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RESUMO 
 

 
Com o aumento das exigências em relação à segurança alimentar 

na cadeia produtiva visando à ampliação dos mercados consumidores, a 
atividade leiteira exige adequação aos padrões que fixam a identidade e a 
qualidade do leite produzido no Brasil. A criação do Programa Nacional de 
Melhoria da Qualidade do Leite – PNMQL, que estabelece normas de 
qualidade para o leite produzido no país, é fruto do planejamento do governo 
brasileiro, que contou com consulta pública para adequação do setor leiteiro e 
ampliação da inserção dos produtos nos mercados nacional e internacional. 
Considerando-se a significância da atividade leiteira para o desenvolvimento 
social e econômico da região de Franca, a presente pesquisa apresentou como 
objetivo compreender a opinião dos pequenos produtores locais sobre a 
influência do PNMQL na produção de leite e no desenvolvimento regional. 
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com onze pequenos 
produtores de leite da região de Franca, sendo dez do sexo masculino e uma 
do sexo feminino. Os produtores pesquisados desenvolvem a atividade leiteira 
há mais de 20 anos, possuem idade média de 45 anos e a maioria não 
completou o primeiro grau escolar. As entrevistas passaram por análise de 
conteúdo manual e, como resultado, foram identificados dez temas. Os dados 
demonstraram que os impactos da implantação do PNMQL na região 
ocorreram em diversas dimensões, tanto por meio da imposição de mudanças 
na infra-estrutura de produção, quanto pela influência na qualidade de vida dos 
produtores rurais. As principais mudanças destacadas na pesquisa foram: a 
passagem do sistema de coleta de leite em latões para o sistema de coleta a 
granel e o monitoramento da qualidade do leite por meio das análises mensais 
realizadas na Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do 
Leite – RBQL. Grande parte das demais mudanças apontadas foi decorrente 
dessas duas principais modificações na produção local de leite. A melhoria da 
qualidade do leite na região de Franca está acontecendo de maneira gradual e 
é ponto fundamental para o aumento da lucratividade dos produtores rurais e a 
ampliação das oportunidades de crescimento da atividade leiteira regional. É 
importante reconhecer os esforços do governo brasileiro na busca desses 
interesses, por meio da elaboração de políticas públicas adequadas, como o 
PNMQL. A compreensão da opinião dos pequenos produtores sobre as 
políticas que os influenciam diretamente poderá servir como subsídio para a 
melhoria da elaboração de políticas públicas para o meio agrícola brasileiro. 

 
 
Palavras-chave:  pequenos produtores de leite; programa nacional de melhoria 
da qualidade do leite; desenvolvimento regional. 
 

 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 

 

As a consequence of the increasing requirements regarding food 
safety in the production chain and aiming at expanding consumer markets, the 
milk production is in a process of adaptation in order to increase the quality of 
the milk produced in Brazil. The creation of the National Program for Milk 
Quality Improvement (PNMQL), establishing quality standards for the milk 
produced in the country, is a result of the government planning, after public 
consultation, with the purpose to adapt the milk sector and increase the 
introduction of dairy products in national and international markets. Considering 
the importance of milk production to the social and economic development of 
the region of Franca, state of São Paulo, Brazil, this study aimed at 
understanding the opinion of small dairy producers about the influence of 
PNMQL in milk production and in regional development. Data were collected 
through semi-structured interviews with eleven small producers of milk from the 
region of Franca. Ten of them were men and one woman. In average, 
participants develop this activity for more than 20 years, are 25 years old and 
did not complete elementary school. The interviews were transcribed and 
analyzed through content analysis and as a result ten themes were identified. 
Data showed the impacts of PNMQL implementation in the region in different 
dimensions, as it imposed changes in production infra-structure as well as in the 
quality of life of rural producers. The main changes found were: the system of 
milk collection through bulk tanks and the monitoring of milk quality trough 
monthly analysis of samples performed by the Brazilian Network of Laboratories 
for Milk Quality Control - RBQL. Several other changes were consequences of 
these two main transformations in local milk production. The improvement of 
milk quality in the region of Franca is gradually occurring and is a fundamental 
issue to increase the profit of rural producers as well as to expand growth 
opportunities. It is also relevant to recognize government efforts to design and 
implement public policies, such as PNMQL. Understanding the opinion of small 
milk producers about the policies which directly influence them may be the 
basis for improving the design of public policies for agriculture in Brazil. 
 
 
Keywords : small milk producers; national program for milk quality 
improvement; regional development. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O agronegócio brasileiro, especialmente a cadeia produtiva do 

leite, possui fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, devido a sua grande capacidade de produção com custos 

relativamente baixos e geração de empregos, contribuindo para a diminuição 

do êxodo rural e da exclusão social.  

No entanto, a produção e a industrialização do leite 

tradicionalmente tiveram uma fiscalização precária, em função de leis nacionais 

pouco abrangentes. Para corrigir tal problema, que restringia a ampliação do 

comércio de lácteos brasileiros, em 2002 foi lançado o Programa Nacional de 

Melhoria da Qualidade do Leite – PNMQL, uma política pública setorial que 

normatiza a produção e industrialização do leite e prevê, até 2012, a 

adequação da qualidade do produto em todo o território nacional. 

Em 1998 o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – 

MAPA iniciou uma discussão nacional envolvendo os setores científicos e 

econômicos da área leiteira, na busca de alternativas para qualificar o produto, 

visando o aumento da competitividade e a modernização do setor leiteiro no 

país. A versão definitiva das novas normas de produção leiteira foi publicada na 

Instrução Normativa 51 (MAPA, 2002), que determinou os regulamentos 

técnicos para a produção, identidade e qualidade do leite brasileiro, bem como 

a sua coleta e transporte a granel. 

Para possibilitar a sua adequada implantação, a IN 51 estabelece 

mudanças gradativas e regionalizadas, estipulando prazos compatíveis para a 

adequação de cada região brasileira aos novos parâmetros de qualidade do 

leite. A expectativa é que, em aproximadamente dez anos, o leite produzido no 

Brasil atenda às exigências normativas atualmente em uso na União Européia 

e em países como Austrália, Japão e Nova Zelândia. 

Com a proposta de promover a melhoria da qualidade da 

produção leiteira brasileira, o PNMQL exige mudanças estruturais na indústria 

de lácteos e também nas propriedades leiteiras. Estas, de acordo com a região 

brasileira e também com as condições econômico-financeiras dos produtores 

rurais envolvidos, apresentam diversas limitações para o cumprimento da IN 
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51. A grande heterogeneidade existente na produção leiteira brasileira resulta 

em grau diferenciado de capacidade de resposta às novas exigências do 

PNMQL, com maior dificuldade para os pequenos produtores rurais.  

Nesse contexto, este estudo buscou investigar como os pequenos 

produtores de leite da região de Franca compreendem a influência do PNMQL 

na produção local de leite e no desenvolvimento regional.  

A presente pesquisa possui relevância, já que a atividade leiteira 

contribui com o processo de desenvolvimento socioeconômico da região de 

Franca e justifica-se em função da escassez de estudos sobre a opinião dos 

pequenos produtores rurais com relação às políticas públicas que atingem o 

setor agrícola. Poucas investigações foram realizadas até o momento no 

sentido de verificar as políticas agrícolas brasileiras do ponto de vista dos 

pequenos produtores rurais, os quais são diretamente afetados por elas.  

Nesse sentido, é possível que os pequenos produtores de leite, 

grandes interessados nas formulações governamentais voltadas ao setor, não 

tenham sido devidamente ouvidos e diante desta realidade, é de suma 

importância compreender a opinião dos sujeitos diretamente influenciados 

pelas medidas legislativas e políticas que afetam os negócios do leite brasileiro. 

Entende-se que a implementação de políticas públicas setoriais ganha maior 

sentido a partir do momento em que há o envolvimento dos atores sociais na 

concretização das exigências propostas. 

Ainda, a produção de leite na região de Franca, para ser realizada 

de forma empresarial, buscando competitividade mercadológica, exige 

adequação aos padrões do PNMQL, com vistas à sobrevivência da atividade 

na região. Segundo Olival et al. (2004a) é importante avaliar o nível de 

conhecimento atual dos pequenos produtores sobre as exigências relacionadas 

à produção de leite de alta qualidade, tendo em vista que ainda são escassos 

os dados referentes à pequena produção, bem como a viabilidade dos 

pequenos produtores de atingirem os parâmetros estabelecidos pela IN 51.  

Dessa forma, no primeiro capítulo, é apresentado o conceito de 

desenvolvimento e o panorama do agronegócio brasileiro, demonstrando sua 

importância econômica, social e sua relação com o desenvolvimento do país.  

O segundo capítulo traz uma contextualização das políticas públicas agrícolas 

brasileiras, apresentando as transformações da agricultura com base nas 
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mudanças da economia global e destacando a importância da elaboração de 

políticas regulamentadoras (como o PNMQL), para colocar o Brasil em 

paridade com os demais países, com base em regras internacionais de 

comércio. No terceiro capítulo são detalhadas as normas exigidas pelo 

PNMQL, cujo objetivo é a modernização, a segurança alimentar e a maior 

competitividade do setor lácteo brasileiro, visando a ampliação dos mercados 

nacional e internacional. O quarto capítulo descreve a produção de leite da 

região de Franca-SP e apresenta dados da produção local e a importância da 

atividade leiteira para o desenvolvimento desta região do Estado de São Paulo. 

O quinto capítulo relata a metodologia adotada para a realização da pesquisa e 

análise dos dados. Finalmente, o sexto capítulo apresenta a discussão dos 

resultados obtidos na pesquisa, os quais possibilitaram a compreensão da 

opinião dos pequenos produtores de leite da região de Franca com relação às 

mudanças ocorridas nas propriedades e na rotina operacional da produção de 

leite após a implantação do PNMQL.  
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1 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E DESENVOLVIMENTO  

 

 

1.1 SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

 

 

A busca por regras positivas que estimulem o direito ao 

desenvolvimento dos países consolida-se com a criação da Organização das 

Nações Unidas – ONU em 1945, cuja finalidade permanente é a manutenção e 

o melhoramento dos níveis de qualidade de vida dos seres humanos, com o 

propósito de contribuir para a construção do desenvolvimento em todos os 

sentidos do termo (OLIVEIRA, 2002). A fundação da ONU ocorreu em um 

contexto de pós-segunda guerra mundial, quando da extrema ruptura do 

respeito aos direitos humanos e teve como objetivo inicial a reconstrução 

destes direitos, no sentido de promover o progresso social e a melhoria nos 

padrões de vida das pessoas. 

De acordo com seu tratado constitutivo e desde a sua criação, a 

ONU está empenhada em promover o crescimento e melhorar a qualidade de 

vida; utilizar as instituições internacionais para promoção do avanço econômico 

e social; conseguir cooperação internacional necessária para resolver os 

problemas internacionais de ordem econômica, social, cultural ou de caráter 

humanitário; e promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as 

liberdades fundamentais de toda a população do globo, sem distinção de raça, 

credo, sexo, idioma ou cor (OLIVEIRA, 2002). 

Nessa perspectiva, em 1986, a ONU aprovou a Declaração sobre 

o Direito ao Desenvolvimento. Nos preâmbulos deste documento o 

desenvolvimento é reconhecido como: 

[...] um processo econômico, social, cultural e político abrangente, 
que visa o constante incremento do bem-estar de toda a população e 
de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e 
significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos 
benefícios daí resultantes. 

 

Nesse contexto, a ONU confirma que o direito ao 

desenvolvimento é um direito humano inalienável e que a igualdade de 

oportunidades para o desenvolvimento é uma prerrogativa tanto das nações 
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quanto dos indivíduos que compõem as nações. Sendo assim, toda pessoa e 

todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar.  

No Brasil, a Constituição de 1988, fruto de mobilização popular 

para romper as bases do regime ditatorial anterior, absorveu os princípios da 

Declaração da ONU e proporcionou evolução na definição de políticas públicas, 

delineando o seu regime constitucional.  

Contudo, ao se analisar os modelos de desenvolvimento que 

nortearam as políticas públicas nacionais, em um primeiro momento, o conceito 

de desenvolvimento esteve atrelado à idéia de crescimento econômico 

(DENARDI et al., 2000) e prova disso é que os indicadores que mediam o 

desenvolvimento eram o Produto Interno Bruto - PIB e o PIB per capita. No 

entanto e como estipulado na Declaração de 1986, o desenvolvimento deve ser 

considerado como um processo complexo de mudanças e transformações de 

ordem econômica, política e, principalmente, humana e social.  

O desenvolvimento, na sua forma integral, não se limita ao 

processo de expansão quantitativa da economia, mas inclui o movimento de 

transformação qualitativa da sociedade e manutenção do equilíbrio entre as 

forças produtivas. De acordo com Furtado (1983, p. 78), “o conceito de 

desenvolvimento compreende a idéia de crescimento, superando-a”. 

O desenvolvimento, na visão de Furtado (1983), refere-se ao 

crescimento acompanhado de mudanças estruturais, ou seja, alterações nas 

relações internas do sistema econômico. Portanto, crescimento pode ser 

conceituado como uma simples variação quantitativa do produto, enquanto o 

desenvolvimento é caracterizado por mudanças qualitativas no modo de vida 

das pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas. 

Dessa forma, o desenvolvimento de uma localidade deve resultar 

do crescimento econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou 

seja, deve incluir alterações na composição do produto e alocação de recursos 

pelos diferentes setores da economia, visando melhorar os indicadores de 

bem-estar econômico e social como pobreza, desemprego, saúde, 

alimentação, educação, moradia, entre outros (VASCONCELLOS e GARCIA, 

1998). 
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A ampliação do produto é importante, mas não traz por si só 

desenvolvimento. Para que o desenvolvimento ocorra deve-se considerar, 

concomitantemente, a distribuição de renda, saúde, educação, meio ambiente, 

liberdade, lazer, dentre outras variáveis que podem afetar a qualidade de vida 

da sociedade. 

Sandroni (1994) também argumenta que o desenvolvimento 

depende das características de cada país ou região, isto é, depende do seu 

passado histórico, da posição e extensão geográficas, das condições 

demográficas, da cultura e dos recursos humanos e naturais que possui. 

Nos anos seguintes à segunda guerra mundial, especialmente a 

partir da década de 50, em um contexto de guerra fria e acelerado crescimento 

econômico, o tema “desenvolvimento” passou a ser amplamente debatido e 

estimulou diversas iniciativas em todos os países. O desenvolvimento rural, 

como subtema imediatamente derivado, foi igualmente um dos grandes 

motores das políticas governamentais e dos interesses sociais de diversos 

países, pois, na época, muitos países atualmente considerados desenvolvidos 

ainda mantinham parcelas significativas de sua população envolvidas em 

atividades agrícolas ou habitando áreas rurais. Nos demais países, 

praticamente a totalidade da população estava envolvida diretamente ou 

indiretamente com atividades rurais. Da mesma forma, era ainda significativo o 

peso econômico da agricultura nas contas nacionais, mesmo em países que 

formavam o bloco mais avançado (NAVARRO, 2001). 

Sendo assim, a partir da década de 1990, com o processo de 

intensificação da globalização, as motivações para o reaparecimento do debate 

sobre o desenvolvimento, e também sobre desenvolvimento rural, modificaram-

se, caracterizando-se por uma percepção sobre a aparente impossibilidade do 

desenvolvimento equitativo de todas as nações do globo ou as suas imensas 

dificuldades de materialização, reavivando o crescente interesse pelo tema 

(NAVARRO, 2001). 

Ressalta-se também que a transformação da sociedade 

internacional em uma sociedade global não resolveu os problemas sociais e 

econômicos, mas, ao contrário, tem contribuído para aumentar ainda mais as 

diferenças entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, 

levando muitas vezes ao crescimento da pobreza e da exclusão social 
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(CAMPANHOLA e GRAZIANO DA SILVA, 2000). Nesse quadro de mudanças 

rápidas, profundas e inéditas, o tema desenvolvimento - e também o 

desenvolvimento rural, especialmente dos países “subdesenvolvidos” ou “em 

desenvolvimento” - gradualmente reapareceu nos debates e nas disputas 

sociais, agora em escala global (NAVARRO, 2001).  

Navarro (2001) apresenta, ainda, diferenças conceituais sobre 

algumas expressões com distintos significados que são utilizadas para 

designar desenvolvimento rural. Para o autor, a expressão desenvolvimento 

agrícola ou agropecuário refere-se exclusivamente às condições da produção 

agrícola ou agropecuária, no sentido estritamente produtivo, identificando suas 

tendências em um dado período de tempo. Refere-se, portanto, à base 

propriamente material da produção agropecuária, como por exemplo área 

plantada, produtividade, formatos tecnológicos, economicidade, uso do trabalho 

como fator de produção, entre outros aspectos produtivos. 

Já o termo desenvolvimento agrário refere-se a interpretações 

acerca do mundo rural em suas relações com a sociedade, em todas as suas 

dimensões, e não apenas à estrutura agrícola, ao longo de um dado período de 

tempo. As condições próprias da produção, ou seja, o desenvolvimento 

agrícola,  constituem apenas uma faceta, mas a análise centra-se usualmente 

também nas instituições, nas políticas do período, nas disputas entre classes, 

nas condições de acesso e uso da terra, nas relações de trabalho e suas 

mudanças, nos conflitos sociais, nos mercados, entre outros aspectos 

(NAVARRO, 2001). 

Ainda de acordo com Navarro (2001), a expressão 

desenvolvimento rural se diferencia das anteriores pois trata-se de uma ação 

previamente articulada que induz mudanças em um determinado ambiente 

rural. Em conseqüência, o Estado em todos os seus níveis (nacional, estadual 

ou municipal) sempre esteve à frente de qualquer proposta de desenvolvimento 

rural, como seu agente principal e é a única esfera da sociedade com 

legitimidade política para propor e impor mecanismos amplos e deliberados 

para a mudança social. O Estado se utiliza, para tanto, de estratégias pré-

estabelecidas, com metas definidas, metodologias de implementação, lógica 

operacional e as demais características específicas de projetos e ações 

governamentais para a promoção do desenvolvimento rural (NAVARRO, 2001). 
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O conceito de desenvolvimento rural altera-se ao longo do tempo, 

influenciado por diversas conjunturas e, principalmente, pelos novos 

condicionantes que o desenvolvimento geral da economia e da vida social 

gradualmente impõe às famílias e às atividades rurais.  

Para que o desenvolvimento rural efetivamente ocorra é 

necessário um conjunto de recursos naturais e culturais disponíveis localmente 

que podem ser potencializados para promover o desenvolvimento local. A 

expressão desenvolvimento local surgiu no final do século XX e deriva de duas 

grandes mudanças deste período. Primeiramente a multiplicação das 

Organizações Não Governamentais – ONG’s que, por atuarem normalmente 

em ambientes geograficamente mais restritos (a região ou o município), 

lentamente instituíram seu raio de atuação em tais ambientes e, em 

decorrência, criaram uma estratégia de ação local, que se tornou ainda mais 

acentuada por oposição, quando os impactos dos processos globalizantes se 

aceleraram. A outra mudança refere-se aos processos de descentralização em 

curso em muitos continentes – a América Latina em particular e o Brasil, em 

especial. Esta transferência de responsabilidades de Estados, antes tão 

centralizados, valorizou crescentemente o "local". É a convergência desses 

fatores, portanto, que tem introduzido o desenvolvimento local como uma 

noção que gradualmente passa a ser orientadora de diversas iniciativas, 

governamentais ou não (NAVARRO, 2001). 

Ressalta-se que as fronteiras entre as expressões mencionadas 

não são inteiramente fracionadas e os seus significados se interpenetram. 

Assim, é sempre necessário analisar corretamente o desenvolvimento agrícola 

para interpretar o desenvolvimento agrário de determinado país ou região, o 

que permitirá construir uma estratégia de desenvolvimento rural. Além disso, 

sob tal estratégia, um conjunto de iniciativas no plano local será igualmente 

imprescindível para que se atinja o pleno desenvolvimento (NAVARRO, 2001). 

Nesse contexto, quando se pensa o desenvolvimento, este deve ser visto de 

maneira abrangente, entrecruzando todas as idéias.   

No âmbito do desenvolvimento regional ou local, as relações 

estabelecidas são mais próximas e a complexidade desse tipo de 

desenvolvimento está na combinação das dimensões espacial, social e 

individual. O desenvolvimento de uma localidade se deve então, à 
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transformação do território em sujeito coletivo, em um processo de 

fortalecimento da sociedade civil, entendida como indivíduos, comunidade e 

região.  A região é definida, para Boisier (2001), como um território organizado, 

que tem em si os fatores reais ou potenciais de seu próprio desenvolvimento. 

O desenvolvimento local tem como ponto central a convergência 

e a interação. É um processo em que a própria localidade atua ativamente na 

formação de estratégias que influenciam sua dinâmica de desenvolvimento. O 

local ou a região não são apenas receptores passivos das determinações 

governamentais ou de grandes empresas, por exemplo. A interação entre os 

atores públicos e privados de uma localidade é fundamental para gerar a 

sinergia necessária para o processo de desenvolvimento e o papel dos atores 

locais e as formas de capital intangível também têm importância relevante. É 

um projeto coletivo de desenvolvimento realizado de “dentro para fora”, ou seja, 

de desenvolvimento endógeno (PIMENTEL, 2008). 

A formulação de políticas públicas desenvolvimentistas para a 

área econômica, social ou ambiental de uma localidade, seja através da 

iniciativa governamental ou da participação de atores como ONG’s, instituições 

de pesquisa ou universidades deve ser o principal meio para que as mudanças 

necessárias se realizem e promovam o amplo desenvolvimento.  

No Brasil, verifica-se a não existência de uma tradição 

consolidada de análise das políticas públicas para o mundo rural, que 

investigue amplamente as iniciativas dedicadas ao desenvolvimento rural, não 

apenas com relação aos seus impactos, mas igualmente quanto à sua 

racionalidade e estratégia operacional (NAVARRO, 2001).  

Tendo em vista a revisão do papel do Estado quanto ao seu nível 

de intervenção nos diferentes setores, assim como a necessidade de se gerar 

novos conceitos de política para o planejamento do meio rural, o envolvimento 

dos atores sociais beneficiários desse processo mostra-se como fundamental 

para o seu desenvolvimento. 

De acordo com Campanhola e Graziano da Silva (2000), não há 

uma saída única para o desenvolvimento de uma localidade. Qualquer 

programa ou projeto de desenvolvimento deve respeitar as particularidades 

locais — sociais, culturais, econômicas e ambientais —, de modo a não 

agravar as desigualdades regionais. É no nível local que as peculiaridades se 
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expressam, que os atores sociais interagem, que as políticas públicas se 

viabilizam, enfim que as ações efetivamente se realizam. O processo de 

desenvolvimento local traz consigo novas perspectivas de adequação das 

políticas públicas nacionais às peculiaridades regionais, e dos espaços urbanos 

e rurais, em sua dimensão física, econômica, social e cultural, respeitando, 

portanto, todos os preceitos do desenvolvimento (CAMPANHOLA e 

GRAZIANO DA SILVA, 2000).  

Para estes autores, as ações políticas visando o 

desenvolvimento, desde que conduzidas com a participação e colaboração dos 

diferentes segmentos representados da sociedade, podem ter papel 

preponderante no compartilhamento de oportunidades e responsabilidades, 

com conseqüente diminuição da acentuada desigualdade social presente no 

país. 

Segundo Campanhola e Graziano da Silva (1999), o 

desenvolvimento deve ser acima de tudo um processo de reconstrução social, 

que deve se dar “de baixo para cima” e contar com a colaboração efetiva dos 

atores sociais. Selin e Chavez (1995, p.190) citados por Campanhola e 

Graziano da Silva (2000) afirmam que: “colaboração implica o processo de 

decisão comum para a solução de problemas, onde o poder é compartilhado, e 

os atores – indivíduos, grupos e organizações formais - assumem 

responsabilidades coletivas por suas ações e subseqüentes resultados dessas 

ações”. 

Ainda de acordo com Campanhola e Graziano da Silva (2000), 

não há regras ou modelos predeterminados para a definição dos objetivos e 

metas que conduzam ao desenvolvimento, pois este é, em essência, um 

processo de construção coletiva, em que prevalecem as necessidades sociais 

e culturais, mas que devem estar sincronizadas com as oportunidades de 

desenvolvimento, tanto nos aspectos econômicos da inserção no mercado 

(nacional e internacional), como no capital humano disponível e nos recursos 

naturais existentes. Nesse cenário, surgem novos temas na agenda política 

agrária e de desenvolvimento rural que vão muito além da produção 

agropecuária propriamente dita, quais sejam: a geração e a manutenção do 

emprego, a eqüidade na distribuição dos recursos gerados pelo setor, o 
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aperfeiçoamento da qualidade dos produtos agropecuários, o manejo e a 

proteção do meio ambiente. 

 

 

1.2 O AGRONEGÓCIO E O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 
 

 

A formação da estrutura econômica brasileira, com suas 

implicações sociais, políticas e culturais possui fortes raízes no agronegócio. A 

ocupação do território brasileiro, iniciada durante o século XVI e apoiada na 

doação de terras por intermédio de sesmarias, monocultura da cana-de-açúcar 

e no regime escravocrata, foi responsável pela expansão do latifúndio e pela 

formação da estrutura econômica, política e social existente até os dias atuais 

(FURTADO, 2003). 

Desde a época da colonização, o crescimento do Brasil está 

ligado a vários ciclos agroindustriais, como a cana-de-açúcar com grande 

desenvolvimento no Nordeste; a borracha da região amazônica que 

transformou Manaus numa metrópole mundial no início do século XX; logo 

depois, o café tornou-se a mais importante fonte de poupança interna e o 

principal financiador do processo de industrialização brasileira e mais 

recentemente a soja ganhou destaque como importante commodity brasileira 

de exportação (REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O 

INVESTIMENTO, 2009). 

O Brasil detém a quinta posição em área total, com 8.547.403 

km2, perdendo apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. É um 

país que possui uma grande área disponível para a agricultura, em torno de 

70% de seu território, mas apenas 14% desta área é explorada (PESSOA e 

CUNHA, 2003). Nesse sentido, é um país com grande vocação para o 

agronegócio, em face de suas características e diversidades, tanto de clima 

quanto de solo, possuindo áreas agricultáveis altamente férteis e ainda 

inexploradas. Para Furtado (1992), em poucas áreas do mundo a relação 

homem/recursos naturais, inclusive solo e água para a agricultura, é tão 

favorável como no Brasil.  



 28 

Segundo Rodrigues (2006), o Brasil possui 22% das terras 

agricultáveis do mundo, além de acesso à elevada tecnologia utilizada no 

campo, dados estes que fazem do agronegócio brasileiro um setor moderno, 

eficiente e competitivo no cenário internacional.  

O agronegócio é considerado hoje a principal locomotiva da 

economia brasileira e responde por um em cada três reais gerados no país 

(MAPA, 2009). Pode-se considerar que é um setor competitivo pela sua 

capacidade de produzir os mais diversos produtos para o abastecimento de 

mercados nacionais e internacionais.    

O agronegócio brasileiro participa, assim, do processo de 

crescimento e desenvolvimento do país por meio de atividades realizadas no 

conjunto de cadeias produtivas que movimentam a agricultura e a pecuária das 

várias regiões brasileiras. O conceito de agronegócio (ARAÚJO et al., 1990) 

deriva da necessidade de ampliar a abrangência do significado histórico da 

palavra agricultura e incorpora a dimensão tecnológica como vetor fundamental 

da alta competitividade do setor. 

Davis e Goldberg (1957) definem o agronegócio como sendo “a 

soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; 

das operações de produção na fazenda; do armazenamento, processamento e 

distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles”. Este 

conceito procura abarcar todos os vínculos intersetoriais do setor agrícola, 

deslocando o centro de análise de dentro para fora da fazenda, substituindo a 

análise parcial dos estudos sobre economia agrícola pela análise sistêmica da 

agricultura.  

Ainda, agronegócio, de acordo com Batalha (2001), é o conjunto 

de negócios relacionados à agricultura sob o ponto de vista econômico. Os 

elementos do agronegócio englobam os fornecedores de bens e serviços à 

agricultura, os produtores agropecuários empresariais e familiares, os 

processadores, transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no 

fluxo de produtos agropecuários, até o consumidor final. Participam, também, 

os agentes que operam na logística e que afetam e coordenam o fluxo de 

produtos, tais como governo, mercados, as entidades comerciais, financeiras e 

de serviços, com inter-relacionamentos complexos e abrangentes dentro desse 

sistema. Os impactos das atividades sobre o meio ambiente, incluindo os 



 29 

resíduos líquidos, sólidos e gasosos, são aspectos importantes do agronegócio 

que também devem ser considerados. 

Nesse contexto, até mesmo a agricultura familiar tem extrapolado 

os limites físicos da propriedade e depende cada vez mais de insumos 

adquiridos fora da fazenda. Dessa forma, a decisão de o quê, quanto e como 

produzir está fortemente relacionada ao mercado consumidor. Há diferentes 

agentes no processo produtivo, inclusive o agricultor, em uma permanente 

negociação de quantidades e preços. 

De acordo com Guanziroli (2006), o agronegócio, entendido como 

a soma dos setores produtivos com os de processamento do produto final e os 

de fabricação de insumos, responde por quase um terço do PIB do Brasil e por 

valor semelhante das exportações totais do país. 

Em 2008, com base na Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil – CNA (2008), o setor do agronegócio foi responsável por 28% do PIB 

nacional, 37% de empregos diretos e indiretos e 37% das exportações 

brasileiras. 

O país é o 4º maior exportador mundial de produtos do 

agronegócio e tem cerca de 60% de sua balança comercial voltada para esse 

setor. Os dados do Quadro 1 revelam que a agricultura contribuiu 

decisivamente para as exportações com saldo comercial setorial positivo da 

ordem de US$ 40,18 bilhões em 2006 e de 49,7 bilhões em 2007 (MAPA, 

2009c), demonstrando o superávit do agronegócio brasileiro e atestando sua 

importância na geração de divisas para o país. O crescimento do superávit do 

ano 2000 até 2007 foi de 235%.  
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Quadro 1.  Balança comercial do agronegócio brasileiro (US$ bilhões) 

PERÍODO 
EXPORTAÇÕES 

(US$ bilhões) 

IMPORTAÇÕES 

(US$ bilhões) 

SALDO     

(US$ bilhões) 

2000 20.610 5.799 14.811 

2001 23.863 4.847 19.016 

2002 24.839 4.492 20.347 

2003 30.639 4.791 25.848 

2004 39.015 4.881 34.134 

2005 42.000 5.000 37.000 

2006 52.040 11.860 40.180 

2007 58.400 8.700 49.700 

2008 69.400 11.200 58.200 

          Fonte: MAPA (2009c). 

 

Observa-se, portanto, que produtos oriundos do complexo de soja 

(grãos, farelo e óleo), carnes (frango, boi e porco) e derivados de animais, 

açúcar e álcool, suco de laranja, madeira (papel, celulose e outros), café (grãos 

e solúvel), chá, fumo, tabaco, algodão e fibras têxteis vegetais, frutas e 

derivados, hortaliças, cereais e derivados e a borracha natural são itens 

importantes da pauta de exportação brasileira (VILARINHO, 2006). O principal 

mercado de destino das exportações agropecuárias é a União Européia, que 

participa com 45% do total das vendas externas brasileiras. O continente 

asiático é o segundo, participando com 16% e o MERCOSUL com 5% do total 

das exportações da agropecuária brasileira (CNA, 2008). 

Em suma, o setor do agronegócio coloca o Brasil entre os dez 

maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo, conforme dados 

da Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO (2000). Em 

2003, as exportações do agronegócio brasileiro somaram mais de US$ 30 

bilhões, o que significa 42% do total das exportações brasileiras durante aquele 

ano.  

É importante destacar que o Brasil não subsidia a sua produção 

agropecuária e com isso disputa de forma relativamente desigual o comércio 

internacional desses produtos, gerando problemas de competitividade com os 

países que dispõem de subsídios para a agropecuária. O principal impasse da 

atual rodada Doha na Organização Mundial do Comércio – OMC refere-se aos 
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subsídios agrícolas. De um lado, os países ricos querem maior acesso aos 

mercados de bens e serviços dos países em desenvolvimento; de outro, estes 

últimos querem em troca mais espaço para seus produtos agrícolas nos 

mercados dos países ricos, por meio da eliminação de subsídios, reforma dos 

mecanismos de crédito oferecidos pelos países ricos à produção agrícola para 

exportação e para a produção doméstica e o corte de tarifas de importação 

(ALBUQUERQUE, 2008).  

Mesmo com a existência desse impasse internacional desde 

2001, de acordo com indicadores da Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD, o Brasil será o maior país agrícola 

do mundo em dez anos. Nesse período, o aumento da competitividade do 

agronegócio brasileiro dependerá essencialmente do aperfeiçoamento da 

qualidade dos produtos agropecuários e do apoio do governo para o 

incremento e viabilização das exportações. 

As crescentes exigências dos consumidores indicam pressão 

constante por novos atributos de qualidade e sanidade dos produtos, 

classificação, rotulagem, certificação, rastreabilidade e outras exigências para a 

permanência e expansão dos mercados. Verifica-se que as questões sanitárias 

têm sido utilizadas, cada vez mais, como barreiras restritivas ao comércio 

internacional e, como grande exportador de alimentos, este tema passa a ser 

de suma prioridade para o Brasil. 

De acordo com a CNA (2006), em 2005, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou alterações no setor de produção 

agropecuária, que incluem medidas para a remoção das barreiras aos produtos 

e serviços brasileiros no mercado externo e contemplam as questões de defesa 

sanitária vegetal e animal, não previstas anteriormente. Também propôs a 

atuação de câmaras setoriais e temáticas e determinou que os índices de 

produtividade devem ser fixados a partir de estudos realizados pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, com aprovação do MAPA e 

do plenário do Conselho Nacional de Política Agrícola. 

Em decorrência de os países tenderem a ampliar o leque de 

restrições, sejam elas referentes à questões sanitárias, religiosas, qualidade 

dos processos produtivos, controle dos perigos físicos, químicos e biológicos 

nos alimentos, preservação do meio ambiente, critérios para o bem-estar 
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animal e atenção aos protocolos oficiais e privados de produção, a tendência é 

para o incremento substancial das barreiras não-tarifárias ou técnicas, tanto na 

esfera pública quanto por pressão direta dos consumidores e empresas 

privadas (VALOIS, 2007). Essas barreiras não-tarifárias já fazem parte do 

cotidiano do comércio agrícola internacional e exigem profissionalismo e 

conteúdo técnico para um diálogo aberto e justo entre os países, com o 

estabelecimento de um forte programa de segurança biológica, além da maior 

coordenação pública e privada (VALOIS, 2007).  

