
Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

TONDIN, E. J. S. REIS, T. H. D.; BOCHARDT, M. A. AGROLOGÍSTICA LEITEIRA DO VALE DO ARINOS: PERSPECTIVA DE UM
PRODUTOR RURAL EM JUARA/MT In: V Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, 2ª. (CRAVA), 2016, Juara/MT.
Anais... Juara/MT: Curso de Administração, 2016. Vol. 2 (2016).ISSN ONLINE 2446-869X.

GT Operações, Logística e Qualidade

AGROLOGÍSTICA LEITEIRA DO VALE DO ARINOS: PERSPECTIVA DE UM PRODUTOR
RURAL EM JUARA/MT

Autor(a): ELAINE JANICLÉIA SIVA TONDIN¹

Coautores(as): TAINARA HELLEN DOS REIS, MARCOS AURÉLIO BOCHARDT²

Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso
elaine.tondin@hotmail.com¹

tainarareis.sitiaal@gmail.com, bochardt@unemat.br²

RESUMO: O presente artigo pretendeu compreender como acontece o processo na cadeia de
suprimentos da propriedade rural Estância Esperança estabelecida na cidade de Juara, Mato Grosso.
Com o passar dos anos alguns produtores de leite vêm se adequando às mudanças tecnológicas do
setor. Atualmente, a maior parte dos produtores possui em suas propriedades e em pontos
estratégicos próximos a mesma, mais tecnologia para produzir, armazenar e transportar o leite in
natura. Alguns exemplos estão na utilização de ordenhadeira mecânica para melhor manuseio do
leite, resfriadores para estocagem temporária nas próprias fazendas, irrigação para as pastagens
entre outras tecnologias que garante assim, a qualidade e o aumento da quantidade (produtividade)
de sua matéria prima. Para suportar como base teórica a pesquisa foram abordados conceitos e
definições que dizem respeito ao agronegócio no contexto da agricultura familiar com base nos
estudos de logística de suprimentos. Ao relacionar estas teorias adotaram-se como termo chave as
propostas contidas na logística do agronegócio (agrologística). Como problemática partiu-se do
questionamento se é possível identificar operações logísticas agropecuária na cadeia de suprimentos
da Estancia Esperança (propriedade rural de produção) no município de Juara/MT. O objetivo
principal foi identificar as atividades logísticas presentes na cadeia de suprimentos (leite in natura) da
propriedade rural até o Laticínio Multibom no município de Juara/MT. A pesquisa realizada foi de
natureza aplicada e sua abordagem estratégica do tipo qualitativa. Para operacionalizar os
procedimentos metodológicos optou-se por utilizar a pesquisa de campo na qual se buscou entender
a cadeia de suprimentos no processo de produção do leite in natura até a entrega no laticínio. A
coleta de dados foi realizada a parir de entrevista não estruturada e observação. A análise dos dados
deu-se a partir das imagens produzidas, dos relatos do proprietário da Estância Esperança. O
principal resultado obtido indica que a atividade leiteira continua sendo mal remunerada, não por
problema de laticínio, mas em nível de Brasil. O preço pago pelo leite não suporta a necessidade de
custos com a atividade leiteira o que leva o produtor a utilizar-se de outros meios para suprir os
gastos com o seu rebanho leiteiro.

Palavras-chave: Logística Agropecuária. Cadeia de Suprimentos. Produção Leiteira. Agrologística.



1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos alguns produtores de leite vêm se adequando às mudanças 

tecnológicas do setor. Hoje, a maior parte destes produtores já se encontra com ordenhadeira 

para melhor manuseio do leite, resfriadores para estocagem temporária nas próprias fazendas, 

irrigação para as pastagens entre outras tecnologias que garante assim, a qualidade e o 

aumento da quantidade de sua matéria prima.  

