o contraste em países em desenvolvimento é 

evidente. Neste contexto, Biswanger (2001 apud Guanziroli et al, 1994, p. 15) afirma que o 

fracasso de estratégias urbanas e desenvolvimento rural em países em vias de 

desenvolvimento – especialmente latino-americanos –  é revelado pelo grau de persistência 

e/ou aumento da pobreza rural. 

No Brasil, Guanziroli et al (2001, p. 117) reforça que a agricultura familiar resiste 

apesar da precariedade e baixo nível de desenvolvimento de capital humano. O autor aponta 

que a elevação do custo de oportunidade dos membros da família não levaria, 

necessariamente, à eliminação da agricultura familiar. Contudo, a eficiência e a viabilidade da 

atividade familiar são essenciais para um mundo globalizado e competitivo. 

Um fato que não pode ser negado, pois a atividade familiar possui um perfil 

multifacetado, segundo Carneiro e Maluf (2003). Tendo, por um lado, elementos que estão 

embasados na unidade familiar, trazendo de modo significativo o modo de vida e suas 

interações morais singulares. E, por outro lado, uma atividade econômica que deve – ou pelo 

menos, deveria se inserir nas regras de mercado. Porém, para uma grande maioria de teóricos, 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas como um setor de atividade econômica 

que só pode integrar-se ao mercado brasileiro – em favor do grande empreendimento 

agropecuário - com o apoio de políticas públicas. 

De modo a aprofundar a sobrevivência da atividade, destaca-se o fator 

competitividade. Esse é relevante como garantidor da sobrevivência das empresas no escopo 

da concorrência. Uma das principais referências no tema é Michael Porter por ter uma 

fundamentação teórica mais específica para abordar tal assunto. Nesse aspecto, Porter (1993) 

destaca que diante da estrutura de mercado, as empresas assumem um comportamento, 

através de ações (conduta), onde são tomadas decisões estratégicas. 

Logo, a competitividade é um acontecimento que está fortemente ligado aos pontos 

referentes às noções de concorrência. Assim, pode ser entendida como sendo uma adaptação 

entre as estratégias, interna e externa, assumida pela empresa em relação ao nível de 

concorrência da indústria na qual está inserida.  

Dessa forma, cabe ao complexo agroindustrial uma função muito maior do que apenas 

a formação de oferta agropecuária, tendo em vista que o processo de urbanização tem exigido 

um constante aumento do desempenho em termos de eficiência da produção dos produtos 

agrícolas, e seu possível beneficiamento, assim como uma logística adequada para sua 
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distribuição, de forma a garantir preços dentro dos limites tolerados e, portanto competitivos. 

É preciso, portanto que problemas do tipo inelasticidade preço de oferta no caso de produtos 

agropecuários seja evitado, dentro do médio e longo prazo.  

Esses fatos provem cada vez mais demanda pelo uso de bens de capital e insumos de 

natureza industrial na produção agropecuária e, observando por outro lado, a ampliação de 

procedimentos pós-colheita e de processamento industrial visando resolver limitações básicas 

de sazonalidade e perecibilidade.  

O presente artigo deseja analisar o significado do conceito de competitividade 

aplicando um indicador ao sistema agroindustrial e apresentar as dificuldades de 

operacionalização do conceito no âmbito da formulação de políticas públicas orientadas para 

a restauração, manutenção ou criação de vantagens competitivas dos referidos sistemas. 

Será utilizado o método Quase-Renda como indicador, quando empregado nos 

recursos que estariam alocados no mercado de concorrência perfeita se existisse a 

remuneração mínima, representado pelo custo de oportunidade, ou seja, pelas escolhas de que 

se abriria mão para alocar os recursos. Portanto, esta remuneração mínima dada pelo custo 

marginal (custo adicional de mais uma unidade produzida), que seria o preço mínimo para 

alocação de mais uma unidade de um recurso capital, mão-de-obra ou terra. Onde o preço 

mínimo já permaneceria incluso a remuneração do custo de oportunidade. 

O conceito de Quase-Renda surgiu em Marshall (1996), com o contexto que alguns 

ganhos existentes no curto prazo seriam temporários. No entanto, no longo prazo, os capitais 

dissipavam para os setores com maior lucratividade igualando as margens de lucro. É 

importante observar que esta visão está agregada a ideias metodológicos da concorrência 

perfeita e que implica um lucro econômico nulo no longo prazo, o que indicaria a inexistência 

da quase-renda, em função das oscilações naturais de ofertantes e demandantes obtendo o uso 

mínimo necessário para alocação de recursos em determinado mercado. 

Esse tipo de análise será aplicado a um caso do segmento de produção de leite de 

Alagoas. Considerando que há maior estímulo na inclusão de novas dimensões na 

compreensão da realidade familiar. Por questões ambientais, em que os produtores estão 

comprometidos com a valorização e preservação ambiental; são habitantes do meio rural, o 

que os permite incorporar na construção de uma identidade territorial; valorização cultural, 

impondo melhor transmissão simétrica de conhecimento entre técnicos e produtores, bem 

como as estratégias familiares quanto à produção e reprodução. 
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De acordo com Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) cerca 

de 150 milhões de lares em todo o mundo estão envolvidos na produção de leite. Na maioria 

dos países em desenvolvimento, o leite é produzido por pequenos produtores, e essa produção 

contribui para a subsistência do agregado familiar, segurança alimentar e nutrição. O leite 

fornece retornos relativamente rápidos para os pequenos produtores, sendo uma importante 

fonte de renda. A produção mundial de leite aumentou em mais de 20%, de aproximadamente 

479 milhões de toneladas em 1990 para 599 milhões de toneladas em 2011. 

Os principais produtores de leite do mundo são Estados Unidos da America, com 

14,6% da produção mundial, seguido por Índia com cerca de 8%, China com 6%, Rússia 

cerca de 5,8% e o Brasil com uma participação na produção mundial equivalente a 5,3 %.  O 

Estado de Alagoas apresentou uma produção de 229 milhões de litros de leite em 2011, onde 

representou 0,8% de toda produção no Brasil, um volume muito acanhado, quando comparado 

à produção de Minas Gerais que apresentou 27% de toda produção brasileira.  