Dessa maneira, os países exportadores de produtos 

agropecuários, incluindo o Brasil, terão que se esmerar na correta aplicação 

das boas práticas agrícolas/agropecuárias – BPA e de fabricação – BPF, para 

a produção de alimentos seguros, isto é, aqueles que foram objeto de rígido 

controle de perigos significativos ao longo de toda a cadeia produtiva através 

de medidas sanitárias e aplicação dos princípios de análise de perigos e pontos 

críticos de controle – APPCC. 

Quanto à política agrícola brasileira, esta se assenta sobre os 

pilares do fortalecimento da renda agrícola, crédito e pesquisa agropecuária. 

Temas como análise de riscos, mudanças climáticas, controle de espécies 

invasoras exóticas danosas à agropecuária, sanidade animal e vegetal, 

segurança dos alimentos e inserção mercadológica internacional precisam de 

continuada sustentação na agenda nacional de elaboração de políticas 

públicas nos próximos anos, para o pleno sucesso do agronegócio empresarial 

e familiar (VALOIS, 2007). O uso sustentável da biodiversidade1 e da 

agrobiodiversidade2 também merecem atenção especial, pois são vantagens 

competitivas brasileiras, considerando os devidos cuidados com o meio 

ambiente e com os seres humanos. 

É necessário, ainda, ressaltar a relevância da agropecuária como 

atividade para fixar o homem no campo, reduzindo as pressões sociais nos 

centros urbanos e contribuindo para minimização do desemprego e da 

                                                 
1 O termo biodiversidade refere-se à variedade natural de espécies animais e vegetais 
existentes no planeta. A biodiversidade varia com as diferentes regiões ecológicas, sendo 
maior nas regiões tropicais do que nas regiões de clima temperado (PASA, 2008).  
 
2 Agrobiodiversidade refere-se à diversidade de espécies em âmbito agrícola (SANTILLI, 2009). 
O Brasil possui grande agrobiodiversidade, pois o clima tropical possibilita a exploração de 
diversos tipos de culturas animais e vegetais. 
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exclusão social no país. A agricultura é o setor econômico que mais ocupa 

mão-de-obra, ao redor de 17 milhões de pessoas, que somados aos 10 

milhões dos demais componentes do agronegócio, representam 27 milhões de 

pessoas, no total (CONTINI, 2001). Nas regiões menos desenvolvidas do país, 

os setores da agricultura, da agroindustrialização e de áreas correlatas são 

importantes para o crescimento da renda e do emprego (REDE NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO, 2009). 

Para a atualidade do agronegócio é primordial considerar a 

junção da produção e da produtividade com a sustentabilidade, considerando 

um enfoque sistêmico com multifuncionalidade, ou seja, o conjunto das 

contribuições do agronegócio familiar e empresarial para o desenvolvimento 

econômico, social, cultural, ético e comercial de determinada região, com a 

visão do compromisso ambiental e da transparência política (VALOIS, 2007). 

Esse deve ser o compromisso do agronegócio para o desenvolvimento 

regional.  

Com base no exposto, compreende-se que o agronegócio 

participa do processo de crescimento e desenvolvimento do país. O 

agronegócio brasileiro possui crescente significância, pois produz alimentos, 

gera milhões de empregos, além de diversificar e aumentar consideravelmente 

as exportações brasileiras. Por essa grande importância das atividades 

agropecuárias para o país, há urgente necessidade de adequação dos 

produtos do agronegócio brasileiro às exigências e normas exigidas 

internacionalmente. Da mesma forma, deve-se centralizar esforços na 

agregação de valor aos produtos agropecuários e investimentos para a 

melhoria da qualidade dos produtos e processos, para que o Brasil possa 

realizar plenamente todo seu potencial para o agronegócio. 

Especificamente no agronegócio do leite, o Brasil é o sexto maior 

produtor mundial, com aproximadamente 26,1 bilhões de litros. Nos últimos 10 

anos, a produção brasileira aumentou 40%, passando de 18,7 bilhões de litros 

em 1997 para 26,1 bilhões de litros em 2007 (MAPA, 2009). No mesmo 

período, a produção mundial cresceu 19,5%, ou seja, a expansão da oferta de 

leite no Brasil foi duas vezes superior à média mundial.  
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Os seis Estados de maior produção do país são, em ordem: 

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

(Quadro 2) e respondem por 73% da oferta brasileira (EMBRAPA, 2010a). 

 

Quadro 2.  Produção brasileira de leite por Estado (2007) 

ESTADOS 

 
PRODUÇÃO DE LEITE  

(Milhões de litros) 
 

Minas Gerais 7.275 

Rio Grande do Sul 2.944 

Paraná 2.701 

Goiás 2.639 

Santa Catarina 1.866 

São Paulo 1.627 

Outros 7.083 

Total (Brasil) 26.135 

                 Fonte: adaptado de EMBRAPA (2010a) 

 

As condições edafoclimáticas3 do Brasil permitem que a 

bovinocultura de leite seja desenvolvida em todo o seu território, adaptada às 

peculiaridades regionais e é realizada predominantemente por pequenos e 

médios produtores rurais. De acordo com a Embrapa (2010b), o último censo 

agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

identificou no país 1,8 milhão de propriedades leiteiras. Admitindo-se que a 

produção primária ocupa mão-de-obra de, pelo menos, duas pessoas por 

propriedade, pode-se afirmar que somente esse segmento da atividade leiteira 

gera 3,6 milhões de postos de trabalho permanentes. 

O Brasil possui boas oportunidades de se tornar um grande 

exportador de lácteos, devido a sua competitividade, já que possui 

disponibilidade de terra, água, tecnologia e baixo custo de produção. No 

entanto, a melhoria da qualidade do leite brasileiro ainda é uma questão 

fundamental, que depende de políticas públicas, tanto pela exigência dos 

consumidores quanto pela restrição que ela representa para a exportação de 

lácteos.  

                                                 
3 As condições edafoclimáticas referem-se às condições de solo e clima (EMBRAPA, 2010c). 
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 Nesse sentido, percebe-se a inter-relação entre a implementação 

de políticas públicas agrícolas mais efetivas, incluindo políticas específicas 

para o setor leiteiro, e a obtenção da qualidade exigida pelo mercado interno e 

externo. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS AGRÍCOLAS BRASILEIRAS 

 

  

2.1 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS NO BRASIL4 

 

 

Após o descobrimento do Brasil, a economia passou por ciclos 

econômicos como do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do café e da borracha, em 

atendimento às demandas externas (CAMPANHOL, 2000). Portanto, o modo 

de produção colonial foi o de produzir gêneros em grande quantidade, no 

sistema de plantation, para o mercado mundial. A vocação agrícola do Brasil 

esteve presente desde a sua inserção na economia européia, iniciada no 

período colonial. 

De acordo com Prado Júnior (1969), um século após a 

independência, o Brasil ainda conservava as características da economia 

colonial produzindo gêneros exportáveis, baseados na monocultura e na 

grande propriedade rural. Segundo Campanhol (2000), essa posição se 

confirma quando se analisa politicamente o Brasil no período de 1889 – início 

da república – até 1930, quando foi governado por uma oligarquia 

representante de interesses rurais de São Paulo e Minas, a política do café 

com leite.  

Para Furtado (1992), após 1930, o Brasil procurou desenvolver-

se através da industrialização, havendo avanços técnicos, mas o fornecimento 

de produtos primários de exportação ainda continuou predominante. 

Na década de 1950, a produção agrícola brasileira teve como 

principal papel abastecer os centros urbanos e gerar divisas para financiar a 

industrialização voltada ao processo de substituição de importações (LUCENA 

E SOUZA, 2001), em decorrência dos efeitos da segunda guerra mundial. A 

prioridade era abastecer o mercado interno e exportar apenas o excedente da 

produção. A política agrícola baseava-se no esforço do governo brasileiro para 

                                                 
4 Neste capítulo, a utilização do termo “agrícola” refere-se a aspectos pertinentes à agricultura 
e à pecuária, considerando o setor rural na sua totalidade. 
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evitar crises de abastecimento e em função disso, o setor agrícola exportador 

não apresentou grandes taxas de crescimento (LUCENA E SOUZA, 2001). 

Neste período, predominava na agricultura brasileira a 

monocultura exportadora de café e açúcar e começava-se a pensar na 

modernização do setor agrícola, através de subsídios à importação de 

insumos, crédito rural e ampliação do sistema de assistência técnica (MELO, 

1980).  

Assim, foi nos anos de 1960 que as políticas agrícolas brasileiras 

ganharam maior dimensão e concentraram esforços na melhoria da infra-

estrutura de comercialização, principalmente através de investimentos públicos 

em transporte e armazenamento e na modernização da agricultura em larga 

escala (LUCENA E SOUZA, 2001).  

Segundo Kageyama et al. (1990), nesta década ocorreram duas 

fases na agricultura brasileira: a modernização da agricultura – um processo 

que ganhou dimensão nacional no pós-guerra e é entendido por mudança na 

base técnica de produção agrícola; e a industrialização da agricultura – um 

processo ocorrido pós-1965 e que envolve a idéia de agricultura como um ramo 

de produção semelhante a uma indústria, como uma fábrica que compra 

determinados insumos e produz matérias-primas para outros ramos da 

produção, caracterizando o surgimento do conceito de cadeia produtiva. 

Em 1965 foi implantado no Brasil o Sistema Nacional de Crédito 

Rural – SNCR (LUCENA E SOUZA, 2001), que se tornou um importante 

instrumento de política agrícola do período, pois segundo Massuquetti (1998), 

apresentava como objetivo integrar a agricultura ao processo de modernização 

da economia nacional, incentivando a utilização dos chamados insumos 

modernos (máquinas, equipamentos, etc.) e aumentar a produção e a 

produtividade, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado 

nacional e internacional. Conforme apresenta Smith (1983), na década de 

1960, os empréstimos do Banco do Brasil para a aquisição de máquinas 

agrícolas, principalmente tratores de fabricação nacional, triplicaram em termos 

reais. 

Ainda hoje, o crédito rural tem sido considerado um dos principais 

instrumentos de incentivo à produção agrícola (LUCENA E SOUZA, 2001). O 

crédito pode ser utilizado para custeio (compra de insumos), investimento 
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(compra de máquinas, animais, reflorestamento) e comercialização (descontos 

de promissórias, duplicatas rurais e transporte de produtos). Com a 

consolidação do crédito rural como parte fundamental da política agrícola 

brasileira, desenvolveu-se a agricultura comercial, gerando crescimento do PIB, 

maiores oportunidades de emprego e desenvolvimento para as regiões do país. 

Ao longo dos anos de 1960, a economia brasileira ficou mais 

aberta ao exterior, com aumento das exportações de produtos agrícolas 

(LUCENA E SOUZA, 2001). Segundo os autores, no final desta década, os 

preços dos insumos e bens de capital estavam em declínio e os preços 

agrícolas em alta, o que gerava uma situação favorável para o Brasil no 

mercado internacional.  

A expansão do setor agrícola exportador manteve-se na década 

de 1970, pois os preços internacionais, ainda mais favoráveis, incentivavam o 

aumento das exportações, principalmente de soja e café (LUCENA E SOUZA, 

2001). Neste período predominou a política de crédito rural altamente 

subsidiado, responsável pelo desenvolvimento do setor agrícola. De acordo 

com Lucena e Souza (2001), até 1975, os empréstimos eram a juro zero, com 

3 anos de carência e 5 anos para pagar.  

Em função do crédito subsidiado, na década de 1970 a agricultura 

cresceu cerca de 66% (LUCENA e SOUZA, 2001). Esse crescimento também 

foi explicado pela abertura de novos mercados externos, pelo aumento da 

demanda internacional e pelo incremento do próprio mercado interno.  

A fase de declínio do crédito rural iniciou-se em 1979, em 

decorrência das sucessivas crises internacionais do petróleo, aumentando as 

taxas de juros, que se tornaram mais altas que a taxa de inflação, reduzindo a 

demanda de crédito. 

No início da década de 1980, a economia brasileira enfrentou uma 

crescente instabilidade macroeconômica, gerando elevadas taxas de inflação 

(LUCENA E SOUZA, 2001). A prioridade do governo foi combater a inflação 

através de cortes dos gastos públicos e redução de recursos para o 

financiamento rural. O crédito para custeio foi limitado e os créditos para 

investimento e comercialização passaram a receber as mesmas taxas de juro 

de mercado, praticadas no restante da economia.  
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Com as restrições, o financiamento rural passou a ser apoiado 

pelo setor privado e nesse processo, as cadeias agroindustriais, de modo geral, 

sofreram uma rápida perda de regulação por parte do Estado, com relação à 

organização e aos incentivos setoriais. 

De acordo com Gasques e Verde (1990), apesar da restrição de 

crédito, não há evidência de que o setor agrícola tenha se ressentido da falta 

de liquidez. O que ocorreu foi um constante aumento dos custos financeiros da 

agricultura, por meio dos sucessivos aumentos da taxa de juro real cobrada do 

setor agrícola. 

Para estimular a produção e a exportação de produtos agrícolas, 

o governo substituiu o subsídio ao crédito por uma política de garantia de 

preços mínimos – PGPM. Com a garantia de um preço mínimo para o produto, 

pretendeu-se proteger o setor agrícola contra as acentuadas oscilações de 

preços na época de comercialização da safra e, dessa forma, assegurar um 

nível mínimo de renda para o produtor rural. Nessa época, a política de 

garantia de preços mínimos tornou-se uma poderosa alavanca para a 

expansão e desenvolvimento da agricultura brasileira e foi responsável pela 

elevação da produção de grãos no país (LUCENA E SOUZA, 2001). 

Com a crise inflacionária ocorrida nos anos de 1980, aumentou-se 

a importância das exportações agrícolas nas exportações totais do Brasil, 

estimuladas pela desvalorização cambial. A desvalorização contribuiu para 

alterar o preço relativo entre os produtos agrícolas de exportação e de 

consumo interno, estimulando a expansão das lavouras de exportação, cujo 

crescimento foi de 2,16% ao ano (MELO, 1990). 

Essa conjuntura explica o incremento das exportações agrícolas 

na primeira metade da década de 1980, passando de US$ 4.342 milhões em 

1980 para US$ 5.089 em 1985, representando um crescimento de 17,2% 

(LUCENA e SOUZA, 2001). 

Na segunda metade da década de 1980, as exportações agrícolas 

caíram de US$ 5.089 milhões em 1985, para US$ 2.985 milhões, em 1990, 

correspondendo a um decréscimo de 41,3%, o que representou uma queda na 

participação das exportações totais de 19,8% para 9,5% no mesmo período 

(LUCENA e SOUZA, 2001). Essa expressiva redução das exportações 

agrícolas nas exportações totais entre 1985 e 1990 deve-se à crise econômica 
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e aos sucessivos planos de estabilização – Plano Cruzado I, Plano Cruzado II, 

Plano Bresser, Plano Verão – que penalizaram o setor agrícola. 

Apesar do contexto macroeconômico desfavorável e da queda 

das exportações agrícolas, a década de 1980 apresentou desempenho positivo 

para o setor agrícola. Houve expressiva melhoria na produção e na 

produtividade da agricultura brasileira, em decorrência de diferentes fatores 

como: investimentos em tecnologia, infra-estrutura, pesquisa agronômica, 

política cambial incentivadora das exportações e a formulação e 

implementação de políticas agrícolas mais adequadas, em especial a política 

de garantia de preços mínimos, que possibilitaram bons resultados para essa 

década (LUCENA E SOUZA, 2001). 

Os anos de 1990 foram marcados por significativas mudanças na 

economia global. Um complexo conjunto de novos processos sociais e 

econômicos associados à expressão "globalização" alteraram radicalmente a 

atuação política da maior parte dos países e seus modelos convencionais de 

interpretação da economia mundial, alterando, por conseguinte, as propostas 

de ações governamentais ou aquelas oriundas da sociedade civil (NAVARRO, 

2001). Para Tavares e Fiori (1998), poucas palavras tiveram tanta força política 

quanto o termo “globalização”, introduzido pelo jargão ideológico e liberal do 

final do século XX. 

A política agrícola brasileira cedeu espaço para as políticas 

macroeconômicas, sobretudo a partir dos pacotes econômicos, da liberalização 

e da criação da OMC em 1995 e teve que se adaptar aos diferentes desígnios 

da economia internacional e globalizada para atender às exigências do 

comércio mundial, ficando assim, cada vez mais vinculada às forças de 

mercado. Com a internacionalização da economia, as bases de 

comercialização ganharam uma nova dimensão. 

As negociações comerciais do setor agropecuário na OMC 

ocorreram em três áreas distintas: acesso a mercados, políticas de apoio 

interno e subsídios às exportações. No que se refere ao acesso a mercados, as 

negociações basearam-se na eliminação de barreiras não tarifárias e na 

consolidação de tarifas do setor. Desse modo, a única forma de restringir a 

entrada de produtos passou a ser a tarifa, estabelecida nos acordos 

comerciais. 
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Em relação à política de apoio interno, esta tem como objetivo 

tornar o setor agrícola mais eficiente, tanto na produção como na 

comercialização de seus produtos. Já a política de subsídios às exportações 

visa contrabalançar a redução dos subsídios às exportações agrícolas e 

preparar a agricultura brasileira para poder enfrentar a concorrência dos países 

produtores, sobretudo no âmbito do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, 

em que vigora a Tarifa Externa Comum - TEC5. 

Em 1994 foi lançado o Plano Real, caracterizado por essa 

abertura da economia ao comércio exterior. Para Melo (1999), os pontos 

positivos do Plano Real para a agricultura brasileira foram a melhoria das 

cotações internacionais dos produtos de exportação, a redução dos preços de 

insumos agrícolas e o aumento da produtividade da terra, pelo uso mais 

intensivo de insumos e inovações tecnológicas.  

O Plano Real, contudo, provocou queda de 40% na cotação de 

produtos agrícolas como leite, frango, algodão, milho e soja (LUCENA E 

SOUZA, 2001). Nesse sentido, para compensar os produtores rurais pela 

valorização cambial (que barateou as importações e encareceu as 

exportações), o governo concedeu grandes incentivos ao setor através das 

políticas de crédito rural e de preços mínimos. De acordo com Lucena e Souza 

(2001), em 1995 o crédito rural superou em R$ 2 bilhões os valores de 1994 e 

os preços mínimos foram fixados em termos nominais, ou seja, o pagamento 

da transação manteve-se fixo. No final da década de 1990, além da política de 

preços mínimos, foi adotada a política de gestão de estoques, que permitiu ao 

governo brasileiro efetuar a comercialização de praticamente todos os 

estoques públicos. 

Nos anos 2000, as políticas agrícolas estão sendo estruturadas 

com o objetivo de tornar as atividades agropecuárias cada vez mais eficientes, 

por meio do incentivo à adoção de inovações tecnológicas, utilização de mão-

de-obra qualificada e investimentos na melhoria da qualidade dos produtos, a 

fim de suprir a demanda interna e concorrer para o abastecimento dos 
                                                 
5 A Tarifa Externa Comum – TEC é um instrumento utilizado nos acordos de integração e 
consiste na imposição, por parte de todos os países-membros de um bloco econômico, de uma 
tarifa igual (comum) incidente às importações de países terceiros, estranhos ao bloco, havendo 
ainda a prática de livre-comércio ou tarifas preferenciais nas relações intra-bloco (INSTITUTO 
DE ESTUDOS DO COMÉRCIO E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, 2010). 
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mercados externos. Sendo assim, para as diversas áreas produtivas da 

agricultura e da pecuária brasileira estão sendo elaboradas políticas 

regulamentadoras – como o PNMQL para a cadeia produtiva do leite – para 

adequar e colocar o país em paridade com os demais, com base em regras 

internacionais, especialmente as determinadas pela OMC.  

Ao se analisar as políticas públicas brasileiras ao longo do tempo, 

identifica-se o tratamento especial dado ao setor agrícola, pois o governo 

reconhece a sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do país 

e a sua relevância para o equilíbrio da economia nacional. A competitividade de 

um determinado setor depende, dentre outras coisas, do importante papel que 

as políticas públicas exercem na organização de uma infra-estrutura básica que 

propicie aos agentes sociais garantir a qualidade de seus produtos, desde a 

produção até a comercialização.  

Em meio às mudanças ocorridas desde o final da segunda guerra 

mundial, o tema desenvolvimento - e com ele o desenvolvimento rural em todos 

os seus aspectos - gradualmente cresce nos debates econômicos, políticos e 

sociais em escala global. Assim, para o estabelecimento de políticas agrícolas 

desenvolvimentistas é de fundamental importância identificar os elos das 

cadeias produtivas e estimular a sua participação por meio de mecanismos 

pertinentes.  

Apesar da relevância destes aspectos para a produção 

agropecuária em base competitiva, no Brasil ainda existe uma grande 

necessidade de adequação das políticas agrícolas às necessidades do setor. 

Paralelamente, deve-se também centrar esforços na investigação das 

iniciativas existentes dedicadas ao desenvolvimento rural brasileiro, tanto com 

relação aos impactos das políticas agrícolas (em todas as suas dimensões – 

sociais, econômicos, culturais, etc.), quanto à sua racionalidade e 

operacionalização. 

No caso da cadeia produtiva do leite, deve-se investigar não 

apenas as políticas públicas consignadas ao setor, como também a forma com 

que as mesmas são introduzidas aos produtores rurais.  
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2.2 POLÍTICAS BRASILEIRAS PARA A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

 

 

O leite foi um dos primeiros produtos da agropecuária brasileira a 

passar por um processo de industrialização, antes de ser consumido. A partir 

de 1945, por determinação de lei federal, o leite somente poderia ser 

consumido no Brasil após passar por tratamento industrial que assegurasse ao 

consumidor a isenção de impurezas e de organismos patogênicos (MARTINS, 

1997). Nesse período, iniciou-se a formação da cadeia produtiva do leite, com 

o surgimento da primeira agroindústria brasileira, apesar deste conceito ser 

aplicável somente para o início da década de 1970, quando a agricultura 

comercial e a indústria de alimentos se juntaram com o objetivo de produção 

em larga escala. 

Desde 1945 até o final da década de 1980, o governo federal 

intervinha diretamente, controlando as importações e regulando, de forma 

diferenciada, os preços dos produtos lácteos, por meio do Conselho 

Interministerial de Preços – CIP, tanto no que se refere ao consumidor quanto 

ao produtor (FIGUEIRA e BELIK, 1999). De acordo com Meireles (1996), o CIP 

era um órgão presidido pela Secretaria Especial de Abastecimento e Preços – 

SEAP do Ministério da Fazenda, com participação de representantes dos 

Ministérios da Agricultura, Planejamento, Indústria e Comércio e Trabalho.  

A intervenção ocorria de diferentes formas, dependendo do 

produto lácteo: o leite tipo “C”, por ser o produto lácteo de maior importância 

para a cesta básica da população, era totalmente tabelado desde os produtores 

até a comercialização; no caso do leite em pó, o seu preço era controlado junto 

ao consumidor. A empresa ou cooperativa tinha que apresentar planilha de 

custos junto ao CIP para fixar os seus preços e era tabelado junto ao produtor; 

e os leites pasteurizados tipos “A” e “B” tinham preços liberados desde o 

produtor até o consumidor (MEIRELES, 1996). 

No início da década de 1990, em um contexto de globalização, 

focado em ideais neoliberais, iniciou-se no Brasil uma política de redução da 

intervenção do Estado em todos os setores econômicos, provocando, entre 

outras mudanças, o fim do tabelamento dos preços. Com isso, a primeira 

grande alteração ocorrida no ambiente institucional da cadeia produtiva do leite 



 44 

foi a liberalização dos preços após 45 anos de tabelamento (1945-1990) e pela 

primeira vez na história econômica do Brasil todos os produtos lácteos tiveram 

seus preços liberados (FIGUEIRA e BELIK, 1999). Estabeleceu-se, portanto, 

um novo ambiente institucional, no qual a negociação de preços deixou de ser 

moldada nos Ministérios governamentais, passando a ser realizada entre os 

diferentes segmentos da cadeia. A política de desregulamentação da economia 

foi mantida ao longo de toda a década de 1990. 

A segunda mudança ocorrida nos anos de 1990 refere-se à 

abertura comercial, que acabou com as barreiras não-tarifárias6 e restrições 

quantitativas às importações de derivados lácteos (FIGUEIRA e BELIK, 1999). 

A partir desse período, a importação de derivados lácteos ficou exclusivamente 

a critério das empresas de laticínios. Cabe relembrar que até o final da década 

de 1980, as importações eram controladas exclusivamente pelo governo 

federal, que se utilizava desse mecanismo para equilibrar a saída de divisas do 

país, abastecer o mercado doméstico ou conter índices inflacionários, gerando 

incertezas para o produtor nacional.  

A terceira grande mudança no ambiente institucional que afetou a 

cadeia produtiva do leite foi a implantação do MERCOSUL, oficializado pelo 

tratado de Assunção (BRASIL, 1991) e firmado por Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai em 26 de março de 1991. O advento do MERCOSUL causou grande 

impacto ao banir, em 1994, as tarifas de importação entre os países do bloco e 

estipular uma TEC para esses países. Com a instituição do MERCOSUL foi 

facilitada a importação de produtos lácteos de países como Argentina e 

Uruguai. Em 1994, 51% das importações brasileiras advinham do MERCOSUL 

e em 1997 tal índice atingiu 71,6%, registrando a grande importância do bloco 

para as importações brasileiras de lácteos (FIGUEIRA e BELIK, 1999). 

Todas essas transformações tiveram grande impacto e 

redefiniram os padrões de concorrência na cadeia produtiva. Percebe-se uma 

                                                 
6 As barreiras não-tarifárias são restrições à entrada de mercadorias importadas que possuem 
como fundamento requisitos técnicos, sanitários, ambientais, laborais, restrições quantitativas 
(limitação de importação), bem como políticas de valoração aduaneira, de preços mínimos e de 
bandas de preços. O fato de os países aplicarem medidas ou exigências sem que haja 
fundamentos nítidos que as justifiquem dá origem às barreiras não-tarifárias, caracterizando 
protecionismo. As restrições não-tarifárias classificam-se em: quotas ou contingenciamento de 
importação; barreiras técnicas; medidas sanitárias e fitossanitárias; e exigências ambientais e 
laborais (INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, 
2010). 
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competição no sentido de redução de custos e de ineficiência, bem como a 

busca de melhoria de qualidade e diversificação de produtos derivados 

ofertados. Para Lopes et al. (2006), a abertura de mercado e o fim do 

tabelamento dos preços geraram uma maior concorrência e, por conseguinte, a 

necessidade de adaptação do setor leiteiro às novas exigências de mercado. 

Nesse contexto, surgiram as discussões sobre o conceito de qualidade do leite, 

até então pouco considerado no Brasil, mas muito exigido nos países 

desenvolvidos e tradicionais na atividade leiteira. 

Conforme Vilela et al., (2002), os principais fatores responsáveis 

pelas mudanças no setor de lácteos foram as transformações ocorridas no 

país, entre elas a política de abertura comercial, o MERCOSUL, o Plano Real 

de estabilização econômica, a desregulamentação do mercado, a nova 

estrutura de produção e comercialização, a maior concorrência de produtos 

importados, o fortalecimento da representação dos produtores, a maior 

competição no setor industrial e também o crescente poder de discernimento 

do consumidor.  

Assim, na década de 1990, a produção brasileira de leite cresceu 

mais de 30%, passando de 14,5 para 19,1 bilhões de litros entre 1990 e 1999 

(EMBRAPA, 2010a). Este crescimento fez com que o Brasil passasse a 

responder por aproximadamente 4,3% da produção mundial em 1998 em 

comparação a 3,1% em 1990 (RUFINO, 2001). O aumento da produção pode 

ser explicado pela tendência de especialização dos rebanhos e ganhos em 

produtividade, como conseqüência das mudanças e iniciativas voltadas para a 

modernização do setor.  

Com o incremento significativo na taxa de produção anual, dada 

principalmente pelos ganhos em produtividade, o país assumiu, em 2004, uma 

importante posição de exportador de leite e derivados, o que traz uma série de 

benefícios para os diversos elos da cadeia produtiva, além de consolidar a 

posição do país no mercado internacional de lácteos. Para o Brasil, ser 

exportador de lácteos se traduz em alavancar todo o setor e manter o produtor 

rural na atividade leiteira (PONCHIO et al., 2005). 

De acordo com Fernandes et al. (2005), a cadeia produtiva do 

leite é uma das mais importantes do complexo agroindustrial brasileiro, 

apresentando um dos maiores rebanhos do mundo com grande potencial para 
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abastecimento de leite no mercado interno e também externo. No entanto, a 

conquista do mercado internacional só se consolidará desde que haja efetiva 

melhoria na qualidade do produto. 

Para tanto, foi criado em 2002 o PNMQL com o objetivo de 

melhorar a qualidade do leite cru produzido no Brasil, pretendendo beneficiar o 

consumidor e introduzir maior competitividade às exportações, possibilitando, 

assim, avanços no setor lácteo brasileiro. 

De maneira geral, as transformações ocorridas nos últimos anos 

na cadeia produtiva do leite no Brasil também ocorreram anteriormente em 

outros países, principalmente nos Estados Unidos, Nova Zelândia e em vários 

países da União Européia. Ressalta-se, no entanto, que existem diferenças 

históricas, culturais, políticas, econômicas e geográficas, que tornam tais 

realidades bastante diferentes. 

Uma das principais diferenças na política agrícola entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento refere-se aos subsídios agrícolas, 

mencionados no primeiro capítulo. Destaca-se que, geralmente, os países 

desenvolvidos protegem excessivamente o setor agrícola, particularmente o 

setor lácteo, visando garantir a renda do produtor rural. Entretanto, esta prática 

prejudica os países em desenvolvimento, já que impede a expansão das 

exportações de produtos lácteos dos países que apresentam maior 

competitividade, sem a concessão de subsídios, como Argentina, Uruguai e 

Nova Zelândia; e favorece a formação de estoques de produtos lácteos, devido 

ao excessivo nível de protecionismo, causando a depressão dos preços 

internacionais e a concessão de subsídios às exportações, que na prática 

caracterizam-se como dumping7 (RODRIGUES, 2004). 

Nos países desenvolvidos, a alta eficiência da produção leiteira é 

obtida graças a elevados níveis de subsídios praticados na área agrícola. Os 

Estados Unidos possuem uma política altamente intervencionista que inclui 

suporte de preços, subsídios à exportação e controle de importações. A ênfase 

norte-americana é no sentido de fornecer preços de suporte interno e 

                                                 
7 Considera-se que há prática de dumping quando uma empresa exporta um produto a preço 
(preço de exportação) inferior àquele que pratica para o produto similar nas vendas para o seu 
mercado interno (valor normal). Dessa forma, a diferenciação de preços já é por si só 
considerada como prática desleal de comércio e está sujeita à punições determinadas pela 
OMC (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2010). 
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manutenção de elevadas tarifas de importação para evitar a concorrência 

internacional. Nos EUA, os produtores de leite recebem em média U$0,30 por 

litro de leite, quase duas vezes o preço médio mundial, denotando práticas de 

subsídios elevados pelo governo norte-americano, desconsiderando, ainda, a 

elevada proteção tarifária e os subsídios dados às exportações de produtos 

lácteos. Na União Européia, os produtores recebem em média U$0,39 por litro 

de leite – cerca de 2,5 vezes mais que o preço médio mundial – e também 

outras formas de subvenções às exportações (RODRIGUES, 2004). 

Assim, os modelos norte-americano e europeu de produção de 

lácteos alicerçam os seus elevados níveis de produtividade e a alta renda de 

seus produtores na imposição de grandes níveis de subsídios internos e 

subsídios às exportações. Geram, como consequência, grandes prejuízos aos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, que baseiam o dinamismo de sua 

economia nas exportações de produtos primários. 

Contrariamente, na Nova Zelândia, o preço recebido pelo 

produtor é semelhante ao da média mundial, praticamente sem subsídios e 

proteções tarifárias e não tarifárias. Todavia, o elevado nível de eficiência da 

produção da Nova Zelândia ocorre pela coordenação da cadeia produtiva do 

leite realizada pelo Estado e pelos altos investimentos em pesquisas agrícolas 

a partir da iniciativa das próprias cooperativas de produtores rurais. Com esta 

política de estímulo à eficiência, a Nova Zelândia é responsável por mais de um 

terço de todas as exportações de leite no mundo (SPIES, 2009).  

Ressalta-se que na Nova Zelândia está localizada a cooperativa 

central de laticínios Fonterra, a maior exportadora de produtos lácteos do 

mundo. A empresa é responsável por cerca de 7% do produto doméstico bruto 

do país, com vendas de mais de US$ 12 bilhões por ano e é considerada a 

maior companhia da Nova Zelândia, contando com 11.600 produtores 

cooperados (BARROSO et al., 2007). A estratégia de negócios da Fonterra é 

maximizar os ganhos de escala e atingir níveis elevados de qualidade para 

manter a competitividade no mercado internacional. 

Quando se discute sobre as vantagens comparativas no comércio 

internacional de produtos lácteos, deve-se visualizar como essas vantagens 

comparativas são obtidas nos sistemas de produção. Um exame superficial dos 

volumes de produção e índices físicos de produtividade pode levar a uma 



 48 

interpretação equivocada da realidade, uma vez que os países desenvolvidos 

defendem a liberalização comercial de produtos que são competitivos e 

promovem uma ampla proteção dos produtos que apresentam alguma 

importância social ou estratégica. 

Diante das diferenças na política agrícola entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento, destaca-se a importância de 

reforçar a discussão sobre as políticas públicas apropriadas para o setor de 

lácteos brasileiro. Cabe ao governo, em conjunto com entidades privadas e 

lideranças ligadas ao setor, utilizar-se dos instrumentos de que dispõe para 

formular e efetivamente implementar políticas públicas adequadas que 

fortaleçam e promovam a cadeia produtiva no sentido de ampliar os mercados 

interno e externo, levando em consideração os impactos sociais da atividade 

leiteira. A representatividade do setor de lácteos será tanto mais autêntica 

quanto maior for a participação organizada dos atores sociais que compõem 

essa cadeia produtiva. 

O PNMQL tornou-se atualmente uma das principais políticas 

públicas criadas para alavancar a cadeia produtiva do leite, pois visa contribuir 

para a inserção do Brasil no mercado internacional, além de garantir melhores 

níveis de qualidade e segurança alimentar aos consumidores brasileiros.  

Destaca-se que o PNMQL propõe a fiscalização da matéria-prima 

diretamente na propriedade rural e não mais na plataforma da indústria, com o 

objetivo de permitir que os problemas sejam identificados na origem e, através 

de programas de incentivos e penalidades, os produtores passem a adotar as 

medidas corretivas necessárias (DÜRR, 2004). 