Segundo o Instituto Mato-grossense Economia Agropecuária (IMEA), o ano de 2014 

foi positivo para a pecuária de leite, apesar de alguns entraves encontrados em determinados 

meses, o crescimento da produção de leite se manteve, e apresentou aumento de 6,0% em 

relação a 2013. Já em 2015 a cadeia produtiva do leite tem atravessado um cenário 

desfavorável, de queda na produtividade (IMEA, 2015). Com isso, os principais insumos 

também se valorizaram, e é neste ponto que o caixa da propriedade pode ficar negativo, 

levando os pequenos produtores a repensar o investimento na produção de leite. 

A exigência para a produção de leite e a qualidade do mesmo está sendo cada vez mais 

rígida. Os laticínios do Brasil estão cobrando de seus produtores mais qualidade e higiene do 

leite que lhes são entregues, pois precisam entregar a seus clientes produtos de qualidade. 

Assim cresce o interesse em pesquisas sobre o gerenciamento da cadeia logística, nos 

segmentos antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira relacionado à produção de 

leite de vaca e seus derivados. Neste contexto, surge o seguinte questionamento: É possível 

identificar operações de logística agropecuária na cadeia de suprimentos da Estância 

Esperança (propriedade rural de produção leiteira) no município de Juara/MT? 

Como objetivo de pesquisa pretendeu-se identificar as atividades logísticas presentes 

na cadeia de suprimentos (leite in natura) da propriedade rural até o Laticínio Multibom no 

município de Juara/MT.   

A pesquisa foi realizada na propriedade Estancia Esperança cujo proprietário Carlos 

Eduardo Prado Ruiz já atua no ramo há mais de 40 anos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Agronegócio e a agricultura familiar  

 

O termo agricultura é bem amplo, pois é usado para definir e explicar a produção 

agropecuária em toda a sua extensão, desde o abastecimento de insumos necessários à 
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produção, até a industrialização e a distribuição dos produtos obtidos. Já o agronegócio é 

muito intensivo em ciência e tecnologia, com isso ele também apresenta inovação em 

processos e produtos, todavia através destes detalhes ele se tornou bastante competitivo no 

mundo globalizado. O Brasil é um dos países que tem como base o agronegócio, usado 

amplamente em todas as suas ramificações (ARAÚJO, 2007;).  

Fernandes (2001) aponta que o produtor familiar é aquele que utiliza os recursos 

técnicos e está altamente integrado ao mercado e que ele não é um camponês, mas sim um 

agricultor familiar. De acordo com Nazzari et al (2010) a agricultura familiar possui áreas 

superiores a agricultura patronal e tem uma participação bastante significativa na produção 

agrícola do país. 

A visão institucional do ministério responsável pelo setor produtivo do agronegócio 

carrega em si a responsabilidade de alinhar os conceitos existentes aos interesses de 

crescimento e desenvolvimento das diversas atividades que o compõe. Neste sentido,  

 

O Brasil exporta uma série de produtos do agronegócio, que podem ser elaborados 

intersetorialmente e, assim, apresentam uma complexa verticalização interindustrial. 

Isso permite agregar valor aos produtos e, além disso, torna o país um dos maiores e 

mais competitivos fornecedores de carne bovina, carne de frango, carne suína, 

açúcar em bruto, açúcar refinado, álcool etílico, soja em grão, farelo de soja, óleo de 

soja, algodão, café em grãos e solúvel, suco de laranja, couros, mel, celulose, 

madeira, papéis, sucos de frutos etc (GIMENES et al., 2006, p.106) 
 

A produção de leite bovino também faz parte da lista dos produtos do agronegócio 

brasileiro e, de acordo com a projeção da produção em 2014/2015 foi considerada um dos 

produtos que apresenta elevadas possibilidades de crescimento, próximo a uma taxa anual 

entre 2,4% e 3,3%. Isso corresponde a uma produção entre 42,5 e 52,7 bilhões de litros de 

leite cru no final do período das projeções (MAPA, 2015, p. 51). 

 

2.2 Cadeia de suprimentos na produção de leite  

 

Mas o que é uma cadeia de Suprimento? Segundo Chopra e Meindl (2004) uma cadeia 

de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento 

de um pedido de um cliente. A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e 

fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro 

de cada organização, como por exemplo, de uma fábrica, a cadeia de suprimento inclui todas 

as funções envolvidas no pedido do cliente, como desenvolvimento de novos produtos, 
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marketing, operações, distribuição, finanças e o serviço de atendimento ao cliente, entre 

outras.  