 Segundo Gomes (2001), as grandes transformações do setor lácteo no país ocorreram 

a partir de 1990 devido à desregulamentação do setor em 1991, a maior abertura da economia 

para o mercado internacional, principalmente com a criação do MERCOSUL; e a 

estabilização de preços da economia brasileira em decorrência do Plano Real. O que 

favoreceu o aumento da produtividade do rebanho e queda no preço de insumos importantes. 

Fatores que contribuíram para o crescimento da produção durante a década de 1990, 

alcançando a terceira maior taxa média de crescimento de toda agropecuária nacional, 

perdendo apenas para a produção de carne de aves e de soja, no período. 

Desse modo, torna-se pertinente verificar a competitividade do setor lácteo no estado 

de Alagoas, tendo em vista que essa unidade federativa conta com o Programa do Leite, uma 

das principais modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério de 

Desenvolvimento Social (PAA/MDS). Segundo a Cooperativa de Produção Leiteira de 

Alagoas (CPLA) objetivo do Programa é propiciar o consumo do leite às famílias que se 

encontram em estado de insegurança alimentar e nutricional e incentivar a agricultura familiar 

com a aquisição da produção de leite das famílias produtoras, tendo o Estado como 

intermediador. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, segue o referencial 

teórico. Sendo apresentadas as considerações sobre produção familiar e sua importância no 

desenvolvimento rural sustentável. Ainda expondo definições de competitividade embasado 

nas teorias de autores como Porter (1986), Teece (1993), Kupfer (1992), Haguenauer (1989) e 
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Ferraz et al (1997). Finalizando a construção de referencial teórico com argumentos de 

Batalha (1995; 2009) e Farina e Zylbersztajan (1994) sobre sistemas agroindustriais. A seção 

seguinte é exposta o método para mensuração dos dados utilizado para o setor lácteo no 

estado de Alagoas (AL), concluindo com resultados obtidos para a amostra e considerações 

finais sobre a temática. 

 

2. Produção familiar e desenvolvimento rural sustentável 

 

O setor agropecuário familiar faz parte da história do Brasil e da própria humanidade. 

Contudo, em muitos países subdesenvolvidos, o termo “familiar” tornou-se associado ao 

passado; atraso e pouca significância devido ao baixo desenvolvimento tecnológico 

empregado.  

Entretanto, o mundo contemporâneo insere o sistema familiar de produção dentro de 

um contexto socioeconômico próprio e delicado. Tendo em vista, que sua importância ganha 

força quando se questiona o futuro das pessoas que subsistem do campo, a problemática do 

êxodo rural e, consequentemente, a tensão social decorrente da desigualdade social no âmbito 

rural e nas cidades. (se GUILHOTO et al., 2006). 

Em pesquisa, sobre a importância da produção familiar no Brasil, Guilhoto et al 

(2006) afirma que a sobrevivência de tal setor é incerto por se caracterizar no Brasil como 

desorganizado e ineficaz para promover os próprios interesses do setor. Os autores apontam 

que tal fato é mais evidente em propriedades de menor porte, dada à diversidade de sistemas e 

estratégias produtivas; gerando prioridades individuais divergentes.  

Logo, a força do setor acaba sendo diluída em grupamentos locais. Em geral, 

associações e cooperativas abrem possibilidade de permanência do sistema familiar em 

algumas regiões, mas menos presente em outras. Cabendo também a necessidade de ações 

governamentais que promovam medidas para alterar o rumo da produção familiar, pois é um 

setor estratégico no que diz respeito ao bem estar social. 

Além disso, atualmente, vem sendo desenvolvendo outro conceito de “rural”. 

Conforme aponta Silva (1997), há no meio rural uma crescente homogeneização do espaço 

rural-urbano, agricultura de tempo parcial, introdução de empregos não agrícolas e 

surgimento de atividades ligadas ao lazer ou consumo. O que induz novas estratégias 

econômicas no meio rural.  
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Porém, Allaire e Boyer (1992 apud Wilkinson e Mior, 1999b, p. 30) apontam outra 

corrente de análise no Brasil, influenciada pela literatura francesa, identificando uma nova 

ruralidade: uma recente estratégia de produção agrícola em que commodities cedem lugar a 

produtos artesanais. Assim, a produção familiar encontra uma dinâmica alternativa de 

inserção através de mercados de nicho. Sendo esta tendência se confundindo com o rápido 

desenvolvimento do mercado de agricultura orgânica, que segundo os autores, oferecem em 

médio prazo maior fôlego à medida que é definida em termos de processos genéricos com 

aplicação a qualquer produto. A certificação orgânica tem o papel também de reduzir o custo 

de transação diante da presença de um preço premium. 

Já a ideia de desenvolvimento rural é muito mais ampliada quando aplicado em um 

corte territorial (rural-urbano); conforme Kageyama (2004) conclui. Onde o desenvolvimento 

rural não deve ser apenas aplicado à esfera econômica, mas também voltado para aspectos 

sociais e ambientais.  

Nesse sentido, a autora realiza um estudo de desenvolver uma medida, Índice de 

Desenvolvimento Rural (IDR) nos municípios paulistas, levando em consideração variáveis 

como população, estrutura e desempenho econômico do município, bem-estar social e 

equidade, e meio ambientes e sustentabilidade. Sendo um trabalho relevante para o 

entendimento do “novo rural” no Brasil.  

Entretanto, o presente artigo se atém a questão do agronegócio brasileiro de uma ótica 

competitiva e sobrevivência, aplicada ao setor lácteo em Alagoas.  

Sob este aspecto, Batalha, Buainain e Souza Filho (2005) observam a situação da 

produção familiar de uma ótica mais sistêmica levantando a questão da importância da 

tecnologia na gestão da competitividade. Segundo os autores, o baixo nível tecnológico dos 

agricultores familiares brasileiros não pode ser explicado apenas pela falta de tecnologia 

adequada.  

Ao contrário, em muitos casos, mesmo quando a tecnologia está disponível, esta não 

se transforma em inovação devido à falta de capacidade e condições para inovar. O 

reconhecimento de que o desempenho e a viabilidade dos produtores familiares dependem de 

um conjunto de fatores e agentes que formam um sistema, mais ou menos integrado ou 

harmônico. 