Em 2010, o PNMQL está sendo implantado gradativamente nas 

diversas regiões brasileiras por meio de mudanças estruturais nos sistemas de 

produção do leite. A sua completa implantação, que por determinação do 

MAPA deverá ocorrer até julho de 2012, trará oportunidades de novos 

mercados para o leite brasileiro, garantindo a sustentabilidade socioeconômica 

da produção. Para que isso ocorra com sucesso, todos os elos da cadeia 

devem estar integrados para que possam produzir e oferecer produtos lácteos 

de qualidade superior.  
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3 O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DA QUALIDADE 
DO LEITE – PNMQL 

 

 

3.1 A QUALIDADE DO LEITE 

 

 

O leite é um alimento rico em nutrientes, pois contém proteínas, 

carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Depois de secretado do 

úbere da vaca, o leite pode ser contaminado por microrganismos a partir de 

três principais fontes: de dentro da glândula mamária, do exterior do úbere e 

tetos, e da superfície do equipamento e utensílios de ordenha e tanque 

(SANTOS e FONSECA, 2001). Dessa forma, a saúde da glândula mamária, a 

higiene na ordenha, o ambiente em que a vaca fica alojada e os procedimentos 

de limpeza dos equipamentos e utensílios são fatores que afetam diretamente 

a qualidade do leite. 

Conforme corrobora Müller (2002), a qualidade do leite in natura é 

influenciada por muitas variáveis, entre as quais se destacam: fatores 

zootécnicos associados ao manejo, alimentação, potencial genético dos 

rebanhos e fatores relacionados à obtenção (ordenha) e armazenagem do leite. 

Para garantir a qualidade do leite tornam-se necessárias a 

aquisição e manutenção de animais saudáveis e a realização de um manejo 

higiênico e sanitário adequados. O estado de saúde dos animais afeta de forma 

direta o ser humano, podendo provocar doenças como tuberculose, brucelose 

e cisticercose, chamadas de zoonoses, além de outros problemas de saúde 

(ABRAHÃO et al., 2005; NERO et al., 2003; OLIVAL et al., 2003). 

Nesse sentido, leite de qualidade é aquele produzido por vacas 

sadias e bem alimentadas, que conserva as qualidades nutritivas ao longo de 

todas as etapas de sua obtenção e não apresenta riscos para a saúde humana 

quando consumido (CANI e FRANGILO, 2008). 

A temperatura e o período de tempo de armazenagem do leite 

são fatores de grande importância que devem ser controlados para garantir a 

sua qualidade, uma vez que estão diretamente ligados com a multiplicação dos 
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microrganismos presentes no leite, afetando, conseqüentemente, a contagem 

bacteriana total (FONSECA, 1998).  

A refrigeração é uma prática utilizada em toda a cadeia alimentar, 

desde a produção até o armazenamento, passando pela comercialização e o 

transporte dos alimentos. É conhecida como cadeia do frio (BOARI et al., 

2007).  

De acordo com Baptista et al. (2003), as baixas temperaturas 

atuam na inibição total ou parcial dos principais agentes responsáveis pela 

alteração dos alimentos, reduzindo a velocidade das reações que produzem a 

deterioração da qualidade dos alimentos. Entretanto, segundo Silva e Freitas 

(2009), o resfriamento não pode ser considerado um processo bactericida, ou 

seja, a refrigeração não tem ação esterilizante sobre os microrganismos e, por 

isso, não melhora a qualidade do alimento produzido em condições precárias 

de sanidade. 

Desse modo, a presença de microrganismos no leite pode revelar 

as condições sanitárias de sua produção e a saúde do rebanho. De acordo 

com Cousin (1982), as bactérias do leite podem causar alterações químicas, 

tais como a degradação de gorduras, de proteínas ou de carboidratos, podendo 

tornar o produto impróprio para o consumo e industrialização. Algumas 

bactérias conseguem dobrar sua população a cada 20 a 30 minutos e, por isso, 

o leite deve ser manuseado corretamente desde o momento da ordenha até 

chegar à indústria e ao consumidor final (GUERREIRO et al., 2005).  

O leite pode ser contaminado quando entra em contato com a 

superfície do equipamento e/ou utensílios de ordenha, assim como no próprio 

tanque de refrigeração. A contagem bacteriana total do leite pode aumentar 

significativamente quando em contato com equipamentos nos quais a limpeza 

e sanitização são deficientes, pois os microrganismos proliferam nos 

resíduos de leite presentes em recipientes, borrachas, junções e qualquer outro 

local onde ocorra acúmulo de resíduos de leite. Também a água utilizada na 

limpeza dos equipamentos de ordenha e de refrigeração e em outras tarefas 

pode ser fonte de contaminação do leite. Portanto, é de fundamental 

importância que a água usada para estes fins seja potável e livre de 

contaminação por bactérias (COUSIN e BRAMLEY, 1981). 



 51 

De acordo com Santos e Fonseca (2001), parâmetros físico-

químicos, microbiológicos e higiênico-sanitários são utilizados pelas indústrias 

para verificar e determinar a qualidade do leite, como por exemplo, a contagem 

de células somáticas - CCS, a contagem bacteriana total - CBT e os resíduos 

de antibióticos. Todos os parâmetros de qualidade exigidos pelo MAPA para a 

melhoria da qualidade do leite produzido no Brasil estão descritos 

detalhadamente na IN 51.   

A importância do controle da qualidade do leite relaciona-se aos 

perigos que este pode representar quando não é devidamente refrigerado ao 

longo da cadeia produtiva e, portanto, à saúde e à segurança alimentar dos 

consumidores. Baptista et al. (2003) alertam que a minimização das 

ocorrências com impacto para a saúde do consumidor deve constituir uma 

preocupação de todos os elos que compõem a cadeia produtiva, desde o 

agricultor até ao consumidor final. 

 

 

3.2 O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE 
E A INSTRUÇÃO NORMATIVA 51 

 

 

Para que o Brasil pudesse ter competitividade na oferta de leite e 

derivados foi necessário promover a revisão da legislação sobre normas e 

padrões de qualidade para a produção e comercialização de leite e a mudança 

e modernização do sistema de inspeção sanitária nas esferas federal, estadual 

e municipal, por meio da criação de uma política pública bastante abrangente e 

estratégica para o agronegócio brasileiro, denominada Programa Nacional de 

Melhoria da Qualidade do Leite – PNMQL. 

O PNMQL é um programa setorial da política agrícola do Brasil. 

Foi oficialmente lançado pelo Governo Federal em maio de 1998 e 

regulamentado pela IN 51 do MAPA, de 18 de setembro de 2002, que fixou os 

padrões sanitários para a produção, identidade e qualidade dos diversos tipos 

de leite do país, bem como a coleta e o transporte a granel de leite cru 

refrigerado e está em vigor desde julho de 2005 (DÜRR, 2004). 
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O termo “programa” refere-se a um conjunto de políticas públicas 

que implicam em ações de incentivo à qualidade do leite a serem 

desenvolvidas em escala gradativa e plurianual (MONTEIRO, 2003), pois 

considera as diferenças econômicas e sociais das regiões brasileiras, prevendo 

diferentes prazos para as adequações exigidas pela IN 51. Com essa política 

nacional pretende-se complementar os esforços para a modernização da 

pecuária leiteira brasileira, fundamentalmente por meio da melhoria da 

qualidade de todo o leite produzido no país. 

A IN 51 foi elaborada considerando a necessidade de 

aperfeiçoamento e modernização da legislação sanitária federal sobre a 

produção de leite e é composta por seis anexos que aprovam os Regulamentos 

Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, 

do Leite tipo C, do Leite Cru Refrigerado e do Leite Pasteurizado e o 

Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a 

Granel (MAPA, 2002). 

Esta pesquisa focou, com maior detalhamento, o anexo IV da IN 

51, que trata do Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do 

Leite Cru Refrigerado, considerando que esta categoria relaciona-se à maioria 

dos produtores de leite do país (DÜRR, 2005) e o anexo VI, que trata do 

Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a 

Granel. Dessa forma, foram entrevistados produtores que se enquadram nesta 

categoria, já que produzem o leite cru refrigerado. 

As principais medidas previstas na IN 51 são a adoção de 

parâmetros de qualidade como a contagem bacteriana total, a contagem de 

células somáticas, a ausência de resíduos de antibióticos, entre outros. A 

adaptação dos produtores a esta nova lei ocorre de forma gradual para atingir 

os níveis adequados em um prazo de sete anos após a IN 51 ter entrado em 

vigor. 

O Quadro 3 apresenta os requisitos microbiológicos, físicos, 

químicos, de CCS e de resíduos químicos, bem como os prazos para o 

cumprimento dos requisitos exigidos na IN 51. 
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Quadro 3.  Requisitos microbiológicos, físicos, químicos, de CCS, de resíduos químicos e 
prazos para o cumprimento da IN 51 

 

Requisitos e prazos 

Até 01/07/2005 
Regiões: S/SE/CO 

 
Até 01/07/2007 
Regiões: N/NE 

De 01/07/2005 até 
01/07/2008 

Regiões: S/SE/CO 
 

De 01/07/2007 até 
01/07/2010 

Regiões: N/NE 

A partir de 
01/07/2008 até 

01/07/2011 
Regiões: S/SE/CO 

 
A partir de 

01/07/2010 até 
01/07/2012 

Regiões: N/NE 

A partir de 
01/07/2011 

Regiões: S/SE/CO 
 

A partir de 
01/07/2012 

Regiões: N/NE 

Contagem 
Bacteriana Total 

(CBT), expressa em 
ufc/mL 

Máximo de 
1.000.000 

Para 
estabelecimentos 
que se habilitarem 
antecipadamente 

Máximo de 
1.000.000 

Para todos os 
estabelecimentos 

Máximo de 750.000 
Máximo de 100.000 
(individual) e 300.00 
(leite de conjunto) 

Contagem de 
Células Somáticas, 
expressa em CS/mL 

Máximo de 
1.000.000 

Para 
estabelecimentos 
que se habilitarem 
antecipadamente 

Máximo de 
1.000.000 

Para todos os 
estabelecimentos 

Máximo de 750.000 Máximo de 400.000 

Pesquisa de 
resíduos de 

antibióticos / outros 
inibidores do 
crescimento 
microbiano 

Menor que 0,05 UI/mL 

Temperatura 
máxima de 

conservação do leite 

 
7°C na propriedade rural ou tanque comunitário / 10 °C no 

estabelecimento processador 
 

4ºC / 7ºC 

Fonte: Adaptado da Instrução Normativa 51/2002 (MAPA, 2002). 

 

Na primeira etapa da IN 51, que entrou em vigor em 01/07/2005 

nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e em 01/07/2007 nas regiões norte e 

nordeste, tornou-se obrigatória a refrigeração do leite nas propriedades rurais e 

o seu envio à granel até a indústria em caminhões-tanques refrigerados, com 

um período máximo de 72 horas após a coleta para o leite chegar á indústria, 

resfriado a 7ºC. Nessa fase, o produto podia apresentar no máximo 1 milhão de 

unidades formadoras de colônias/ml (CBT) e 1 milhão de células somáticas/ml 

(CCS) (MAPA, 2002).  

Na segunda etapa, que entrou em vigor em 01/07/2008 para o 

primeiro grupo de regiões e em 01/07/2010 para o segundo, essas contagens 

deverão ser de no máximo 750 mil/ml. Na fase final, que entrará em vigor a 

partir de 01/07/2011 no primeiro grupo de regiões e em 01/07/2012 no 

segundo, os limites fixados serão de 100 mil unidades formadoras de 

colônias/ml e 400 mil células somáticas/ml (MAPA, 2002). 
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Nas duas primeiras etapas, o leite deve ser resfriado à 

temperatura inferior a 7°C em até 3 horas após a or denha e chegar à 

plataforma da indústria à temperatura máxima de 10°C. Na última etapa essas 

temperaturas deverão ser de 4°C e 7°C respectivamen te (MAPA, 2002). 

A IN 51 apresenta a maneira correta de realizar a higienização 

dos tetos dos animais antes e após a ordenha, bem como a forma adequada 

de efetuar a limpeza dos equipamentos de ordenha e de refrigeração do leite. 

Além disso, aborda o cuidado com a qualidade da água utilizada para a 

limpeza dos equipamentos de ordenha e refrigeração. Todos esses critérios 

regulamentados na IN 51 têm a finalidade de garantir que a matéria-prima 

produzida não seja contaminada por fatores externos.  

De maneira geral, a IN 51 abrange todos os aspectos sobre 

composição e qualidade do leite, condições higiênico-sanitárias para a 

obtenção da matéria prima e adequação das instalações e equipamentos de 

refrigeração para servir de orientação e suporte para a consecução das 

mudanças que visam a melhoria da qualidade do leite produzido no Brasil.  

As normas trazem, ainda, o estabelecimento de um programa de 

controle da qualidade do leite, por meio do monitoramento laboratorial mensal 

do leite de cada propriedade. Para isso, foi criada pelo MAPA a Rede Brasileira 

de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite – RBQL formada por 

laboratórios de instituições de ensino e pesquisa nas principais regiões 

produtoras de leite do país que estão credenciados para executar as análises 

laboratoriais previstas na IN 51. Segundo Mattos e Pedroso (2005), os valores 

exigidos pela IN 51 são os mínimos aceitáveis para melhoria da matéria-prima. 

Reconhece-se que são inegáveis os benefícios que o PNMQL, 

através da IN 51, traz para todos os elos da cadeia de lácteos e para o 

fortalecimento do setor. Porém, há que se considerar a grande 

heterogeneidade existente tanto na produção como na agroindústria brasileira, 

que resulta em grau diferenciado de capacidade de resposta às novas 

exigências. 

De acordo com Fonseca e Santos (2000), entre as limitações dos 

pequenos produtores rurais para o cumprimento da IN 51, destacam-se: 

deficiências na eletrificação rural, que inexiste em algumas regiões ou é de má 

qualidade - comprometendo o resfriamento do leite nas fazendas -, falhas na 



 55 

estrutura viária - inviabilizando a chegada dos caminhões para coleta do leite -, 

custo elevado do equipamento de refrigeração do leite e falta de capacitação e 

treinamento dos produtores para a melhoria da qualidade do leite. 

No âmbito internacional, pelo Acordo sobre a Aplicação de 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC, que estabelece as regras 

básicas aos países membros para a formulação de normas relacionadas à 

segurança alimentar e à sanidade animal e vegetal, os países estão livres para 

estabelecer suas próprias normas e decidir o nível de proteção adequado a sua 

população, inclusive aplicando normas mais rigorosas que as 

internacionalmente aceitas se existir justificação científica para tal (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010). De acordo com a ANVISA, os 

regulamentos adotados devem se basear em princípios científicos e só devem 

ser aplicados na medida necessária para proteger a saúde das pessoas e dos 

animais, ou ainda, para preservar os vegetais.  

Para Fonte et al. (1998), com o fortalecimento dos blocos União 

Européia, Tratado Norte Americano de Livre Comércio – NAFTA, MERCOSUL 

e da OMC, estão sendo eliminadas, cada vez mais, as cotas de importação e 

as barreiras tarifárias, ficando apenas as barreiras higiênico-sanitárias como 

medidas de proteção dos mercados. Os países mais adiantados na 

problemática da segurança alimentar – e aqui se inclui o Brasil – estão 

rapidamente revendo a legislação e os padrões de qualidade do leite como 

ponto estratégico da política de negócios para o setor, a fim de abranger 

mercados mais exigentes.  

Tendo em vista a discussão sobre a IN 51, que traz os requisitos 

de qualidade do leite, levada a efeito nesse capítulo, analisa-se, a seguir, a 

situação dessa questão na região de Franca. 
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4 A PRODUÇÃO DE LEITE NA REGIÃO DE FRANCA-SP 
 

 

Segundo Lima (1973), a pecuária leiteira na região de Franca 

iniciou-se por volta de 1960 devido à decadência da pecuária de corte que 

desde o início do século XIX era praticada nesta região. Essa transição é 

explicada pelo aumento demográfico e principalmente pela industrialização 

calçadista, que concorreram para a valorização das terras e a redução das 

pastagens em áreas mais urbanizadas, tornando-as menos econômicas para a 

pecuária de corte. Esses fatores, somados ao empirismo e à ausência de 

conceitos de zootecnia e de bom uso da terra, impulsionaram os criadores 

locais a mudar o sistema criatório regional. 

A proximidade da região de Franca com a região do sul de Minas 

Gerais, a qual era reconhecida pela criação intensiva e semi-intensiva do gado 

leiteiro (mestiço de holandês), fez com que novas oportunidades se 

oferecessem aos pecuaristas do nordeste paulista. Muitos criadores de gado 

de corte constataram a rentabilidade propiciada pela atividade leiteira e 

decidiram pela sua adoção. Os produtores foram se aperfeiçoando nas 

técnicas de criação do gado leiteiro, permitindo a consolidação gradativa desta 

atividade na região de Franca (LIMA, 1973).   

Atualmente, são cerca de 450 produtores de leite em toda a 

região, que já foi considerada a segunda maior bacia leiteira do Estado, com 

um rebanho atual de 25 mil vacas produzindo diariamente 200 mil litros de leite 

(AVELAR, 2008). 

A cidade de Franca localiza-se na região nordeste do Estado de 

São Paulo (Figura 1) e, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas e 

Sociais - IPES, um dos traços marcantes da economia da região é a atividade 

primária, notadamente a agricultura e a pecuária, posto que, em relação ao 

total de estabelecimentos (incluindo indústria, comércio e serviços), a 

agropecuária representa aproximadamente 26,86% do conjunto. Todavia, 

excluindo-se o município de Franca, este percentual ultrapassa os 43% 

(CADERNO DE ESTUDOS, 2001), considerando-se apenas os demais 

municípios da região. 
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     Figura 1.  Localização do município de Franca-SP.  

               Fonte: adaptado de Cocapec (2008). 
 

 

Franca possui uma área territorial total de 571 km2, sendo 236,97 

km2 de área rural com 9.470 hectares cultivados. A população total do 

município é de 319.578 habitantes (em 2005), e destes, 8.469 habitantes 

constituem a população rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2008).  

O município de Franca sedia a 14º região administrativa do 

estado de São Paulo e é limitado pelos municípios de Cristais Paulista, 

Ribeirão Corrente, São José da Bela Vista, Restinga, Batatais e Patrocínio 

Paulista (Figura 2).  

 
       Figura 2.  Região de Franca, com destaque para os municípios limítrofes.  

                        Fonte: SEBRAE (2008) 
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De acordo com o Quadro 4, o município de Patrocínio Paulista se 

destaca por concentrar o maior número de propriedades leiteiras da região de 

Franca.  

 

Quadro 4. Quantidade de propriedades leiteiras em municípios da região de Franca-SP. 
 
         

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fonte: Adaptado de Cerveira e Henrichsen (2007). 

 

Em função do expressivo número de propriedades leiteiras no 

município de Patrocínio Paulista, a prefeitura municipal promove anualmente o 

“Torneio Leiteiro de Patrocínio Paulista”, que é um dos mais tradicionais e o 

mais antigo do Estado de São Paulo, com premiações em dinheiro para os 

animais de alta produção. O evento encontra-se na sua 51ª edição.  

O município de Batatais também sedia a tradicional “Festa do 

Leite”, que se encontra na sua 36ª edição e na qual são realizadas exposições 

de animais e torneios leiteiros regionais.  

Destaca-se, ainda, em função da importância da atividade leiteira 

para a região de Franca, a existência da “estrada do leite”, vicinal que liga 

Itirapuã, Patrocínio Paulista, Batatais e Altinópolis e que em 2007 recebeu 

investimentos do governo do Estado de São Paulo da ordem de 21 milhões de 

reais para pavimentação e recapeamento da estrada (GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2010). 

No período de 2005 a 2009, a Embrapa Pecuária Sudeste 

desenvolveu na região de Franca o Projeto Balde Cheio (CAMARGO et al., 

2008), com o principal objetivo de viabilizar economicamente a atividade 

leiteira, pela incorporação de conhecimentos, técnicas e tecnologias que 

MUNICÍPIO NÚMERO DE PROPRIEDADES LEITEIRAS 

Batatais 33 

Cristais Paulista 39 

Franca 6 

Patrocínio Paulista 103 

Restinga 10 

Ribeirão Corrente 3 

São José da Bela Vista  20 

TOTAL 214 
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permitissem a redução de custos e a maior produtividade por área e por 

animal. O projeto consistiu na capacitação de técnicos e de produtores, com a 

transformação de propriedades leiteiras familiares em "salas de aula" onde 

ocorreram os treinamentos. As propriedades ficaram, pelo período de quatro 

anos, sob o monitoramento permanente de técnicos de extensão rural de 

entidades públicas ou privadas, com a supervisão da Embrapa e serviram de 

exemplo para demonstrar a viabilidade técnica e econômica da atividade 

leiteira. Nesse período, novos conceitos e tecnologias de produção foram 

propostos, discutidos e implementados, com a concordância dos envolvidos.  

De acordo com Camargo et al. (2008), os principais resultados 

obtidos com o projeto foram a obtenção de lucro em propriedades que antes 

eram deficitárias, o aumento da renda do pequeno produtor, a redução do 

êxodo rural, permitindo a fixação da família no campo e o aumento de 12 a 15 

vezes da produção de leite por hectare por ano, além da recuperação da 

importância da extensão rural como fator fundamental para o desenvolvimento 

do setor.  

De modo geral, a atividade leiteira é típica de pequenas e médias 

áreas em qualquer parte do mundo e se adapta às peculiaridades regionais 

como condição climática e situação econômica do produtor rural. A 

modernização do setor leiteiro, por meio de políticas públicas setoriais ou de 

iniciativas de cunho técnico como o Projeto Balde Cheio, faz com que este 

deixe de ser extrativista, passando a ser competitivo e sustentável, 

favorecendo a abertura da economia e o crescimento da produção e, por 

conseguinte, o aumento das exportações. 

A região de Franca, com a adoção efetiva das normas do PNMQL 

poderá contribuir de forma relevante para o fortalecimento da atividade leiteira 

do Brasil, pois possui potencial para incrementar o volume de produção e 

incentivar as exportações de lácteos, com a qualidade exigida e necessária 

para as negociações nacionais e internacionais.  

Na região de Franca, mesmo tendo avançado nos últimos anos, a 

cadeia do leite precisa acelerar seu processo de modernização caso queira 

aproveitar as grandes oportunidades de inserção nos mercados que se 

vislumbram. O Brasil tem uma grande vantagem competitiva que o diferencia, 

que é a capacidade de ampliar sua produção mantendo os custos abaixo dos 
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países competidores, principalmente após 2013, com o fim obrigatório dos 

subsídios determinado pela OMC. Porém, o padrão dos produtos não irá 

satisfazer os mercados mais exigentes se não houver uma real melhoria na 

qualidade da matéria prima, como preconiza o PNMQL. 
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5 DESENHO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa 

(BOGDAN e BIKLEN, 1982; GIL, 1987; LAKATOS e MARCONI, 1993; 

MINAYO, 2000a, 2000b; GASKELL, 2002; DENZIN e LINCOLN, 2006), 

considerada apropriada quando o fenômeno em estudo é complexo, de 

natureza social e que não tende à quantificação. Nesse sentido, não se 

almejou alcançar a generalização, mas sim o entendimento das singularidades.  

De acordo com Minayo (2000a), a pesquisa qualitativa trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. Para a autora, a pesquisa social, de âmbito fundamentalmente 

qualitativo é uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 

um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados (MINAYO, 2000b). 

Esta modalidade de pesquisa traz em seu núcleo interesses mais 

abrangentes do que o objeto definido em seu campo específico. Trata-se, 

portanto, de uma abordagem dinâmica, em que tanto a pesquisa quanto o 

pesquisador "vivem sob o signo das contingências históricas de sua atividade" 

(MINAYO, 2000b, p.27). 

Para Goldenberg (1997), os métodos qualitativos enfatizam as 

particularidades de um fenômeno em termos de seu significado para o grupo 

pesquisado. Da mesma maneira, para Diehl e Tatim (2004), os estudos 

qualitativos podem descrever a complexidade de determinado problema e 

possibilitam o entendimento das particularidades dos indivíduos. 

Na realização de um estudo interpretativo, Chizotti (1998) 

menciona a necessidade de imersão do pesquisador nas circunstâncias e 

contexto da pesquisa, e destaca características importantes que devem estar 

presentes, como o mergulho nos sentidos e emoções; o reconhecimento dos 

atores sociais como sujeitos que produzem conhecimentos e práticas; os 
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resultados como fruto de um trabalho coletivo resultante da dinâmica entre 

pesquisador e pesquisado; a aceitação de todos os fenômenos como 

igualmente importantes e preciosos – a constância e a ocasionalidade, a 

freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio, as revelações e os ocultamentos, 

a continuidade e a ruptura, o significado manifesto e o que permanece oculto. 

Chizotti (1998) argumenta, ainda, que a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 

Assim, a adoção da abordagem qualitativa na presente pesquisa 

permitiu a compreensão da opinião dos pequenos produtores de leite da região 

de Franca-SP sobre a influência do PNMQL nos processos produtivos 

cotidianos da produção de leite e no desenvolvimento regional. 

Para a realização da pesquisa considerou-se “opinião” como a 

maneira pessoal e subjetiva de julgar, ou seja, o conceito formado a respeito de 

um assunto ou tema, utilizando-se de julgamento de valor.  Para Silveira 

(2001), a opinião é o conhecimento avaliativo que, ao ser institucionalizado, 

constrói cognições sociais, ou seja, o conjunto de crenças que influenciam os 

membros de determinado grupo social. 

A pesquisa foi direcionada com base nas exigências do PNMQL, 

descritas na Instrução Normativa 51/2002 do Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento. Após o seu estudo detalhado, todos os itens referentes às 

exigências descritas na IN 51 foram contemplados na pesquisa, a fim de 

identificar a situação dos produtores rurais entrevistados com relação ao seu 

cumprimento.  

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Compreender a opinião dos produtores de leite da região de 

Franca sobre a influência do PNMQL na produção local de leite e no 

desenvolvimento regional. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar as mudanças no processo de produção de leite 

determinadas pelos requisitos estabelecidos no PNMQL;  

Identificar a opinião dos produtores de leite da região de Franca 

sobre as mudanças no processo de produção de leite em suas propriedades 

rurais após a implementação do PNMQL;   

Compreender a opinião dos produtores de leite sobre a 

importância do PNMQL para o desenvolvimento da região de Franca. 

 

 

5.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Para a escolha dos sujeitos foi utilizado como critério de inclusão 

a condição do participante se enquadrar na categoria de pequeno produtor 

rural. Neste estudo considerou-se como pequeno produtor rural aquele que, 

residindo na zona rural, detenha a posse de pequena propriedade rural não 

superior a trinta hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua 

família (BRASIL, 1996), admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as 

posses coletivas de terra, considerando-se a fração individual não superior a 

trinta hectares. 

As referências e informações a respeito da localização das 

propriedades rurais visitadas para a realização da pesquisa foram obtidas 

através de contato com engenheiros agrônomos da Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral – CATI, do Escritório Regional de Franca-SP.  

O estudo centrou-se nos municípios de Franca, Batatais, Cristais 

Paulista, Patrocínio Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela 

Vista. 
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5.4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

5.4.1 Entendendo o PNMQL 

 

 

Para a compreensão do PNMQL buscou-se captar a opinião de 

outros atores que não os envolvidos no presente estudo, mas que também 

recebem influência direta da IN 51. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

prévia com os agentes dos órgãos de inspeção que atuam na região de Franca 

na fiscalização das indústrias que processam leite e derivados lácteos – 

Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SISP) e 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) – com o objetivo de contextualização para 

o entendimento mais aprofundado a respeito do tema estudado (MILINSKI e 

VENTURA, 2009). Os resultados permitiram entender como cada órgão de 

inspeção atua, esclarecendo as funções e as limitações deste elo que compõe 

a cadeia produtiva do leite, bem como a sua participação no processo de 

implantação do PNMQL na região de Franca. 

Também se buscou aproximação com o tema através de ampla 

pesquisa bibliográfica (livros, periódicos, artigos e internet) sobre assuntos 

como: a participação do agronegócio brasileiro no desenvolvimento do Brasil; 

as políticas agrícolas brasileiras incluindo as políticas para a cadeia produtiva 

do leite; os dados referentes à produção local de leite na região de Franca e; o 

detalhamento da IN 51 para compreensão aprofundada das exigências da 

política pública em estudo e para elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados. A revisão da literatura fundamentou os capítulos desenvolvidos nesta 

dissertação. 
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5.4.2 Da construção dos instrumentos 

 

 

Para a realização da pesquisa foram elaborados dois 

instrumentos de coleta de dados: roteiro de entrevista (Apêndice I) e quadro 

contendo itens de observação (Apêndice II). 

A construção do roteiro de entrevista justifica-se com base nas 

informações contidas no Quadro 5, que inter-relaciona as variáveis da 

pesquisa, os objetivos específicos, as perguntas utilizadas durante a entrevista 

e as dimensões analisadas.  
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Quadro 5.  Inter-relação entre variáveis, objetivos específicos, perguntas de pesquisa e dimensões analisadas 

VARIÁVEIS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PERGUNTAS DE PESQUISA DIMENSÕES ANALISADAS 

Identificar as mudanças no 

processo de produção de leite 

determinadas pelos requisitos 

estabelecidos no PNMQL 

1. Nos últimos anos, a sua forma de produzir leite mudou? 

2. O que mudou na prática do seu trabalho diário? (desinfecção das tetas, 

higiene, equipamentos, etc.). 

5. Quais os investimentos que o(a) senhor(a) realizou ou teve que realizar 

na propriedade para acompanhar essas mudanças pela qualidade? 

6. Teve um prazo ou um período de adaptação para a realização dessas 

mudanças? 

- Infra-estrutura e rotina de trabalho diário 

 

- Investimentos realizados 

 

- Adaptação às mudanças 

Processo de 

produção de leite Identificar a opinião dos 

produtores de leite da região 

de Franca sobre as mudanças 

no processo de produção de 

leite em suas propriedades 

rurais após a implementação 

do PNMQL 

3. O(a) senhor(a) encontrou dificuldades para realizar essas mudanças? 

Quais? Descreva-as, por favor. 

4. Nesse processo, algumas mudanças foram mais fáceis de serem 

realizadas? Quais? Descreva-as, por favor. 

7. Por que o(a) senhor(a) acha que essas mudanças ocorreram/estão 

ocorrendo? 

8. O que o(a) senhor(a) vê de benefício/vantagem com essas mudanças? 

Como essas mudanças afetaram a produção do leite? Houve melhorias? 

(Melhorou a qualidade do leite, o lucro?) 

9. O que o(a) senhor(a) vê de desvantagem/prejuízo com essas 

mudanças? Como essas mudanças afetaram a produção do leite? Houve 

perdas? 

- Dificuldades no processo de mudança 

 

- Facilidades no processo de mudança 

 

- Vantagens e benefícios com as mudanças 

 

- Desvantagens e prejuízos com as mudanças 

 

 

Desenvolvimento 

regional 

Compreender a opinião dos 

produtores de leite sobre a 

importância do PNMQL para o 

desenvolvimento da região de 

Franca 

 

10. Essas mudanças foram importantes para a sua vida (como um todo, 

para a sua qualidade de vida)? O que ainda é necessário mudar? 

11. Como o(a) senhor(a) vê o futuro da sua produção de leite? E dos seus 

companheiros de atividade (como um todo)? Existem oportunidades (de 

crescimento) futuras a partir dessas mudanças? 

- Implicações para a atividade leiteira 

 

- Implicações para a vida do produtor e sua 

família 

 

- Oportunidades para sua atividade futura 



 67 

Para verificação e aprimoramento do roteiro de entrevista foi realizado 

o pré-teste (COOPER e SCHINDLER, 2003) com um pequeno produtor de leite da 

região de Franca, a fim de detectar problemas e/ou dúvidas no roteiro de entrevista 

que pudessem surgir durante a realização da entrevista definitiva. O pré-teste teve 

como objetivo conhecer como o instrumento de coleta de dados se comportaria 

numa situação real. De acordo com Mattar (1994), o pré-teste deve ser realizado nos 

primeiros estágios da pesquisa, quando o instrumento ainda está em 

desenvolvimento. 

O pré-teste é, segundo Goode e Hatt (1979), um ensaio geral. Cada 

parte do procedimento deve ser projetada e implementada exatamente como o será 

na hora efetiva da coleta de dados para que se conheçam as limitações do 

instrumento, permitindo a identificação de questões difíceis, ambíguas ou mal 

formuladas, bem como os comentários feitos pelo entrevistado sobre determinadas 

questões. 

Neste estudo, o pré-teste contribuiu especialmente para o 

redirecionamento da questão 2 do roteiro de entrevista, por meio da constatação da 

necessidade de questionar a ocorrência dos eventos antes e depois de 2005 (ano da 

implantação da IN 51), a fim de identificar as mudanças no processo produtivo 

desde então. O pré-teste auxiliou, ainda, na reformulação de algumas questões 

identificadas pela pesquisadora como muito extensas. 

A construção do quadro de observação baseou-se no detalhamento da 

IN 51 com relação às suas exigências e abordou aspectos de composição e 

qualidade do leite; condições higiênico-sanitárias para a obtenção da matéria prima 

e; instalações e equipamentos de refrigeração. O objetivo de se realizar a 

observação dos itens presentes na IN 51 foi verificar o enquadramento dos 

produtores participantes da pesquisa nas normas exigidas pela IN 51 a fim de 

compreender o nível de implantação do PNMQL na região. 

O roteiro de entrevista e os itens de observação, bem como o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndices III e IV) foram aprovados pelo Comitê 

de Ética do Centro Universitário de Franca – COMEP.   
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5.5 DA COLETA DE DADOS 

 

 

Para um melhor desenvolvimento da pesquisa, a coleta de dados 

ocorreu em duas etapas: fase exploratória e fase focalizada. 

Na etapa exploratória foram feitas visitas prévias às pequenas 

propriedades rurais produtoras de leite na região de estudo a fim de captar 

informações por meio de observações e conversas informais com produtores de leite 

que serviram de subsídio para a elaboração do roteiro de entrevista e do quadro de 

observação. Todas as informações foram registradas em diário de campo.  

Para a realização da fase focalizada da pesquisa, foi estabelecido 

contato telefônico prévio com os produtores rurais selecionados para participar do 

estudo, com o objetivo de realizar o agendamento das entrevistas. O cadastro 

telefônico dos produtores foi fornecido pela CATI de Franca.  

A fase focalizada envolveu um trabalho de campo, no qual os 

pequenos produtores de leite selecionados foram visitados em suas propriedades 

para a realização da pesquisa in loco e incluiu a participação da pesquisadora como 

expectadora das ordenhas diárias das propriedades visitadas. Vergara (2003) afirma 

que pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

A coleta dos dados ocorreu por meio da verificação dos itens de 

observação e da realização de entrevistas semi-estruturadas. Os itens foram 

observados durante a participação da pesquisadora nas ordenhas, antes do início 

das entrevistas. Todas as ordenhas foram fotografadas com a autorização dos 

produtores.  