 

Uma Cadeia de Suprimento é dinâmica e envolve um fluxo constante de 

informações, produtos e recursos financeiros entre diferentes elos (formação entre 

membros-chave, também chamado de Fases ou Estágios). Cada elo da cadeia de 

suprimento interage com outros elos da cadeia. (CORREA e NETO, 2006, p. 2). 

 

A gestão desse conjunto de etapas é o que alguns autores chamaram de Gestão da 

Cadeia de Suprimentos. Para Bowersox e Closs, (2007) Gestão da Cadeia de Suprimentos é 

baseada na crença de que a eficiência ao longo do canal de distribuição pode ser melhorada 

pelo compartilhamento de informação e do planejamento conjunto entre seus diversos 

agentes. 

A gestão da cadeia de suprimentos leva a entender a integração de todas as atividades 

da cadeia por meio de melhoria nos relacionamentos entre seus diversos elos ou agentes, 

buscando construir vantagens competitivas sustentáveis.  Alguns produtores investem muito 

em suas propriedades procurando maiores produções para gerar mais lucros. O número de 

pequenos produtores que vivem dessa atividade é significativo. 

Segundo dados obtidos no CEPEA (Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas e 

Agropecuárias), a pecuária leiteira é um dos poucos setores que acenaram, para forte aperto 

dos preços em 2015. Em todo o segundo semestre de 2014, os preços do leite ao produtor se 

mantiveram, em termos nominais, bem abaixo dos praticados em 2013; na virada do ano, 

aproximaram-se dos mesmos de 2011.  

No País, a produção anual de leite é sempre crescente, à taxa média de 5%, mas o 

crescimento em 2014 foi bem além, ultrapassando os 10% nos estados mais representativos 

do setor (Icap-L/CEPEA), o que ajuda a entender o nível das cotações na virada do ano. Dessa 

forma, foram baixistas as expectativas de preços também para os primeiros meses de 2015, o 

que desestimulou a produção. Com isso, houve redução acentuada da oferta em junho-

julho/15 (com banda de maio a agosto), período de entressafra. Os preços devem ter elevações 

consideráveis, mas pontuais, e as retrações podem mesmo começar mais cedo. (CEPEA, 

2015). 

No balanço geral, o ano foi de desestímulo aos produtores, com muitos pequenos ou 

“aventureiros” devendo sair da atividade, liquidando plantéis. O crescimento anual da 

produção seria, então, reduzido para 3 a 4% e, repetindo-se a bienalidade típica da pecuária 

leiteira, para 2016, seriam esperados estoques menores e, então, tendência de reação dos 

preços mais rápida no período de pré-entressafra. Na vertente da demanda, o mais importante 
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é a perspectiva de que o consumo interno dos principais lácteos manter-se-á crescente, ainda 

que a taxa menor que em 2014. De fato, a demanda é importante para o escoamento dos 

derivados que estão sendo produzidos aceleradamente pelas indústrias – reflexo da captação 

elevada de matéria-prima. (CEPEA, 2015) 

Sabe-se que o consumo de outras bebidas é bem maior que o de leite. Porém, se for 

calculado, o consumo de leite chega a ser de 121 litros/ano-habitante no país. No entanto, o 

leite é matéria-prima para vários outros produtos como iogurte, queijo e margarina. Pesquisas 

realizadas nos últimos anos mostraram que a cadeia produtiva leiteira nacional ainda é de 

baixa produtividade. O preço do leite é desestimulante, o investimento em genética é baixo e a 

renda do produtor também é baixa, como se poderia prever (CIPOLLA, NEVES & 

AMARAL, 2009). 

A região Centro-oeste aumentou sua produção leiteira nos últimos anos sendo 

destaque no país, devido à grande produção de grãos, que facilita e reduz os custos com a 

alimentação do gado (ALVIM, 2006). 