Os autores (Batalha, Buainain e Souza Filho, 2005) destacam algumas particularidades 

que impactam na produção familiar, conforme se observa a seguir: 
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 Sazonalidade da produção: produtores familiares produzem em volume mais 

baixo. E na maioria dos casos, dispõem de pouco capital de giro e dificuldades na 

obtenção de crédito. Desse modo, enfrentam maiores dificuldades para enfrentar 

sazonalidades da produção. 

 Variações de qualidade do produto agropecuário: fator importante para produtores 

familiares, pois a estabilização dos padrões de qualidade exigida pelo mercado 

pressupõe a adoção de tecnologias e procedimentos não compatíveis, no curto 

prazo, com as condições dos produtores. 

 Perecibilidade da matéria-prima: fator relevante no caso de produção familiar. 

Uma vez que os produtores não produzem em escala suficiente para justificar a 

aquisição e manutenção de infraestrutura de conservação da produção. 

 Sazonalidade do consumo: algumas produções possuem influência de 

sazonalidade de consumo devido à algumas influencias climáticas. Mais 

precisamente na agricultura familiar. 

 Perecibilidade do produto final: na maioria dos casos, a qualidade do produto final 

está ligada à velocidade com que o produto é disponibilizado. Como a maioria dos 

produtores está dispersos nos estados, a dificuldade no escoamento da produção é 

determinante para garantir competitividade do produtor no mercado. 

 Qualidade e vigilância: são questões de saúde pública relacionada à aplicação 

adequada de insumos que afeta na produção e comercialização de produtos 

oriundos da produção familiar. 

Estes são alguns aspectos relevantes abordados pelos autores que permitem identificar 

a competitividade de um setor estratégico, como a produção familiar. Logo, faz-se necessário 

definir alguns conceitos de competição e assim compreender a análise adotada neste artigo. 

 

3. Competitividade  

 

A busca de competitividade global tem sido um dos grandes desafios, principalmente 

o de produzir alimentos com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Portanto, o 

comércio ligado ao agronegócio mundial tem se deparado com vários desafios, como o 
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protecionismo dos países desenvolvidos, barreiras tarifárias e não tarifárias cada vez mais 

restritivas e condicionando todas as exigências crescentes de certificação e a necessidade de 

investimentos mais expressivos em tecnologia. 

De acordo com Porter (1990), a competitividade de um país depende da capacidade de 

seus setores industriais em inovar e modernizar e deve refletir uma concepção de competição 

que contenha mercados segmentados, produtos diferenciados, tecnologias diferenciadas e 

economias de escala. A competitividade de um país deve ser analisada além do custo, 

desenvolvendo vantagens em qualidade, qualificações e inovação de produtos iniciando com a 

premissa que a competição é dinâmica e evolutiva. 

 Porter (1986) condiciona também que além do ambiente global em que se inserem, as 

empresas têm que se preocupar com um ambiente mais limitado, que esta formada por 

concorrentes, fornecedores, clientes, produtos substitutos e entrantes potenciais, onde essas 

variáveis têm uma influencia direta na competição em determinado setor e na geração da sua 

rentabilidade potencial. Porter (1990) chama de forças competitivas a relação entre a empresa 

e esses elementos, o grau de concorrência nesse setor pode se entender pela intensidade dessas 

forças e ao seu estudo chamou de análise estrutural das indústrias. Porém, a estrutura 

industrial tem uma forte influência na decisão das regras competitivas, assim como das 

estratégias disponíveis para a empresa. 

A competência estratégica pode depender da articulação de ações cooperativas entre 

rivais, fornecedores, distribuidores, institutos de pesquisa públicos ou privados. Teece (1993) 

discute a necessidade da cooperação na área tecnológica para ganhar eficiência e 

competitividade. Porque essa extensão traz no seu quadro um conflito latente entre 

concorrência e cooperação que muitas vezes é ignorado nos estudos de competitividade. 

Portanto, o reconhecimento de que a coordenação e cooperação, tanto vertical, quanto 

horizontal, são importantes na vitalidade da concorrência. 

A competitividade para Kupfer (1992) não é compreendida apenas como função de 

características própria da empresa, como sugere a visão de eficiência. A competitividade 

também é explicada por fatores externos, pois está relacionada aos padrões de concorrência da 

indústria, onde a empresa está inserida. Portanto, o padrão de concorrência é um fator 

condicionante para a determinação da competitividade. Nesse sentido, Possas (1999) faz uma 

observação relevante no sentido de que a consideração do padrão de concorrência na sua 

visão só seria relevante para o caso de mercados, onde as modificações sejam lentas. Mais 

apropriados a uma visão de curto prazo. Isso significa que seria inapropriada para casos em 
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que as dimensões competitivas relevantes e as vantagens a elas associadas estejam em rápida 

mutação.  

Daí que os conceitos acima condicionados a competitividade são revelados nos 

resultados dos diversos fatores que compõem a capacidade produtiva da empresa. Considera 

também que a competitividade é explicada por fatores tangíveis e intangíveis, isto é, 

processos produtivos, capacidade técnica, disposição de atender o mercado, capacidade de 

diferenciação e qualidade dos produtos. A competitividade das empresas é, também, 

condicionadas por definições de políticas públicas e privadas, e não depende apenas da 

excelência de sua gestão (FARINA, 1994; ZYLBERSZTAJAN, 1994). 

Haguenauer (1989) admite, portanto, que a competitividade possa ser observada sobre 

duas óticas, a ex-post e a ex-ante. A competitividade sobre analise ex-post condiciona que 

uma firma, setor e organização são competitivos no mercado após analise de seus 

desempenhos, de como está essa participação e atuação, formulando indicadores como 

participação de mercado (market-share).  Faturamento é uma das formas de mensuração de  

tal competitividade.  

Observando pela ótica ex-ante, que leva em consideração a capacidade ou eficiência 

que a firma, setor e a organização possuem na relação de transformação de insumos em 

produtos, levando em conta a competitividade que esta organização apresenta antes mesmo de 

atuar, considerando assim, a capacidade, a potencialidade que esta possui. A análise da 

competitividade dentro deste proposto teórico é considerada pela ótica ex-ante. No entanto, 

ambas as visões são importantes e complementares. 