Em seguida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais 

com a utilização do gravador digital de voz Panasonic, modelo RR-US470 IC 

Recorder. A gravação das entrevistas foi autorizada pelos produtores, que 

receberam explicações prévias com relação a esse procedimento e não 

demonstraram nenhum constrangimento ou resistência ao gravador. 

O número de entrevistas realizadas foi determinado pelo critério de 

saturação das respostas referentes aos assuntos abordados. Segundo Machado 

(1991), em estudos qualitativos, a seleção dos entrevistados possui destacada 
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importância e deve ser justificada em função dos objetivos que se pretende alcançar. 

Nesse tipo de pesquisa, questões de amostragem tornam-se secundárias. 

Para Queiroz (1988), a entrevista semi-estruturada é uma técnica de 

coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e 

pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos. O 

produtor rural entrevistado pôde se manifestar sobre o tema proposto, sem 

respostas ou condições prefixadas pela pesquisadora (MINAYO, 2000b). 

Nesse sentido, a entrevista representa um dos instrumentos básicos 

para a coleta de dados, dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa. Para Lakatos 

e Marconi (1993), a relação que se cria na entrevista é de interação, havendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. Segundo 

Gaskell (2002), as entrevistas permitem a compreensão minuciosa das motivações, 

atitudes, valores, e crenças dos sujeitos pesquisados.  

Sobre esse recurso, Gil (1987) afirma que o pesquisador pode formular 

perguntas ao entrevistado com o objetivo de obter dados que interessam à 

investigação e que a entrevista é uma forma de interação social e uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação. 

No início das entrevistas foi aplicado um questionário sócio-

demográfico aos produtores participantes da pesquisa, contendo itens como: idade, 

escolaridade, tempo na atividade leiteira, área da propriedade destinada à produção 

leiteira, produção diária de leite e renda bruta, com o objetivo de identificar o perfil 

dos entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas no próprio curral de ordenha ou na 

casa dos produtores e tiveram duração média de 1 hora, muitas vezes contando 

com a presença e a participação de membros da família (esposa e/ou filhos). Todas 

as informações foram coletadas pela própria pesquisadora, que foi, portanto, a 

responsável pela obtenção e análise dos dados.  

Ao final da entrevista foi entregue aos pequenos produtores de leite um 

documento (Apêndice V) em nome do Centro Universitário de Franca – UNI-FACEF, 

no qual constou o nome completo da pesquisa, o nome completo da pesquisadora e 

o agradecimento pela participação. 
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5.6 DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os relatos obtidos nas entrevistas foram transcritos na íntegra, 

separados e classificados, e passaram por uma análise de conteúdo realizada pelo 

método manual, por meio da elaboração de categorias de análise e, em seguida, de 

temas, baseados no sentido semântico e contextual dos discursos dos 

entrevistados. 

A análise de conteúdo é, de acordo com Minayo (2000b), um método 

comumente adotado no tratamento de dados de pesquisas qualitativas. O método 

proporciona um meio de apreender as relações sociais em determinados espaços, 

de uma forma apropriada ao tipo de problema de pesquisa proposto neste estudo. 

Na análise de conteúdo, o ponto de partida é a mensagem, mas devem 

ser consideradas as condições contextuais de seus produtores e a concepção crítica 

e dinâmica da linguagem. Segundo Puglisi e Franco (2005), devem ser considerados 

não apenas a semântica da língua, mas também a interpretação do sentido que um 

indivíduo atribui às mensagens. 

A análise de conteúdo propõe “ultrapassar o nível do senso comum e 

do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica em relação à 

comunicação” – neste caso, a entrevista (MINAYO, 2000b, p. 203). 

Também definida por Bardin (2004), a análise de conteúdo constitui-se 

em um conjunto de técnicas de análise de comunicações, visando obter a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

Essas técnicas complementares consistem na explicitação e sistematização do 

conteúdo das mensagens e da expressão desse conteúdo, tendo por finalidade 

efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das mensagens, 

levando em consideração o emissor e seu contexto e, eventualmente, os efeitos 

dessas mensagens. Bardin (2004) ainda apresenta que a técnica de análise de 

conteúdo refere-se ao estudo tanto dos conteúdos nas figuras de linguagem, 

reticências, entrelinhas, quanto dos conteúdos manifestos e explícitos. 

Para a aplicação da análise de conteúdo foi construído um quadro de 

análise (Apêndice VI), identificando-se os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença, ausência ou frequência significaram alguma coisa 

para os objetivos analíticos visados. O quadro de análise relacionou os objetivos 
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específicos da pesquisa, as perguntas utilizadas no roteiro de entrevista e os temas 

e subtemas obtidos a partir dos extratos das falas.  

Com base no quadro de análise buscou-se categorizar as unidades de 

texto – palavras ou frases com sentidos semelhantes – que se repetiram, atribuindo 

uma expressão que as representassem – os temas. 

De acordo com Bardin (2004), para a operacionalização da análise de 

conteúdo devem ser seguidas algumas regras de base, por meio das quais se parte 

de uma leitura de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado. Nesse 

sentido, a análise de conteúdo relaciona as estruturas semânticas (significantes) 

com estruturas sociológicas/contextuais (significados) dos enunciados e articula a 

superfície dos textos com os fatores que determinam suas características – variáveis 

psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem 

(MINAYO, 2000b). 

Para Bardin (2004), não se trata de atravessar os significantes para 

atingir significados, como se faz na leitura normal, mas de, por meio dos 

significantes e dos significados em conjunto, buscar diferentes significados de 

natureza psicológica, sociológica, política, histórica, dentre outras. 

Segundo Nunes et al. (2008), o processo de análise de conteúdo deve 

ser organizado em três etapas, conforme descritas a seguir: 

A pré-análise, que é a fase de organização e sistematização das 

idéias, em que ocorre a retomada dos objetivos iniciais da pesquisa em relação ao 

material coletado e a elaboração de indicadores que orientarão a interpretação final. 

A pré-análise pode ser decomposta em cinco sub-etapas: leitura flutuante, na qual 

deve haver um contato exaustivo com o material de análise; constituição do corpus, 

que envolve a organização do material de forma a responder a critérios de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência; formulação de 

objetivos ou de pressupostos iniciais flexíveis que permitam a emergência de outros 

pressupostos a partir de procedimentos exploratórios; referenciação dos índices e 

elaboração dos indicadores a serem adotados na análise e preparação do material, 

ou se for o caso, edição.  

A exploração do material, que é a fase em que os dados brutos do 

material são codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto e 

envolve procedimentos de recorte, contagem, classificação, tabulação, desconto ou 

enumeração em função de regras previamente formuladas. 
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Por fim, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, que é a 

fase na qual os dados brutos são submetidos à análise, a fim de se tornarem 

significativos e válidos e de evidenciarem as informações obtidas. A partir dessas 

informações é possível propor inferências e apresentar interpretações de acordo 

com o quadro teórico e os objetivos propostos (NUNES et al., 2009). Para Bardin 

(2004), cabe ao pesquisador fazer o jogo entre os pressupostos, a técnica e a 

interpretação. 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas, foi possível 

compreender a opinião dos pequenos produtores pesquisados quanto às mudanças 

ocorridas no processo produtivo do leite após a implantação do PNMQL nos 

municípios estudados. Diante da ampla abrangência da definição de 

desenvolvimento apresentada, faz-se necessária a compreensão da opinião dos 

indivíduos diretamente afetados pelas políticas públicas do setor do qual participam. 

Os produtores rurais (especialmente os de pequeno porte), responsáveis pela 

produção primária, representam um dos principais elos do sistema produtivo 

agropecuário e, portanto, participam ativamente do crescimento do agronegócio 

brasileiro. Com base nas impressões destes atores sociais com relação às 

mudanças ocorridas no cotidiano da produção local é que se compreende a 

efetividade e eficácia das políticas públicas formuladas para o setor agrário 

brasileiro. 

 

 

5.7 DA DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  

Após a defesa da dissertação, os resultados serão resumidos e 

apresentados aos participantes da pesquisa. Entende-se que tão importante quanto 

compreender a opinião dos pequenos produtores de leite da região de Franca é 

retornar as informações obtidas, demonstrando respeito e compromisso com os 

sujeitos do estudo. 

Ademais, para a disseminação dos resultados, serão elaborados 

artigos que deverão ser apresentados em eventos nacionais e internacionais.  
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6. OS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE FRANCA E A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PNMQL: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

No início das entrevistas foi aplicado um questionário sócio-

demográfico aos produtores de leite participantes da pesquisa, com o objetivo de 

identificar o perfil dos entrevistados.  

Foram entrevistados onze pequenos produtores de leite dos municípios 

de Franca, Batatais, Cristais Paulista, Patrocínio Paulista, Restinga, Ribeirão 

Corrente e São José da Bela Vista. Dos entrevistados, dez são do sexo masculino e 

uma é do sexo feminino. A idade média dos entrevistados é de 45 anos, sendo o 

mais jovem com 24 anos e o mais velho com 66 anos. Com relação à escolaridade, 

sete possuem primeiro grau incompleto, um possui primeiro grau completo, um 

possui segundo grau completo e dois possuem nível superior completo. O tempo 

médio que os entrevistados estão na atividade leiteira é de 21 anos e a área média 

das propriedades destinada à produção de leite é de 29,5 hectares. A produção 

média diária de leite é de 172 litros e a renda bruta média mensal proveniente da 

atividade leiteira é de R$ 3.600,00. Das onze propriedades pesquisadas, duas estão 

localizadas no município de Franca, duas no município de Batatais, duas em Cristais 

Paulista, duas em São José da Bela Vista, uma no município de Patrocínio Paulista, 

uma em Restinga e uma em Ribeirão Corrente.  

 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS PRODUTORES À IN 51 
 

 

Para atender ao primeiro objetivo específico da pesquisa de identificar 

as mudanças no processo de produção de leite determinadas pelos requisitos 

estabelecidos no PNMQL, foi necessário avaliar o nível de enquadramento dos 

produtores de leite da região (e suas respectivas propriedades) com relação ao 

cumprimento das exigências da IN 51.  
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Para a checagem do enquadramento dos produtores à IN 51, foram 

construídos dois instrumentos: um quadro contendo itens de observação (Quadro 6) 

e a pergunta 2 do roteiro de entrevista (Quadro 7), por meio da realização de leitura 

minuciosa e detalhamento da IN 51. O quadro de observação possui 17 itens e a 

pergunta 2 da entrevista possui 19 itens, totalizando 36 requisitos a serem atendidos 

pelos produtores de leite para o completo enquadramento à IN 51. 

 

Quadro 6.  Itens de observação para identificação do enquadramento à IN 51 

1. Leite branco opalescente homogêneo 
Composição e qualidade do leite 

2. Ausência de odores estranhos 

3. Higiene e adequação do curral 

4. Condições gerais das edificações (área coberta, piso, paredes), para 

prevenir contaminações do leite 

5. Água de abastecimento de boa qualidade 

6. Higiene na eliminação de resíduos orgânicos 

7. Higiene na rotina de trabalho e procedimentos gerais de 

manipulação 

8. Higiene de equipamentos, vasilhames e utensílios 

9. Proteção contra a contaminação do leite 

Condições higiênico-sanitárias 

para a obtenção da matéria-prima 

10. Higiene no acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte 

do leite 

11. Tanque de expansão instalado em local próprio e específico e 

mantido sob condições adequadas de limpeza e higiene 

12. Local onde está instalado o tanque de expansão coberto, arejado, 

pavimentado, de fácil acesso ao caminhão coletor e isolado por 

paredes 

13. Local onde está instalado o tanque de expansão com iluminação 

natural e artificial adequadas 

14. Local onde está instalado o tanque de expansão com ponto de 

água corrente de boa qualidade e com tanque para lavagem de latões 

(quando utilizados) e utensílios de coleta 

15. Utensílios em geral reunidos sobre uma bancada de apoio às 

operações 

16. Motor do refrigerador instalado em local arejado 

Instalações e equipamentos de 

Refrigeração 

17. Localização estratégica do tanque de expansão comunitário, 

facilitando a entrega do leite de cada ordenha 

 
Os itens de observação foram verificados durante a participação das 

ordenhas, por ocasião das visitas realizadas às propriedades participantes da 

pesquisa e referem-se a assuntos como: composição e qualidade do leite; condições 
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higiênico-sanitárias para a obtenção da matéria-prima e instalações e equipamentos 

de refrigeração (MAPA, 2002). 

 

Quadro 7.  Itens perguntados para identificação do enquadramento à IN 51 

1. Refrigera o leite na propriedade? 

2. Entrega o leite em caminhão-tanque isotérmico (a granel)? 

3. Em caso de entrega do leite em latões, em temperatura ambiente: Entrega o leite na indústria/laticínio em 

até duas horas após a conclusão da ordenha (no máximo)? O leite atinge os padrões de qualidade? 

4. Mensalmente é realizada a coleta e o envio de uma amostra do leite para um laboratório? Sabe qual é o 

laboratório? 

5. Recebe os resultados das análises mensais realizadas? 

6. Realiza controle de pragas? 

7. Antes da ordenha, lava as tetas do animal com água corrente, seca com toalhas descartáveis e descarta 

os jatos iniciais de leite em caneca de fundo escuro? 

8. Após a ordenha, desinfeta imediatamente as tetas com produtos apropriados? 

9. Após a ordenha, oferece alimentação no cocho para as vacas? 

10. Côa o leite (recipiente apropriado de aço inoxidável, náilon, alumínio ou plástico atóxico) antes de 

depositá-lo no tanque de expansão ou no latão? 

11. Refrigera o leite a 4° C ou menos em até três h oras (no máximo) após o término da ordenha?  

(latões – tanque de refrigeração por imersão – 7ºC) 

12. Conserva o leite a 7°C (no máximo) no tanque in dividual ou comunitário? 

13. Realiza a limpeza do equipamento de ordenha e do tanque de expansão de acordo com instruções do 

fabricante, usando materiais e utensílios adequados e detergentes inodoros e incolores? 

14. Realiza a cloração adequada da água utilizada na limpeza e sanitização do tanque de expansão e 

utensílios em geral? 

15. Acumula a produção de mais de uma ordenha para enviá-la uma única vez por dia ao tanque de 

expansão comunitário? 

16. Higieniza os latões logo após a entrega do leite no tanque comunitário, através do enxágüe com água 

corrente e a utilização de detergentes biodegradáveis e escovas apropriadas? 

17. No tanque comunitário, o responsável pela recepção do leite e manutenção das adequadas condições 

operacionais realiza alguma análise no leite de cada latão antes de transferir o seu conteúdo para o tanque? 

(teste do alizarol) 

18. Limpa todos os dias as instalações de produção de leite (sala de ordenha e área do tanque de 

expansão)? 

19. Fez ou faz algum curso ou obteve orientação técnica sobre essas mudanças (produção de leite com 

qualidade / Programa de Granelização)? 

 

A verificação do enquadramento às exigências foi importante para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois possibilitou determinar se os produtores da 

região estão produzindo leite de acordo com a IN 51 e em que grau de adequação 

eles se encontram, para posteriormente identificar as mudanças ocorridas na 

produção de leite após a implantação da normativa. 
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A partir dos itens de observação e dos itens perguntados na questão 2 

da entrevista, foram realizadas duas análises. A primeira análise refere-se à 

verificação de atendimento dos itens por produtor, ou seja, dos 36 itens avaliados, 

quantos foram atendidos por cada produtor pesquisado. Esta análise teve como 

objetivo identificar o nível individual (percentual individual) de enquadramento dos 

produtores à IN 51. A segunda análise refere-se à verificação de atendimento de 

cada um dos itens (observados e perguntados) com relação aos onze produtores 

pesquisados (percentual de produtores que atenderam a cada um dos itens). Esta 

análise teve como objetivo identificar os itens da IN 51 de maior dificuldade para 

serem atendidos pelos produtores. Os resultados obtidos são apresentados a seguir:   

Com relação à identificação do atendimento das exigências da IN 51 

por produtor (percentual individual), o produtor 10 atendeu a 100% dos itens 

pesquisados; os produtores 6 e 11 atenderam a 96,6%; o produtor 1 atendeu a 90%; 

o produtor 9 atendeu a 80%; o produtor 3 atendeu a 73,3%; os produtores 2, 5 e 7 

atenderam a 70%; o produtor 4 atendeu a 53,3% e; o produtor 8 atendeu a 40% dos 

itens pesquisados (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Percentual de atendimento das exigências da IN 51 por produtor 

Produtor Percentual de atendimento 

1 90% 

2 70% 

3 73,3% 

4 53,3% 

5 70% 

6 96,6% 

7 70% 

8 40% 

9 80% 

10 100% 

11 96,6% 

 

A partir dessa análise, verificou-se que apenas um (produtor 10) dos 

produtores pesquisados cumpre plenamente as exigências da IN 51. No entanto, 

vale destacar que os demais produtores, com exceção de um (produtor 8), se 

enquadram em mais da metade das exigências propostas na IN 51. Esses 

resultados demonstram que o cumprimento da IN 51 em busca da melhoria da 
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qualidade do leite é um processo que está em implantação na região de Franca, 

bem como no Brasil. As mudanças e os investimentos necessários estão sendo 

realizados gradualmente, considerando as diferenças socioeconômicas e culturais 

das regiões brasileiras e os prazos para a realização das adequações que estão 

previstos na IN 51.  

Com relação à análise por item, ou seja, à quantidade de produtores 

que atenderam a cada um dos itens pesquisados, constatou-se que: 

Dos 17 itens observados, 100% dos produtores atenderam ao item de 

1; 100% atenderam ao item 2; 81,1% atenderam ao item 3; 81,1% atenderam ao 

item 4; 90,9% atenderam ao item 5; o item 6 não se aplica a nenhum produtor; 

90,9% atenderam ao item 7; 72,7% atenderam ao item 8; 100% atenderam ao item 

9; 72,7% atenderam ao item 10; 90% atenderam ao item 11; 100% atenderam ao 

item 12; 90% atenderam ao item 13; 50% atenderam ao item 14; 60% atenderam ao 

item 15; 100% atenderam ao item 16 e; o item 17 também não se aplica a nenhum 

produtor (Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Percentual de produtores que atenderam a cada item observado 

Item observado Percentual de produtores que atender am ao item 

1 100% 

2 100% 

3 81,1% 

4 81,1% 

5 90,9% 

6 não se aplica a nenhum produtor 

7 90,9% 

8 72,7% 

9 100% 

10 72,7% 

11 90% 

12 100% 

13 90% 

14 50% 

15 60% 

16 100% 

17 não se aplica a nenhum produtor 
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Dos 19 itens perguntados, 90,9% dos produtores atenderam ao item 1; 

90,9% atenderam ao item 2; o item 3 não se aplica a nenhum produtor; 81,8% 

atenderam ao item 4; 81,8% atenderam ao item 5; 63,6% atenderam ao item 6; 

36,4% atenderam ao item 7; 36,4% atenderam ao item 8; 27,3% atenderam ao item 

9; 100% atenderam ao item 10; 90,9% atenderam ao item 11; 90,9% atenderam ao 

item 12; 54,5% atenderam ao item 13; 18,2% atenderam ao item 14; os itens 15, 16 

e 17 não se aplicam a nenhum produtor; 72,7% atenderam ao item 18 e; 72,7% dos 

produtores atenderam ao item 19 (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Percentual de produtores que atenderam a cada item perguntado 

Item perguntado Percentual de produtores que atenderam ao item 

1 90,9% 

2 90,9% 

3 não se aplica a nenhum produtor 

4 81,8% 

5 81,8% 

6 63,6% 

7 36,4% 

8 36,4% 

9 27,3% 

10 100% 

11 90,9% 

12 90,9% 

13 54,5% 

14 18,2% 

15 não se aplica a nenhum produtor 

16 não se aplica a nenhum produtor 

17 não se aplica a nenhum produtor 

18 72,7% 

19 72,7% 

 

Os itens pesquisados (observados e perguntados) que não foram 

atendidos por pelo menos de 60 % dos produtores, foram considerados como de 

maior de dificuldade para adequação. 

Dentre os itens observados, o item 14 foi o que os produtores 

apresentaram maior dificuldade de adequação (50%). De modo geral, as 

propriedades que tiveram dificuldade de enquadramento nesse item não possuem 
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tanque ou pia para lavagem dos latões e utensílios de coleta de leite, ponto de água 

corrente ou água de boa qualidade no local onde está instalado o tanque de 

expansão.  

Dentre os itens perguntados, os itens 7, 8, 9, 13 e 14 foram os que os 

produtores apresentaram maior dificuldade de adequação, pois foram atendidos por 

menos de 60% dos produtores pesquisados.  

Os produtores que encontraram dificuldade de adequação aos itens 7 e 

8 ainda não realizam a limpeza dos tetos das vacas adequadamente antes e depois 

da ordenha (pré e pós-dipping). Com relação ao item 9, os produtores não oferecem 

alimentação no cocho para as vacas após a ordenha com a finalidade de mantê-las 

de pé e assim evitar a contaminação dos tetos por microorganismos do ambiente. 

Com relação ao item 13, os produtores não realizam a limpeza do tanque de 

expansão e/ou do equipamento de ordenha com detergentes inodoros e incolores, 

conforme as instruções do fabricante dos equipamentos. E com relação ao item 14, 

os produtores que encontraram dificuldade de adequação a esse item não realizam 

a cloração da água utilizada na limpeza do tanque de expansão e utensílios em 

geral. Destaca-se ainda com relação ao item 14 que apenas 18,2% dos produtores 

pesquisados atendem a essa exigência da IN 51. 

De modo geral, os dados demonstraram que os produtores de leite da 

região de Franca se encontram em processo de adaptação, já que atendem 

parcialmente as exigências da IN 51. Com exceção de apenas um, todos os 

produtores entrevistados atingiram nível de adequação maior que 50%. 

Após a identificação do enquadramento dos pequenos produtores de 

leite da região de Franca à IN 51, as entrevistas coletadas passaram por análise de 

conteúdo pelo método manual, das quais foram extraídos 10 temas, discutidos a 

seguir: 

 

 

6.3 MUDANÇAS OCORRIDAS NA PRODUÇÃO DE LEITE DA REGIÃO DE 
FRANCA APÓS A IMPLANTAÇÃO DA IN 51 

 

 

Este tema possui 13 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 



 80 

Mudança do sistema de latões para o sistema de gran elização 

 

 

Destaca-se que todos os produtores entrevistados relataram a 

ocorrência de mudanças na produção de leite nos últimos anos. A principal 

modificação apontada foi a passagem do sistema de produção e coleta de leite, 

antes realizada em latões, para o sistema de coleta a granel, por meio de 

caminhões-tanques que captam o leite refrigerado diretamente na propriedade rural. 

Para que a mudança se viabilizasse, todos os entrevistados reforçaram a 

necessidade e a obrigatoriedade da aquisição do tanque de expansão, que é o 

equipamento necessário para a refrigeração do leite na propriedade e a sua coleta a 

granel. 

Antes [...] fazia, mas do jeito que eu te falei. Latão. Agora é tanque de 
expansão [...]. [A cooperativa] não ia pegar mais de latão, nem que tivesse 
gelado. Foi onde eu pus o tanque. Foi uma mudança grande, porque foi 
desse jeito mesmo. [...] Tá com 6 anos que eu pus [o tanque]. Foi em 2004. 
(2) 
 
[...] antigamente pouca gente tinha tanque, né? Hoje todo mundo tem. Só 
isso daí já é uma mudança. É regra. (3) 
 
[...] ia pro leiteiro de latão. Aí depois mudou-se mais a idéia. Tem que ser a 
granel, entregar o leite no caminhão-tanque. Aí foi onde a gente pôs o [...] 
tanque de expansão. (9) 

 
A aquisição dos tanques de expansão pelos produtores da região 

sugere que a atividade leiteira, a partir da implantação da IN 51, tem direcionado 

esforços para a melhoria do nível tecnológico empregado nas propriedades rurais a 

fim de elevar a qualidade do leite produzido. Conforme reforça Sbrissia (2005), a 

coleta granelizada e a utilização de resfriadores estão crescendo, demonstrando a 

preocupação dos produtores em adequar-se à normativa. 

  As figuras 3 e 4 ilustram a passagem do sistema de produção realizado 

em latões para o sistema de granelização. 
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    Figura 3.  Latão utilizado para armazenamento             Figura 4.  Tanque de expansão utilizado  
                      e coleta de leite antes da IN 51                               atualmente no sistema granelizado 
 
 
 
 
Coleta mensal de amostra de leite para envio aos la boratórios da Rede 
Brasileira de Controle da Qualidade do Leite - RBQL   
 

 

Uma importante mudança destacada pelos entrevistados ocorrida após 

a passagem para o sistema de granelização foi a coleta mensal de amostra de leite 

dos tanques de expansão das propriedades rurais para a análise da qualidade nos 

laboratórios credenciados na Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da 

Qualidade do Leite – RBQL, conforme recomenda a IN 51 (MAPA, 2002). Estas 

análises têm a finalidade de monitorar e fiscalizar a qualidade do leite produzido nas 

propriedades leiteiras de todo o Brasil e os principais testes realizados são: 

contagem de células somáticas – CCS, contagem bacteriana global – CBT, 

determinação dos teores de proteína e gordura e pesquisa de resíduos de 

antibióticos (MAPA, 2002).  

As amostras coletadas na região de Franca são enviadas para a 

Clínica do Leite, localizada em Piracicaba na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” – ESALQ. 

Todo mês eles pega. Tem um determinado dia que eles pegam 3 vidrinho, 
aí manda pra fazer análise. (5) 
 
[Coleta] sim. Uma vez por mês. Essa é a qualidade do leite. Essa daí é [de] 
onde sai a qualidade do leite. (7) 
 
Todo mês. [...] Vai [...] pra Clínica do leite. (11) 
 



 82 

De acordo com o MAPA (2002), a realização da coleta mensal das 

amostras nos tanques de expansão e o seu encaminhamento para realização de 

análises laboratoriais de caráter oficial é de responsabilidade e deve correr às 

expensas das cooperativas e laticínios que captam o leite nas propriedades rurais. A 

partir dos resultados destas análises, os estabelecimentos podem fiscalizar e exigir 

maior qualidade no leite produzido pelos seus fornecedores.  

Para os entrevistados, antes do surgimento da IN 51 e do sistema de 

granelização não havia a prática da coleta mensal das amostras de leite. Assim, 

destacam:  

Antes [...] não tinha isso de coletar o leite, o homem do caminhão não 
pegava amostra. Não fazia não. [...] Pra mim foi depois de 2005 que 
começou a coletar essa amostra. Porque antes aqui era latão e não tinha 
disso. (2) 
 
A Jussara pegava o leite lá e levava embora, acabou, né? Não tirava 
amostra não. (5)  

  
Esta mudança iniciou-se juntamente com a aquisição dos tanques de 

expansão nas propriedades, destacando os esforços do governo brasileiro para a 

modernização da pecuária leiteira a partir da implantação do sistema de 

granelização e de controle da qualidade do leite por meio da RBQL. 

No entanto, um dos entrevistados relata o desconhecimento da 

realização da coleta mensal de amostra de leite e dos resultados das análises. Ele 

afirma que nunca presenciou esta coleta, a qual deveria ser realizada pelo laticínio e 

que também não recebe os resultados das análises.  

Mesmo sendo uma exigência da IN 51, o produtor afirma que a coleta 

mensal de amostra ainda não é realizada na sua propriedade, pois relata que 

entregou leite contaminado por antibiótico ao laticínio e que a contaminação não foi 

detectada por análise, pois não recebeu nenhum tipo de aviso ou penalização: 

[...] até hoje não [vi]. Não sei se ele leva esse leite [...] Até hoje [...] nunca 
vi. Eu não sei se faz. [...] Mas assim, tá tudo zero. Esses dias eu fiz um 
antibiótico [...] eu fiz terramicina em uma vaca, esqueci, pus o leite, não 
reclamaram, não falaram nada. (4) 
 
Não, não, [não recebo]. Na folha de pagamento vem os análise, os análise 
tá tudo zero. Não sei se faz... Tudo zero. (4) 
 

A partir desse relato, percebe-se que a melhoria da qualidade do leite 

produzido no Brasil somente se dará por completa quando o controle da qualidade 

se tornar uma prática totalmente aceita e contar com a participação consciente dos 

produtores de leite envolvidos. Para Alvim (2005), o monitoramento da qualidade do 
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leite trata-se de uma tarefa integrada, que envolve esforços da indústria, do 

laboratório, do governo e também do produtor. 

 

 

Recebimento dos resultados das análises mensais da qualidade pelos 
produtores de leite 
 

 

Antes da implantação da IN 51, os entrevistados afirmam que não 

recebiam demonstrativos mensais com o detalhamento da qualidade do leite 

produzido. Este aspecto ilustra outra recente transformação ocorrida na atividade 

leiteira desenvolvida na região.  

[Antes] Não recebia nenhum papel falando de qualidade do leite não. (2) 
 
[Antes] não [tinha isso]. [...] Bactéria não mostrava antes não. (3) 
 
Naquele tempo, acho que nós nem ver falar nisso aí vc não via. Não. (5) 
 

A partir da criação da IN 51, com exceção do entrevistado 4, todos os 

demais entrevistados afirmam que passaram a receber os resultados das análises 

mensais realizadas pelos laticínios e cooperativas da região: 

Recebe [os resultados] no dia que recebe o pagamento. (1) 
 

Recebo. [...] pelo holerite já recebe, né? Já vem aquele que faz o teste de 
bactéria e aquele o outro de [célula somática]. É esses dois que eles 
manda no holerite. Esses dois ele manda. Acho que é isso. (5) 
 
[...] eles me mandam mensal a análise do tanque, né? (6) 
 
Vem fazer e vem o resultado. Vem o resultado. Recebe. É, vem tudo os 
números. (7)  
 
Eu tenho os holerites, os envelopes. Desde quando pôs o tanque [2003] 
fazia. (9) 
 

Essa mudança realizada a partir da implantação da IN 51 demonstra 

que as indústrias que captam leite na região estão comprometidas com a coleta das 

amostras e com o encaminhamento dos resultados das análises, pois ao conhecer e 

compartilhar as informações com os produtores rurais, que também são grandes 

interessados nos benefícios decorrentes da melhoria da qualidade do leite 

produzido, as indústrias facilitam a identificação dos problemas existentes, a 

correção das falhas no processo produtivo e o cumprimento das exigências da IN 

51. O compartilhamento dos resultados das análises é importante para que os 
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produtores rurais tenham conhecimento sobre o nível de qualidade do leite que é 

produzido por eles, que antes era desconhecido. 

 

 

Maior higiene durante a ordenha 

 

 

Com relação à prática do trabalho diário dos produtores da região, 

foram identificadas mudanças relacionadas à higiene durante a realização da 

ordenha (início da realização de pré e pós-dipping) e à saúde dos animais.  

De acordo com Cani e Frangilo (2008), o pré-dipping e o pós-dipping 

referem-se à limpeza e desinfecção dos tetos das vacas leiteiras com produtos e 

materiais apropriados antes e depois da realização da ordenha e estão descritos 

detalhadamente na IN 51. O termo “dipping” em inglês significa mergulho ou 

imersão. 

Os entrevistados 6, 9 e 11 destacaram que as mudanças com relação 

à limpeza e desinfecção dos tetos das vacas antes e depois da ordenha são hábitos 

recentes adotados na rotina da produção de leite. 

[Papel toalha] Pra te dizer a verdade, isso a gente adotou em 2007. [...] 
Então foi em 2007 que nós adotamos. [...] Existiu uma época que foi o 
paninho. [Em 2007] aí começamos a adotar o pré e o pós-dipping. (6) 
 
Antes não tinha essa preocupação com a higiene que existe realmente 
hoje. Isso foi um marco sim. (6) 
 
É uma novidade [limpar os tetos das vacas]. Essa prática eu até faz pouco 
tempo que eu iniciei ela. Ah, isso não tem nem [um] ano que eu tô fazendo 
ela. Limpar os tetos da vaca não faz muito tempo não. Eu limpava, antes 
eu limpava com um papel ou talvez com um pano, um paninho. Mas eu 
percebi que não era o ideal. (9) 
 

Um dos entrevistados apresenta a evolução das práticas realizadas ao 

longo do tempo, destacando sequência de mudanças que foram adotadas para 

maior higiene da ordenha. 

Lavava com cloro, depois secava com pano. Depois nós passamos a 
jornal, foi evoluindo, e hoje é o papel toalha. Aí foi mudando, mudando, até 
hoje é papel toalha. [...] aí teve que comprar esses produtos mais caros, 
melhores. (1) 

   
  As figuras 5 e 6 demonstram o pré-dipping realizado para a limpeza e a 

desinfecção dos tetos do animal antes do início da ordenha.  
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       Figura 5.  Limpeza e desinfecção dos tetos         Figura 6.  Secagem dos tetos com papel toalha 
                          com produtos apropriados 
 

O entrevistado 10 destacou ainda a importância da higiene durante a 

ordenha para evitar ou minimizar a transmissão de doenças entre os animais. 

[...] toda vaca que ele acaba de ordenhar, as teteira ele põe no balde com 
dióxido de cloro, pra passar para o outro animal. Pra não ter isso de tá 
passando algum problema se alguma vaca tem. Simples de fazer, né, 
muito barato o custo disso e dá um resultado, né?  (10) 

   
Conforme recomenda Müller (2002), a desinfecção das teteiras entre a 

ordenha de uma vaca e outra deve ser realizada pela imersão das mesmas em 

solução sanificante, que deve ser trocada com freqüência. 

Todos esses cuidados adotados na rotina de ordenha a partir da 

criação da IN 51 contribuem sobremaneira para o controle dos níveis de 

contaminação do leite, para a sanidade dos animais e para a obtenção de um 

produto de alta qualidade. 

  De modo geral, os entrevistados que implantaram essas mudanças em 

suas propriedades (1, 6, 9, 10 e 11) demonstraram maior esclarecimento quanto à 

importância da adoção de procedimentos mais rigorosos de higiene na produção do 

leite, conforme exige a IN 51. O entrevistado 1 é membro do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural do município de Cristais Paulista,  o entrevistado 6 é 

engenheiro agrônomo, o entrevistado 9 é presidente de uma associação de 

produtores rurais no município de Patrocínio Paulista, o entrevistado 10 é 

economista e a entrevistada 11 é professora aposentada, demonstrando que o nível 

de educação formal e acesso à informações pelos produtores rurais está ligado à 

busca de novos conhecimentos e à realização de melhores práticas higiênicas para 

a obtenção de leite de alta qualidade. 
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No entanto, os entrevistados 5, 7 e 8 afirmaram que não realizam os 

procedimentos de limpeza e desinfecção de acordo com as recomendações da IN 

51.  