A pecuária leiteira é composta por diferentes tipos de produtores, especializados e não 

especializados. Os produtores especializados são aqueles que fazem da atividade leiteira uma 

profissão onde investem grande capital nos serviços e por isso a produção é considerada de 

primeira linha. Já os produtores não especializados utilizam essa atividade para 

complementação da renda familiar, sem terem como prioridade a qualidade do produto que 

será oferecido aos consumidores. 

O leite é coletado nas fazendas e em seguida colocado no tanque de resfriamento (caso 

haja nas fazendas) ou em latões que devem seguir rapidamente para um local refrigerado. 

Alguns produtores levam o leite até o laticínio, outros pagam o frete para que caminhões 

apropriados busquem a matéria-prima na propriedade rural. O leite é então encaminhado ao 

laticínio que o repassa a fábrica. 

 

As empresas do agronegócio no Brasil enfrentam problemas diversos relacionados 

tanto a logística de suprimentos, quanto a logística de distribuição. Em algumas 

regiões do país o problema de infraestrutura é mais acentuado que em outros. O 

Sistema Agroindustrial do Leite (SAG) no Brasil possui grande importância para a 

economia e está presente em todos os estados do território nacional. Esse complexo 

é responsável pela geração de renda e de uma quantidade expressiva de postos de 

trabalho (COTRIN e MACHADO, 2011, p. 6). 

 

O sistema agroindustrial do leite, assim como os diversos sistemas agroindustriais ou 

cadeias produtivas, é formado por diversos agentes que o compõe, sendo os mesmos 
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formados por segmentos “antes da porteira”, “dentro da porteira” e “após a porteira” 

(ARAÚJO, 2007). 

No Brasil a produção leiteira é caracterizada por um grande número de produtores 

familiares, grande heterogeneidade no que diz respeito ao tamanho das propriedades, ao perfil 

do produtor, rebanho e os sistemas de manejo adotados, preços sazonais em virtude da safra e 

a entressafra, dentre outras características. O leite é transportado em caminhões isotérmicos 

ou vasilhame adequado, depois de pesado e filtrado e é encaminhado para o tanque de 

recepção e mantido refrigerado até sua utilização (CEPEA, 2015). 

O leite precisa ser aquecido a uma determinada temperatura, e deve-se mantê-lo nessa 

temperatura durante certo intervalo de tempo, antes de resfriá-lo novamente. Depois de 

termicamente tratado, o leite é destinado para elaboração de outros produtos e encaminhado 

para as etapas produtivas posteriores, as quais variam em função dos produtos a serem 

obtidos. Os produtos prontos passam para a fase de acondicionamento em recipientes 

apropriados e identificados a fim de serem comercializados. Embalados e prontos para serem 

comercializados, os produtos devem permanecer armazenados, em condições adequadas até 

que sejam encaminhados ao seu destino final (CEPEA, 2015). 

 

2.3 Tecnologia e logística na agricultura familiar 

 

Um dos importantes entraves à competitividade dos agricultores familiares é a falta de 

tecnologia ou ainda, a utilização de tecnologias de forma inadequadas. Neste contexto, existe 

um esforço considerável de desenvolvimento destas tecnologias voltadas para os agricultores 

familiares. Grande parte deste esforço está sendo dedicado ao desenvolvimento e difusão de 

tecnologias de processo, de materiais e de produtos e serviços. 

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 (BATALHA; BUAINAIN; FILHO, 2005). 

O alto custo dos produtos agropecuários também conta muito, pois nem sempre o 

preço do leite cobre tais despesas. Os produtores nem sempre estão em condições para 

aderirem às tecnologias disponíveis, como, por exemplo, ordenhas mecanizadas, tanques 

resfriadores de leite, devido ao alto custo dos mesmos. Com a baixa que o leite vem sofrendo, 

as receitas não supre todas as despesas da propriedade. Desta maneira, em muitos casos, 
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alguns produtores têm partido para outra área de atuação, usando o leite somente como 

complemento (BATALHA, BUAINAIN, FILHO, 2005). 