Complementando a abordagem acima, Kupfer (1992) e Ferraz et al.(1997) definem 

competitividade como fenômeno ex ante a partir da noção de eficiência do processo produtivo 

(ou na relação insumo-produto). Os indicadores mais utilizados para se avaliar a 

competitividade seriam o preço, o custo, os coeficientes técnicos e os parâmetros de 

produtividade dos fatores do setor. 

No entanto, para a presente análise, a competitividade é abordada pela capacidade do 

produtor de escolher quais técnicas utilizar, de acordo com as limitações de seus recursos, 

principalmente os financeiros, os tecnológicos e os gerenciais. 

Ao expor estes conceitos de competitividade e produção familiar, anteriormente, 

discute-se a seguir um processo, iniciado a partir dos anos 1990, em que indica que a 

agroindústria está optando pela vinculação com produtores capazes de se especializar em 

algumas atividades e com economias de escala que ultrapassam os limites da produção 
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familiar. Logo, torna-se pertinente verificar a relação de cadeias produtivas e a produção 

familiar. 

  

4. Sistemas agroindustriais e o processo competitivo  

 

Inicialmente, o conceito de agroindústria surge como um elemento para analisar o 

processo de modernização agrícola. Desse modo, como aponta Wilkison (1999a), 

caracterizava-se como uma noção apontando para um processo dinâmico que poderia minar a 

autonomia e a capacidade produtiva independente do setor agrícola, mais especificadamente a 

pequena produção, ou seja, a produção familiar.  

Contudo, segundo o autor, o que ficou claro é que, ao longo do tempo, a ideia de perda 

de autonomia deveria ser repensada. Além de que na área de estudos agrários, encontrava 

certa convivência entre a agroindústria, o processo de modernização agroindustrial e a 

manutenção de formas diversificadas de produção familiar, desenvolvendo assim uma 

crescente sinergia entre formas tradicionais de organização e produção familiar e a inserção 

agroindustrial. 

 Na medida em que as análises desses processos foram se aprofundando, detecta-se 

que as atividades tradicionais - sejam as atividades de autoconsumo ou atividades integradas 

às cadeias tradicionais de comercialização - geraram uma renda que permitia uma pressão 

para baixo nos preços dos produtos de integração agroindustrial. Logo, passou-se argumentar 

que ao invés de promover um rápido processo de especialização dos produtores integrados à 

agroindústria, ela passa a estimular e conviver com a integração parcial da atividade da 

produção familiar. Assim, a agroindústria poderia ter mais flexibilidade para pressionar para 

baixo os preços dos produtos de integração, de modo que o produtor poderia sobreviver da 

geração de rendas alternativas, não levando à eliminação das formas tradicionais de 

organização de produção familiar. (WILKINSON, 1999a). 

Como ressalta Wilkinson (1999a), porém, fatores da atual conjuntura econômica 

conhecida como de desregulamentação dos mercados internos, abertura externa e novas 

estratégias prioritariamente excludentes por parte da agroindústria, impactam 

significativamente e de modo desigual os componentes da cadeia produtiva e as regiões às 

quais pertencem. Destacava-se a necessidade do processo de reconversão espontânea.  

Ou seja, ainda existe espaço para que os produtores familiares, utilizando seus atuais 

conhecimentos tecnológicos e organizacionais, reorganizem a sua estrutura produtiva para 
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alcançar uma integração efetiva com os mercados dinâmicos no contexto brasileiro. Sendo 

uma das opções desenvolverem estratégias de verticalização da produção familiar, apostando 

na capacidade de identificar mercados de nicho ou mercados artesanais. Ou de outra forma, 

melhoria na competitividade. Ativaria assim formas de pluriatividade.  

No entanto, para um estudo da competitividade dos sistemas agroindustriais, seguindo 

as definições de Batalha (1995); sua análise pode ser feita pelo estudo de um conjunto de 

direcionadores de competitividade. Os direcionadores propostos por este autor são: 

tecnologia, insumos e infraestrutura, gestão das unidades de produção, ambiente Institucional, 

estrutura de mercado e estrutura de governança. 

A primeira definição de agribusiness é dada em Goldberg e Davis (1955 apud 

Zylbersztajan 1995) como: “na soma total de operações de produção nas unidades produção e 

distribuição de suprimentos agrícola; as operações de produção nas unidades agrícola; o 

armazenamento, processo e distribuição de produtos agrícolas e itens produzidos por ele”. 

Ficou conhecida como Commodity System Approach, uma vertente de origem americana.  

Já Farina e Zylbersztajan (1994) definem que as cadeias agroindustriais como conexão 

de contratos que precedem a unidades de produção agrícola que condiciona a transferência de 

produtos até o consumidor final. Há, portanto a existência de uma serie de possibilidades de 

organizações que respondem a fatores ligados a tecnologia, instituições e estratégias que 

melhor captam as informações dos consumidores como hábitos, gostos e satisfação. Devido 

sua dinâmica e, conforme as tendências; realinham as relações contratuais com a finalidade de 

tornar mais competitivas. Por sua vez, Batalha (1997) chama atenção de que cadeia produtiva 

deve ser definida pelo seu produto final.  

Na análise dos autores Batalha e Souza Filho (2009), para a manutenção da 

competitividade, seria necessário um padrão tecnológico e uma capacidade de inovação. Estes 

fatores, porém, passam a ser importantes na geração, introdução e difusão de determinadas 

tecnologias-chave, que pode implicar em uma diminuição de custos, aumento de 

produtividade, um crescimento da qualidade dos produtos, grande capacidade para diferenciar 

produtos e atender com eficiência as demandas dos compradores.  

Os autores apresentam alguns indicadores que compõem o direcionador de tecnologia, 

compreendem indicadores de difusão e geração tecnológica e de rendimento que procuram 

demonstrar sua eficácia. A compreensão dos autores para insumos e infraestrutura, como 

direcionadores que comprometem inteiramente a competitividade das cadeias agroindustriais, 

estão relacionados à disponibilidade doméstica, ao nível de dependência externa, e aos preços 
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dos principais insumos, terra, trabalho e capital. Por esse motivo, os agentes econômicos 

precisam planejar de forma racional a utilização dos fatores de produção para a obtenção dos 

melhores resultados em termos de quantidade e qualidade. 

