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RESUMO: O presente artigo apresenta o resultado obtido através de uma pesquisa realizada em uma
propriedade rural que trabalha com a produção leiteira e que já utilizou o auxílio do PRONAF
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) que se caracteriza como um incentivo
financeiro ao agricultor familiar a fortalecer suas produções, inclusive a pecuária leiteira. Tem por
objetivo estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio de
financiamentos. O principal objetivo do artigo foi pesquisar as principais melhorias que o uso do
incentivo financiados pelo programa podem trazer a produção leiteira de uma família que utiliza a
produção para sua autossuficiência e identificar como está o negócio verificando os principais
avanços e dificuldades enfrentadas na propriedade localizada no município de Juara-MT. Os
procedimentos metodológicos utilizado na pesquisa foram de caráter descritivo e para colher as
informações foram utilizadas como instrumentos de coleta de dados observações e entrevistas.
Através do artigo foi possível obter diversas definições e concepções sobre a agricultura familiar, o
que é o PRONAF e a produção leiteira a nível mundial, nacional, estadual, e municipal permitiu
também trazer a realidade encontrada em uma família que vive da produção leiteira utilizando os
recursos financeiros oferecido pelos PRONAF diagnosticando as melhorias em sua produção.O
presente artigo se propõe de modo geral a verificar se o incentivo do PRONAF trouxe alguma
melhoria na produção de uma família que vive da produção leiteira no município de Juara-MT. De
forma específica, o artigo tem seu foco em discutir de forma breve sobre a agricultura familiar dando
ênfase no incentivo do PRONAF e em como se encontra o mercado da produção leiteira desde ao
nível mundial até o nível municipal, apresentar a realidade encontrada no campo de pesquisa, bem
como apresentar avanços e dificuldades enfrentadas pelo produtor leiteiro a nível municipal a partir da
realidade encontrada.
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INTRODUÇÃO  

 

  O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF pode ser 

caracterizado como um incentivo financeiro ao agricultor familiar a fortalecer suas produções, 

inclusive a pecuária leiteira. Seu principal objetivo é estimular a geração de renda e melhorar 

o uso da mão de obra familiar, por meio de financiamentos para a implantação, ampliação e 

modernização de suas produções. Destina-se a fortalecer as atividades do agricultor familiar 

integrando à cadeia do agronegócio, aumentando sua renda, melhorando o uso da mão de obra 

e agregando valor ao produto e à propriedade. 

O presente artigo se propõe de modo geral a verificar se o incentivo do PRONAF 

trouxe alguma melhoria na produção de uma família que vive da produção leiteira no 

município de Juara-MT. De forma específica, o artigo tem seu foco em discutir de forma 

breve sobre a agricultura familiar dando ênfase no incentivo do PRONAF e como se encontra 

o mercado da produção leiteira desde o nível mundial até o nível municipal, apresentar a 

realidade encontrada no campo de pesquisa, bem como apresentar avanços e dificuldades 

enfrentadas pelo produtor leiteiro a nível municipal a partir de sua realidade.  

A justificativa pela escolha do tema o PRONAF como incentivo à melhoria na 

agricultura familiar: um estudo de caso na produção leiteira no retiro da Araputanga no 

município de Juara-MT surgiu pela importância de identificar se o incentivo oferecido pelo 

PRONAF tem de fato ajudado e contribuído de alguma forma para melhorias na produção e 

na renda de famílias que vivem exclusivamente da produção leiteira utilizando como campo 

de pesquisa uma família que reside no município e vive da produção leiteira. 

 O artigo foi trabalhado sobre a seguinte estrutura: definição dos procedimentos 

metodológicos utilizados, apresentação de definições e conceitos da agricultura familiar, 

PRONAF e produção leiteira em seus diferentes níveis de atuação. Em seguida, o artigo 

explora a realidade encontrada na família e conclui os estudos com as considerações finais 

apresentando uma leitura geral do que se pode aprender e identificar com a pesquisa realizada. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O presente artigo se classifica como descritivo, segundo Silva & Menezes (2000) a 

pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno. 