Mas existem também aqueles que persistem e acreditam na sua produção leiteira e na 

organização da logística do setor no que diz respeito à qualidade e manuseio de seu produto, e 

para isso eles podem contar com a logística para lhes auxiliar. Ballou (1995) foi um dos 

percursores da conceituação logística que evoluiu para um conceito mais abrangente, 

 

Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente 

e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos 

acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 

com o propósito de atender às exigências dos clientes (BALLOU, 2001, p. 21). 

 

A logística está presente em todas as transações que se dão entre as empresas que 

compõem a cadeia de suprimento. Conforme Novaes (2001) a cadeia de suprimento abrange 

todo o caminho que um produto percorre, desde o fornecedor da matéria-prima até o 

consumidor final, passando pela manufatura, centros de distribuição, atacadistas e varejistas. 

O objetivo final de toda cadeia de suprimento é minimizar o custo total associado aos esforços 

logísticos empenhados, ou ainda, a melhoria do desempenho logístico para atendimento às 

necessidades dos clientes e fornecedores. 

A logística busca por em prática um sistema que permita, ao menor custo possível, 

dispor dos produtos no momento e na quantidade adequados, fazendo com que o produtor não 

gaste além do necessário para a produção da matéria prima. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Em primeiro momento foram utilizadas pesquisas bibliográficas, com uso de livros, 

artigos e sites. Na pesquisa de campo, o foco foi entrar em contato com a propriedade do 

produtor Carlos Eduardo Prado Ruiz, a fim de fazer um levantamento sobre a cadeia de 

suprimentos, tendo como principal matéria prima o leite in natura. 

Neste sentido, os procedimentos metodológicos foram delineados a partir de uma 

abordagem qualitativa através de pesquisa de campo com realização de entrevista, filmagens, 

fotos e observação. 

 

[...] o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se 

pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de 

momentos criativos. A tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa 
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realidade busca uma aproximação, visto sua complexidade e dinamicidade dialética. 

(JOSE FILHO, 2006, p.64) 

 

Desta forma, a pesquisa de campo visa um melhor entendimento da realidade da 

cadeia produtiva leiteira no município de Juara/MT com o uso de métodos de coleta de dados 

consagrados e aceitos em pesquisa qualitativa como observação e entrevista. A análise dos 

dados foi realizada a partir da sistematização dos dados (textos e imagens) e 

consequentemente, redação do texto final. As imagens através de fotografias têm sido muito 

utilizadas para ilustrar a pesquisa realizada no campo e colaboram de forma significativa para 

a apresentação dos resultados.  

 

4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A propriedade Estância Esperança está localizada a 4 km do centro da cidade de 

Juara/MT na Rodovia MT 338, KM 04, próximo ao Aeroporto Inácio Luís do Nascimento. A 

extensão total é de aproximadamente 100 hectares com boa geografia para criação de gado 

leiteiro. O pecuarista já lida com gado leiteiro há mais de 40 anos. A figura 1 refere-se ao 

posicionamento geográfico por satélite da Estância Esperança. 

 

Figura 1 - Localização da Estância Esperança 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Google Earth (2015).  
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Devido à proximidade da propriedade ao centro da cidade de Juara/MT verificou-se 

que a logística da propriedade é facilitada tanto do ponto de vista dos suprimentos (matérias-

primas, insumos, prestação de serviços) quanto do ponto de vista da distribuição (saída do 

leite). 

Neste sentido, o produtor não faz estoque de suprimentos para o gado, adquirindo-o 

nas lojas agropecuárias da cidade. As matérias-primas vão desde vacina, ração (na forma final 

de consumo ou em núcleos para mistura), sal mineral, remédios, sementes de pastagens, entre 

outros. Os critérios para escolha dos fornecedores estão baseados no preço de venda e no 

transporte da loja até a propriedade. Geralmente, a opção escolhida é transportar com veículo 

próprio (caminhão), comprando da loja que ofereça a melhor margem de desconto. Além de 

reduzir os custos de logística de armazenagem, busca-se com o transporte próprio aumentar a 

taxa de ocupação do veículo sem precisar pagar fretes ou ainda, ter que adquirir produtos com 

preço de frete embutidos no preço final do suprimento. A figura 02 apresenta alguns 

equipamentos de transporte, medicamentos veterinários e preparação de matérias-primas 

(suprimentos). 