A competitividade das empresas ou do sistema agroindustrial depende da desenvoltura 

e capacidade de gestão nas suas relações com fornecedores e clientes, no desenvolvimento 

conjunto de produtos, na troca de informações tecnológicas, nos fluxos de entregas que 

minimizam estoques, na garantia assegurada de qualidade, estabilidade nos contratos etc. 

Batalha e Souza Filho (2009), contudo, identificam que as empresas respondem as rápidas 

mudanças do mercado, quando incorporam ferramentas de gestão. O uso destas ferramentas 

permite identificar gargalos, tomar decisões, construir estratégias, reduzir custos etc. 

O entendimento do ambiente institucional pelas organizações tem a obrigação de 

adaptação frente às mudanças institucionais e adequação de novas estratégias em um 

ambiente de forte competição. Assim, Batalha e Souza Filho (2009) analisam um conjunto de 

variáveis que influenciam o ambiente econômico em que a cadeia está inserida, afetam a 

eficiência (competitividade potencial) e o desempenho (competitividade revelada) da cadeia. 

Os principais indicadores são: fatores macroeconômicos, políticas de comércio exterior, 

tributação e comércio internacionais. 

As empresas estão em constante ambiente competitivo e são condicionados da 

interação entre oferta e demanda de seus produtos. Batalha e Souza Filho (2009) analisam as 

informações relativas ao direcionador estrutura de mercado que permite conhecer o nível de 

competição existente entre os agentes da cadeia, tanto vertical, quanto horizontal. Para 

determinadas estruturas de mercado, a competição cria um comportamento onde as empresas 

terminam por influenciar na determinação dos preços, da produção ofertada, da eficiência, da 

existência de economia de escala, da criação de barreiras à entrada, da capacidade de 

diferenciar produtos e da gestão de suprimentos. 

Por fim, na observação de Batalha e Souza filho (2009), os mecanismos de governança 

fazem parte da estrutura de comercialização e produção dos bens e serviços de uma empresa, 

ou nos diversos elos de uma cadeia produtiva, sendo coordenadas as suas transações pelos 

agentes na garantia da eficácia dos contratos. 

Estes seis direcionadores (fatores macroeconômicos, políticas de comércio exterior, os 

programas e políticas governamentais, tributação, comércio internacionais) foram 

mencionados para uma breve explicação de medir a competitividade dos sistemas 

agroindustriais. No entanto, observa-se que sua abrangência compreende o ambiente 
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econômico, organizacional e tecnológico, sem considerar em maior profundidade os 

problemas ambientais que impactam o sistema.  

Verifica-se que podem ser identificados tipos de indicadores para medir de alguma 

forma a capacidade de competição de determinado setor.  Foi produzida uma literatura 

bastante expressiva para fins de demonstrar outros mecanismos além daquele que será usado 

neste trabalho. Portanto, um sistema inclui o mercado de insumos agrícolas, a produção 

agrícola, operações de estocagem, processamento, atacado e varejo demarcando um fluxo que 

vai desde os insumos até o consumidor final. E o sistema passa a contemplar também as 

instituições presentes no ambiente, como é o caso das instituições governamentais, mercados 

futuros e associações de comércio (FARINA, 1994; ZYLBERSZTAJAN, 1994). 

Nesse processo que se apresenta em constante evolução, a competitividade se torna 

cada vez mais acirrada. O mercado exige cada vez mais das empresas, tomadoras de decisões 

na busca por uma maior eficiência para poderem sobreviver nesse ambiente de concorrência. 

No entanto, as vantagens competitivas adquiridas através da eficiência das firmas, 

como por exemplo, as inovações tecnológicas e a qualidade dos produtos, representam o 

principal instrumento disponível para sobrevivência das empresas. Porém, a constante e 

pertinente busca dessas vantagens devem ser traçadas como metas das empresas que 

compõem os elos da cadeia agroindustrial. 

No caso do setor lácteo, as ameaças se constituem nas exigências dos consumidores 

que desejam satisfazer as necessidades nutricionais, mas também procuram produtos que 

carregam consigo processos sustentáveis de produção e a segurança alimentar. É na 

especificidade da agroindústria familiar que Gazolla (2012) conceitua e defende a 

conceituação de atividades produtivas familiares agropecuárias, também como parte da 

agroindústria.  

Segundo o autor, é a transformação de matérias-primas agropecuárias em derivado 

alimentar em diversos tipos, com um núcleo familiar adotando estratégias e técnicas 

específicas, em constante contato com o mercado, não pode ser deixado à margem de 

pesquisas técnicas e acadêmicas. Fator relevante que auxiliou a conduziu a elaboração da 

presente pesquisa 

Portanto, determinadas exigências desenvolve um ambiente que deve estimular as 

ações cooperativas entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva, havendo uma relação 

entre produtor e matéria-prima e indústria, para que desenvolvam metas comuns para atender 
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essa nova demanda. Nesse sentido, a próxima seção aborda a metodologia para verificar a 

competitividade do setor no estado de Alagoas. 

 

5. Materiais e Métodos 

 

Para uma analise, mas consistente em relação à qualidade da pesquisa, a área de 

referência da pesquisa foi escolhida através dos dados fornecidos pela CPLA dos 15 

municípios do estado de Alagoas, onde há participação direta da cooperativa. Os 15 

municípios são: Delmiro Gouveia, Cacimbinhas, Major Isidoro, Jaramataia, Batalha, Traipú, 

Quebrângulo, Chã Preta, Capela, Murici, Pilar, Coruripe, Maceió e São Luiz do Quintude. 

Possui uma área total de 5.661,291 km
2
 e uma população de 1.240,526 habitantes (IBGE, 

2010), produzindo em 2012 aproximadamente 61,2 milhões de litros de leite no estado de 

Alagoas (IBGE, 2012). 

Para que fosse realizado o cálculo da amostra foi considerado um nível de confiança 

de 95% e que a margem de erro de 3%. Assim, conhecendo a população dos produtores de 

leite do estado de Alagoas, a equação utilizada para determinação do tamanho da amostra, 

baseou-se no autor Levin (1987). 

 

η = 
2 

Onde η é o tamanho da amostra; Z é o valor critico; σ é o desvio padrão; E é à 

margem de erro. Assim, sabendo que a 95% de confiança Z = 1,96 o desvio padrão σ = 

15,30 e a margem de erro E = 3. 