O artigo de modo geral, busca descrever como o PRONAF ajuda o agricultor familiar a 
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melhorar sua produção, trazendo como estudo a situação do produtor leiteiro do município de 

Juara-MT.  

Para a realização do artigo foi utilizado à pesquisa bibliográfica seguida de um estudo 

de caso e pesquisa de campo. De acordo com Gil (2002, p.44) “A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. A pesquisa bibliográfica buscou com o auxilio de livros, artigos, e sites 

construir um referencial teórico para o estudo que proporcionasse um entendimento básico do 

que é a agricultura familiar, o PRONAF, e a produção leiteira a nível mundial, nacional, 

estadual e municipal.  

O método de pesquisa de estudo de caso, segundo Gil (2002) é adequado para a 

investigação de fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente percebidos, tem como objetivo proporcionar uma 

visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 

influenciados. O estudo de caso teve como campo de pesquisa uma fazenda localizada a 60 

km do município de Juara-MT, onde reside o produtor leiteiro Srº Luciano Ferrari e sua 

família que vivem exclusivamente através de renda leiteira. 

A abordagem da pesquisa também se dará através de pesquisa de campo, para 

Severino (2007) a pesquisa de campo é onde o objeto é abordado em seu meio ambiente 

próprio. A coleta de dados é feita nas condições onde os fenômenos ocorrem.  Como estudo 

de campo o trabalho analisará as melhorias trazidas á produção leiteira através de linhas de 

créditos oferecidas pelo Pronaf ao agricultor familiar. 

O processo de coleta de dados para o artigo se deu por meio da observação e de 

entrevistas, para Marconi e Lakatos (2002) a observação é uma técnica de coleta de dados 

utilizada para obter informações de determinados aspectos da realidade. Já a entrevista, 

segundo os autores é um encontro entre duas pessoas na intenção de coletar informações a 

respeito de um determinado assunto através de uma conversa.  Ambos os métodos de coleta 

de dados foram aplicados na propriedade rural, à observação durante a rotina diária da família 

e a entrevista dirigida ao produtor rural e a sua esposa. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura familiar não pode ser entendida como apenas um simples trabalho 

familiar. A diferença da maioria das formas de produção é o papel principal da família como 

estrutura fundamental de organização da reprodução social, através da formulação de 

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.



 

estratégias familiares e individuais que atingem diretamente à transmissão do patrimônio 

material e cultural. A forma de exploração agrícola familiar pressupõe uma unidade de 

produção onde propriedade e trabalhos estão intimamente ligados à família 

(SAVOLDI;CUNHA 2010). 

A agricultura familiar é definida por Savoldi e Cunha (2010, p.01) como “[...] aquela 

em que a gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho, vêm de indivíduos que mantêm 

entre si laços de sangue ou de casamento [...]”. 

O produtor rural pode ser considerado como um agente que também utiliza recursos 

técnicos e que está diretamente ligado ao mercado e não é apenas um lavrador e sim um 

agricultor familiar. A agricultura familiar possui áreas superiores à agricultura patronal e 

possui uma alta participação na produção agrícola do país (FERNANDES, 2001; NAZZARI 

et al, 2010). 

 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

 

O Banco do Brasil disponibiliza aos agricultores familiares vários incentivos 

financeiros para um progresso em suas produções. Um desses incentivos é o PRONAF que se 

destina a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio de 

financiamentos para implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, no 

estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas de atividades e serviços rurais 

agropecuários e não agropecuários. Tem por objetivo fortalecer atividades do agricultor 

familiar, integrá-lo à cadeia do agronegócio, aumentar sua renda, melhorar o uso da mão de 

obra familiar e agregar valor ao produto e à propriedade (BANDO DO BRASIL, 2010; 

SAVOLDI, CUNHA 2010). 