 

Figura 2 - Logística de suprimentos da Estância Esperança. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O pecuarista tem em sua propriedade as maquinas necessárias para fazer a mistura dos 

produtos para a suplementação do gado. Os insumos da suplementação são oriundos de outra 

propriedade onde o produtor está investindo na produção de milho, soja e cana. O mesmo 

relata que não está compensando tanto investimento no gado leiteiro devido ao alto custo dos 

insumos quando comparado aos baixos preços pagos pelo leite (R$ 0,65 naquele contexto) por 

parte do laticínio, Desta forma, o gado de leite tem sido uma complementação da renda, pois, 

além do investimento no leite o empreendedor rural também realiza investimentos na 

agricultura e no gado de corte. Sendo assim não é prejuízo quando nasce um bezerro macho 

que vai para engorda e é vendido ao frigorífico como gado de corte. 

Para o melhoramento do gado leiteiro é feito um processo de seleção com as melhores 

vacas e assim realiza-se o cruzamento (monta natural) ou inseminação artificial. Devido às 

características da produção leiteira envolver lotes considerados pequenos quando comparados 

à pecuária de corte, não se realiza estação de monta ou inseminação artificial. 

O rebanho da propriedade atualmente é constituído por 200 vacas leiteiras que 

constituem o sistema de produção da Estância, que vem sendo melhoradas gradativamente. As 

vacas são manejadas pelo pecuarista por revezamento a partir da produtividade individual de 

leite fornecida por cada uma. Atualmente, 70 vacas participam do processo de produção (lote) 

e, à medida que o leite deste lote vai diminuindo (observado individualmente) verificam-se 

quais animais são responsáveis pela baixa produtividade, providenciando a substituição por 

outras vacas que estão em melhores condições de produção de leite. Os animais substituídos 

são remanejados para locais de recuperação e acompanhamento do bem estar animal.  

A produção média gira em torno de 400 litros de leite por dia, sendo que no período de 

seca, por causa da introdução da ração suplementar essa quantidade pode aumentar. Logo a 

produção atual é de 10 litros/vaca/dia que, se comparado à média nacional e média da região 

que está em torno de 3 litros de leite por vaca ao dia, pode-se afirmar que a produtividade da 

Estância Esperança é bem superior colocando-a numa posição de vanguarda na cadeia 

produtiva leiteira na região do Vale do Arinos.  

Para a produção de leite propriamente dita (ARAUJO, 2007), utiliza-se um barracão 

com a estrutura necessária para o manuseio com o leite. Todo o processo do leite tem que ser 

muito limpo para não dar acidez ou mastite, logo o funcionário da propriedade não pode 

sequer colocar a mão no teto da vaca, mas sim, deve higienizá-la providenciando a instalação 

da ordenha mecânica que realiza a tirada do leite. Posteriormente o leite vai para o 

transferidor e finalmente é enviado para o resfriador que fica ao lado do barracão garantindo 

assim a saúde e o bem estar do animal e principalmente, leite de qualidade superior para a 
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alimentação humana. A figura 03 apresenta o processo realizado dentro da porteira (produção 

de leite).  

 

Figura 3 - Processo de produção de leite na Estância Esperança. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

O quadro de funcionários é composto por 04 pessoas que realizam as atividades de 

manejo. De acordo com a necessidade dos serviços o pecuarista prefere contratar uma família 

para morar na propriedade e cuidar tanto do manejo do gado leiteiro como da propriedade.  

O produtor se mostra muito preocupado com seu rebanho, pois relatou que um a 

antigo funcionário não estava cuidando do gado como deveria, estava deixando o gado ficar 

com moscas, tirava o leite muito tarde o que judiava da vaca e do bezerro.  