 

η = 
2
 = 99.87          100  

Ou seja, 100 observações. 

Com o tamanho da amostra determinado, o passo seguinte seria aplicação do indicador 

utilizado para mensurar a competitividade da cadeia do leite. O método  selecionado é 

conhecido como Quase Renda proposto por Hertford & Garcia (1999).  Tem como objetivo 

estabelecer os critérios dentro dos princípios gerais da produtividade marginal. O indicador 

considera que uma firma utilizará um recurso desde que ele acrescente mais à receita total do 

que o custo total. Portanto, uma firma utilizará os recursos até o ponto em que a ultima 

unidade do mesmo faça acréscimos iguais ao custo e à receita total.   
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Este método é o mais apropriado para mensurar a competitividade de um sistema, que 

é o retorno advindo dos insumos fixos no curto prazo. Sendo a diferença entre a receita bruta 

e os custos variáveis totais de determinada empresa.  

No entanto, a Quase Renda, muito parecido com o conceito de produtividade 

marginal, que está relacionado ao longo prazo, quando todos os fatores envolvidos no 

processo de produção são variáveis, porém considerando um período de tempo em que alguns 

destes fatores podem permanecer fixos, e por isto tratando-se de curto prazo. 

É importante abordar que não se deve fazer confusão como quase renda e renda 

econômica que é um conceito de longo prazo, embora os dois derivem da inelasticidade da 

oferta de um insumo (Bilas, 1973). Por tanto, Byrns & Stone (1996), apresenta renda 

econômica como sendo obtida sempre que o proprietário de quaisquer recursos (no longo 

prazo todos os recursos são variáveis) recebe mais que o mínimo necessário para fornecer a 

quantidade obtida desse recurso produtivo.  

A quase renda (QRt) referente a uma empresa, um grupo de empresa ou uma cadeia de 

produção no ano t pode ser calculada pela diferença entre a receita total (RTt) e custo variável 

total (CVt) no ano t. Neste trabalho leva-se em conta que os dados utilizados no modelo 

refere-se a um grupo relevante de empresas do setor, onde as informações geradas pode ter 

representatividade no segmento e na cadeia da qual representa a empresa. 

 

QRt = RTt - CVt                                                           (1) 

 

 No entanto, sabe-se que: 

 

RTt = Pt . Qt                                                              (2) 

 

 Onde: 

Pt = Preço recebido pelo produtor no ano t. 

Qt = Quantidade produzida no ano t 

 

 Substituindo a equação (2) na equação (1) obtemos: 

 

QRt = Pt . Qt – CVt                                                                                     (3) 
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 Pode se  considerar que o custo variável pode ser expresso como uma proporção (St) 

da receita total no ano t. A equação (3) considerando a variável (St) será: 

 

QRt= Pt . Qt (1-St)                                                         (4) 

 

 Como o objetivo é captar os impactos das variações no rendimento e no tamanho 

médio das firmas que participam da cadeia. Para captar as variações de tamanho e no 

rendimento das formas integrantes do sistema e seu impacto, a equação (4) é representada da 

seguinte forma equação (5): 

 

QRt= Pt . Rt (1-St)Tt                                                         (5) 

 

Em que: 

Rt = Rendimento médio no ano t expresso na unidade relevante (por exemplo, litros 

de leite por vacas); 

Tt = Tamanho médio das firmas que participam dos segmentos agrícolas e industriais 

do sistema (por exemplo, números de vacas leiteiras).           

 A equação (5) deflacionada e transformada em um índice é expressa como equação 

(6): 

 

QRt
*
=   ou     QRt

*
=  

Em que: 

Wt = Fator de deflação do ano t. 

Assim, Hertford & Garcia (1999) consideraram como fator de deflação “o salário 

anual médio multiplicado pela taxa de emprego no setor urbano industrial no ano t”, de forma 

que Wt seja um custo de oportunidade dos produtores.      

         O valor de QRt* pode ser interpretado do seguinte modo: 

QRt*< 1: mostra que as firmas integrantes do sistema não estão recebendo nenhum 

retorno pela utilização de seu capital fixo de produção no ano t, de forma que a atividade não 

se revela sustentável a longo prazo caso esta condição se perpetue; 

QRt* = 1: mostra que o retorno recebido da utilização do capital fixo no ano t é igual 

ao fator de deflação escolhido. Sendo melhor que a situação anterior, e caso a condição se 

perpetue, também não revela que a atividade seja sustentável no longo prazo; e  
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QRt* > 1: mostra que o retorno pela utilização do capital fixo no ano t é maior que o 

custo de oportunidade, sendo a cadeia mais competitiva. 

Foram utilizados dados disponibilizados pela CPLA referentes aos custos de 

produção leiteira de seus associados referente à produção de 2013. Logo, a aplicação e 

discussão dos resultados do indicador serão expostas na seção seguinte, no qual a análise dos 

da mensuração aponta o grau de competitividade do setor de leite no estado de Alagoas. 

  

6. Resultado e Discussão 

6.1. Uma breve analise da pecuária leiteira no estado de Alagoas 

 

O estado de Alagoas no ano de 2012 apresentou o 5º maior produtor de leite da região 

Nordeste. Em 1992, ocupava a posição 16º no ranking dos produtores de leite no país.  Em 

2012, perdeu posição, ficando na 19ª posição. No entanto, a pecuária leiteira do estado 

alagoano, está caracterizada por pequenos produtores familiares, onde nos últimos 20 anos, 

não houve um crescimento significativo na produção de leite do estado, com taxa crescimento 

anual de 0,65% ao ano, passando de 217.109 milhões de litros, em 1992, para 245.647 

milhões, em 2012 (IBGE, 2012). 

No entanto, a região Nordeste obteve o 3º maior volume de produção do país (14%) 

em 1992 e passou a ser o 4º maior volume do país (11%) superado pela região Centro-Oeste 

em 2012. Observa-se essa queda por apresentar a menor taxa de crescimento geométrico nos 

últimos 20 anos de 2,31%, abaixo da nacional. Portanto no período de 1992 a 2012, as taxas 

de crescimento mais expressivas foram das regiões Centro-Oeste e Sul, apresentando, de 

4,77% e 5,94% (Tabela 1).  