Esse crédito rural é destinado aos agricultores e produtores rurais que compõem as 

unidades familiares de produção rural e que comprovem seu enquadramento. O Banco do 

Brasil disponibiliza linhas de crédito adequadas á necessidade de cada produtor. Na tabela 

abaixo são demonstradas as onze linhas de financiamentos, cada uma atende a diferentes 

necessidades dos produtores rurais. 

 

LINHA DE CRÉDITO CARACTERÍSTICAS 

 

Pronaf Grupo B 

 

 

Crédito para investir na implantação, ampliação e modernização 

da infraestrutura de produção e serviços, no estabelecimento rural 

ou em áreas comunitárias rurais próximas e à cobertura de 
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qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida. 

 

 

Pronaf Agroindústria 

Investimento 

 

Crédito para investir no beneficiamento, processamento, na 

armazenagem e comercialização da produção agropecuária, de 

produtos florestais, artesanais e na exploração de turismo rural. 

 

 

Pronaf Florestal 

 

Crédito para investir em sistemas agroflorestais, exploração 

extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo e manejo 

florestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação 

permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas, 

enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal 

diversificada. 

 

 

Pronaf Agroecologia 

 

 

Crédito para investir em sistemas de produção agroecológica ou 

orgânica. 

 

 

Pronaf Eco 

 

 

Crédito para implantar, utilizar, recuperar ou adotar tecnologias de 

energia renovável. 

 

Pronaf Eco 

Dendê/Seringueira 

 

Crédito para implantação das culturas do dendê ou da seringueira. 

 

Pronaf Mulher 

 

 

Crédito de investimento para atender às necessidades da mulher 

produtora rural. 

 

 

Pronaf Jovem 

 

 

Crédito para atender as necessidades de investimento de jovens 

agricultores Jovens pertencentes a famílias enquadradas no Pronaf, 

maiores de 16 anos e com até 29 anos. 

 

 

Pronaf Semiárido 

 

 

Crédito de investimento em projetos de infraestrutura hídrica e 

implantação, ampliação, recuperação ou modernização das demais 

infraestruturas, agropecuárias e não agropecuárias, na região do 

semiárido. 

 

 

Pronaf Mais Alimentos 

 

 

Crédito para investir no aumento da produção, da produtividade e 

na redução dos custos, elevando a renda familiar. 

 

 

Pronaf Crédito Fundiário 

 

 

Crédito para aquisição de terras e implantação inicial da atividade 

agropecuária. 

 
Fonte: <http://www.bb.com.br/portalbb/page44, 8623,10818,0,0,1,1.bb> 
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Para obter essas linhas de crédito é necessário que o agricultor possua um trabalho 

familiar como base da exploração da propriedade, inclusive indígenas e quilombolas, que 

resida na propriedade ou em local próximo e tenha renda bruta agropecuária anual de até R$ 

110 mil. Não deve possuir/explorar área superior a quatro módulos fiscais. Também poderá 

fazer parte os pescadores artesanais, aqüicultores, maricultores, piscicultores e os extrativistas 

e silvicultores que se adéquam aos requisitos do programa. A comprovação de enquadramento 

ao Programa é feita por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, que é fornecida 

gratuitamente por órgãos ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e exigida para acesso aos financiamentos (BANCO DO BRASIL, 2010). 

 

PRODUÇÃO LEITEIRA 

 

A produção leiteira é composta por produtores especializados e não especializados. Os 

especializados utilizam a atividade leiteira como uma profissão, investindo grande capital na 

qualidade de sua operação e por isso sua produção é considerada de primeira linha. Os nãos 

especializados utilizam a produção leiteira como uma atividade complementar a sua renda 

familiar, investindo pouco na qualidade do produto (BORCHARDT et. al, 2015). 

Aos poucos a produção leiteira vem ganhando espaço no mercado. Segundo dados do 

Banco do Brasil os maiores produtores de leite bovino no mundo são EUA, Índia, China, 

Rússia, Alemanha, Brasil e Nova Zelândia que, juntos, produzem 48% do leite mundial.  