Por enquanto não tá fazendo muita coisa porque quando você pôr a 
ordenha [mecânica] vai ter que pôr aquele, não sei se é pré-dipping que faz 
antes, ou se é o pós-dipping, sei lá. (5)  
 
[...] a gente dá uma limpada né? Faz uma limpeza. Um paninho, dá uma 
limpada. [...] Só quando for necessário, né? (7) 

 
  O produtor 5 apresenta de maneira equivocada a idéia que os 

procedimentos de limpeza dos tetos são necessários apenas no caso em que o leite 

é tirado com a ordenhadeira mecânica e como ele realiza a ordenha de forma 

manual, pensa que este cuidado não seja necessário. 

  Acredita-se que o motivo para a não realização dos procedimentos de 

higiene recomendados seja o desconhecimento das exigências contidas na IN 51 e 

também um forte fator cultural (REIS e CARVALHO, 1999), já que os produtores 

desenvolvem a atividade leiteira há muitos anos (em média 21 anos) e repetem 

hábitos antigos determinados por valores pessoais e familiares, sem se atentarem 

para as modificações necessárias para acompanhar a modernização da atividade 

leiteira. Além disso, sabe-se que mudanças de hábito para grupos sociais altamente 

tradicionalistas como o dos produtores rurais acontecem de forma lenta e gradual.  

 

 

Limpeza dos equipamentos de acordo com a exigência da IN 51 

 

 

Os entrevistados 1, 6, 10 e 11 relataram que realizam a limpeza do 

tanque de expansão, do equipamento de ordenha e dos demais utensílios utilizados 

na ordenha conforme as recomendações descritas na IN 51.  

Quando começou, nós começou a lavar [o tanque] com detergente ipê, 
normal. Aí depois, aí ensinaram pra gente que esse outro detergente 
[recomendado] tira melhor a gordura, e tira mesmo. (1) 
 
[...] a gente usa o que é testado e aprovado hoje. [...] Não faz muita 
gambiarra nisso não porque é barato e às vezes o resultado. [...] Então a 
gente tentou padronizar isso porque pode ter resultado melhor, né? [Antes] 
Não. Não existia isso não. (6) 
 

  A limpeza dos equipamentos é tão importante quanto a higiene da 

ordenha, sendo fundamental para a qualidade do leite. De acordo com a IN 51, os 
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equipamentos e utensílios de ordenha devem ser lavados e higienizados com 

produtos apropriados e de acordo com as recomendações do fabricante (MAPA, 

2002). 

  Já os entrevistados 5, 8 e 9 relataram que não realizam a limpeza de 

acordo com as exigências da IN 51 e utilizam produtos de uso doméstico. De acordo 

com a IN 51, a utilização dos produtos recomendados é necessária, pois os produtos 

domésticos não são capazes de remover completamente a gordura dos 

equipamentos e utensílios utilizados na ordenha, além de não possuírem a ação 

bactericida necessária contida nos produtos recomendados. 

Não. Põe o Ypê, o neutro. É o detergente Ypê. [Antes] Ih, lavava nada. Era 
só na bucha mesmo. (5) 
 
Eu faço com o detergente de casa. Não adianta mentir, né? Eu faço com o 
detergente que a gente usa, detergente neutro aí. (9) 

   
Com isso, constata-se que mesmo sendo uma exigência da IN 51, essa 

mudança não está completamente consolidada na região de Franca. Tanto quanto a 

limpeza dos tetos dos animais antes e depois da ordenha, a limpeza dos 

equipamentos e utensílios precisa ser implantada rapidamente para que, por meio 

do controle de todos os possíveis pontos de contaminação ao longo do processo de 

produção, se consiga a efetiva melhoria da qualidade do leite produzido na região. 

 

 

Refrigeração do leite conforme a exigência da IN 51  

 

 

De acordo com Gimenes e Ponchio (2006), a refrigeração do leite em 

temperatura adequada é fator de grande importância, pois a qualidade dos produtos 

que as indústrias vão comercializar é determinada pela qualidade do leite cru que sai 

da propriedade e os processadores industriais não podem melhorar a qualidade do 

produto que recebem. Sabe-se que a população de coliformes pode dobrar a cada 

vinte minutos no leite em temperatura média de 30 °C (BRITO, 1999). 

Os entrevistados 2, 3 e 5 relataram que antes da criação da IN 51 a 

refrigeração do leite era realizada de maneira inadequada e geralmente ineficiente, 

pois como era realizada em tanques de imersão, ou seja, tanques com água gelada 
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nos quais os latões eram mergulhados, não havia o controle rigoroso da temperatura 

e, portanto, da refrigeração do leite. 

Antes [...], aqueles resfriador não tinha nem como ver temperatura, de 
latão, não tinha como controlar. Tinha dia que até azedava o leite. Não 
dava conta [...] Aquilo trabalhava a noite inteira. E o tanto de energia que 
gastava pra gelar? (2) 
 
Antes não tinha isso [controle da temperatura], porque não tinha o tanque. 
Não tinha não. Era latão. (2) 
 

  A mudança para o sistema de granelização, que exigiu o abandono do 

sistema de latão e a aquisição dos tanques de expansão, favoreceu o controle da 

temperatura, pois estes são equipados com termostatos que ligam e desligam 

automaticamente, permitindo o controle rigoroso da temperatura e o atendimento da 

exigência descrita na IN 51 com relação à temperatura ideal de refrigeração do leite 

que é de no máximo 4°C (MAPA, 2002). 

 

 

Melhoria da qualidade do leite produzido e coletado  

 

 

Os produtores entrevistados destacaram que as mudanças decorrentes 

das exigências da IN 51 tiveram como conseqüência positiva a melhoria da 

qualidade do leite produzido na região. 

Mudou em termos de qualidade. Eu acho que melhorou muito. (3) 
 
Melhora [a qualidade do leite], porque no tanque você gela mais rápido. (5) 
 
[...] em termos de qualidade, eu acho isso [a IN 51] muito bem vinda, sabe? 
(6) 
 

  A mudança para a coleta a granel permite que o leite conserve suas 

propriedades originais e chegue à indústria com a mesma qualidade com a qual foi 

produzido na propriedade rural, pois recebe refrigeração imediata no tanque de 

expansão e permanece refrigerado no caminhão-tanque que realiza o seu transporte 

(JANK e GALAN, 1999). 

Porque no latão tinha que dar aquela volta tudo. Duas, três hora andando 
ou mais, né? Fica pior. [Hoje] continua gelado. (5) 
 

Com base nos relatos das entrevistas, as transformações ocorridas a 

partir da implantação da IN 51 têm efetivamente permitido a melhoria da qualidade 

do leite produzido na região. 
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Exigência de maiores investimentos pela qualidade 

 

 

Outra mudança apresentada pelos entrevistados foi a realização de 

investimentos para a melhoria da qualidade do leite, que antes não aconteciam com 

frequência. 

Ah, mudou [...] mudou porque vc vai tendo que melhorar mais, né? Cada 
vez melhorar mais. Tem que investir mais pra ter mais retorno também, né? 
Porque hoje tudo o que você vai fazer, se você não investir um pouco 
também, vc não tem retorno também, né? Se você ficar parado alí, vai ficar 
só naquilo alí, né? (5) 

 

Os entrevistados 6 e 10, além dos investimentos em tanque de 

expansão e ordenhadeira mecânica, investiram em um sistema de aquecimento da 

água conforme recomendado pela IN 51 (MAPA, 2002) para a lavagem dos 

equipamentos e utensílios de ordenha a fim de modernizar o processo produtivo e 

melhorar ainda mais a qualidade do leite. 

Água quente foi uma coisa que mudou. Embora a gente não põe lá 70°C, 
não tem um termômetro [...] Aquilo lá tem uma resistência de chuveiro que 
põe na tomada e esquenta a água, né? Aquilo ali foi uma coisa que mudou. 
A eficiência do detergente multiplica por 10 quando você tem uma água 
[morna ou quente]. [...] É uma coisa que mudou o ano passado ou 
retrasado. O ano passado. (6) 
 
[...] faz toda limpeza com [...] água quente a 70 graus. Eu até coloquei um 
aquecedor. (10) 
 

  A entrevistada 11 relata que realizou mudanças nas instalações 

destinadas à ordenha (curral), que foram reformadas para garantir maior higiene e 

prevenir a contaminação do leite que é retirado no local. 

[De 2005 pra cá] mudei também. Até o local. Pra maior ventilação, o sol, 
nós fizemos assim de acordo com o sol. Norte, sul, você tá entendendo? 
Pro sol bater de manhã, bater à tarde. Porque tudo precisa ser muito bem 
seco dentro da ordenha. Porque se é um lugar úmido, aí as bactérias 
desenvolvem muito mais. (11) 

 

  De acordo com as entrevistas, compreende-se que por meio dos 

investimentos realizados nos últimos anos é possível assegurar a produção de leite 

de melhor qualidade em relação ao que era produzido antes da criação da IN 51. 
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Maior exigência das cooperativas e laticínios com r elação à higiene e 
qualidade do leite produzido 

 

 

Foi relatado pelos entrevistados que a partir da implantação da IN 51, 

as exigências das cooperativas e laticínios com relação à higiene na produção do 

leite tornaram-se maiores e estas passaram a ter um controle de qualidade mais 

rigoroso. 

[Exigência dos laticínios] Ah, mudou. Era menos. [Agora] exige mais, um 
pouco mais. (5) 
 
Ficaram mais exigente com a qualidade, essas coisas. [A cooperativa] 
Ficou sim, ficou sim. Ficou, ficou mais exigente. Esses detalhe teve sim [...] 
Depois desses tempos pra cá exigiu mais. Ficou mais exigente. [...] ficou 
mais exigente na qualidade, higiene, essas coisa assim. (7) 
 

  A IN 51 regulamenta tanto a produção quanto a industrialização dos 

diferentes tipos de leite produzidos no Brasil (MAPA, 2002), inclusive o leite cru que 

é aquele que ainda não passou por nenhum processo industrial como, por exemplo, 

a pasteurização. Por esse motivo, é do interesse das cooperativas e laticínios que 

processam leite e/ou produzem derivados lácteos exigir que os produtores rurais, 

seus fornecedores, produzam leite com higiene e qualidade. 

 

 

Maior discussão do assunto sobre as exigências em q ualidade 

 

 

Um dos entrevistados destacou mudança no que se refere à maior 

discussão do assunto sobre qualidade do leite a partir do surgimento da IN 51. 

Houve, portanto, um despertar e um maior debate sobre o tema da qualidade entre 

os elos que compõem a cadeia produtiva do leite e que são direta ou indiretamente 

afetados por ela. 

Começou a se falar mais nisso [qualidade]. Eu acho que isso foi legal da 
normativa, porque começou a se falar mais nisso. Eu acho que isso, nesse 
contexto, foi uma mudança boa sim. (6) 

 

  A discussão sobre a importância da melhoria da qualidade do leite 

torna-se fundamental para o atual processo de mudanças iniciado com a criação da 
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IN 51, no qual a conscientização dos atores envolvidos se realiza de forma gradual, 

mas se faz necessária para a efetiva consolidação do PNMQL.  

            

 

Implantação de irrigação de pastagens 

 

 

De acordo com os entrevistados 1 e 2, a irrigação dos pastos durante o 

período seco do ano foi uma mudança ocorrida na prática do trabalho diário com o 

leite. Essa transformação reflete a conscientização do produtor de leite com relação 

à importância da qualidade da alimentação fornecida aos animais durante o período 

de escassez de pastagens, já que as vacas leiteiras, estando bem alimentadas, 

possuem o sistema imunológico fortalecido e a produção de leite apresenta-se 

favorecida tanto em termos quantitativos como qualitativos.  

[...] nós pusemos irrigação [pra pasto] faz dois anos, aí a gente começou a 
plantar aveia e azevém, aí teve pasto no inverno. (1) 
 
Mudou. Mudou. Eu acho que melhorou muito. [...] Em matéria de [...] 
irrigação. [...] Na aveia, aí você vê o tanto que produz leite e a qualidade o 
leite. Produz muito, né, porque a aveia tem uma proteína desgramada e 
aquilo é uma verdura, você olha o trem fica dessa altura assim, é uma 
salada. Nossa! [as vacas adoram]. (2) 
 

A irrigação das pastagens é a garantia para a produção planejada de 

alimentos para os animais no período seco do ano, sem que a escassez de chuvas 

altere os índices de produtividade e de rentabilidade do rebanho (RASSINI, 2003). 

No entanto, este aspecto foi abordado por apenas dois entrevistados. Com isso, 

percebe-se que o processo de melhoria da qualidade do leite na região se encontra 

inacabado e necessita de maior conscientização dos produtores de leite com relação 

a todos os fatores que influenciam direta ou indiretamente este processo. 

 

 

Racionalização da alimentação das vacas para reduçã o de custo 

 

 

Os entrevistados 1 e 2 também destacaram mudanças com relação à 

racionalização da alimentação das vacas leiteiras objetivando a redução dos custos 

e a melhoria da quantidade e da qualidade do leite produzido. Conforme apresenta o 
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entrevistado 1, uma das alterações refere-se à realização mensal da pesagem 

individual da produção leiteira das vacas e de acordo com os resultados, os animais 

recebem quantidades diferentes de alimentação no cocho (ração) em 

complementação à pastagem: 

Uma coisa que mudou também que eu acho interessante é que todo mês 
pesa o leite. Não tinha isso antes. Aí pesa o leite. A vaca que dá mais, ela 
come mais ração, a que dá menos, come menos. E antigamente não, 
comia tudo igual. Então era um desperdício de ração, né? (1) 

 
  Outra mudança mencionada com relação à redução dos custos de 

produção, além do fornecimento de quantidades diferenciadas aos animais de 

acordo com a produção leiteira, é a elaboração da ração na própria propriedade, a 

partir de ingredientes adquiridos separadamente: 

Ração... antes eu dava ração já batida. Hoje, de 2005 pra cá não. Eu 
compro farelo de soja e milho e faço a minha. [...] pra baratear. (2) 

 
Assim, constata-se que estes produtores estão atentos a aspectos 

indiretos que afetam a qualidade do leite e os custos de produção e por esse motivo 

estão modificando a sua forma de produzir em busca de melhores resultados. Na 

atividade leiteira, a alimentação dos animais é um dos principais fatores que afetam 

a sua rentabilidade, pois interfere diretamente na qualidade do leite produzido e 

representa em torno de 45% a 70% dos custos da produção (CARVALHO, 1995; 

BORGES, 2003). A otimização desses fatores – maior qualidade e menor custo 

possíveis – favorece maiores ganhos financeiros com a atividade leiteira.  

 

 

Orientações sobre o programa de granelização e sobr e a melhoria da 
qualidade do leite  

 

 

A maioria dos entrevistados (2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) afirmou que recebeu 

orientações, especialmente de cooperativas, laticínios, veterinários e prestadores de 

assistência técnica da região com relação às mudanças que deveriam ser realizadas 

para a adequação ao programa de granelização após a publicação da IN 51. 

[...] aí veio [aqui]. Que eles não ia pegar leite mais gelado daquele jeito. 
Tinha que ser no tanque de expansão. Não ia pegar mais de latão, nem 
que tivesse gelado. Foi onde eu pus o tanque. (2) 
 
[...] a Coonai teve reuniões falando, primeiro eles falaram que teria que 
entregar o leite resfriado. [...] [A cooperativa] informou. [...] Tem que ser a 
granel, entregar o leite no caminhão-tanque. Aí foi onde a gente pôs o [...] 
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tanque de expansão. [...] teve reuniões, teve várias palestras. Eles 
[cooperativa] falavam: óia, procura, vamo fazer essas mudanças, vai 
chegar uma hora que não vai ter mais o caminhão de latão. Em 2005 já 
não vai ter mais.  (9) 
 
[...] nós sempre tivemos o SAI [Sistema Agroindustrial Integrado], eu 
sempre participei da Casa da Agricultura. Tinha o SAI que orientava, a 
Casa da Agricultura em Franca, depois o Sebrae também. (11) 
 
 

Já os entrevistados 5 e 10 criticaram a atuação deficiente do laticínio 

com relação ao fornecimento de informações e orientações sobre a passagem para 

o sistema de coleta de leite a granel.  

Não. Não veio não. [Orientação] Em vista foi praticamente nada, né? 
Porque se a usina tivesse interessada mesmo, ela tinha até instalado o 
tanque na época, né? (5) 
 
[Granelização e Qualidade] a Jussara nunca veio nada, me orientar, 
perguntar. Isso aí eu acho que é um ponto falho deles, de quem tá 
recebendo [o leite]. Eles são muito exigente na qualidade, mas não faz 
nada pra vim aqui te orientar, nada, nada, nada. (10) 
 

  Com relação às orientações gerais sobre a melhoria da qualidade do 

leite, a maioria dos entrevistados (3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11) relata que recebeu 

informações através de cursos e das indústrias que captam o leite na região.   

Recebi. Eu fiz um curso durante o ano de 2007 pela Cati. Parece que foi 6 
ou 7 módulo o curso, tudo a respeito  de, desde a sanidade animal até 
qualidade do leite. (8) 
 
Eu fiz curso. Fiz curso. Faz tempo já que eu fiz. [...] Teve orientação, teve, 
sobre qualidade. Teve. Foi uma orientação que a gente teve e resolveu 
adequar à prática, pôr ela em ação e tô tendo resultado, acho que tá indo 
bem. (9) 
 
É claro que eles sempre me orientavam. Eu sempre acolhia. A Nestlé, os 
técnicos da Nestlé, entendeu? Eu tive, enquanto eu forneci leite pra Nestlé, 
nós tivemos dois, três técnicos. Era uma assistência maravilhosa. 
[Falavam] tudo de qualidade, de tudo. [...] Então sempre a gente teve 
assistência. (11) 
 

  As cooperativas, laticínios e agentes técnicos da região de Franca 

possuem grande importância na difusão das informações e na orientação para a 

realização das mudanças necessárias para o cumprimento das exigências conforme 

os prazos estabelecidos pela IN 51. 

  De maneira geral, todas as mudanças identificadas pelos entrevistados 

referem-se à modernização e à adesão de melhores tecnologias de produção, a fim 

de melhorar a qualidade do leite produzido e possibilitar o aumento da lucratividade 

da atividade leiteira desenvolvida na região. 
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As transformações apresentadas pelos entrevistados relacionam-se ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa de identificar as mudanças no processo de 

produção de leite determinadas pelos requisitos estabelecidos no PNMQL. 

  O Quadro 8 apresenta a síntese das mudanças ocorridas na produção 

de leite da região de Franca após a criação da IN 51, conforme destacaram os 

entrevistados. 

 

Quadro 8.  Síntese das mudanças ocorridas após a criação da IN 51 

1. Mudança do sistema de latões para o sistema de granelização 

2. Coleta mensal de amostra de leite para envio aos laboratórios da Rede Brasileira 

de Controle da Qualidade do Leite - RBQL 

3. Recebimento dos resultados das análises mensais da qualidade pelos produtores 

de leite 

4. Maior higiene durante a ordenha 

5. Limpeza dos equipamentos de acordo com a exigência da IN 51 

6. Refrigeração do leite conforme a exigência da IN 51 

7. Melhoria da qualidade do leite produzido e coletado 

8. Exigência de maiores investimentos pela qualidade 

9. Maior exigência das cooperativas e laticínios com relação à higiene e qualidade 

do leite produzido 

10. Maior discussão do assunto sobre as exigências em qualidade 

11. Implantação de irrigação de pastagens 

12. Racionalização da alimentação das vacas para redução de custo 

13. Orientações sobre o programa de granelização e sobre a melhoria da qualidade 

do leite 

 

 

6.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA REALIZAR AS MUDANÇAS 
EXIGIDAS PELA IN 51  

 

 

Este tema possui 9 subtemas, que são discutidos a seguir: 
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Baixo preço do leite e não pagamento adicional pela  melhoria da qualidade 
 

 

A principal dificuldade apontada pela maioria dos entrevistados (2, 3, 4, 

5, 7 e 8) foi com relação ao baixo preço do leite pago ao produtor e o não 

pagamento adicional pela melhoria da qualidade. Os investimentos e esforços 

realizados na propriedade para a melhoria da qualidade do leite não foram revertidos 

em benefícios financeiros como bonificações ou valores extras pagos aos produtores 

por um produto de melhor qualidade. 

A única coisa que tem que melhorar é o preço do leite, né? [...] porque vai 
indo você desanima [...] Paga igual, não muda nada. Aí então uai, isso aí 
desanima a gente. (2) 
 
A dificuldade maior é o preço. Pra mim tá ruim, né, porque pagou 0,63 esse 
mês. [...] O preço não [melhorou com as mudanças por qualidade]. O 
ganho é a mesma coisa. (5) 
 
Eu acho que o leite é muito barato, né? Ele se torna barato pra quem 
produz e caro pra quem compra. [...] um litro de leite pra nós produtor a 
0,70 centavos é muito barato. (8) 
 

O pagamento adicional pelo leite de melhor qualidade realizado pelas 

indústrias ainda encontra-se em fase inicial de implantação na região de Franca. 

Alguns estabelecimentos já efetuam essa bonificação a fim de incentivar a produção 

de leite de alta qualidade, porém o benefício ainda não conseguiu abranger todos os 

produtores da região. 

  De acordo com Pinheiro (2009), o pagamento pela qualidade é um 

importante mecanismo para que o produtor busque melhorar a qualidade do leite 

produzido em sua propriedade. Além disso, é uma forma justa de bonificar àqueles 

que se preocupam com a qualidade e investem em melhorias. O sistema de 

pagamento pela qualidade beneficia a indústria com a melhoria na qualidade da 

matéria-prima e o produtor rural por ter o seu produto valorizado pelas melhorias 

adotadas e que resultam em um avanço na qualidade do leite. 

 

 

 

 

 

 



 96 

Aquisição do tanque de expansão 

 

 

Os entrevistados apontaram que para se adequarem ao sistema de 

granelização encontraram dificuldade financeira para a aquisição do tanque de 

expansão.  

[...] a dificuldade foi conseguir o tanque, né. Comprar. Conseguir o dinheiro 
pra pagar o tanque, né. [...] Aí nós fizemos um sacrifício, até arrumou um 
dinheiro emprestado pra interar. (3) 
 
Ah, comprar ele [o tanque] foi duro. O financeiro é complicado. Só foi difícil 
no dinheiro. Difícil só financeiramente, que eu ti falei, é um custo mais alto. 
[...] [Maior dificuldade] é financeira, é dinheiro. (7) 
 
Ah, financeira teve bastante. Porque esse tanque é caro. [...] Foi parcelado. 
A gente pagava a Coonai. [...] Descontado em leite. (9) 
 
A maior dificuldade que eu vejo hoje é o problema financeiro. Porque tudo 
que você vai fazer de mudança pra melhorar custa. Você tem retorno, mais 
pra vc ter retorno, você tem que investir. (10) 
 

Segundo Botega et al. (2008), a dificuldade em adquirir equipamentos 

para a modernização das propriedades leiteiras, como tanque de expansão e outros, 

refere-se ao alto valor de investimento. Existe um receio por parte dos produtores 

em contrair dívidas em razão das incertezas com relação ao retorno financeiro da 

atividade em médio prazo.  

Nesse sentido, o investimento no tanque de expansão foi relatado 

pelos entrevistados como uma dificuldade encontrada no processo de melhoria da 

qualidade do leite, pois os produtores tiveram que imobilizar um capital considerável, 

sob pena de terem o seu produto rejeitado pelas indústrias de lácteos da região.  

 

 

Obtenção de crédito e condições de pagamento 

 

 

Outra dificuldade apresentada pelos entrevistados 4, 5 e 10 foi a 

obtenção de crédito e o curto prazo para o pagamento dos financiamentos obtidos. 

Tá precisando de dinheiro pra trabalhar e é uma peleja danada, né? Peleja, 
burocracia danada [...] Aí nós foi na Cati. [Antes tentamos no] Banco do 
Brasil. [...] Foi pra Cati, aí veio, olhou, olhou, precisa de nota fiscal pelo 
menos de 1 ano aí do movimento de vocês. Não, não tem. [...] Aí, precisa 
de contrato de 1 ano. Também não tem. Então não tem jeito de tirar 
dinheiro. (4) 
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[...] o ano passado nós foi ver um negócio lá de empréstimo pra comprar 
vaca. Mas você tem que comprar vaca e já tem que pagar acho que dentro 
três, quatro mês. Aí como é que você faz pra pagar? [...] Como é que você 
vai pagar 3.000,00 vendendo leite? Mesmo vendendo bem leite você não 
paga ela em 6 mês. (5) 
 
Nós fizemos [financiamento] por aquele da Nossa Caixa [...], mas isso tudo 
muito limitado. É pouca coisa. [...] Teria que ser [...] com um período até 
maior [pra pagar], porque o retorno é complicado. (10) 
 

  Os financiamentos exigem o enquadramento em uma série de 

requisitos que geralmente o pequeno produtor rural não consegue atender, o que 

dificulta ou até mesmo inviabiliza a retirada de capital para os investimentos 

necessários em favor da melhoria da qualidade do leite. Além disso, o produtor que 

consegue o crédito reclama que tem um período curto de tempo para liquidar o 

financiamento e por esse motivo, também não retira esse dinheiro junto às 

instituições financiadoras.   

  Barbosa (2009) argumenta que os micros e pequenos produtores 

rurais, na maioria das vezes, não têm disponibilidade de recursos financeiros para 

fazer os investimentos necessários. O financiamento do tanque de expansão por 

parte do governo ou das indústrias de laticínios é vital para que estes produtores 

possam ter acesso a esse tipo de tecnologia, que é a base para a produção de leite 

de melhor qualidade.  

 

 

Mudança de hábito de higiene durante a ordenha 

 

 

O hábito de higiene durante a ordenha, que já foi destacado 

anteriormente como uma mudança ocorrida após a implantação da IN 51, também 

foi relatado pelos entrevistados como uma dificuldade para atender as exigências da 

IN 51. 

Eu acho que nenhuma [mudança] é fácil, né? Às vezes a pessoa tá 
acostumada de um jeito, até que ele acostuma daquele outro jeito. (3) 
 
[...] o mais difícil é você acostumar com a ordenha, né? Porque você tem 
que fazer aquele antes, né, pra você pôr a ordenha, o pré-dipping que é o 
antes, que fala? [E o] pós-dipping é o depois então.  (5) 
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  Vale reforçar que essa dificuldade advém do fator cultural conservador 

existente no meio rural, que não permite que as mudanças ocorram de forma rápida 

entre os produtores rurais e estes acabam encontrando dificuldades para 

acompanhar as transformações propostas para o setor de lácteos brasileiro. Um dos 

entrevistados está ciente do peso do fator cultural na implantação dessas 

transformações: 

[...] é claro que como é cultural demora um pouco [as mudanças] [...] Você 
tem que, principalmente em termos culturais, a coisa tem que ser 
progressiva, né? Então. [...] é uma mudança cultural que exige tempo, né? 
[...] Mas isso, a gente tem uma tradição, era outra cultura. [...] Toda uma 
prática, assim, que isso demora. Até hoje, isso demora. Uma série de 
coisas que é hábito. É difícil mudar hábito, né? (6) 

 

  Conforme reforçam Barszcz et al. (2005), as mudanças em prol da 

qualidade exigem a consciência e o aculturamento do produtor. O que se torna 

urgente é a conscientização dos produtores rurais para a superação dessa 

dificuldade e a adoção efetiva de hábitos de higiene durante a ordenha para que 

possam colaborar com a melhoria da qualidade do leite produzido e com a 

modernização da atividade leiteira da região. 

 

 

Escassez de retireiro 

 

 

Mais da metade dos entrevistados (1, 2, 6, 7, 10 e 11) destacaram 

ainda a dificuldade de encontrar funcionário treinado ou disposto a aprender o ofício 

de retireiro, que envolve a realização da ordenha diária conforme as exigências 

atuais de higiene e qualidade e outros procedimentos dos quais ela depende para 

ser bem executada. Além disso, essa dificuldade foi descrita em virtude da atividade 

leiteira exigir grande disciplina e dedicação por parte do funcionário que realiza a 

ordenha. Três desses entrevistados referiram-se à atividade leiteira como sendo um 

regime de cativeiro. 

Mas hoje é muito difícil [...] nós achar um caboclo que quer aprender [a tirar 
leite]. Mas muito difícil. Você explica pra ele 300 vezes, ele faz tudo errado. 
Do jeito dele, né? Aí fala que esqueceu: ah esqueci. E isso? Ah esqueci. 
(1) 
 
Hoje você não acha retireiro. É um serviço cativo. Não tem sábado, não 
tem domingo, não tem feriado e ninguém quer isso. (7) 
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Isso daí é dificílimo. Não temos pessoal preparado pra trabalhar no campo. 
Especialmente no curral. Não tem. Não tem. Não tão preparado, não 
sabem, é muito difícil. Cultural. É cultural mesmo. Eles querem levar assim, 
de qualquer jeito, você tá entendendo? (11) 
 

  As vacas leiteiras necessitam ser ordenhadas todos os dias, mesmo 

em finais de semana e feriados e por esse motivo o trabalho do retireiro exige 

interesse e dedicação integral. Nas propriedades visitadas na presente pesquisa são 

realizadas duas ordenhas diariamente.  

Rosa et al. (2002) registraram a importância de ações para impedir a 

diminuição da motivação do retireiro nos finais de semana, o que pode prejudicar a 

rotina de produção do leite das propriedades (ROSA et al., 2003). Para Hemsworth e 

Coleman (1998), é importante a descrição detalhada das atividades que devem ser 

desempenhadas e a checagem das habilidades e conhecimentos da pessoa que 

almeja a função de retireiro.  

Este subtema sugere, ainda, a necessidade de elaboração de políticas 

públicas que direcionem as escolas técnicas agrícolas brasileiras, por meio da 

criação de cursos que tenham os seus currículos voltados ao atendimento dessa 

necessidade. 

 

 

Venda informal de leite 

 

 

Uma dificuldade enfrentada por dois entrevistados com a passagem 

para o sistema de coleta a granel foi a venda de leite no mercado informal. Os 

produtores relataram que no período de transição para a granelização (e de maior 

exigência por parte das indústrias) não possuíam condições para adquirir o tanque 

de expansão e por esse motivo tiveram que realizar temporariamente o comércio 

alternativo do leite. 

Até antes de pôr o tanque, nós ainda teve que vender leite na rua, fazer 
essas coisas [porque não tava pegando em latão]. [...] nós vendia o leite 
quase tudo na rua. [...] nós levava o leite [...] pra vender [mercado informal], 
né? O que nós fazia era isso aí.  (5) 
 
[...] no sistema antigo [latão], aí eu tinha mais opção pra tá trabalhando 
esse leite, né? Você tinha mais leiteiro no caso, né? Porque aí no sistema 
do leite ser transportado resfriado, já ficou uma coisa mais fechada mesmo, 
né? Quem não tem, não faz, né? (8) 
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As exigências da IN 51 podem acarretar a marginalização dos 

produtores de leite da atividade devido à dificuldade de aquisição dos tanques de 

expansão como foi apontado pelos entrevistados. De acordo com Bánkuti et al. 

(2005), diante destas novas exigências, principalmente em função dos investimentos 

necessários, a atividade tornou-se inviável para um grande número de pequenos e 

médios produtores de leite no país, provocando a sua marginalização ou exclusão. 

Na região sudeste do país, onde a condição financeira dos produtores 

rurais é melhor, acredita-se que essa exclusão possa ser menor, no entanto, há que 

se pensar nas demais regiões brasileiras que realizam a agricultura familiar, sem 

recursos e, via de regra, produzem leite de maneira rudimentar. Todavia, deve-se 

ressaltar novamente que a diferença de prazos descritos na IN 51 considera as 

diversidades socioeconômicas das regiões brasileiras. 

Além da questão da exclusão, a comercialização informal de leite 

envolve um sério problema de saúde pública, pois, como já citado no terceiro 

capítulo, pode veicular zoonoses e outros problemas de saúde (ABRAHÃO et al., 

2005; NERO et al., 2003; OLIVAL et al., 2003). Devido à sua riqueza nutritiva, o leite 

constitui um excelente meio de cultura para o desenvolvimento de diversos 

microrganismos (FRAZIER, 1993). 

 

 

Assistência técnica 

   

 

Um dos entrevistados destacou dificuldade de assistência técnica para 

informar e orientar as mudanças necessárias para o atendimento da IN 51. 

Aqui em Batatais, em termos de assistência, a cooperativa peca muito 
assim, em termos de orientação, assistência técnica, né? A assistência 
técnica aqui, ela é basicamente feita por 1 veterinário na parte de leite e 
assim mesmo é particular, entendeu? [...] Então não teve esse corpo 
[técnico], essa assistência técnica preocupada com o segmento como um 
todo, entende? [...] Então em termos de assistência técnica, a cooperativa 
não investe, o município não investe, o Estado... Não temos. (6) 
 

De acordo com o produtor, essa responsabilidade deveria ser da 

cooperativa, do município ou do Estado, como fator de apoio à implantação da IN 51 

na região de Franca. 
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Para Silva (2005), o principal fator no processo de implantação da IN 

51 é a ação educativa. A presença de assistência técnica facilitaria o acesso às 

informações necessárias sobre como produzir com qualidade e como obter crédito 

para as mudanças necessárias. 

Olival et al. (2004b) demonstraram que um trabalho simples de 

assistência técnica pode garantir a melhoria da qualidade do leite e diminuir o 

impacto da entrada em vigor da IN 51, com ações de educação ao produtor. Este 

tipo de intervenção tem baixo custo relativo e pode motivar e auxiliar a manutenção 

dos produtores na atividade leiteira. A interferência educacional por meio da 

assistência técnica certamente contribui para dar nova dimensão à produção de 

leite, principalmente para os pequenos produtores que, via de regra, são carentes de 

orientações. 

 

 

Condições das estradas rurais para a coleta a grane l 

   

 

Outra dificuldade encontrada pelos entrevistados 6 e 9 na época da 

passagem para o sistema de granelização foi a má condição de conservação das 

estradas rurais para a realização da coleta do leite. 