Enquanto que a região Sudeste, onde se encontra o maior produtor de leite no ano de 

2012, onde Minas Gerais, obteve uma taxa de crescimento de 3,65% e a região Sul apresentou 

nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul taxas de crescimento de 6,15% e 5,01%, 

respectivamente. Essa dinâmica fez com que a região Sul passasse a representar 33% do total 

da produção brasileira de leite em 2012, enquanto sua participação era de 23% em 1992 

(IBGE, 2012). 
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Tabela 1:Progresso da produção de leite nas Regiões Geográficas e Unidades da 

Federação do Brasil, de 1992 a 2012. (IBGE, 2012). 

Regiões/Estados 
1992 2012 

TCG (%) 
Produção (mil litros) % Produção (mil litros) % 

Norte 725.498 5 1.658.315 5 4,45 

Acre 20.660 0,13 42.732 0,13 3,9 

Amapá 1.686 0,01 10.996 0,03 10,37 

Amazonas 38.205 0,24 48.125 0,15 1,23 

Pará 237.767 1,73 560.916 1,74 3,85 

Rondônia 261.973 1,66 716.829 2,22 5,44 

Roraima 13.625 0,09 8.794 0,03 -2,28 

Tocantins 115.582 0,73 269.883 0,84 4,56 

Nordeste 2.266.926 14 3.501.316 11 2,31 

Alagoas 217.109 1,38 245.647 0,76 0,65 

Bahia 865.851 5,49 1.079.097 3,34 1,17 

Ceará 304.458 1,93 461.662 1,43 2,22 

Maranhão 131.075 0,83 381.637 1,18 5,79 

Paraíba 157.873 1,0 142.546 0,44 -0,54 

Pernambuco 314.633 1,99 609.056 1,89 3,54 

Piauí 55.484 0,35 85.103 0,26 2,28 

Rio Grande do 

Norte 
121.520 0,77 198.052 0,61 2,60 

Sergipe 98.923 0,63 298.516 0,92 5,99 

Centro-oeste 1.989.454 13 4.818.006 15 4,77 

Distrito Federal 16.121 0,1 24.610 0,08 2,25 

Goiás 1.276.464 8,09 3.546.329 10,98 5,53 

Mato Grosso 250.704 1,59 722.348 2,24 5,73 

Mato Grosso do Sul 446.166 2,83 524.719 1,62 0,86 

Sudeste 7.216.494 46 11.591.140 36 2,53 

Espírito Santo 310.381 2 456.551 1,41 2,05 

Minas Gerais 4.502.655 29 8.905.984 27,57 3,65 

Rio de Janeiro 380.534 2 538.890 1,67 1,85 

São Paulo 2.022.923 13 1.689.715 5,23 -0,94 

Sul 3.585.639 23 10.735.644 33 5,94 

Paraná 1.277.282 8,09 3.968.506 12,28 6,15 

Rio Grande do Sul 1.600.469 10,14 4.049.487 12,54 5,01 

Santa Catarina 707.888 4,48 2.717.651 8,41 7,34 

Brasil 15.784.011 100 32.304.421 100 3,84 

Nota: TCG = Taxa de Crescimento Geométrico no período 1992-2012, em (% ao ano), calculada por regressão. 

FONTE: Elabboração dos autores. 

 

 A principal bacia leiteira do Estado de Alagoas, de acordo com os dados do IBGE, é a 

mesorregião do Sertão Alagoano, responsável por 51% da produção do estado em 2012. 

Assim, percebe-se que nos últimos 20 anos houve uma concentração da produção de leite na 

mesorregião do Sertão.  

No entanto, na mesorregião Agreste alagoano e na mesorregião Leste alagoano 

apresentaram uma maior produtividade com uma taxa de crescimento geométrico de 2,06% e 

5,21% (Tabela 2). Portanto, este aumento na produção parece estar ligado a melhorias nas 

condições de alimentação do rebanho, acesso a utilização de pastagens cultivadas e no perfil 
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genético dos animais, de acordo com dados do IBGE (2012), não houve grande incremento no 

efetivo bovino e no número de vacas ordenhadas. 

 

Tabela 2: Progresso da produção de leite, de matrizes ordenhadas e da produtividade 

animal, por mesorregião do Estado de Alagoas, de 1992 a 2012. (IBGE, 2012). 

Mesor-

regiões 

Produção (mil/litros) Vacas ordenhadas (cabeças) 
Produtividade 

(litros/vaca/ano) 

1992 2012 TCG 1992 2012 TCG 1992 2012 TCG 

Sertão 

alagoano 
123.909 124.798 0,04% 101.265 78.584 -1,33% 1.223,61 1.588,08 1,38% 

Agreste 

alagoano 
78.595 93.079 0,89% 64.828 52.144 -1,14% 1.212,36 1.785,04 2,06% 

Leste 

alagoano 
14.614 27.771 3,44% 29.767 21.545 -1,69% 490,95 1.288,98 5,21% 

Alagoas 217.118 245.648 0,65% 195.860 162.273 -1,32% 2.926,92 4.662,10 2,48% 

Nota: TGC = Taxa de Crescimento Geométrico no período 1992-2012, em (% ao ano). 

FONTE: Elaboração dos autores. 

 

O Estado de Alagoas ainda apresenta algumas restrições técnicas, socioeconômicas e 

institucionais no segmento produtivo e industrial, comum para toda a região Nordeste, quanto 

ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite.  

As principais restrições quanto a esse segmento produtivo são: o manejo inadequado 

dos animais, manejo sanitário e reprodutivo do rebanho, mão-de-obra pouco especializada ou 

não capacitada, baixa capacidade de investimento dos produtores, carência de assistência 

técnica qualificada, sistema de transferência de tecnologia inadequado, carência de 

infraestrutura nas estradas e energia elétrica, dificultando a captação de matéria-prima, e a 

baixa organização dos produtores. 