 

Países como China, Índia, Nova Zelândia e Brasil aumentaram significativamente a 

sua produção de leite nos últimos anos, bem como sua participação no cenário 

mundial, enquanto países como França, Alemanha e Rússia diminuíram sua 

produção, o que permitiu que novos países produtores de leite viessem a se 

estabelecer no mercado internacional (BANCO DO BRASIL, p. 15, 2010). 

 

Quando se consideram os 20 países mais produtivos, o volume de produção atinge 

74% do leite mundial. Segundo dados do Banco do Brasil os anos de 2007 e 2008 foram 

caracterizados pela alta do preço do leite em pó no mercado internacional,favorecendo a 

exportação. Com isso o saldo da balança comercial de lácteos, em 2008, foi positivo em 

US$298 milhões. Analisando esses dados percebe-se um grande avanço da produção leiteira 

no mundo, tendo em vista que alguns países ainda dominam esse comércio leiteiro como a 

Comunidade Européia e os Estados Unidos. Porém aos poucos outros países vêm ganhando 

espaço,um exemplo é o Brasil e a China. Com relação ao leite fluído e aos derivados frescos, 

ocupam pouca participação no comércio mundial devido à sua perecibilidade e aos custos de 
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transporte. Mas vem ganhando espaço devido ao leite Longo Vida e a ampliação do comércio 

de queijos. 

 

O Brasil é o sexto produtor mundial de leite, com 1,3 milhões de produtores de leite 

e produção de 27,5 bilhões de litros/ano, movimentando R$ 64 bilhões/ano e 

empregando quatro milhões de pessoas. Tendo como principais produtores os 

Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina, que, em 2008, foram responsáveis por 81,7% do total produzido no País 

(BANCO DO BRASIL, p.15, 2010). 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Existe informação de 

produção de leite em 554 microrregiões, das 558 consideradas pelo Instituto, ou seja, a 

produção leiteira ocorre em quase todo território nacional. É inquestionável a importância da 

pecuária leiteira no desempenho econômico e na geração de empregos no país. A produção de 

leite no Brasil, em 2007, foi estipulada em 26,4 bilhões de litros, gerando um valor bruto da 

produção de em torno de 15 bilhões de reais (ZOCCAL e CARNEIRO, 2008). 

 

Figura 1- Produção Brasileira de Leite 

 

Fonte: IBGE 

 

Na figura acima é notável o crescimento da produção leiteira, visto que com o passar 

dos anos a quantidade de bilhões de litros produzidos pelo país só tem aumentado. Como 

verificado na figura somente no ano de 2014 o país produziu 35 bilhões de litros de leite. 

 O clima predominante no Brasil é o tropical, definido por temperaturas elevadas e 

estações do ano bem estabelecidas, com inverno seco e verão chuvoso. A ausência de chuvas 

no período da seca, unido com o frio nos meses de julho a agosto, é um dos principais 

causadores da queda na produção leiteira na entressafra, causado principalmente pela redução 

disponibilidade e qualidade das pastagens, exigindo assim suplementação do rebanho, 
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principalmente no período da seca, esses fatores influenciam diretamente no volume de leite 

produzido. Que acaba afetando a lucratividade do produtor, diminuindo sua receita reduzindo 

o volume do leite ao mesmo tempo aumentando seus custos de produção (MOREIRA, 2002; 

BANCO DO BRASIL, 2010; MIRANDA et, al, 2008). 

 

Os principais países importadores de lácteos do Brasil (dados de 2006) são 

Venezuela (22%), Angola (10%) e África do Sul (9%); e os principais produtos de 

exportação são o leite condensado e o leite em pó. O leite é um dos produtos mais 

sensíveis no contexto da integração do MERCOSUL e sua competitividade é afetada 

pela política tarifária (BANCO DO BRASIL, p.15, 2010). 

 

Entretanto o sistema da produção de leite no Brasil ainda é considerado de baixa 

lucratividade para o produtor familiar. Apesar de ser o sexto produtor mundial de leite o 

Brasil não pode considerar sua produção leiteira em um modo geral especializada. Devido à 

grande diferença de sistemas de produção, onde pecuária leiteira altamente técnificada 

convive com uma pecuária extrativista, com baixo nível tecnológico e baixa produtividade. 