[...] porque leiteiro [latão], a gente sabe o problema, encravava, não vinha, 
leite [azedava]. Nossa, é problema, né? (6) 
 
Na época a gente não tinha ainda estrada igual hoje, teve que estar 
correndo atrás às vezes de prefeitura, pedindo pra organizar, pro caminhão 
vim buscar o leite. (9)  
 
[...] tinha dificuldade, às vezes, que não era cascalhado, no período de 
época das águas, o caminhão não chegava até aqui, aí eu tinha que levar 
até onde o caminhão viesse. Bem mais cedo. [...] eu tinha de estar 
pegando animal ou pondo na carroça, ou pondo na garupa e levando 
longe. (9) 

 
Conforme apresenta Caixeta (2002), apesar das vantagens do 

processo de granelização, o Brasil possui problemas estruturais que dificultam a 

implantação do sistema, como as condições das estradas rurais, falta de energia 

elétrica, custos de aquisição de resfriadores e pequena escala de produção por 

propriedade. Souza et al. (2006) também destacam que uma das principais 
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dificuldades para coleta do leite in natura são as estradas rurais, devido a presença 

de buracos, barro e poeira. 

 

 

Menor pagamento pela pequena quantidade produzida 

   

 

Um dos produtores destacou que uma dificuldade (também 

considerada por ele como uma desvantagem) enfrentada até os dias de hoje é o 

recebimento de menor remuneração por litro de leite pela produção em pequena 

quantidade. O produtor argumenta que mesmo investindo na melhoria da qualidade, 

não é valorizado no pagamento, pois produz pequena quantidade de leite.  

Eu acho um descaso muito grande, [...] em pagar preços diferentes. Porque 
dá uma diferença muito grande porque tem menos quantidade. Ele entra 
dentro do tanque do caminhão igual com o outro leite ou talvez tem até 
mais qualidade. [...] A única desvantagem [minha] é a quantidade. 
Precisava ter quantidade também, junto com qualidade. (9) 
 
[...] o meu preço é no mínimo 0,10 centavos a menos. Pela quantidade. 
Você imagina: 0,10 centavos a menos num litro, isso reflete muito. Muito, 
muito, muito mesmo. [...] Porque o maior, não diria prejuízo mas deixar de 
ganhar, [...] é esses 0,10 centavos que eu não somo no meu leite. Só 
porque eu produzo pouco. (9) 
 
Mas eu não concordo mesmo de ter dois preços. [...] Porque se você tem 
uma produção média, o comprador tem interesse no seu produto por 
quantidade. Se você tem pouco: ah, pouco não faz diferença. Quantas 
vezes eu escutei falar isso. (9) 

 
Conforme informa Sbrissia (2005), atualmente utiliza-se na grande 

maioria dos laticínios a bonificação por volume. Se, por um lado, o maior volume não 

garante que o produto seja de melhor qualidade, por outro, permite uma maior 

segurança no planejamento da indústria e provavelmente reduções nos custos de 

coleta, o que, para as empresas, pode justificar o pagamento de preços mais 

atrativos para maiores volumes. Os sujeitos discordam dessa postura e relatam que 

se sentem desvalorizados pela falta de incentivo financeiro aos produtores que 

produzem leite em pequena quantidade.  

Todos os onze produtores entrevistados apontaram dificuldades para o 

cumprimento das exigências propostas na IN 51 e contribuíram com relatos que 

compuseram o tema “dificuldades encontradas para realizar as mudanças exigidas 

pela IN 51”.  
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As dificuldades destacadas pelos sujeitos referem-se ao segundo 

objetivo específico da pesquisa de identificar a opinião dos produtores de leite da 

região de Franca sobre as mudanças no processo de produção de leite em suas 

propriedades rurais após a implementação do PNMQL, uma vez que dificuldade é 

termo opinativo-avaliativo. 

  O quadro 9 apresenta a síntese das dificuldades enfrentadas pelos 

produtores da região de Franca para o atendimento das exigências estabelecidas 

pela IN 51. 

 

Quadro 9.  Síntese das dificuldades para a implantação da IN 51  

1. Baixo preço do leite e não pagamento adicional pela melhoria da qualidade 

2. Aquisição do tanque de expansão 

3. Obtenção de crédito e condições de pagamento 

4. Mudança de hábito de higiene durante a ordenha 

5. Escassez de retireiro 

6. Venda informal de leite 

7. Assistência técnica 

8. Condições das estradas rurais para a coleta a granel 

9. Menor pagamento pela pequena quantidade produzida 

 

 

6.5 FACILIDADES PARA REALIZAR AS MUDANÇAS EXIGIDAS PELA IN 51 

 

 

Este tema possui 2 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 

 

Facilidade de financiamento dos tanques de expansão  

 

 

Ao contrário dos entrevistados 4, 5 e 10 que apresentaram dificuldades 

para a obtenção de crédito, os entrevistados 1, 3, 6, 7, 9 e 11 mencionaram que a 

obtenção de financiamento junto às cooperativas e indústrias de laticínios para a 
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aquisição dos tanques de expansão foi uma das facilidades encontradas no 

processo de mudanças ocorrido após a criação da IN 51. 

Na parte de financiamento foi muito fácil. A Coonai, ela ajudou muito a 
gente. [...] Nós pegou 60 meses pra pagar o tanque. Nós nem percebeu. 
(1) 
 
A cooperativa ajudou a pagar esse tanque. Ela pagou à vista, não me 
cobrou juros e deixou parcelado pra mim. Ela fez isso. Eu acho que a 
cooperativa ajudou sim nessa hora, né? (6) 
 
[A Coonai] facilitou essa posição da gente ter esse tanque, esse utensílio 
da atividade leiteira. (9) 
 

Segundo Gomes (2001), em diversas regiões do país, o financiamento 

do tanque de expansão para resfriamento é feito pela indústria laticinista cliente do 

produtor. De acordo com o Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais - 

DESER (2000), os recursos para o financiamento dos tanques de expansão aos 

produtores realizados pelas agroindústrias vieram, em muitos casos, de recursos 

públicos, especialmente do Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES. Os 

agentes financeiros operam linhas especiais de financiamento agrícola, com taxas e 

prazos específicos. 

Um dos entrevistados conseguiu emprestado o tanque de expansão 

junto ao laticínio que realiza a captação da sua produção e considerou isso como 

uma facilidade. 

O [empréstimo do] tanque foi facilidade. Se ele [o laticínio] fala que não 
empresta o tanque, não sei o que é que tava fazendo. Nós tava no latão aí, 
sei lá, ou tava levando leite pra um tanque próximo, né? (4) 
 

O fato é que os produtores precisam se adequar a uma série de 

normas de higiene para que tenham seu produto aceito nos laticínios e uma delas é 

a passagem para o sistema de granelização. Para o cumprimento dessa exigência, 

além dos financiamentos, algumas empresas emprestam os tanques de expansão 

aos seus fornecedores para a refrigeração adequada do leite e o enquadramento 

nesse sistema. 
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Cumprimento das exigências com relação à higiene du rante a ordenha 

   

 

Os entrevistados 9 e 11 mencionaram a facilidade e a necessidade de 

implementar as mudanças que passaram a ser exigidas a partir da IN 51 com 

relação aos procedimentos de limpeza e desinfecção dos tetos das vacas antes e 

depois da ordenha. 

[...] eu acho que isso aí não alterou nada assim, não dificultou. Porque é 
simplesmente uma limpeza, é rápido, é prático. Muito pouca coisa que 
aumenta de tempo [de ordenha]. (9) 
 
Eu sempre fui muito aberta. Eu sempre nunca achei que era bobagem o 
que tinha que fazer. De jeito nenhum. Eu sempre achei que tinha que fazer, 
que a gente tinha que ter os cuidados necessários. (11) 
 

  Esses produtores estão entre os que possuem nível de escolaridade 

mais alto ou maior acesso à informação, conforme já mencionado anteriormente e 

reforçam esta característica ao considerarem como facilidade e estarem abertos à 

realização dos procedimentos de higiene exigidos na ordenha. 

  A entrevistada 11 relata ainda que uma das facilidades encontradas 

para a realização das mudanças foi o seu interesse em participar de cursos, 

palestras e dias de campo para obter informações sobre a melhoria da qualidade do 

leite e as suas implicações, demonstrando a sua disposição para aprender. 

[...] fica fácil porque a gente tá sempre querendo aprender, participando de 
muitos cursos, de muitas palestras, de muitos dias de campo. Eu nunca 
perdi nada, sabe? Então eu acho que isso tudo ajuda muito a, assim, a 
você mudar, entendeu? (11) 

 

Da mesma maneira, as facilidades apresentadas pelos entrevistados 

complementam o segundo objetivo específico da pesquisa de identificar a opinião 

dos produtores de leite da região de Franca sobre as mudanças no processo de 

produção de leite em suas propriedades rurais após a implementação do PNMQL. O 

termo facilidade também é considerado como opinativo-avaliativo. 

O quadro 10 apresenta a síntese das facilidades encontradas pelos 

produtores da região de Franca para a realização das mudanças propostas pela IN 

51. 
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Quadro 10.  Síntese das facilidades para a implantação da IN 51  

1. Facilidade de financiamento dos tanques de expansão 

2. Cumprimento das exigências com relação à higiene durante a ordenha 

 

 

6.6 INVESTIMENTOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE 

   

 

Este tema possui 4 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 

 

Estrutura e fatores de produção 

 

 

Os entrevistados destacaram diversos investimentos realizados para 

melhorar a qualidade do leite e atender a IN 51. Investir na melhoria da alimentação, 

do manejo e da genética, além da modernização da estrutura física da produção por 

meio da aquisição de tanques de expansão, ordenhadeira mecânica e outros 

equipamentos, foram aspectos abordados como necessários à melhoria da 

qualidade do leite. 

[...] a alimentação foi a primeira preocupação, né? [...] Comida, né? Ter 
comida, seja pasto, cana, ter comida e saber usar essa comida de uma 
forma interessante. O manejo, seja desde sombra, a mão de obra, você ter 
noção do que você tá fazendo, conhecer o que você tá fazendo. Então o 
“A”, o “M”. Eu acho que essas duas coisas aí, a alimentação e o manejo, 
foram algumas coisas que foram [investidas] primeiro. O “O” de 
organização, né? Você tem que organizar, porque é uma atividade que 
você faz todo dia, [...] você tem que ter uma [organização]. Então, o A de 
alimentação, o M de manejo, o “O” de organização e o “R”, você tentar uma 
raça mais leiteira [genética]. [...] E AMOR, porque se você não fizer as 
coisas com amor, ela não tem muita graça, né? (6) 
 

 
  De acordo com Holanda (2010), existem três pontos fundamentais para 

se ter uma boa produtividade: genética, alimentação e manejo. A combinação ótima 

entre eles resulta em uma maior produção, com um custo relativamente baixo, 

proporcionando um maior lucro para o produtor. É fundamental manipular esses 

fatores de maneira organizada e planejada para que não sejam desperdiçados 

recursos e esforços. Por meio de uma alimentação correta e um manejo higiênico-
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sanitário adequado, aplicados a animais de boa genética para produção leiteira, é 

possível a obtenção de leite de alta qualidade. 

 

 

Formação de piquetes 

 

 

Outro investimento destacado pelos entrevistados 2, 9 e 10 foi a 

formação de piquetes – lotes de pastagens delimitados por cercas de arame 

destinados à alimentação rotativa (pastejo rotacionado) dos animais com a finalidade 

de otimizar a utilização da área. Os entrevistados acreditam que esse investimento 

contribui para a melhoria da qualidade do leite, pois eleva a qualidade da 

alimentação que as vacas recebem diariamente. 

Uma coisa que eu gostei muito, [...] eu fiz piquete. Porque o piquete ajuda 
você aumentar volume de animal por área de terra. [...] o investimento que 
eu fiz foi o preparo da terra, plantei o capim porque o meu pastinho aqui 
tava muito curtinho [...]. Foi um investimento do leite. (9) 
 
Formação dos piquetes, que eu tive que fazer. (10) 

 
Sene et al. (2009) confirmam que o uso de sistemas de pastejo 

rotacionado tem aumentado em fazendas destinadas à produção leiteira, com o 

intuito de melhorar a qualidade da forragem ofertada aos animais (para a produção 

de leite de qualidade) e aumentar a lotação, reduzindo os custos de produção.  

 

 

Materiais para realização de ordenha higiênica 

 

 

Os entrevistados 1, 6, 9, 10 e 11 apontam que com as mudanças 

tiveram que investir em materiais para maior higiene durante a ordenha como papel 

toalha e cloro.  

O que eu gasto? 30,00 reais de um produto. Que seja 15,00 no outro. 
Papel, eu gasto 4,00 reais cada pacote. Enfim, [...] 40,00 reais num custo 
operacional de 10.000. É pouco, né? (6) 
 
É, o cloro do dia a dia [...] Quer dizer, ele entra em despesas, né. [...] 
nessas mudanças assim, o que alterou é o cloro, papel. (9) 
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Na 1ª e na 2ª [ordenha] é tudo com papel descartável. Após a ordenha 
passa o pós-dipping. (10) 
 

Conforme os relatos dos entrevistados, não são necessários altos 

investimentos financeiros para a adoção de procedimentos de higiene durante a 

ordenha. Contudo, a utilização destes materiais faz toda a diferença para a melhoria 

da qualidade do leite produzido. De acordo com a Embrapa (2007), são necessários 

em torno de R$ 12,00 para a manutenção de papel-toalha, cloro comercial e 

detergente alcalino em pó para a realização da ordenha higiênica. 

  Novamente aponta-se que os produtores que citaram esse aspecto são 

os que possuem grau de escolaridade mais elevado ou acesso maior à informações 

sobre a atividade leiteira.  

 

 

Cursos para a melhoria da qualidade do leite 

 

 

Os entrevistados 6 e 11 destacaram investimentos em cursos para a 

obtenção de melhores resultados com relação à qualidade do leite produzido. 

E [investir em] conhecimento, eu acho. Isso traz também bastante retorno. 
(6) 
 
[...] preparo do meu retireiro [...] o que saiu daqui, [...] eu levava ele. Eu ia 
nos cursos, eu levava ele pra ele aprender. E ele aprendeu, ficou muito 
bom. Ele tinha a mesma orientação que eu tinha, ele tinha, entendeu? É 
investimento, é claro. Eu acho. (11) 

 
  Destaca-se ainda mais uma vez que esses produtores estão entre os 

que possuem maior esclarecimento sobre a atividade leiteira. Consideram a 

realização de cursos um investimento e não um custo e valorizam esta atualização 

constante.  

Os investimentos mencionados nas entrevistas relacionam-se ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa de identificar as mudanças no processo de 

produção de leite determinadas pelos requisitos estabelecidos no PNMQL. 

O quadro 11 apresenta a síntese dos investimentos realizados pelos 

produtores da região de Franca para o atendimento dos parâmetros estabelecidos 

na IN 51. 
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Quadro 11.  Síntese dos investimentos realizados para o cumprimento da IN 51  

1. Estrutura e fatores de produção 

2. Formação de piquetes 

3. Materiais para realização de ordenha higiênica 

4. Cursos para a melhoria da qualidade do leite 

 

 

6.7 PERÍODO DE ADAPTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
DA IN 51 

   

 

A maioria dos entrevistados (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11) relatou que foi 

avisada sobre o prazo para a realização das mudanças para a passagem para o 

sistema de granelização. De acordo com os produtores, o período de adaptação 

aconteceu em torno de 2003 a 2008. 

[...] eu lembro que saiu a norma que não podia mais ter o transporte por 
latão e que tinha um prazo e que chegou o prazo que realmente aconteceu. 
[...] 2003. Eu não tenho muita certeza não, mas foi mais ou menos por aí. 
(8) 
 
[...] eles falaram: 2005 vai acabar o caminhão de latão. [...] 2005 não vai ter 
mais latão. Só que ainda continuou. Teve [um período de adaptação]. O 
começo da conversa foi o prazo que em 2005 não ia ter mais. Mas até 
2008, 2009, ainda correu, até 2008, correu caminhão com latão. Aí as 
pessoas foram se adaptando. [Período de adaptação] de 2005 a 2008 aqui 
na nossa região. [...] E aí cumpriu-se. Agora hoje, na nossa região, não tem 
mais. (9) 
 
E a gente já fez a maior força, cada um no seu limite, foi se adaptando. Até 
2008 ainda teve caminhão puxando leite em latão. Teve. (9) 
 

 
  Segundo Bajaluk (2006), a IN 51 foi publicada em 2002, prevendo três 

anos para adaptação aos novos parâmetros, que passariam a ser obrigatórios a 

partir de julho de 2005. Entretanto, o autor adverte que em junho de 2005 o MAPA 

publicou o Ofício DIPOA 24/2005 criando um período de mais seis meses como fase 

de adaptação para implantação da normativa. Por determinação do MAPA, nesse 

período não deveria haver medidas de caráter fiscal e deveriam ser iniciados os 

trabalhos de orientação dos produtores cujas análises laboratoriais estivessem em 

desacordo (programa de educação continuada citado na IN 51), bem como de seu 

cadastramento.  
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A finalidade principal da prorrogação até o início do ano de 2006 foi 

estabelecer um prazo maior para que os produtores, principalmente os pequenos, 

pudessem se adequar às novas exigências referentes à refrigeração, ao 

armazenamento e ao transporte do leite (SILVA, 2005). 

  Com base nos relatos das entrevistas, na região de Franca, o período 

de adaptação ao sistema de granelização, por exemplo, se prolongou até 2008, ou 

seja, além da tolerância do MAPA. Outrossim, atualmente, a totalidade dos 

produtores que pretendem manter-se na atividade com competitividade estão 

enquadrados no sistema a granel. Esse período foi importante para que os 

produtores compreendessem que qualidade é fator determinante para a 

permanência no mercado e que a IN51 é a ferramenta que orienta as ações nesse 

sentido. 

  Nesse processo de mudança também houve um período de adaptação 

para as cooperativas e laticínios se adequarem às novas exigências. O entrevistado 

7 relata que houve um período de transição em que a cooperativa não possuía o 

caminhão-tanque e transportava o leite coletado dos tanques de expansão em latões 

sem refrigeração. 

Porque até que no começo a Colaba não tinha o caminhão-tanque e nós 
tinha o tanque. Ela pegava e jogava no latão deles. Só que pagava nós 
como se fosse o leite gelado. [...] porque aí foi falha da cooperativa. [...] 
Mas no começo puxava o leite [...] no latão. Ia quente. Foi uns dois, três 
meses assim, pouca coisa. Foi em 2001. [...] Nós colocou o tanque e ela 
não tinha o caminhão-tanque. (7) 

 
  Bajaluk (2006) alerta que, paralelamente à adequação dos produtores 

rurais, houve também o período de adaptação das indústrias para aquisição de 

caminhões-tanque, adequação de rotulagem, início da colheita e envio de amostras 

de leite dos produtores aos laboratórios da RBQL, implantação do Cadastro 

Nacional de Produtores e outras exigências previstas na IN 51.  

Os relatos sobre a ocorrência de um período de adaptação à IN 51 

referem-se ao primeiro objetivo específico da pesquisa de identificar as mudanças 

no processo de produção de leite determinadas pelos requisitos estabelecidos no 

PNMQL. 
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6.8 MOTIVOS DAS MUDANÇAS EXIGIDAS PELA IN 51 

   

 

Este tema possui 5 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 

 

Melhoria da higiene e da qualidade do leite produzi do 

 

 

Os entrevistados acreditam que um dos motivos da criação da IN 51 e 

das mudanças exigidas por ela seja a melhoria da higiene e, conseqüentemente, da 

qualidade do leite produzido em todo território brasileiro. 

Eu acho que mais é a questão da qualidade mesmo, né? Se você for ver 
por esse lado aí, o leite no resfriador, sendo resfriado, a qualidade dele é 
bem outra, né? Ele fica armazenado na temperatura certa, o transporte de 
uma maneira correta. No latão não tinha o controle disso, né? Perdia muito 
leite e a qualidade também, né, não sabia. (8) 
 
[...] pra até moralizar entre aspas a produção do leite. Porque é uma 
vergonha o jeito que era produzido o leite no Brasil. É vergonhoso. [...] E 
você sabe que o nosso leite não tem muita qualidade ainda. (11) 

 
Barszcz et al. (2005) argumentam que o motivo para a realização das 

mudanças propostas na IN 51 é melhorar as condições higiênico-sanitárias da 

produção, objetivando o incremento da qualidade do leite produzido no Brasil. Sluszz 

et al. (2006) corroboram a idéia ao afirmar que o objetivo da IN 51 é o 

estabelecimento de procedimentos comuns de higiene para todos os tipos de leite, 

especialmente com relação à higiene pessoal, dos equipamentos e utensílios, do 

animal e do ambiente; instalações adequadas para a ordenha; controle da presença 

de insetos e animais como moscas e ratos; água de boa qualidade (potável), entre 

outros que determinarão a produção de leite de alta qualidade. 

 

 

Saúde e segurança alimentar dos consumidores 
 

   

Os entrevistados 1, 3, 4 e 9 acreditam que as mudanças exigidas para 

a melhoria da qualidade do leite estão ocorrendo a fim de garantir segurança 
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alimentar aos consumidores por meio da diminuição da contaminação do leite 

durante o processo produtivo, visando a preservação da saúde.  

[...] isso aí significa muito também na saúde do ser humano. Segurança 
alimentar, saúde. [...]  Eu imagino que “seje” pensando numa melhor 
qualidade de alimento pro ser humano, pra sociedade. (9) 
 

  Para Bressan e Martins (2004), a produção de leite e derivados de 

qualidade, que promovam a saúde, o nível nutricional e o bem-estar da população, 

está diretamente associada a questões de segurança alimentar.  

Conforme apresenta Dürr (2006), a qualidade do alimento não é 

sinônimo de segurança alimentar, mas um de seus componentes fundamentais. A 

garantia de segurança alimentar na cadeia produtiva do leite depende, portanto, do 

controle de qualidade realizado desde a produção primária até a mesa do 

consumidor.  

O PNMQL, por meio dos parâmetros de qualidade estabelecidos na IN 

51, é a maneira encontrada para modificar a forma de produzir leite no Brasil, com o 

objetivo de melhorar e monitorar a qualidade do leite para que a população possa 

consumir produtos mais seguros, mais nutritivos e mais saborosos (DÜRR, 2005). 

 

 

Mercado externo 

 

 

Os entrevistados destacaram que um dos motivos para que as 

mudanças para a melhoria da qualidade do leite estejam ocorrendo é o aumento das 

exportações.  

Olha, hoje a Europa exige. Existe um mercado consumidor que é exigente 
aí, né, em termos de qualidade, valor nutricional. [...] eu acredito que o que 
manda nisso é mercado. (6) 
 
[...] se você não tiver a qualidade do leite, você não consegue entrar no 
mercado internacional do leite. [...] Eu vejo que a intenção da mudança é 
pra tá competindo lá fora, né? [...] eu vejo que essa tentativa dessa 
melhoria aí é pra poder disputar lá fora, no mercado lá fora mesmo. [...] E 
pra tá fazendo isso tem quer ter essa qualidade, senão não tem jeito, né? 
[Em latão] ah, não tinha jeito. Não tem como. (8) 
 
É uma exigência até às vezes internacional, né? Porque o brasileiro, ele 
quer exportar o leite, mas ele é barrado por causa da qualidade. Porque o 
nosso leite é de péssima qualidade, entendeu? [...] você tem que se 
adequar. (11)  
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Córdova et al. (2008) afirmam que a qualidade do leite é certamente 

uma das principais limitações para a aceitabilidade dos derivados lácteos, 

principalmente no mercado externo. Por esse motivo, o PNMQL foi uma iniciativa 

brasileira no sentido de ganhar credibilidade dos principais e maiores centros 

importadores de derivados de leite no mundo (VILELA et al., 2002). 

Segundo Sluszz et al. (2006), a IN 51 funcionou como um “divisor de 

águas”, pois estabeleceu padrões mínimos de qualidade, antes inexistentes, 

pensando não só no mercado interno, mas nas oportunidades que o agronegócio do 

leite brasileiro possui quando se analisam possibilidades de alcançar o mercado 

externo.  

 

 

Aumento das vendas internas 

 

 

Além das exportações, os entrevistados apontaram que os esforços 

pela melhoria da qualidade do leite ocorrem com o objetivo de aumentar as vendas 

internas. 

Tem que ter uma preocupação [com a qualidade] porque senão você não 
consegue pôr o produto no mercado. (3) 
 
[...] você ter um produto que o mercado quer, vocêc não fica sem vender, 
né? [...] se a gente tem um leite bom, [...] eu durmo tranqüilo. Se a 
cooperativa não me pagar amanhã, o outro laticínio ali pega o meu leite 
voando, sabe? Se a gente tiver qualidade. (6)  
 

De acordo com Dürr (2006), investimentos em controle de qualidade 

dos alimentos lácteos se justificam, entre outras razões, pela conquista e 

manutenção de mercados. Para o autor, a implementação da IN 51 abre as portas 

de novos mercados para o leite brasileiro, garantindo a sustentabilidade da produção 

de leite pelos próximos anos (DÜRR, 2005).  
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Eliminação de mão-de-obra  

 

 

Um dos entrevistados acredita que os investimentos em tecnologia 

para a melhoria da qualidade do leite, principalmente tanque de expansão e 

ordenhadeira mecânica, estão acontecendo para eliminar mão-de-obra das 

atividades relacionadas ao leite. 

Isso aí é importante porque [...] até 600, 700 litros de leite, você consegue 
fazer isso tudo com um funcionário só. [...] é pra mim trabalhar com 1 
funcionário, do mesmo jeito, na mesma estrutura. [...] com um funcionário 
só. [...] Mão-de-obra. Pra eliminar mão-de-obra. Quanto menos mão-de-
obra [melhor]. [...] Então é tudo mecanizado. (10) 

 
A inserção de tecnologia no processo produtivo do leite faz parte da 

tendência de modernização pela qual passa o setor de lácteos brasileiro. A IN 51 

propõe mudanças que acompanham essa tendência e que culminam com a efetiva 

melhoria da qualidade, favorecendo as vendas internas e externas. A eliminação de 

mão-de-obra, em decorrência da tecnificação, pode ser entendida como uma 

consequência desse processo. 

Os motivos da ocorrência das mudanças apontados pelos 

entrevistados referem-se ao segundo objetivo específico da pesquisa de identificar a 

opinião dos produtores de leite da região de Franca sobre as mudanças no processo 

de produção de leite em suas propriedades rurais após a implementação do 

PNMQL. 

O quadro 12 apresenta a síntese dos motivos para a ocorrência das 

mudanças exigidas pela IN 51, conforme relataram os entrevistados. 

 

Quadro 12.  Síntese dos motivos para a ocorrência das mudanças exigidas pela IN 51 

1. Melhorar a higiene e a qualidade do leite produzido 

2. Saúde e segurança alimentar dos consumidores 

3. Mercado externo 

4. Aumento das vendas internas 

5. Eliminação de mão-de-obra 
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6.9 VANTAGENS E BENEFÍCIOS OBTIDOS COM AS MUDANÇAS EXIGIDAS 
PELA IN 51 

   

 

Este tema possui 6 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 

 

Pagamento adicional pela qualidade do leite 

   

 

Os entrevistados 1, 6, 9, 10 e 11 citaram como benefício das mudanças 

realizadas a partir da publicação da IN 51 o recebimento de pagamento adicional 

pela melhoria da qualidade do leite.   

Por ser boa qualidade. [...] Agora veio 140,00. Então, já serve alguma coisa 
de vantagem. [...] Pagou 140,00 a mais pela minha qualidade. (1) 
 
E a respeito de qualidade, a gente ganha também, no bolso. [...] Tem 
[pagamento por qualidade]. Aqui mostra as bonificação por qualidade. (9) 
 
[...] já tamo tendo proposta de mais dois laticínios que veio, que eles tão 
pagando até 0,15 centavos a mais por litro pela qualidade do leite. Então 
se a gente recebe pela qualidade, então vamos melhorar a qualidade cada 
vez mais, né? Você aumenta 0,10, 0,15 centavos por litro, meu Deus! 
Porque não fazer, né? (10) 
 

De acordo com Madalena (2000), o pagamento pela qualidade do leite 

vem recebendo maior atenção no país, pois estimula o produtor a realizar boas 

práticas de manejo e higiene, dado o incentivo que é agregado no valor do leite. 

Com esse programa, as indústrias buscam a melhoria contínua da 

qualidade do leite, premiando financeiramente o produtor que é capaz de fornecer 

matéria-prima de boa qualidade, já que as perdas derivadas da má qualidade do 

leite não são desejáveis e atingem as várias etapas de processamento industrial do 

produto. 
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Aumento do número de compradores 

 

 

O entrevistado 6 destaca vantagem com relação ao aumento do 

número de compradores do leite produzido com qualidade, conforme as exigências 

da IN 51. 

[...] eu sei que se eu tiver um leite de qualidade, não falta comprador de 
leite, você entende? Você pode vender pra quem você quiser. Você fica até 
meio metido. Os caras querem comprar e você fica todo, todo. Então eu 
acho que isso é muito bom. (6) 

   
A produção de leite com qualidade possibilita aos produtores rurais um 

maior poder de negociação junto aos estabelecimentos industriais compradores, 

estimulando a competitividade entre os elos da cadeia produtiva do leite e 

conseqüentemente o incremento dos fluxos mercadológicos. 

Lopes et al. (2006) salientam que um produto diferenciado quanto à 

qualidade permite maior poder de barganha aos produtores dessa commodity no 

momento da negociação com os laticínios, que também ganham por estarem 

processando uma matéria-prima com a qualidade que o consumidor final valoriza. 

 

 

Conscientização sobre os problemas relacionados à q ualidade do leite 

 

 

Os entrevistados mencionaram que uma das vantagens obtidas com as 

mudanças exigidas pela IN 51 foi a descoberta e a conscientização sobre os 

problemas existentes na produção do leite. 

Eu acho que pra nós, o que veio de benefício [com] essa qualidade, é que 
nós começou a ter qualidade... principalmente a contagem bacteriana, nós 
descobriu que era alta. (1)  
 
[Vantagem] é, assim, você conhecer mais as coisas, né? Porque antes 
fazia por rumo, né? (5) 
 
Indiretamente você tem ganho porque você tem melhor controle de mastite, 
você sendo mais higiênico.[...] eu acho que é o ganho de consciência. [...] 
Os ganhos foram mais indiretos [...] foi mais conscientização que tá sendo 
o fator motivador e o benefício indireto. (6) 

 
Antes da IN 51, não se tinha conhecimento dos níveis de qualidade do 

leite que era produzido na região de Franca, assim como em todo o território 
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brasileiro (MILINSKI e VENTURA, 2009). Com a realização das coletas mensais das 

amostras de leite para o envio aos laboratórios da RBQL, conforme exige a IN 51, 

passou-se a conhecer a qualidade do leite produzido e promover a conscientização 

gradual dos produtores quanto às mudanças necessárias para correção dos 

problemas existentes na produção. 

Gracindo e Pereira (2009) enfatizam que os órgãos governamentais de 

extensão rural e pesquisa agropecuária, como por exemplo, CATI e EMBRAPA 

respectivamente, junto a associações de produtores e cooperativas, vêm 

trabalhando fortemente na divulgação e conscientização dos produtores com relação 

aos benefícios da IN 51. 

 

 

Facilitação do trabalho diário do produtor rural 

 

 

De acordo com os entrevistados, as mudanças para a modernização 

da atividade leiteira trouxeram benefícios, pois facilitaram o trabalho diário do 

produtor rural. Os principais aspectos abordados foram: não ter mais que carregar 

latões pesados até o ponto de coleta de leite, menor tempo para a realização da 

ordenha, maior flexibilidade nos horários de ordenha e maior facilidade na limpeza 

dos equipamentos e utensílios utilizados na ordenha. 

[Com] o tanque, parou de carregar latão, né? [...] Então do curral até ali, 
nós carregava tudo na cacunda. Latão de 50 litros. 63 Kg o latão cheio. [...] 
Quatro, cinco latão, nós carregava até na porta da tulha. (1) 
 
Vantagem assim, você tinha que tirar leite mais cedo, né? Tinha que 
acordar mais cedo. Quer dizer que facilita muito. Você não tem que lavar 
latão mais, não tem que lavar balde, eu desocupo mais rápido. (5) 
 
Tinha que levantar de madrugada de qualquer forma pro leite estar tirado 
na hora que ele viesse. No ponto. [...] Pra mim facilitou. Trouxe assim uma 
certa tranquilidade. Eu despejo ali, a hora que o leiteiro vier é essa mesma. 
[...] Não tem preocupação. [...] Eu acho que o tanque facilitou mais na vida 
da rotina do próprio leite. Ajuda. Sobrou tempo mais pra fazer outras 
coisas. (9) 
 

A partir dos relatos das entrevistas, é possível compreender que a 

adoção de tecnologias para a modernização da atividade leiteira proporcionou 

menor sacrifício e alívio do trabalho do produtor rural, bem como maior rapidez e 

ganho de tempo nos processos produtivos diários do leite. 
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Souza et al. (2009) advertem que, dentre as vantagens que surgem 

com a implantação da IN 51, pode ser destacada a flexibilidade na rotina que o 

produtor adquiriu ao depositar o leite no tanque de expansão, no sentido de que a 

coleta do produto pode ser realizada em qualquer horário, antes realizada 

rigorosamente nas primeiras horas do dia. 

 

 

Maior qualidade do leite produzido 

 

 

Outra vantagem relatada pelos entrevistados a partir da mudança para 

o sistema de granelização foi a maior qualidade do leite produzido. De acordo com 

os relatos, o problema de azedar o leite (acidez) era constante e após as mudanças 

exigidas pela IN 51, isso praticamente acabou. 

[...] ficou mais fácil de trabalhar com o tanque, né? Valeu, vixi! Nossa, com 
certeza. E você não tem aquela preocupação, você fala: o meu leite hoje 
vai azedar, o caminhão atrasou, o leite tá no sol. Agora já tá tranqüilo. (3) 
 
Nós sempre perdia leite. O leite azedava. Depois que nós colocou o 
tanque, só uma vez só. [...] nunca mais azedou leite. (7) 
 
[...] a qualidade no resfriador melhora muito. (8) 
 

A implantação do sistema a granel trouxe benefícios para o setor, 

resultando em mais qualidade para o produto, uma vez que diminui os agentes 

contaminantes do leite. De acordo com Abreu (2000), a maior vantagem do sistema 

é a obrigatoriedade do resfriamento do leite logo após a ordenha, o que contribui 

significativamente para a manutenção da qualidade da matéria-prima. 

Para Carvalho et al. (2004), várias vantagens podem ser apontadas 

para esse sistema, como a menor perda de leite pela acidez, a possibilidade de 

coleta em dias alternados, a avaliação da qualidade do leite na propriedade rural, o 

menor custo de transporte e de mão-de-obra, a flexibilização dos horários de 

ordenha, entre outras.  
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Oferecimento de um produto de melhor qualidade para  o consumo 

 

 

Os entrevistados 3, 8, 9 e 11 mencionaram que uma vantagem da 

realização das mudanças é a produção e o oferecimento de um leite de melhor 

qualidade aos consumidores. 