Sobre a mastite ele relatou que há pouco tempo atrás estava aparecendo no gado, mas 

começou a usar um produto para acabar com ela. O produtor pretende melhorar sua estrutura 

para melhorar ainda mais a qualidade do leite. Outra coisa interessante relatada é que a agua 

tirada do barracão juntamente com o esterco vai para um recipiente, para passar no pasto 

juntamente com o chorume para melhorar o adubo do pasto conforme proposto por Leite 

(2003) na logística reversa. 

Para o produtor hoje está mais prático para se tirar leite, pois, o mesmo já chegou a 

tirar 300 litros de leite na mão, mas com a ordenha mecânica, tudo ficou mais prático. Para 

fazer a esterilização do transferidor e ordenha é colocada agua quente e um sabão adequado e 

assim ela passa pelos canos fazendo o processo para não dar acidez no leite e não ficar com o 

prejuízo. O sistema de transferência e envio do leite ao tanque resfriador (armazenador 

temporário até a chegada do caminhão leiteiro) pode ser visualizado na figura 04.  
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Figura 4 – Sistema de transferência e armazenagem de leite em tanque resfriador. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando o leite indica problema de qualidade é verificado quem é o responsável, se é o 

caminhão que não passou na data certa para recolher o leite ou do produtor que não 

higienizou o resfriador de maneira adequada. Se a responsabilidade for do motorista, ou ele, 

ou o laticínio fica com o prejuízo, se for do produtor, ele fica com o prejuízo. 

Após todo o processo feito, a cada dois dias o caminhão do laticínio passa recolhendo 

o leite, o caminhão não tem dificuldades até chegar aos resfriadores. Para retira-los dos 

resfriadores é posto uma pequena quantidade em um recipiente para medir a acidez, depois é 

posto o cano que suga o leite do resfriador para o caminhão, assim levado para o laticínio. Os 

preços pagos pelo laticínio em média naquele período estavam em torno de 0,65 centavos por 

litro de leite.  

Em entrevista ao empresário rural constatou-se que preço do leite pago pelo laticínio 

deveria ser superior a R$ 1,00. Assim, os custos logísticos totais proporcionariam maiores 

investimentos no rebanho. “De todos esses anos de pecuária muita coisa mudou, a aquisição 

de ordenhadeira e resfriadores, melhorando assim a qualidade do leite” (DEPOIMENTO). 

Enquanto o preço do leite pago ao produtor permanece em baixos níveis, a estratégia é a 

redução de custos que não comprometam a qualidade da produção. Uma das estratégias para 

superar este problema, está na utilização de mão de obra especializada (serviços veterinários) 
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da própria família através do filho formado em veterinária. A principal ação está ligada ao 

processo de inseminação artificial, podendo assim melhorar a genética do gado que é uma das 

suas metas para o futuro, busca-se, inseminar as melhoras vacas com o objetivo de retornos de 

lucratividade em torno de 30%. 

Como evolução do processo de distribuição do leite, o entrevistado informou que antes 

do laticínio chegar à cidade o leite era entregue na rua em garrafas. Hoje ele ganha em torno 

de R$ 0,04 a mais por litro de leite, por ter a ordenha, Sendo assim o leite pago pelo laticínio a 

este produtor chega a R$ 0,69 por litro. Na opinião dele o laticínio tinha que pagar melhor 

pelo leite aqui da região, pois o mesmo preço pago para ele que está a 4 km da sede do 

laticínio é pago aos produtores de leite do distrito de Paranorte distante 140 km do laticínio.  

Para o produtor, o preço e os incentivos não estão baixos só na região do Vale do 

Arinos, mas sim em nível nacional. Tem pessoas que vivem somente do leite e que fica difícil 

sobreviver assim, pois como relatado o leite é somente uma complementação, e que não 

compensa parar de mexer porque já tem todo o rebanho, e lida com isso desde criança, e não 

está compensando vender, e sim melhora-las para poder dar mais lucros futuros. 