Estima-se que no Brasil 2,3% das propriedades são leiteiras especializadas. Porém, 90 % dos 

produtores não possuem uma pecuária leiteira especializada (BANCO DO BRASIL, 2010). 

A região Centro-oeste do país aumentou consideravelmente sua produção leiteira nos 

últimos anos sendo destaque no país, em consequência à grande escala de produção de grãos, 

que facilita e reduz os custos com a alimentação do gado (ALVIM, 2006).  

Estudos realizados em Mato Grosso mostram que 58,6% do leite produzido no estado 

são oriundos de cooperativas. Segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato 

Grosso (FAMATO) a pecuária leiteira no Estado de Mato Grosso avançou notavelmente em 

2013, ano em que a cadeia produtiva do leite se estrutura como um todo, refletindo uma 

melhora tanto em quantidade como em qualidade produzida. 

Em Mato-Grosso a produção leiteira ocorre em todos os 141 municípios, verificando 

assim uma importante participação do estado na produção, tendo em vista que Pontes e 

Lacerda é quem mais contribui com a pecuária leiteira, representando 4,6% da produção 

estadual no ano de 2006, outros dez municípios possuem participação relativa superior a 2%. 

A produção de leite e derivados de Mato Grosso apresentou uma exportação total de R$105 

milhões, somente no mercado interno, não havendo registros de exportações ao exterior 

(FARIA e DALLEMOLE2011). 

Segundo o Instituto Mato-Grossense Economia Agropecuária (IMEA) estima-se que o 

rebanho de vacas leiteiras em Mato Grosso seja de 1,2 milhões de cabeças, ocupando em 
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2010, a 10ª posição no ranking da produção de leite no país, correspondendo 2,3% da 

produção nacional.  

No município de Juara-MT segundo dados da Rádio Tucunaré, a cidade produz em 

média 15 mil litros de leite ao dia e a tendência  é aumentar. Os assentamentos na região 

possuem grande dificuldade com a falta de energia, necessitando o uso de motores geradores, 

aumentando assim o seu custo de produção, pois o produtor deve manter o leite a 4°C. 

Acredita-se que o município suporta até 30 a 40 mil litros de leite ao dia com suporte. 

Para auxiliar a produção leiteira no município o SENAR oferece cursos 

profissionalizantes para conhecimentos técnicos, quando bem administrada à atividade é 

rentável. Juara possui o laticínio Multibom que está operando há onze anos no município, no 

começo também passou por dificuldades, mas hoje já se estabilizou. Uma dificuldade que os 

produtores estão encontrando na cidade é quanto à ordenha de leite, as ordenhadeiras 

mecânicas estão sendo mais utilizadas, pois a mão de obra está cara. O leite tirado por 

ordenhadeiras são pagos pelo laticínio 02 (dois) centavos a mais para o produtor. O preço está 

em torno de 0,80 centavos o litro, no período das águas o preço tende a aumentar. Os preços 

pagos dependem da distância do produto, mas o frete e o valor das terras influência, portanto, 

o laticínio considera os custos do produtor para pagar o leite (RADIO TUCUNARÉ, 2014). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o estado de Mato 

Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar 

assinaram um convênio que prevê investimentos de R$ 2 milhões na melhora do transporte de 

leite no Estado, com aquisição de resfriadores e tanques isotérmicos, tendo em vista que a 

conserva do leite e o seu transporte é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo produtor 

no município. (RADIO TUCUNARÉ, 2014). 