Sempre a gente pensa nas pessoas que vai tomar esse leite, essas coisa, 
né? [...] É, uai, porque, você já imaginou, não tem cuidado aqui, você leva 
um leite lá contaminado, alguém vai tomar ele, né? [...] eu acho que assim, 
o respeito às pessoas. (3) 
 
[...] se eu tirar o meu leite com qualidade, mesmo se eu não receber por 
qualidade, só de você tá sabendo que você tá fazendo uma coisa com 
qualidade, é uma satisfação. [...] É uma satisfação você tá vendendo um 
produto, [...] uma coisa boa, né? É lógico. O que eu não quero pra mim eu 
não posso querer pro outro, né? (8) 
 
[...] eu particularmente, penso muito no que eu vou entregar pro outro, o 
que eu gosto de comer de qualidade. (9) 

 

Os relatos das entrevistas demonstraram que esses produtores estão 

comprometidos com as pessoas que irão consumir o leite que é produzido por eles. 

Nesse sentido, consideram vantajoso produzir e oferecer um produto de boa 

qualidade ao consumo, demonstrando uma postura ética diante da atividade que 

realizam.   

Apenas um dos entrevistados disse que não viu vantagens ou 

benefícios no cumprimento das exigências da IN 51, pois não recebe nenhum 

retorno financeiro pelas melhorias. De acordo com ele:  

Eu acho que não vê é nada [de vantagem]. Sei lá, eu acho que não vai ver 
nenhuma. Hoje o produtor preocupa com o preço do leite, né? Se o leite tá 
bom ou tá ruim aí, sei lá, se não tá dando qualidade nem nada [...] pagando 
1,00 pra mim aqui, pode levar embora. Leva, vocês faz o que vocês quiser, 
dá pra quem quiser beber e pronto. [...] Porque não faz nada de melhoria 
pra gente também, então, o produtor hoje não quer saber se tá levando 
trem [bom ou ruim] lá pra mesa do povo, não. Agora, se tivesse ajudando a 
gente aqui. Não, vamo ter asseio. Não vamo pôr água não. [...] se ajudasse 
a gente, aí você fala: não, vou limpar o peito da vaca, vou lavar, vou fazer 
isso, vou fazer aquilo, eu vou caprichar. (4) 

 

  Este relato demonstrou que o produtor não se preocupa em produzir 

um leite de qualidade e negligencia a realização da higiene necessária na ordenha, 

argumentando que não recebe melhor remuneração ou nenhuma outra vantagem 

pela qualidade do leite.  
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As vantagens e benefícios apontados pelos entrevistados referem-se 

ao segundo objetivo específico da pesquisa de identificar a opinião dos produtores 

de leite da região de Franca sobre as mudanças no processo de produção de leite 

em suas propriedades rurais após a implementação do PNMQL. 

O quadro 13 apresenta a síntese das vantagens e benefícios 

percebidos pelos produtores de leite da região de Franca com a realização das 

mudanças exigidas pela IN 51. 

 

Quadro 13.  Síntese das vantagens e benefícios com as mudanças exigidas pela IN 51 

1. Pagamento adicional pela qualidade do leite 

2. Aumento do número de compradores 

3. Conscientização sobre os problemas relacionados à qualidade do leite 

4. Facilitação do trabalho diário do produtor rural 

5. Maior qualidade do leite produzido 

6. Oferecimento de um produto de melhor qualidade para o consumo 

 

 

6.10 DESVANTAGENS COM AS MUDANÇAS EXIGIDAS PELA IN 51 

   

 

Este tema possui 2 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 

 

Baixo preço 

 

 

Ao contrário dos entrevistados 1, 6, 9, 10 e 11 que destacam o preço 

do leite como uma vantagem, os entrevistados 2, 3, 4, 5, 7 e 8 argumentam que o 

baixo preço do litro de leite pago ao produtor, além de ser uma dificuldade, é 

também uma desvantagem, pois não recebem melhor remuneração pelas melhorias 

realizadas em atendimento à IN 51. 

Eu acho que até agora não mudou muita coisa não [preço]. Ma eu acredito 
que vai mudar. Vai mudar sim. Eu acho que esse leite hoje tinha que ser de 
0,80 pra cima. Não podia ser menos. (2) 
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Quer melhorar mas também não melhora no preço aqui pra gente. Isso que 
eu fico bobo de ver, né? Quer melhoria, quer, quer que o produtor faz e 
acontece mas... Então, isso é outra coisa também, leite não vale nada [o 
leite], ainda vou fazer investimento de 7.000,00 num tanque pra vender 
leite a 0,50? Uai, tá doido, uai. (4) 
 
A desvantagem é só o preço que é ruim mesmo, né? O principal é esse, 
né? O preço tá continuando a mesma coisa. (5) 
 

  De acordo com a maioria dos entrevistados (54%), o baixo preço 

praticado pelas empresas continua sendo um assunto bastante crítico. Para eles, 

essa é uma das principais desvantagens na produção de leite, pois realizam 

investimentos caros em tecnologia para se adequar à IN 51, na maioria das vezes 

através de financiamentos, e não recebem o retorno desejado com relação ao preço 

do leite. Com isso, os produtores reclamam da incerteza do cumprimento das suas 

obrigações financeiras e ficam restritos para investir na melhoria da qualidade do 

leite. 

  Segundo Clemente e Hespanhol (2009), em razão dessa 

descapitalização, grande parte dos produtores de leite brasileiros enfrenta 

dificuldades para permanecer no setor, já que com as mudanças tecnológico-

normativas, não conseguem realizar os investimentos necessários para atender às 

novas exigências, como a aquisição de tanque de resfriamento e ordenhadeira 

mecânica e melhoria da alimentação do rebanho, de modo a buscar maior 

produtividade e qualidade neste novo cenário que se apresenta extremamente 

competitivo. 

  

   

Maior tempo gasto para o cumprimento dos procedimen tos de higiene 

   

 

O entrevistado 8 acredita que uma desvantagem é o maior tempo 

gasto na realização da ordenha para cumprir os procedimentos de higiene exigidos 

pela IN 51, como o pré e o pós-dipping.  

Certas coisa que você tem que fazer, você perde um certo tempo com 
mão-de-obra, [...] Agora, fazer dipping, um pós-dipping, essas coisa aí, a 
pessoa perde muito mais é pelo tempo, né? Se eu faço uma ordenha 
grosseira aí, eu gasto uma hora e meia, duas hora. Se eu for fazer isso, eu 
vou quase dobrar esse tempo, né? (8) 
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  Com base neste relato, verifica-se que na região de Franca ainda são 

encontrados produtores de leite que consideram desvantagem o tempo gasto para a 

realização dos procedimentos de higiene durante a ordenha, demonstrando a 

dificuldade cultural de aceitação de mudanças, vislumbrando perspectivas futuras de 

melhoras. Esta postura exige a conscientização e a mudança de hábito dos 

produtores que ainda pensam dessa maneira, em favor do pleno desenvolvimento 

do setor de lácteos. 

As desvantagens apontadas pelos entrevistados relacionam-se ao 

segundo objetivo específico da pesquisa de identificar a opinião dos produtores de 

leite da região de Franca sobre as mudanças no processo de produção de leite em 

suas propriedades rurais após a implementação do PNMQL. 

O quadro 14 apresenta a síntese das desvantagens das mudanças 

exigidas pela IN 51, conforme relataram os entrevistados. 

 

Quadro 14.  Síntese das desvantagens das mudanças exigidas pela IN 51 

1. Baixo preço 

2. Maior tempo gasto para o cumprimento dos procedimentos de higiene 

 

 

6.11 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA E QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Este tema possui 4 subtemas, que são discutidos a seguir: 

 

 

Menor trabalho e maior sobra de tempo a partir de i nvestimentos em estrutura 
e tecnologia 

 

 

Os entrevistados relataram que os investimentos para a modernização 

da atividade leiteira, como aquisição de tanque de expansão, ordenhadeira 

mecânica, formação de piquetes e irrigação de pastagens proporcionaram maior 

sobra de tempo livre para a realização de outras atividades. 

Desocupa mais cedo, não precisa mais de 3 pessoas pra fazer a ordenha. 
[...] Tem mais tempo. [...] Não ter que cortar capim. Ele cortava capim, 
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chegava molhadinho de suor, [...] não tinha tempo pra nada. Saía daqui, 
voltava cortar a tarde. Ai não, era uma tristeza. [...] [...] Tinha uns paletó 
grosso e eles colocava isso pra cortar no sol quente. [...] Agora tem tempo. 
(1) 
 
Traz [mais qualidade de vida]. Eu tenho mais tempo. (4) 
 
Os investimentos tentaram também adequar aumento de produção com 
[menor] trabalho. [...] E a qualidade de vida, é bom você perceber isso [na 
sobra de tempo]. (6) 
 

A partir dos investimentos em estrutura e tecnologia, os produtores 

tiveram menos trabalho com as atividades diárias da produção de leite e mais tempo 

de folga. Para a presente pesquisa, aspectos relacionados com alimentação, saúde, 

lazer/descanso, remuneração, aquisição de bens, entre outros, foram considerados 

como indicadores de qualidade de vida.  

Lorenzon et al. (2009) argumentam que, com a edição da IN 51, se 

aflora o debate acerca da qualidade de leite. A ênfase dada é quanto aos 

equipamentos e instalações necessários, mas pouca atenção é dada à qualidade de 

vida das pessoas envolvidas na produção do leite. Destaca-se, entretanto, que esse 

ponto é parte fundamental para a qualidade do processo. 

 

 

Remuneração satisfatória e liquidação das dívidas  

 

 

Com a realização das mudanças tecnológicas na produção de leite, os 

produtores puderam ter melhor remuneração e estão conseguindo liquidar as suas 

dívidas. De acordo com o entrevistado 6, o pagamento das dívidas é um indicador 

de qualidade de vida.  

[...] de primeiro, antigamente nós só ficava com saldo devedor. Nós ficava 
devendo muito pra cooperativa. Não dava pra pagar as contas não. Não 
dava não. Sempre vinha saldo devedor. Agora graças a Deus, [...] acabou, 
nunca mais. Nunca mais eu fiquei devendo pra cooperativa. Não, nunca 
mais ficou devendo. Nunca mais. Paguei o tanque, descontava todo mês, a 
ordenha também foi. (2) 
 
Todo mês sobra. Já teve mês de sobrar até 5.000,00, por mês. Aquilo que 
sobrou você tem que pagar posto, pagar [comida]... Mas é sobra, é o que 
sobrou. (2) 
 
[...] o que gera potencial para qualidade de vida é quando essa situação 
que você consegue pagar as contas, isso daí é uma qualidade de vida. (6) 
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  Os produtores de leite, estando em melhor situação financeira em 

decorrência das mudanças implantadas na propriedade, podem pagar as dívidas, 

reinvestir na produção e assim perceber melhorias na qualidade da sua vida. 

Conforme corrobora Búrigo (1997), a satisfação das necessidades impulsiona a 

pessoa à realização de seu potencial, que está intrinsecamente relacionada à sua 

realização no trabalho. 

 

 

Aquisição de bens materiais e melhorias em geral co m a contribuição da 
atividade leiteira 
   

 

Os entrevistados 2 e 9 afirmaram que as vantagens financeiras 

advindas da modernização da atividade leiteira contribuíram para a troca do veículo 

da família e para a reforma da casa, respectivamente.  

Você pode fazer uma conta sabendo que você vai poder [pagar]. E antes 
eu não fazia. [Tinha a] D20, há dez anos. Aí troquei nesse daí. Evolução. 
Porque antes eu não faria porque... eu podia até fazer mas você não podia 
contar com o leite. [...] Então eu já fiz a prestação mais ou menos no 
vencimento do leite. Aí pelo menos a hora que quitar, você fala assim: isso 
foi as vacas que me deu. (2) 
 
A casa, o leite ajudou a gente a construir. Isso no longo dos anos, o leite 
ele vem assim, não é fazendo ficar rico ou coisa assim, mas ajudando a 
sobreviver. Ajudou a fazer a casa. (9) 

 
Além disso, outros entrevistados argumentaram que a atividade leiteira 

proporcionou a aquisição de animais e a melhoria da estrutura de produção de leite 

(investimentos na própria atividade). 

Eu posso dizer assim que desde quando eu comecei pra hoje, o que 
aumentou um pouco foi a quantidade de vaca, né? Porque igual eu tô te 
falando, o que eu tô tirando do leite, eu volto pra ele. Então eu já tenho 
bem mais vaca hoje. Então se eu for ver o patrimônio do gado, já 
aumentou, já praticamente dobrou, né? (8) 
 
Eu só melhorei ali na ordenha. Ali eu cimentei tudo, tudo, tudo. [...] Comprei 
vacas, comprei o boi. Quer dizer, eu investi no plantel. No plantel. [...] Eu 
sempre investi ali. Na ordenha, na compra de animais, agora ultimamente 
paguei um boi. Eu comprei um boi reprodutor. Então, sempre nisso. [...] [O 
leite] proporcionou [esse crescimento]. É claro. Melhorou, nesse aspecto, 
tudo. (11) 
 

  Ainda, outros entrevistados relataram que a atividade leiteira garante a 

manutenção de diversas despesas cotidianas como combustível, supermercado, 

viagens, etc. 
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[...] você paga o supermercado, você paga posto, o leite mantém. É pra 
isso que nós tem. O leite toca a propriedade, isso aí toca. Óleo diesel, tudo 
as vacas que agüenta. [...] Nós trata das vacas para as vacas tratar de nós. 
É uai. (2)  
 
[...] se você olhar na planilha no custo operacional, eu fui pra Piracicaba, eu 
paguei e coloquei na planilha operacional do leite, né? Eu viajei, meus 
passeios tem sido isso, fazer curso aí. Mas hoje ele paga, se você for olhar 
Saveiro, tá escrito Saveiro lá, é o meu transporte. O leite paga o meu 
transporte, as manutenções. [...] às vezes faço outras coisas. (6) 
 
Então o leite é o principal da gente pagar a compra do mês, o combustível, 
o telefone, esse é o giro. [...] o leite [é] um ponto essencial. [Garante] o dia 
a dia. (9) 
 

  Os entrevistados 4, 5 e 7 descreveram que não adquiriram bens ou 

realizaram melhorias na propriedade e na vida por meio da atividade leiteira. Os 

produtores vêem dificuldade de crescimento financeiro e acreditam que a qualidade 

de vida não melhorou com a contribuição da atividade leiteira. 

[...] ficar rico, eu acho que não fica não. [...] leite não dá riqueza não. [...] 
falar: eu vou comprar tantos alqueire de terra do vizinho lá, vou comprar 
tantas cabeça de vaca amanhã, vou comprar carro zero, vou comprar trator 
zero... [...] é meio custoso. [...] Então se você depender do leite, [...] óia, é 
meio custoso. (4) 
 
[...] você conhece pouca gente que teve resultado com leite, né? Poucos. 
Resultado assim pouquinho [sim], né, mas o cara assim que comprou 
carro, isso e aquilo, aí não vê ninguém. Só do leite não. (5) 
 
É o básico. O leite, você não pode fazer graça não. Dá o básico mesmo. 
[...] Não tem como fazer graça não. [...] Dá aquele basiquinho alí, não tem 
como você sair fora daquilo ali não. Se sair, como diz o outro, vai fazer 
problema. (7) 
 

Para Baroni (2002), a sobrevivência de um negócio em longo prazo 

depende da sua capacidade de gerar renda para remunerar o trabalho (pró-labore), 

manter o seu capital de giro, garantir a reposição de seus bens de produção e 

garantir a manutenção de uma expectativa de qualidade de vida mínima da família. 

Na atividade leiteira, o retorno financeiro satisfatório, a fim de proporcionar melhor 

qualidade de vida aos produtores, depende necessariamente da adesão às novas 

tecnologias de produção e da modernização proposta pelo PNMQL.  
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Problemas de saúde decorrentes da atividade leiteir a 

 

 

O entrevistado 9 relata que o trabalho com o leite é muito cansativo e 

que com isso desenvolveu uma lesão no cotovelo em função dos movimentos 

repetidos que realiza diariamente na ordenha. Esse aspecto demonstra que a 

atividade leiteira pode contribuir para a má qualidade de vida. 

É muito cansativo. [...] Eu tô com problema de saúde, esse cotovelo já 
desgastou. O médico falou que não era pra eu tirar leite nem um dia mais. 
Eu falei: pára com isso, minha vida é essa. Movimentos repetitivos. Por 
movimentos repetitivos. Por causa do leite. (9) 
 

 
Um estudo realizado por Tonial (2004) demonstrou que a ordenha 

possui um alto risco de desenvolvimento dos distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho, acometendo músculos, tendões e/ou nervos dos membros 

superiores. Ao longo de anos de trabalho com o leite, o produtor executa 

repetidamente movimentos necessários na ordenha dos animais e com isso podem 

ocorrer lesões ao nível dos ombros, cotovelos, punhos e mãos, que causam 

desconforto e/ou dor e podem evoluir para doenças severas e incapacitantes 

relacionadas ao trabalho. 

Ao se identificar os fatores de risco da atividade da ordenha, é possível 

realizar um diagnóstico precoce de algumas lesões e adotar tratamentos adequados, 

melhorando a qualidade de vida e diminuindo as limitações ocupacionais geradas 

pelos estágios avançados que esta doença pode atingir (TONIAL, 2004). 

A relação da qualidade de vida dos produtores com a modernização da 

atividade leiteira refere-se ao terceiro e último objetivo específico da pesquisa de 

compreender a opinião dos produtores de leite sobre a importância do PNMQL para 

o desenvolvimento da região de Franca. 

O quadro 15 apresenta a síntese dos aspectos abordados pelos 

produtores de leite da região de Franca com relação à qualidade de vida em função 

da modernização da atividade leiteira. 
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Quadro 15.  Síntese dos aspectos com relação à qualidade de vida em função da modernização da 
atividade leiteira 

 

1. Menor trabalho e maior sobra de tempo a partir de investimentos em estrutura e 

tecnologia 

2. Remuneração satisfatória e liquidação das dívidas  

3. Aquisição de bens materiais e melhorias em geral com a contribuição da atividade 

leiteira 

4. Problemas de saúde decorrentes da atividade leiteira 

 

 

6.12 OPORTUNIDADES PARA A ATIVIDADE LEITEIRA REGIONAL E LOCAL 
 

 

Este tema possui 13 subtemas, são discutidos a seguir: 

 

 

Adesão às novas tecnologias de produção 

 

 

Segundo os entrevistados, o crescimento e a permanência na atividade 

leiteira só serão possíveis se os produtores aderirem às novas tecnologias de 

produção de leite. Somente a partir da modernização da produção será possível a 

obtenção de leite de qualidade superior. 

Só vai ficar na produção de leite quem entrar na nova tecnologia. [...] ou 
parte pra tecnologia, e vive com a tecnologia, ou vai ter que parar. Não vão 
conseguir... A pressão tá [grande]. (1) 
 
[...] [modernização] eu tenho certeza que isso vai acontecer porque quem 
não tem essa mentalidade, vai ficando pra trás, vai saindo do mercado, vai 
acabar vendo que não adianta, né? (8) 
 

Brandão (2001) enfatiza que a pecuária leiteira no Brasil está vivendo 

um processo de modernização intenso e esta é a única alternativa para a sua 

continuidade em bases competitivas. 

Botega et al. (2008) corroboram que a adoção de tecnologia na rotina 

de ordenha é cada vez mais comum nas propriedades leiteiras, garantindo um 

processo harmonioso e rápido, independente do tamanho do rebanho. Ela padroniza 
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atividades que antes eram manuais e, portanto, passíveis de erro. Na perspectiva da 

qualidade do leite, os erros podem ser entendidos como maior contaminação do 

leite.  

Nesse contexto, a permanência dos produtores na atividade leiteira de 

forma competitiva somente será possível se estes acompanharem as mudanças e 

estiverem abertos e dispostos a realizarem os investimentos necessários para a 

modernização do sistema produtivo. 

 

 

Potencial produtivo do Brasil  

 

 

Para os entrevistados, existem grandes oportunidades de crescimento 

da atividade leiteira no Brasil, pois o país possui clima favorável e área disponível 

para o desenvolvimento da atividade leiteira com baixo custo de produção.  

Porque nós tem terra, nós tem tudo... nós tem de tudo. Clima. [...] no Brasil 
tem área, clima e capacidade. Nossa, gente! Nós que é pra país de 1º 
mundo. Só que os presidente, o governo, não deixa nós ser. Porque nós 
tem terra. (1) 
 
[...] potencial a gente tem [...]. Tanto que eles [Nova Zelândia] estão 
comprando terra aqui, né, por condição de clima, uma série de coisas. Eles 
estão comprando. Enquanto o Brasil, enquanto potencial a gente tem. (6) 

   
O clima tropical do Brasil favorece o crescimento das pastagens e, 

como conseqüência, possibilita a obtenção de alimentação para o gado com baixo 

custo. Conforme reforçam Neves et al. (2005), os pontos fortes para a produção de 

leite no Brasil são, entre outros, o baixo custo de produção devido ao clima 

favorável, disponibilidade de terras a preços competitivos, de insumos a baixo custo 

e rebanho geneticamente adaptado. 

Além disso, de acordo com o entrevistado 6, a média de produção 

brasileira de leite é baixa e isso indica potencial para crescimento através da 

otimização dos fatores de produção.  

[...] enquanto potencial, o Brasil sempre vai ter isso aí. Tanto que eles 
falam: a média nacional de produção de leite é 4 [litros]. Se aumentar 1 litro 
na produção de leite, dá uma argentina de produção. Se aumentar 2 litros, 
dá uma Nova Zelândia. [...] Você não precisa fazer muita coisa. (6) 
   

De acordo com o MAPA (2010), em conseqüência da baixa 

produtividade dos rebanhos, a produção média brasileira é de três kg/dia por vaca, 
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ocupando uma posição modesta em relação à produção mundial de leite. Benedetti 

(2001) apresenta que se a média nacional de produção de leite atingisse 10 

kg/vaca/dia, seria o mesmo que triplicar a produção anual de leite. 

O entrevistado 10 acredita que existe grande potencial de crescimento 

para a atividade leiteira brasileira em função do crescimento da população mundial e 

do aumento da demanda por alimentos. 

Eu acredito que a agricultura sempre vai ser... tanto o leite como o café, 
milho, soja, arroz, apesar de ser ainda pouco remunerado, mas vai ser uma 
coisa assim de futuro, porque a população cresce cada vez mais. [...] nós 
vamo precisar produzir mais. E qual é o pais que tem mais condição de 
produzir hoje? O Brasil. Então nós vamos ter um reconhecimento isso aí. 
Vai ter. [...] Se a gente parar de produzir, todo mundo desanimar, vira tudo 
cana, acabou. Então eu acho que vai ter um reconhecimento, vai ter que 
ter. (10) 

 
Scolari (2006) adverte que, até 2025, a FAO estima crescimento da 

população mundial de 1.398 bilhão de pessoas, totalizando 7.851 bilhões. Existem 

poucos países que ainda possuem áreas disponíveis para suprir a demanda por 

alimentos, sendo que 90% estão na América do Sul e África. No entanto, a maioria 

destes países não possui recursos humanos e econômicos e tampouco dominam as 

tecnologias de produção. Nesse contexto, o Brasil desponta como grande 

alternativa, já que utiliza apenas 34% da sua área territorial para o desenvolvimento 

da agropecuária.  

Com relação à produção mundial de leite, existe um déficit de 

aproximadamente 400 bilhões de litros para atender um consumo médio de dois 

copos de leite diariamente (400 ml/habitante), demonstrando a existência de grande 

espaço para crescimento. (ZOCCAL e GOMES, 2005). 

Diante desse cenário, fica evidente que o Brasil tem reais 

possibilidades de suprir uma parcela importante dessa demanda por alimentos a 

preços competitivos. 

 

 

Potencial regional 

   

 

O entrevistado 6 mencionou que a região possui potencial de 

crescimento na atividade leiteira pois existem casos de sucesso na região que 

comprovam esse potencial.  
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Mas ela [atividade leiteira] tem esse potencial, né, que a gente [sabe]. 
Como eu já vi outros fazerem, porque eu não vou conseguir, né? (6) 

 
  O entrevistado 9 destaca o potencial topográfico da região, 

especialmente o município de Patrocínio Paulista, para o desenvolvimento da 

atividade leiteira. Para Cerveira e Henrichsen (2007), o município de Patrocínio 

Paulista possui o maior número de propriedades leiteiras da região de Franca. As 

propriedades localizadas no município de Patrocínio Paulista representam 48% (103 

propriedades) do total das propriedades existentes nos 7 municípios que 

participaram desta pesquisa (214 propriedades) 

[...] aqui na nossa região, principalmente nessa parte do município de 
Patrocínio que é beirando a serra, pra cá aqui, o que comanda aqui é o 
leite e o café. [...] é de serra, a topografia não é adequada pra cultura de 
cana. O leite e o café aqui é o melhor negócio. [...] [Por causa] da 
topografia da nossa região. (9) 

 

A região de Franca possui altitude em torno de 1.000 metros e destaca-

se pelo clima ameno (tropical de altitude), o que favorece o desenvolvimento de 

atividades econômicas significativas como o café e a pecuária leiteira. Conforme 

relatam Drugowich et al. (2009), historicamente a pecuária leiteira no Estado de São 

Paulo concentrou-se nas regiões de Franca, Ribeirão Preto, Campinas e Vale do 

Paraíba. Nessas regiões ocorrem climas de altitude, de temperaturas mais amenas 

e solos com declividades acentuadas. 

 

 

Valorização e incentivo financeiro  

   

 

Os entrevistados acreditam que as oportunidades para a atividade 

leiteira somente serão possíveis se houver, por parte do governo, o reconhecimento 

dos produtores rurais como classe importante na geração de divisas para o Brasil e 

a valorização financeira do seu trabalho por meio da melhoria dos preços dos 

produtos rurais. 

 

Existe oportunidade, existe. Nossa! Basta nós ter um pouquinho mais de 
valor. [...] Falta só reconhecimento ao produtor. Porque o produtor sabe 
produzir, mas não tem reconhecimento. Tanto financeiro como 
reconhecimento mesmo. (1) 
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Agora a gente fica chateado porque a gente não tem o valor que [merece], 
não é? Eu acho que precisa ter mais um pouquinho de valorização. Ah 
tinha que ter, tinha que ter porque isso aqui é sofrido, né?  Não é fácil não. 
Não é fácil. Tem muitos que tira leite na mão. (2)  
 
Ah, sei lá, o governo não tá preocupado. [...] Que incentivo que tem? Não 
tem nada. [...] precisa da ajuda do governo. (4) 
 
Mas não tem o reconhecimento. Não tem valor. É [financeiro]. [...] Muito 
[desvalorizado]. Eu acho que tinha que valorizar mais as coisas dos 
produtores. Porque se tem o incentivo financeiro, a pessoa vai querer 
[crescer]. (7) 

 
O setor agropecuário apresenta-se como um dos segmentos 

econômicos mais importantes na economia brasileira, batendo recordes de produção 

de grãos e respondendo por grande parte da pauta das exportações brasileiras. 

Nessa perspectiva, Maia (2010) argumenta que é necessário que o governo federal 

considere mais de perto as questões que atingem os produtores rurais, pois o setor 

agropecuário representa a base da nação brasileira. O reconhecimento do Brasil 

como uma grande potência agrícola deve-se a sua grande capacidade de produção 

e por esse motivo os produtores primários, que são grandes colaboradores para o 

incremento do PIB brasileiro, merecem ser reconhecidos e também valorizados 

financeiramente pelo seu trabalho. 

 

 

Mobilização e maior participação dos produtores rur ais no cenário político 
brasileiro  

 

 

Os entrevistados acreditam que para se vislumbrar oportunidades de 

crescimento da atividade leiteira é necessária a mobilização dos produtores rurais 

para a participação ativa nas reivindicações dos interesses do setor lácteo no 

cenário político brasileiro.  

Falta gritar, né? O povo não grita, fica tudo quieto. Tá ruim, ruim, ruim? Não 
faz nada. [...] ninguém faz nada. Faz nada. Ninguém grita. Então é por isso 
que esse país tá desse jeito hoje. Não vira nada. (4) 
 
[...] nos outros países, agora recentemente, você viu os protestos na 
França, protesto nesses outros países aqui, ó? O pessoal lá, eles param. 
Pára. E se o governo não der retorno pra eles, eles deixam todo mundo na 
mão. [...]. Tá vendo eles jogando o leite tudo na cidade aí? (10) 

 
Conforme sugerem os entrevistados, os produtores rurais não devem e 

não podem se omitir da responsabilidade de participar ativamente da defesa dos 
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interesses coletivos do setor lácteo brasileiro. Para isso, é importante que se tenha 

lideranças comprometidas e capazes de assumir o direcionamento do setor na 

busca de novas oportunidades, as quais somente serão possíveis se pautadas no 

respeito e na valorização do trabalho do homem do campo.  

 

 

União dos produtores de leite 
 

   

De acordo com os entrevistados, para que seja possível a melhoria das 

oportunidades para o setor de lácteos brasileiro, é necessária a união dos 

produtores de leite. 

[...] os produtor, [...] ninguém reuni também, né? Como é que você vai 
tentar melhorar uma coisa que ninguém é unido pra ir lá tentar buscar 
alguma coisa do governo? (5) 
 
[...] os produtor de leite não tem uma união. Porque cada categoria tem um 
sindicato, uma coisa que o pessoal briga por aquilo ali, né? Na produção de 
leite não tem isso. [...] Como não tem um sindicato, não tem um nada pra tá 
brigando por isso, isso fica vago. Falta organização e até mesmo interesse. 
Porque o produtor de leite, ele é muito individualista, né? [...] na hora de 
resolver os problema junto ali, eu acho que falta um pouco disso ainda. (8) 
 
O produtor é muito desunido. [...] É difícil você trabalhar assim, entendeu? 
Assim com entrosamento, troca de experiência. [...] não há uma união de 
classe. Porque se houvesse, haveria um movimento e poderia até 
melhorar. (11) 
 

Para o entrevistado 6, a união entre os produtores rurais é complicada 

pela cultura exploradora advinda do período colonial brasileiro (FURTADO, 2003), 

que ficou marcada no comportamento dos cidadãos e ainda é característica 

relevante na forma de organização dos produtores rurais.  

Porque as coisas aqui, os fazendeiros, eles querem explorar, eles têm essa 
cultura. Porque veio, foi essa colonização, né? Explorar tudo o que a terra 
tem, explorar tudo que o povo tem e aí as coisas que são socializantes, 
elas são mesquinhas aqui. (6) 

 
Reis et al. (2005) apontam que dentre os problemas existentes no 

segmento produtivo do leite está a falta de união em função da cultura individualista 

do produtor. Por esse motivo, no Brasil, salvas as exceções, a organização dos 

produtores de leite em associações ou cooperativas apresenta eficiência limitada. 
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O entrevistado 7 percebeu que a união também se torna complicada 

quando se estão em jogo os interesses dos produtores rurais, principalmente 

quando são de interesses financeiros. 

[Desunião dos produtores] como é que você vai unir? A união é difícil 
nessas hora. É, você quer sempre ganhar um em cima do outro. É, mas 
isso aí não acontece, né? É difícil acontecer isso aí. Ó, passou de uma 
idéia, aí complicou. [No bolso] aí complicou mais ainda. (7) 
 

Segundo Melo e Reis (2007), a categoria dos produtores de leite 

brasileiros apresenta sérios problemas relativos à união, à harmonia e à 

coordenação das atividades, tanto no que se refere à relação entre os produtores, 

quanto entre produtores e os demais segmentos da cadeia agroindustrial do leite.   

Entretanto, especialmente para os pequenos produtores rurais, a união 

pode proporcionar o fortalecimento da categoria e um maior poder de negociação, 

seja na compra de insumos ou na venda de produtos, criando melhores condições 

de desenvolvimento sócio-econômico dos trabalhadores rurais. 

 

 

Continuidade da atividade leiteira pelos filhos dos  produtores rurais  

 

 

Os entrevistados também relataram que o futuro da atividade leiteira 

depende que os filhos dos produtores de leite permaneçam no campo e dêem 

continuidade, não permitindo que os investimentos realizados pelos pais sejam 

perdidos. 

A desvantagem que pode ter nesses investimentos é no futuro ficar isso 
abandonado e os filhos não dar seqüência. Porque hoje você investe, e 
tudo, e daqui uns anos pode não ter quem vai continuar.[...] Então isso 
pode ficar perdido. Essa é a desvantagem que pode ter. O pai empurra o 
filho pro estudo, pra cidade, vai embora. (1) 
 
Porque você pode ver, né, que tem muito pouca gente na roça né? O cara 
vai indo embora. Filho vai indo embora. Eles não quer isso. Porque o pai, 
ele só quer o melhor pro filho, né? Todos pais é assim. Então sempre a 
gente vê falar que aqui não tem futuro. Eu acho isso triste demais, não é? 
[...] é doído você pensar [...]: se a minha filha ficar aqui não vai ter futuro. 
Isso é triste demais, né? Porque se uma agricultura não tiver futuro, como é 
que faz? (2) 
 

Álvares (2001) argumenta, ainda, que os novos ideais de vida e a 

redução das perspectivas de renda no campo estão tornando a sucessão e 

continuidade da atividade rural um sério problema. Para o autor, a idade média dos 
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fazendeiros está muito elevada e seus filhos estão preferindo a vida urbana, onde as 

condições de trabalho são melhores e há fins de semana livres para o lazer.  

Nesse contexto, observa-se a desvalorização do meio rural por parte 

da juventude, acarretando a constante saída de jovens para as cidades em busca de 

novos horizontes profissionais e pessoais, gerando o que se pode denominar de 

“problema da questão sucessória” na agricultura (DALCIN e TROIAN, 2009). 

Segundo Pereira (2004), os jovens do meio rural das gerações atuais 

estabelecem, cada vez mais, relações sociais e culturais mais amplas, o que 

possibilita a estes jovens repensarem suas identidades, suas relações pessoais e 

conseqüentemente a sua permanência no campo. 

Ressalta-se aqui a importância das políticas públicas, como forma de 

manter os jovens nas atividades rurais, salientando-se a necessidade de ação e 

políticas que visem à melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social dos 

produtores rurais. 

 

 

Propaganda e divulgação do leite 

 

 

Os entrevistados 5, 6 e 11 mencionaram a necessidade da realização 

de propagandas sobre os produtos lácteos, divulgando a sua importância social, 

econômica e nutricional.  