Quando a pesquisa de campo foi elaborada (2015) pagava-se R$ 0,65 por litro de leite, 

hoje o Laticínio está pagando a seus produtores R$ 0,78 o litro do leite. O Sr. Eduardo Carlos 

Ruiz, além do preço pago ao leite, recebe ainda R$ 0,02 de bonificação pela ordenha, R$ 0,03 

pelo resfriador, pois o mesmo é de propriedade particular e R$ 0,04 por quantidade de litro de 

leite, dando um total de R$ 0,87. 

As atividades logísticas agropecuárias presentes na cadeia de suprimentos do leite in 

natura indicam que a produção de leite de vaca é uma alternativa viável para a diversificação 

da produção, no entanto torna-se necessário o desenvolvimento de uma politica de preços que 

justifique a manutenção deste sistema logístico.  

A propriedade é responsável pela produção do leite in natura e a realização das 

atividades primárias de transporte, movimentação e armazenagem antes e dentro da porteira. 

A coleta do leite realizado pelo Laticínio Multibom (depois da porteira) está posicionada 

como subsistema distribuição (saída de produto da propriedade rural). Para o laticínio é o 

inicio da sua cadeia de suprimentos onde o leite in natura é a matéria-prima principal que vai 

gerar novas atividades logísticas no sistema agroindustrial do laticínio (transformação de leite 

in natura em queijos e derivados).  Logo, pode se afirmar que a logística está presente nas 

operações da Estância Esperança.  

Neste sentido, para continuar a realizar os estudos de toda a cadeia de suprimentos do 

complexo leite demanda-se um horizonte de planejamento maior que o deste estudo.  
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

O presente trabalho analisou o agronegócio leiteiro em uma propriedade da região de 

Juara. Verificou-se que a propriedade é boa para a criação de gado leiteiro, e por ser muito 

próxima da cidade facilita para o laticínio poder pegar o leite a cada dois dias, evitando que o 

leite perca qualidade e que ambos não fiquem no prejuízo. 

A capacidade diária da produção de leite na propriedade é de aproximadamente 10 

litros de leite por vaca/dia, garantindo assim a boa produção de leite. 

Notou-se que o produtor não está contente no momento com o preço que se vem 

recebendo pelo leite. O laticínio teria que oferecer algum tipo de bonificação extra para os 

produtores que mantem a qualidade do leite, incentivando assim quem está no ramo para não 

desistirem da atividade. 

A atividade leiteira continua sendo mal remunerada, não somente por vontade do 

laticínio, mas por uma política de preços praticada em nível de Brasil. De acordo com o 

produtor o preço que se paga pelo leite não compensa os gastos que se tem na propriedade, 

sendo que o mesmo utiliza-se de outros meios para suprir com os gastos do rebanho leiteiro. 

Mesmo com todos os problemas encontrados a produtividade de leite da propriedade é 

alta, em torno de 400 litros/dia, por causa da ração esta quantidade tende a aumentar na época 

da seca, o que é um gasto a mais. 

No entanto, é de suma importância que os laticínios comecem a buscar soluções ou 

programas que incentivem o pequeno produtor de leite, incentivando os mesmos a continuar 

na atividade, pois para quem não tem outro tipo de renda essa atividade está se tornando cada 

vez mais difícil. Uma das alternativas para melhorar a compreensão deste sistema de 

produção são investimentos que melhore o desempenho logístico das propriedades rurais no 

que diz respeito a transporte, movimentação e armazenagem das matérias-primas 

(principalmente leite in natura).  

A principal limitação deste estudo deu-se em função de ser realizado apenas em uma 

propriedade rural próximo ao município, pelo fato de o município possuir uma grande 

extensão territorial, bem como possuir propriedades distantes do laticínio onde os dados 

podem ser variados. O que se justifica pela necessidade de um maior horizonte temporal para 

coleta de dados mais robustos que proporcione análises de dados e resultados mais fidedignos 

e representativos das propriedades rurais envolvidas nesta complexa logística agroindustrial.  

Como sugestão de novas pesquisas propõe-se um estudo de caso a partir de um 

universo de pesquisa com ampla participação dos produtores rurais de leite in natura. 
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