Mais de 3,5 mil produtores de leite serão beneficiados com a aquisição dos 

equipamentos, especialmente nas localidades de Cáceres, Mirassol do Oeste, Araputanga, 

Médio Norte, Juara, Tabaporã e municípios mais carentes da Região do Araguaia, como Bom 

Jesus. Atualmente a produção no Estado gira em torno de 2,7 milhões de litros/dia. Com o 

convênio, pode aumentar para 6 milhões de litros/dia. Segundo o ministro Neri Geller “Esse é 

um mecanismo que vai fomentar a agroindústria local e contemplar assentamentos que têm 

nessa atividade a base de sua renda familiar”. (RADIO TUCUNARÉ, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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 A propriedade Retiro da Araputanga encontra-se localizada a 45 Km da zona urbana 

de Juara-MT, seu proprietário Srº Luciano Ferrari trabalha com a produção leiteira como 

fonte da renda de sua família. Casado a 16 (dezesseis) anos com a Srº Vanessa e com dois 

filhos, todos trabalham na propriedade em família a 10 (dez) anos com o gado leiteiro. 

Segundo o Srº Luciano Ferrari o auxílio do PRONAF foi o “ponta pé” inicial para o 

desenvolvimento e ampliação de sua produção, um dos melhores incentivos que um produtor 

rural no começo de seu negócio pode fazer, basta saber administrar e aplicar a ajuda oferecida 

pelo crédito. 

 

Figura 2- Lote de vacas leiteiras/ Placa da propriedade 

 

Fonte: Ferreira (2016) 

 

O produtor explica que no início do negócio procurou o Banco do Brasil em busca de 

saber quais os procedimentos e documentações necessárias para a utilização do PRONAF e lá 

foi orientado a procurar o escritório da EMPAER de Juara-MT para fazer a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF e verificação quanto ao seu enquadramento dentro da linha de crédito. 

 Questionado sobre a burocracia do processo, o produtor afirma que e tudo questão de 

estar com as documentações pessoais e da propriedade em dia, servindo até mesmo de 

incentivo para o produtor buscar trabalhar com seus documentos em ordem já que a ajuda 

oferecida é de grande validade. 
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 O produtor rural conta que na época foi disponibilizado 18 (dezoito) mil reais pelo 

PRONAF que ele investiu na compra de 18 (dezoito) vacas leiteiras dando um impulso inicial 

ao seu negócio. Sobre a forma de pagamento e as taxas de juros do programa, ele afirma que 

as taxas foram mínimas e acessíveis e que o programa proporciona de fato condições para que 

o produtor invista e pague dentro do prazo de pagamento que é viável, tudo questão de saber 

se planejar na produção.  

 Atualmente a família trabalha produzindo diariamente entre 300 a 500 litros de leite 

por dia com o auxílio da ordenhadeira e a mão-de-obra da própria família. A ordenhadeira foi 

adquirida há seis anos e serviu de grande suporte para melhoria na produção e qualidade de 

vida no trabalho da família. Antes da aquisição da ordenhadeira, a família iniciava os 

trabalhos todos os dias a partir das 03:00 horas da manhã para conseguir tirar leite de um 

número reduzido de vacas. Com a ordenha a família inicia os trabalhos todos o dias as 05:00 

horas da manhã e trabalham com lotes de vacas que variam de 40 a 60 vacas dependendo do 

período. A ordenhadeira dá suporte para tirar leite de seis vacas por vez, e além de ser mais 

prático e higiênico ainda rende um lucro de mais R$ 0,02 (dois) centavos por litro de leite/dia, 

o que já gera de R$ 180,00 á R$ 300,00 reais a mais no final do mês. 

 

Figura 3- Processo de ordenha das vacas 

 

Fonte: Ferreira (2016) 
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O leite produzido é resfriado e vendido por R$ 0,86 centavos/litro ao Latícinio 

Multibom. Mensalmente o negócio gera de R$ 7.740,00 reais a R$ 12.900,00 reais por mês, 

mas também gera despesas e custos mensais que variam de R$ 5.000,00 até R$ 6.000,00 reais 

por mês. 