 

6.2. Resultado da análise pelo método Quase Renda 

 

A análise do método Quase Renda, para verificar a competitividade do início da 

cadeia, foi feita através de dados secundários considerando a média do custo de produção 

anual dos produtores associados à CPLA do ano de 2013. Sendo que a cooperativa é formada 

por 275 cooperados em seu quadro social e mais de 4.200 produtores familiares beneficiados 

com o Programa do Leite. Seguem detalhadamente os dados no (Tabela 3) para os cálculos do 

indicador de competitividade. 
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Tabela 3: Dados para cálculo do indicador de competitividade. 
Descrição Quantidade 

(1) Preço do litro de leite (R$) R$ 1,10 

(2) Quantidade de vacas (cabeças) 20 

(3) Produtividade (litros/vacas) 18 

(4) Custo variável total da produção (R$) R$ 47.955,53 

(5) Custo fixo total da produção (R$) R$ 9.456,02 

(6) Custo total (R$) (4+5) R$ 57.411,55 

Cálculo da Quase Renda (QRt) 

(7) Quantidade produzida (litros) 
67.543,00 

(8) Receita Total (R$) 
R$ 74.297,30 

(9) Custo variável com proporção da renda (1-St) 0,55 

(10) Quase Renda (QR) 
R$ 217, 80 

DEFLAÇÃO DA QUASE RENDA (Wt) 

(11) Rendimento Médio do trabalhador no Brasil 

em 2013* R$ 1.849,50 

(12) Taxa de emprego – Brasil 2013* 
94,3% 

(13) Deflator da Quase Renda (11) x (12) 
1744,07 

Quase Renda deflacionada – Indicador de 

Competitividade 
0,12 

Fonte: Elaboração própria. 

*Fonte IBGE. 

 

Importante ressaltar que o interesse do tratamento dos dados é na observação da 

competitividade da cadeia produtiva. No entanto, os resultados encontrados para uma 

correlação final da cadeia (no caso, fazendas leiteiras) representarão o resultado da cadeia 

como um todo. Essa observação é possível porque os preços da matéria-prima transmitiram ao 

longo da cadeia o desempenho alcançado no segmento agrícola. Essa observação deriva de 

Barros (1987) que considera que o preço da matéria-prima estará refletindo em todas as 

estratégias utilizadas nos segmentos da cadeia, ou seja, o autor analisa as transformações que 

sofre a matéria-prima agrícola até chegar ao consumidor. 

No entanto observa-se que o setor, diante da analise do indicador de competitividade 

(Quase Renda) apresenta um comportamento < 1, indicando que as firmas integrantes do 

sistema não estão recebendo nenhum retorno pela utilização de seu capital fixo de produção 
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no ano t, de forma que a atividade não se revela sustentável em longo prazo, caso esta 

condição se perpetue. 

 

7. Considerações Finais 

 

O ambiente competitivo é fundamental para desenvolver novos processos inovativo, 

mantendo a sobrevivência das firmas, não sendo diferente para aquelas referentes à cadeia 

agroindustriais. Aplicado a setores, como o lácteo – objeto do estudo – o indicador 

competitivo proposto por Hertford & Garcia (1999) torna-se relevante para elaboração de 

políticas públicas estratégicas de sobrevivência e incentivo da atividade em determinada 

região. 

No entanto, apesar do cenário positivo encontrado no Estado de Alagoas para o 

desenvolvimento dos produtores de leite, são apontados alguns problemas que impedem que 

este desenvolvimento se dê de forma mais rápida. Diante de uma realidade em que cada fator 

do sistema contribui de forma individual para a ocorrência do sucesso de toda cadeia 

produtiva, a competitividade torna-se fator inquestionável para evitar a estagnação e o 

declínio econômico, tornando-se objetivo de política inquestionável (FARINA, 1999). 

Analisando o mesmo ponto de vista tratando do sucesso de toda cadeia produtiva 

Batalha & Lago (apud CAMPEÃO, 2004), analise que um sistema agroindustrial é definido 

como um conjunto de atividades que concorrem para a produção de produtos da agroindústria, 

compreendendo desde a captação dos insumos, como sementes, adubos e maquinários 

agrícolas, até a chegada do produto final pretendido ao consumidor. 

Segundo Batalha, Buainain e Souza Filho (2005), a definição mais próxima aplicado 

ao termo tecnologia é aquele ligado às tecnologias de produto e processo. No entanto, a 

maioria das atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no Brasil, para a 

agropecuária em geral e para a agricultura familiar em específico, preocupa-se com aspectos 

vinculados a processos de produção e, secundariamente, ao desenvolvimento de novos 

produtos. A tecnologia de gestão, portanto, que precisaria constituir ao lado das tecnologias 

de produto e processo um tripé fundamental para a competitividade sustentada das cadeias 

agroindustriais nacionais, está sendo mal interpretada e negligenciada, quanto a sua 

importância. 

Na presente análise do setor de leite no estado de Alagoas, o valor assumido pela 

quase renda foi menor do que 1 para o ano sob análise. Sendo assim, constata-se que, neste 
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ano, a cadeia produtiva do leite em Alagoas mostrou-se pouco competitiva, o que mostra que 

os produtores integrantes do sistema não estão recebendo retorno pela utilização de seu capital 

fixo de produção no ano de 2013, de forma que a atividade se revela pouco sustentável em 

longo prazo, caso esta condição se perpetue.  

É importante reconhecer que há muito a ser feito em termos de desenvolvimento de 

técnicas de gestão que considere a importância das particularidades da produção familiar e as 

formas pelas quais ela pode ser inserida de forma competitiva e sustentada no agronegócio em 

Alagoas, dando ênfase às contribuições e os esforços da CPLA como ferramenta de apoio aos 

agricultores familiares para uma maior integração e sobrevivência no mercado. 

No entanto, a presente pesquisa, embora tenha atingido seus objetivos iniciais, 

analisando a competitividade da cadeia produtiva do leite no estado de Alagoas baseada em 

uma amostra, é ainda preliminar, quando se trata de diagnosticar a competitividade do sistema 

agroindustrial em sua plenitude. Portanto, é pertinente que em trabalhos futuros sejam feitas 

análises dos demais elos envolvidos na constituição do sistema, com vistas a identificar 

possíveis pontos de estrangulamento. E se faz também necessário uma analise mais detalhada 

da cadeia produtiva do leite como uma comparação com outras cadeias de outros estados.  

Além disso, merece menção importante que a agricultura familiar por seu baixo nível 

de produção precisa se preocupar menos com aspectos como economias de escala internas à 

firma, e mais com as economias externas à firma. E nesse quadro a presença das políticas 

públicas é essencial.  
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