 A família relata que o negócio é bom e produtivo e gera uma boa renda bruta, no 

entanto, se perde uma quantia considerável com as despesas e custos de produção devido ao 

valor dos medicamentos, ao valor da alimentação que a criação exige para uma boa produção, 

a vulnerabilidade da raça leiteira as pragas como carrapatos, e etc. O produtor cita diversos 

exemplos de situações enfrentadas que geram altas despesas como, por exemplo, quando uma 

vaca que produz 10 litros de leite/dia precisa de um medicamento com um custo médio de R$ 

40,00 reais o lucro que seria obtido com seu leite de quase 5 dias vai ser  revertido para pagar 

um gasto que foi necessário para a saúde do animal. 

 No período da seca devido às áreas de pastagem reduzir a produção cai de 500 litros 

por dia para 200 á 300 litros/dia, o que leva o proprietário praticamente a trabalhar somente 

para pagar os gastos que às vezes até sobem nesse período. Para manter um ciclo constante de 

produção, a família trabalha com lotes de vacas leiteiras, dessa forma sempre que há um lote 

vacas esgotando a produção e outro lote de vacas inseminadas parindo no mesmo período, 

iniciando assim um novo ciclo de produção. 

 

Figura 4- Lote de bezerros iniciante/ lote de bezerros esgotando produção 

 

Fonte: Ferreira (2016) 
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Para aumentar a produção o produtor tem investido no melhoramento genético, 

segundo ele uma vaca leiteira simples, resultado de um cruzamento qualquer produz de 5 a 8 

litros/dia enquanto uma vaca resultado da inseminação com um sêmen de genética boa vai 

produzir 10 a 15 litros/dia. Ambas as vacas ocupam o mesmo espaço no seu pasto, assim 

como também se alimentam das mesmas coisas, então convém investir em uma vaca de boa 

genética que aumenta sua produção e consequentemente sua renda.  

No entanto, assim como o lado bom a família também cita as dificuldades encontradas 

como o preço de venda, já que muitos na hora de comprar querem pagar o mesmo preço do 

gado de corte na vaca leiteira de genética melhorada. As inseminações que geram bezerros 

machos da raça leiteira também não convêm para a família que prioriza o nascimento de 

fêmeas para aumentar sua produção. 

 Uma grande dificuldade encontrada pelo produtor é falta de incentivos a produção 

leiteira no município. Ainda são poucos os produtores que investem no melhoramento 

genético e na produção de qualidade. Os produtores sentem falta de uma cooperativa dos 

produtores de leite local que atue em busca de melhores preços tanto para o produto como 

para os custos de produção.  

O produtor também sugere maiores parcerias entre produtores e laticínios para 

melhorias na produção e no mercado leiteiro, e cita a falta de incentivo municipal em relação 

a infraestrutura das estradas para a busca do produto nas propriedade rurais. Para a família é 

muitas vezes desanimador a falta de incentivos na pecuária leiteira do município, pois é um 

mercado forte que cresce já que o leite hoje é um produto essencial. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos com o presente artigo que o PRONAF tem servido de fomento para 

iniciativas dos pequenos produtores em relação a melhorias na produção, assim como também 

foi possível verificar a importância do incentivo para o desenvolvimento econômico dos 

produtores rurais. A produção leiteira é um mercado promissor para o país, no entanto, 

necessita de maior apoio tanto do governo quanto de associações fortes e atuantes para 

consolidação da atividade na economia do país.  

Ainda são muitas as dificuldades enfrentadas pelo produtor, principalmente a nível 

municipal como verificado na pesquisa. Apesar dos grandes avanços com a utilização de 

resfriadores para conservação do leite por mais tempo, a mecanização da mão-de-obra por 
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meio das ordenhas e o melhoramento genético para intensificação da produção é visível a 

insatisfação e anseio do produtor por melhorias. 

A atividade necessita de melhorias em relação aos custos da produção e a falta de 

incentivo por meio de palestras, cursos, e até mesmo leilões relacionados à produção leiteira 

na cidade. Em busca de sanar as dificuldades e somar forças para proporcionar melhorias é 

que o produtor necessita de uma associação atuante para os produtores de leite de Juara-MT, 

dessa forma, podendo crescer e desenvolver a produção de leite como uma atividade 

econômica de peso no município. 
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