Porque você não vê ninguém, você não vê o governo fazer propaganda lá 
de criança tomando leite em televisão, você vê? Não vê de jeito nenhum. 
(5) 
 
Eu faço questão de tomar leite porque é o meu produto, é o meu negócio e 
faço isso pra cadeia leiteira. [...] lá nos Estados Unidos tá aquelas modelos 
com bigode branco... mas existe muita propaganda pra cerveja e o leite, 
em termos de [propaganda], não existe. [...] Promover o leite. [...] porque 
teoricamente o brasileiro bebe pouco leite como hábito, né? E bebe mais 
cerveja, bebe mais Coca-cola, [...] é puramente cultural, da informação. (6) 
 

Carvalho (2010) salienta que o setor lácteo tem debatido há alguns 

anos a necessidade de se realizar uma campanha institucional sobre o leite, a 

exemplo do que ocorre em outros países, em especial nos Estados Unidos, com 

seus programas “Got Milk?” e das celebridades com o bigode de leite. 

Para Gomes (1997), o consumo de lácteos no Brasil, que está longe 

das recomendações dos organismos internacionais de nutrição humana, pode ser 
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fomentado por meio da propaganda sobre as qualidades do leite. Entretanto, para o 

autor, a propaganda deve ser contínua e não apenas nos momentos de crise do 

mercado e deve resultar da interação de produtores e indústrias laticinistas, em 

busca de interesses comuns, como já acontece em outros países onde a pecuária 

leiteira é mais evoluída.  

A ausência de divulgação dos benefícios do consumo de leite dificulta o 

crescimento do mercado interno e enquanto o setor não superar este desafio, 

estabelecendo uma política de comunicação e marketing adequada para a 

promoção dos produtos lácteos, não se pode esperar o pleno desenvolvimento deste 

setor no país (TABCHOURY, 2004). 

Conforme destaca Molina (2006), iniciativa como a realizada no estado 

de Goiás, com a criação de um fundo para o marketing institucional e 

desenvolvimento de produtos e embalagens mais atraentes para lácteos, pode gerar 

expressivo aumento de consumo interno e benefícios diretos ao mercado brasileiro.  

Ainda, por meio da propaganda, os consumidores podem conhecer 

melhor os elos envolvidos na produção e compreender que a agregação de valor se 

desenvolve em cadeia, acompanhando o percurso do produto desde a sua produção 

primária até a prateleira dos supermercados. 

 

 

Redução dos custos de produção  

 

 

Um aspecto de grande importância abordado pelos produtores quando 

questionados sobre as oportunidades para a atividade leiteira na região foi a 

necessidade de redução dos custos de produção do leite ao invés de continuarem 

esperando a melhoria do preço do leite por parte do governo. Deve-se destacar que 

o leite é uma commodity e que o seu preço é regulado pelo mercado internacional, 

sendo restrita a intervenção do governo brasileiro no preço pago ao produtor. 

Eu acho que em relação ao governo, não adianta você ficar esperando não 
porque... É o que eu te falei, você tem que melhorar o gado, né? Aumentar 
a produção do gado pra ir contentando com o preço, né? (5) 
 
Não é o preço. Imagina, você trabalhar com leite, você trabalha com gente, 
você trabalha com animal, você trabalha com a agricultura, você trabalha 
com forragem, você pode mexer em tudo isso e você fica só falando no 
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preço. Em tudo isso, se você mexer, você interfere me 0,02 centavos 
muitas vezes, 0,10 centavos muita vezes. (6) 
 
Então não é esperar que o mercado vá pagar um preço melhor. É esperar 
que nós vamos diminuir os nossos custos e vai ter uma produção maior. 
Então é uma adequação nossa à realidade do mercado. Porque hoje é 
Franca, é Brasil, é todo mundo briga. Na Europa. Então não é um problema 
[só] nosso. Então nós temos que diminuir o custo e tirar o máximo de 
proveito explorando a propriedade. [...] Reduzir custos. [...] Reduzir custo. E 
não preocupar com o preço que eles vão pagar. (11) 
 

De acordo com Matos (2002), no agronegócio do leite, com os preços 

historicamente praticados no Brasil, tanto para os insumos, máquinas, 

equipamentos, energia e combustíveis, quanto para o leite produzido, as margens 

de lucro possíveis têm-se mostrado muito pequenas. Assim, o produtor precisa 

manter seus custos de produção suficientemente baixos para permitir continuidade 

de sua atividade produtiva de forma econômica. 

A redução dos custos é possível através da otimização do uso dos 

fatores de produção presentes na propriedade, da ênfase no manejo e fertilidade 

dos solos dedicados à produção de forragem e da menor dependência possível da 

alimentação comprada e forragens conservadas. Considerando que a alimentação 

representa mais da metade dos custos de produção do leite, a utilização adequada 

de pastagens por rebanhos leiteiros pode reduzir os custos, principalmente pela 

redução nos dispêndios com alimentos concentrados, com combustíveis e com mão-

de-obra (HOFFMAN et al., 1993; VILELA et al., 1996; FONTANELI, 1999). 

Matos (2002) reforça que os preços históricos do leite pagos ao 

produtor mostram tendência de queda com perspectivas futuras de continuidade. 

Aqueles que, na gestão dos seus meios e recursos, adotarem tecnologias e 

conceitos adequados, que permitam baixar seus custos de produção, poderão 

alcançar a sustentabilidade necessária para permanência na atividade. 

 

 

Consolidação das cooperativas regionais 

 

 

Os entrevistados 6 e 10 destacaram que para o sucesso futuro da 

atividade leiteira na região é necessária a consolidação das cooperativas (que na 

região de Franca são fragmentadas), pois possuem o papel de organizar os 
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produtores de leite e promover melhores condições de venda dos produtos lácteos, 

beneficiando em termos de organização e financeiramente os seus cooperados. 

Porque eles falam assim que cooperativa é que nem saúde, você sente na 
hora que ela falta. Porque ela dá uma moralizada no mercado, assim, o fim 
lucrativo dela é menor, ela tem uma outra postura. E uma cooperativa 
séria, ela tem impactos [...] ela exerce uma influência porque ela moraliza. 
[...] Ela tabela. [...] Então a cooperativa serve nesse sentido. Ela baliza os 
preços, os serviços, né? Agora [para o leite], ela é mais fragmentada. (6) 
 
[...] eu tenho a cooperativa que eu [participo], mas às vezes eu vou nas 
reuniões, eu fico tão descrente assim, porque realmente é muito mal 
organizada. (6) 
 
Por isso que eu falo, cooperativa é importantíssimo. Lá [na Itália] eles 
trabalham muito em cooperativa. [...] E o produtor, por isso que ele tem 
uma renda dessas [2 dólares/litro]. Incentiva eles com subsídio, porque é 
melhor eles estarem na propriedade do que ele tá na cidade. Escola, 
transporte, aquela coisa toda, né? E ele na propriedade não, ele tá 
produzindo, tá quieto. (10) 

 
O fortalecimento das cooperativas do setor lácteo é essencial para a 

abertura de novas oportunidades de crescimento, por meio de suporte aos 

produtores na busca de sinergias e redução dos custos de produção, especialmente 

com relação aos preços de insumos e equipamentos.  

Entre os maiores países produtores de leite, o Brasil destaca-se por ter 

uma baixa participação de cooperativas na captação e comercialização de leite. 

Chaddad (2007) enfatiza que a participação de mercado das cooperativas brasileiras 

é de aproximadamente 23% do volume total de leite produzido no Brasil, contra 80% 

na Austrália, 83% na Holanda e nos EUA e mais de 95% na Nova Zelândia, 

Dinamarca, Irlanda, Finlândia e Suécia. No cenário mundial, destacam-se como 

exemplos de cooperativas sólidas e bem-sucedidas a neozelandesa Fonterra e a 

americana Dairy Farmers of America – DFA, ambas resultantes de fusões de outras 

cooperativas menores. A Fonterra fatura US$ 8 bilhões anuais e responde por mais 

de um terço do comércio internacional de produtos lácteos (CHADDAD, 2007). 

Considerando-se a importância econômica da cadeia produtiva do leite 

para o Brasil, o crescimento do consumo de leite e derivados no país e as vantagens 

comparativas do produtor nacional, evidencia-se a relevância e a urgência da 

consolidação das cooperativas, inclusive das regionais, como ponto-chave para o 

fortalecimento do setor lácteo. Na região de Franca, a organização dos produtores 

de leite em cooperativas sérias e atuantes possibilitará a conquista de maiores 

oportunidades de crescimento. 
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Perspectivas positivas e alta rentabilidade da ativ idade leiteira 

   

 

Os entrevistados 6, 8 e 10 acreditam que existem perspectivas 

positivas para o futuro da atividade leiteira e que, se esta for realizada de maneira 

organizada, pode ser altamente rentável e lucrativa. 

A atividade leite, o potencial dela existe. [...] é questão de um pouco de 
tempo. [...] particularmente eu acredito. [...] eu sou capaz de falar que 
poucas coisas dão mais que leite, desse jeito [organizado], sabe? (6) 
 
[...] não tem coisa melhor. É bão demais. Então o leite não é ruim não. O 
leite é, o que eu tenho visto aí, não tem coisa igual o leite. (8) 
 
Hoje na parte agrícola [o leite] é uma coisas mais rentáveis. [Outros 
produtores] não tem essa visão, mas porque faz errado, né? (10) 
 

  De acordo com Nogueira et al. (2004), a rentabilidade na pecuária 

leiteira tende a aumentar com investimentos em tecnologia e aplicação de critérios 

técnicos corretos. Para os autores, o lucro operacional por hectare, com a utilização 

de alta tecnologia, supera o obtido pelos agricultores em um ano de bons resultados 

para a produção de grãos, o que demonstra a alta lucratividade da pecuária leiteira.  

Para Fassio et al. (2006), a alta rentabilidade da atividade leiteira 

depende da adoção de práticas de gestão fundamentadas no planejamento da 

produção, organização rural e controle de atividades e processos, notadamente 

controles zootécnicos e administrativos. Além disso, é necessário que a tecnologia 

disponível seja plenamente compreendida e utilizada de forma eficiente, garantindo 

a alimentação e o manejo adequados do rebanho, bem como o uso da capacidade 

máxima instalada. Nesse sentido, a atividade leiteira pode ser altamente rentável e 

lucrativa, desde que os produtores aproveitem ao máximo os recursos disponíveis, 

reduzindo os custos e buscando a máxima produção por hectare.  

  

 

Eliminação dos produtores sazonais de leite 

   

 

Um dos entrevistados destaca que, para a melhoria das oportunidades 

na cadeia produtiva do leite, seria necessária a eliminação da produção sazonal de 

leite, ou seja, aqueles produtores ditos “oportunistas”, que realizam a atividade 
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somente quando os preços estão em alta. Segundo o entrevistado, esse tipo de 

produção atrapalha o ganho financeiro de quem desenvolve a atividade o ano 

inteiro. 

[...] o que eu vejo que atrapalha um pouco o leite também, você sabe o que 
é que é? O cara que ele mexe com leite, quando o leite fica ruim de preço, 
que tá lá em baixo, o cara pára. Quando tá bom, o cara tem dinheiro, ele 
começa de novo. Aí é aquele derrame de leite no mercado, atrapalha de 
novo quem tá ali sempre. [...] Eu vejo que acontece muito isso também. 
Porque a pessoa vê: nossa, o leite melhorou. Vai lá e compra um monte, 
traz um monte de vaca de fora e enche o mercado de leite. Aí arruína o 
leite, eles pára de novo. Aquele vai e volta, né? Tem muito isso. (8) 

 
Almeida (2001) argumenta que é característica marcante da produção 

primária do leite no Brasil, a presença de produtores nada ou pouco especializados, 

com produção sazonal e pequenos volumes por produtor. A produção sazonal e 

oportunista é um tema fundamental para o setor lácteo, por suas implicações 

negativas nos vários agentes da cadeia produtiva, pois gera descontrole na oferta e 

no abastecimento de leite e desorganiza o funcionamento do mercado. 

 

 

Garantia de preço mínimo pago ao produtor de leite 

   

 

Os entrevistados 8, 9 e 10 ainda relatam que, para o incremento das 

oportunidades para a cadeia leiteira, seria necessário haver uma garantia de preço 

mínimo do leite a ser pago ao produtor.  

[...] se tivesse um apoio melhor nessa parte aí, né? Um apoio melhor do 
governo. Eu acho que a questão do leite, por exemplo, eu acho que tinha 
que ser uma coisa que ao invés do imposto que cobra em cima, tinha que 
ser é subsidiado. (8) 
 
Eu acho que precisava ter uma intervenção maior da política em cima do 
preço. Estabelecer um piso. (9) 
 
[Na Itália] eles lá tem subsídio. Então hoje se a gente tá recebendo 0,75 
centavos num litro de leite aqui, lá ele recebe hoje em torno de 
praticamente dois dólares por litro, dois dólares. [...] Aqui no Brasil a gente 
não pede subsídio, a gente só pede um preço de garantia. Pra gente saber 
o que a gente vai produzir e por quanto que vai vender. Só isso. Não 
precisa ter subsídio. Não precisa de tudo isso. Só da gente ter um preço 
garantido. [...] Então se tiver preço mínimo 0,90 centavos, ótimo. Aí a gente 
vai. (10) 
 

Segundo Gomes (1990), o apoio do governo é imprescindível para 

transformar uma pecuária de baixa produtividade e descapitalizada, em uma 
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atividade eficiente e competitiva. Para isso, o instrumento de política agrícola que 

pode ser eficiente é o preço mínimo de garantia ao produtor. No caso do leite, o 

preço mínimo seria operacionalizado com a interveniência das cooperativas e 

indústrias de laticínio e, através do leite em pó. Ao produtor a garantia seria 

oferecida em valor equivalente a litros de leite.  

Gomes (1990) adverte também que deve-se propor que o governo 

participe de uma garantia de preço futuro do leite, a semelhança do que já ocorre 

com diversos produtos da agricultura brasileira. É recomendável que a garantia de 

preço mínimo seja plurianual, com a previsão de preços mensais e o preço da época 

da seca seja bem maior que o das águas. Aí sim estariam estabelecidas as reais 

condições para a modernização da atividade leiteira. 

Para viabilizar a modernização da atividade leiteira e os investimentos 

que visam a melhoria da qualidade do leite, é necessário garantir ao produtor o 

retorno do capital investido. Para a concretização desse objetivo, a participação do 

governo, por meio da garantia de um preço mínimo adequado para o leite, poderá 

ser fundamental para o processo. 

De modo contrário às oportunidades de crescimento apresentadas 

pelos produtores, o entrevistado 7 possui uma visão negativa e acredita que não há 

futuro para a atividade leiteira regional. Ele argumenta que os produtores de leite e o 

seu trabalho são muito desvalorizados, gerando, com isso, desmotivação para 

continuar.  

Eu vejo que vai acabar. Não vejo [futuro], eu não. Eu não vejo. Não, eu não 
vejo pelo desincentivo que eu tô te falando, né? [...] eu acho que não vai 
aumentar não [o número de produtores de leite na região]. Por isso que eu 
te falo que vai acabar. É uma atividade muito trabalhosa pra pouco valor. 
Ele ganha valor a hora que ele chega lá no mercado.  (7) 

 
Baroni (2002) apresenta que a sobrevivência de um negócio em longo 

prazo depende das perspectivas de lucratividade e crescimento, a fim de 

proporcionar qualidade de vida ao produtor e sua família. Caso isso não ocorra, a 

tendência dos produtores é a desmotivação e o abandono da atividade.  

No entanto, percebe-se que a atividade leiteira no Brasil apresenta alto 

potencial produtivo e de crescimento com relação aos mercados nacional e 

internacional e está sendo aperfeiçoada intensamente com base no PNMQL 

(VILELA et al., 2002). 
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  As oportunidades para a atividade leiteira apresentadas pelos 

produtores de leite da região de Franca referem-se o terceiro objetivo específico da 

pesquisa de compreender a opinião dos produtores de leite sobre a importância do 

PNMQL para o desenvolvimento da região de Franca. 

O quadro 16 apresenta a síntese das oportunidades para a atividade 

leiteira regional e local, conforme relataram os entrevistados. 

 

Quadro 16.  Síntese das oportunidades para a atividade leiteira regional e local 

1. Adesão às novas tecnologias de produção 

2. Potencial produtivo do Brasil 

3. Potencial regional 

4. Valorização e incentivo financeiro  

5. Mobilização e maior participação dos produtores rurais no cenário político 

brasileiro  

6. União dos produtores de leite 

7. Continuidade da atividade leiteira pelos filhos dos produtores rurais  

8. Propaganda e divulgação do leite 

9. Redução dos custos de produção  

10. Consolidação das cooperativas regionais 

11. Perspectivas positivas e alta rentabilidade da atividade leiteira 

12. Eliminação dos produtores sazonais de leite 

13. Garantia de preço mínimo pago ao produtor de leite 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A produção de leite insere-se no agronegócio brasileiro, setor 

considerado fundamental na agenda do comércio internacional, bem como para a 

economia e o desenvolvimento do país. Para que o Brasil possa aumentar a sua 

competitividade na comercialização de produtos lácteos, é de extrema relevância o 

aperfeiçoamento da qualidade da matéria-prima produzida nas propriedades rurais 

brasileiras, inclusive na região de Franca.  

A implementação de políticas públicas agrícolas específicas para o 

setor leiteiro, como o PNMQL, foi o instrumento encontrado pelo governo brasileiro 

para que o país atinja, até julho de 2012, os níveis de qualidade necessários para 

garantir maior segurança alimentar aos consumidores, bem como cumprir requisitos 

exigidos para a inserção do Brasil no mercado internacional de leite. 

O PNMQL, por meio da publicação da IN 51, determina os padrões 

sanitários para a produção, identidade e qualidade dos diversos tipos de leite 

produzidos no país, além de sua coleta e transporte a granel e está sendo 

implantado gradativamente nas diversas regiões brasileiras, promovendo mudanças 

estruturais nos sistemas de produção do leite. A IN 51 estabelece as condições 

higiênico-sanitárias necessárias para a obtenção de leite de qualidade e as 

exigências de adequação das instalações e equipamentos de refrigeração. 

Este estudo qualitativo, cujos dados foram obtidos por meio da revisão 

da literatura, observação e entrevistas semi-estruturadas com onze pequenos 

produtores de leite da região de Franca, apresentou como objetivo geral 

compreender a opinião destes sujeitos sobre a influência do PNMQL na produção 

local de leite e no desenvolvimento regional. Após a análise de conteúdo das 

entrevistas, foram obtidos dez temas. 

  Os resultados revelaram que as influências da implantação do PNMQL 

na região ocorreram em diversas dimensões, tanto com relação à imposição de 

mudanças na infra-estrutura de produção, quanto transformações na qualidade de 

vida dos produtores rurais.  

Com relação a esses impactos, os sujeitos da pesquisa abordaram os 

seguintes temas: mudanças ocorridas na produção de leite da região de Franca 



 143 

após a implantação da IN 51; dificuldades encontradas para realizar as mudanças 

exigidas pela IN 51; facilidades para realizar as mudanças exigidas pela IN 51; 

investimentos para a melhoria da qualidade do leite; período de adaptação para o 

cumprimento das exigências da IN 51; motivos das mudanças exigidas pela IN 51; 

vantagens e benefícios obtidos com as mudanças exigidas pela IN 51; desvantagens 

com as mudanças exigidas pela IN 51; modernização da atividade leiteira e 

qualidade de vida e; oportunidades para a atividade leiteira regional e local. 

Depreende-se, portanto, que, a partir da publicação da IN 51, a 

produção de leite em todo o país encontra-se em um período de profunda mudança 

conceitual, em função da necessidade de adoção de novos hábitos de higiene, 

inserção de tecnologias no processo produtivo, cumprimento de normas rígidas de 

qualidade e elevação das exigências em termos administrativos e técnicos dos 

produtores rurais.  

Todos os entrevistados confirmaram que nos últimos anos, 

especialmente a partir de 2005 (quando os parâmetros propostos na IN 51 passaram 

a ser obrigatórios em todo o território brasileiro), ocorreram mudanças na produção 

leiteira. Dentre as mais relevantes, os sujeitos apontam a passagem do sistema de 

coleta de leite em latões para o sistema granelizado, ou seja, em tanques de 

expansão. Ressalta-se que várias transformações mencionadas pelos entrevistados 

decorrem desta, que pode ser considerada a principal modificação ocorrida na 

região após a implantação da IN 51.  

A coleta mensal de amostras do tanque de expansão para a realização 

de análise da qualidade nos laboratórios da RBQL também foi uma das grandes 

mudanças relatadas na pesquisa, já que antes da IN 51 esse procedimento não era 

realizado na região. Com isso, os produtores passaram a receber os resultados das 

análises mensais e puderam conhecer a qualidade do leite que produzem. A 

importância dessa ação consiste em primeiramente conhecer o nível de qualidade 

do produto para que, a partir da tomada de consciência, os produtores possam 

identificar os problemas e corrigir as falhas do processo produtivo e efetivamente 

melhorar a qualidade do leite, em cumprimento à IN 51. 

Outra mudança realizada em decorrência da IN 51 foi a adoção de 

maior higiene durante a ordenha, com a implantação de hábitos como o pré-dipping 

e o pós-dipping (limpeza e desinfecção dos tetos das vacas leiteiras com produtos e 

materiais apropriados antes e depois da realização da ordenha). De acordo com os 
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entrevistados, antes da IN 51, esses procedimentos não eram desempenhados ou 

eram realizados de maneira mais simplificada e atualmente passaram a ser exigidos 

com maior rigidez pelos estabelecimentos processadores. Entretanto, mesmo com o 

aumento das exigências, em torno de um terço dos entrevistados não realiza 

adequadamente a higiene durante a ordenha, demonstrando que, neste quesito, a 

IN 51 ainda não está sendo cumprida pela totalidade dos produtores da região de 

Franca.  

A pesquisa demonstrou que, na opinião dos produtores participantes 

do estudo, as principais dificuldades encontradas para a realização das mudanças 

exigidas pela IN 51 foram: a aquisição do tanque de expansão, em função do alto 

custo de investimento; a obtenção de crédito para a realização dos investimentos 

necessários; o baixo preço do leite pago ao produtor; o não pagamento adicional 

pela melhoria da qualidade; a mudança de hábito com relação à higiene na ordenha; 

a má condição de conservação das estradas rurais; a escassez bons funcionários 

(retireiros) e; a falta de assistência técnica. 

Enfatiza-se que a dificuldade de adoção de novos hábitos de higiene 

na produção de leite pode ser explicada pelo fator cultural tradicionalista e 

conservador existente no meio rural, determinando que as mudanças ocorram de 

forma lenta e gradual. Os produtores rurais tendem a repetir antigos hábitos 

determinados por valores pessoais e familiares, e acabam por não acompanhar as 

modificações necessárias para a transformação e a modernização da atividade 

leiteira da região.    

Apenas dois dos onze entrevistados consideraram como facilidade as 

mudanças com relação à higiene durante a ordenha, revelando que, em função de 

possuírem maior grau de educação formal e acesso à informação, estão abertos aos 

novos conceitos e aderiram com facilidade aos procedimentos de higiene exigidos 

pela IN 51 para a obtenção de leite de alta qualidade.  

Destaca-se que são muitas as dificuldades apontadas pelos 

entrevistados quando comparadas às facilidades. Para o sucesso do PNMQL e a 

efetiva melhoria da qualidade do leite produzido na região, é necessária a inversão 

dessa situação. 

Os principais investimentos relatados pelos entrevistados para a 

adequação à IN 51 foram com relação à estrutura física da propriedade, 

especialmente a aquisição de tanques de expansão. Ademais, investiram na 
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melhoria da alimentação, da genética e do manejo dos animais, já que a otimização 

desses fatores proporciona a obtenção de menores custos de produção, melhor 

qualidade do leite e consequentemente, maiores ganhos financeiros.  

Vale destacar que dois entrevistados apontaram a realização de cursos 

como um investimento na atividade leiteira, demonstrando novamente que o 

interesse pelo aperfeiçoamento da qualidade do leite está relacionado ao nível de 

educação formal e ao acesso dos produtores à informação.  

A qualificação técnica dos produtores rurais está diretamente ligada ao 

sucesso das atividades agropecuárias brasileiras. Com base na pequena ênfase 

dada a esse aspecto pelos entrevistados, percebe-se que é necessário que o 

governo, em parceria com instituições privadas e cooperativas locais, estimule a 

capacitação rural por meio de políticas públicas de incentivo a formação dos 

produtores. Dessa maneira, os produtores rurais poderão entender o seu papel na 

cadeia produtiva e a importância da atividade agrícola que realizam para o 

crescimento e desenvolvimento do país. 

  A pesquisa constatou também que na região de Franca houve um 

período de adaptação às mudanças exigidas pela IN 51, tanto para os produtores de 

leite quanto para as indústrias processadoras, que aconteceu de 2003 a 2008. Foi 

nesse intervalo que as indústrias da região adquiriram os caminhões-tanque para a 

coleta do leite a granel nas propriedades rurais. 

  Na opinião dos entrevistados, as transformações implantadas na região 

de Franca após a criação da IN 51 ocorreram principalmente para melhorar a 

higiene e a qualidade do leite produzido e também para aumentar as vendas 

internas e as exportações de leite e produtos lácteos, garantir a saúde e segurança 

alimentar dos consumidores e eliminar mão-de-obra da atividade leiteira, em função 

da adoção de novas tecnologias. 

  As vantagens e os benefícios obtidos com a IN 51 destacados pelos 

entrevistados foram, além do oferecimento de um produto de melhor qualidade para 

o consumo, o pagamento adicional pela qualidade (esse benefício ainda não atinge 

a totalidade dos produtores de leite da região de Franca), a conscientização dos 

produtores rurais sobre os problemas relacionados à qualidade do leite e a 

facilitação do trabalho diário devido principalmente à aquisição do tanque de 

expansão, que modernizou a produção leiteira da região de Franca.  
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  Entretanto, foram citadas algumas desvantagens com as mudanças 

realizadas para o cumprimento da IN 51 como o baixo preço do litro de leite pago ao 

produtor (também destacada como dificuldade) e maior tempo gasto para o 

cumprimento dos procedimentos de higiene exigidos.  

  A questão do preço do leite pago ao produtor foi abordada por todos os 

entrevistados, tanto como desvantagem quanto como vantagem. O baixo preço do 

leite foi considerado por 54% dos entrevistados como dificuldade ou desvantagem, 

pois mesmo tendo realizado os investimentos exigidos pela IN 51, estes produtores 

não receberam pagamento adicional pelo leite de melhor qualidade. Já o restante 

dos entrevistados (46%) considerou o preço do leite como uma vantagem decorrente 

das mudanças e investimentos realizados a partir da implantação da IN 51, pois 

passaram a receber bonificação pela produção de leite de melhor qualidade.  

Na região de Franca, algumas indústrias de laticínios iniciaram o 

pagamento por qualidade, como forma de incentivo aos produtores rurais para a 

busca de melhores práticas de higiene no processo de produção do leite. No 

entanto, esse benefício ainda não abrange a totalidade dos produtores da região. 

Com relação aos efeitos do PNMQL na vida dos produtores e no 

desenvolvimento da região, enfatiza-se o tema qualidade de vida. A pesquisa 

mostrou que as mudanças exigidas pela IN 51, como por exemplo, os investimentos 

em tecnologia, proporcionaram aos produtores de leite menor trabalho e, portanto 

maior sobra de tempo.  

A pesquisa demonstrou, ainda, que a melhoria da qualidade de vida 

pode ser identificada pela remuneração satisfatória e liquidação das dívidas. Com as 

mudanças tecnológicas na produção de leite, os produtores reduzem os custos de 

produção, recebem melhor remuneração pela qualidade e estão conseguindo 

liquidar suas dívidas, o que, na opinião dos entrevistados, pode ser considerado um 

indicador de qualidade de vida.  

Além disso, constatou-se que a atividade leiteira, ao longo dos anos, 

contribuiu para a aquisição de bens materiais e para a realização de melhorias em 

geral, como a compra do carro e a reforma da casa, indicando a sua participação no 

incremento da qualidade de vida de toda a família dos produtores de leite.  

No entanto, ainda com relação à qualidade de vida, um dos 

entrevistados destacou que teve um problema de saúde (lesão no cotovelo) em 

decorrência dos movimentos repetidos que realiza diariamente na ordenha manual, 
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indicando que a atividade leiteira também pode gerar problemas de saúde, 

contribuindo negativamente para a vida dos produtores.  

Nesta pesquisa, aspectos relacionados com lazer/descanso, 

alimentação, saúde, remuneração, aquisição de bens, entre outros, foram 

considerados como indicadores de qualidade de vida e, portanto, indicadores do 

desenvolvimento regional.  

De acordo com a opinião dos produtores de leite entrevistados, a 

atividade leiteira regional possui grande potencial de crescimento, especialmente 

pelas condições ambientais que favorecem a produção de baixo custo e pela baixa 

produtividade dos rebanhos. Entretanto, para os entrevistados, a permanência dos 

produtores na atividade depende da adesão às novas tecnologias de produção para 

a obtenção de leite de qualidade superior como exige a IN 51.  

O estudo demonstrou, também, que o sucesso da atividade leiteira na 

região depende de ações do governo, no que diz respeito ao reconhecimento dos 

produtores rurais como classe importante na geração de divisas para o Brasil e à 

valorização financeira do seu trabalho por meio da melhoria dos preços do leite. 

Conforme relataram os entrevistados, para que haja oportunidade de 

crescimento da atividade leiteira regional, torna-se necessário o fortalecimento das 

cooperativas regionais, a maior união dos produtores e a sua participação mais 

efetiva no cenário político brasileiro, pois a representatividade do setor de lácteos 

depende da participação organizada de todos os atores sociais que compõem essa 

cadeia.  

Ainda com relação às oportunidades, foram abordados assuntos 

considerados de grande importância para o sucesso da atividade leiteira regional, 

como: permanência dos filhos na propriedade rural, a fim de dar continuidade ao 

trabalho realizado pelos pais; realização de propagandas e divulgação do leite; 

redução dos custos de produção para obtenção de maiores ganhos financeiros e; 

garantia de preço mínimo pago ao produtor de leite.  

Para o desenvolvimento das oportunidades para a cadeia produtiva do 

leite na região, é importante a participação ativa e a interação dos atores locais 

públicos e privados, apoiados por políticas públicas pertinentes que auxiliem no 

direcionamento de ações que fortaleçam o setor, inclusive com relação à melhoria 

da qualidade dos produtos. 
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De modo geral, o agronegócio do leite, com base em um enfoque 

sistêmico que considera desde o produtor até o consumidor final e todas as suas 

inter-relações, deve visar, além dos interesses econômicos e comerciais, os 

aspectos sociais, culturais e éticos, bem como o compromisso ambiental e a 

transparência política. Somente considerando esses fatores de maneira interligada, 

é possível pensar o desenvolvimento regional.  

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, os resultados obtidos não 

podem ser generalizados para todos os produtores rurais da região de Franca. 

Outrossim, torna-se fundamental compreender a opinião deste elo da cadeia 

produtiva do leite, composto por sujeitos que raramente são ouvidos, mas que 

recebem grande influência da política pública em questão. Dessa forma, são 

necessários estudos que aprofundem a compreensão destes sujeitos e estimulem a 

participação destes atores no desenho e implementação de políticas públicas locais, 

regionais e nacionais para o meio rural.  

Ademais, aspectos como o número de entrevistados, o viés da 

pesquisadora e a delimitação regional foram identificados como limitações da 

pesquisa.   

Este estudo abre um leque de perspectivas de trabalhos futuros, como 

a realização da pesquisa em outras regiões brasileiras; com outras culturas ou 

outros produtos do agronegócio ou; com outros elos da cadeia produtiva do leite, 

como, por exemplo, indústrias e consumidores finais.  
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APÊNDICE I 
 

Roteiro de entrevista 
 

 
Informações Sócio-Demográficas  

 
1. Nome Completo 
 
2. Idade 
 
3. Nível de escolaridade 
 
4. Tempo na atividade leiteira 
 
5. Área da propriedade 
 
6. Produção diária de leite (litros/dia) 
 
7. Renda bruta proveniente da atividade leiteira/rural 
 
8. Município 
 

Roteiro de Entrevista  
 

1. Nos últimos anos, a sua forma de produzir leite mudou? 
 
2. O que mudou na prática do seu trabalho diário? (Itens perguntados) 
 
3. O(a) senhor(a) encontrou dificuldades para realizar essas mudanças? Quais? Descreva-as, 
por favor. 
 
4. Nesse processo, algumas mudanças foram mais fáceis de serem realizadas? Quais? 
Descreva-as, por favor. 
 
5. Quais os investimentos que o(a) senhor(a) realizou ou teve que realizar na propriedade para 
acompanhar essas mudanças pela qualidade? 
 
6. Teve um prazo ou um período de adaptação para a realização dessas mudanças? 
 
7. Por que o(a) senhor(a) acha que essas mudanças ocorreram/estão ocorrendo? 
 
8. O que o(a) senhor(a) vê de benefício/vantagem com essas mudanças? Como essas 
mudanças afetaram a produção do leite? Houve melhorias? (Melhorou a qualidade do leite, o 
lucro?) 
 
9. O que o(a) senhor(a) vê de desvantagem/prejuízo com essas mudanças? Como essas 
mudanças afetaram a produção do leite? Houve perdas? 
 
10. Essas mudanças foram importantes para a sua vida (como um todo, para a sua qualidade 
de vida)? O que ainda é necessário mudar? 
 
11. Como o(a) senhor(a) vê o futuro da sua produção de leite? E dos seus companheiros de 
atividade (como um todo)? Existem oportunidades (de crescimento) futuras a partir dessas 
mudanças? 
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APÊNDICE II 
 

Itens de Observação 

CATEGORIA ( Extraídas da IN 51) ITENS DE OBSERVAÇÃO S/N 

1. Leite branco opalescente homogêneo  
Composição e qualidade do leite 

2. Ausência de odores estranhos  

3. Higiene e adequação do curral  

4. Condições gerais das edificações (área coberta, piso, paredes), para prevenir contaminações do leite  

6. Água de abastecimento de boa qualidade  

7. Higiene na eliminação de resíduos orgânicos  

8. Higiene na rotina de trabalho e procedimentos gerais de manipulação  

9. Higiene de equipamentos, vasilhame e utensílios  

10. Proteção contra a contaminação do leite  

Condições Higiênico-Sanitárias 

para a obtenção da matéria-prima 

11. Higiene no acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte do leite  

12. Tanque de expansão instalado em local próprio e específico e mantido sob condições adequadas de limpeza e 

higiene 

 

13. Local onde está instalado o tanque de expansão coberto, arejado, pavimentado, de fácil acesso ao caminhão 

coletor e isolado por paredes 

 

14. Local onde está instalado o tanque de expansão com iluminação natural e artificial adequadas  

15. Local onde está instalado o tanque de expansão com ponto de água corrente de boa qualidade e com tanque 

para lavagem de latões (quando utilizados) e utensílios de coleta 

 

16. Utensílios em geral reunidos sobre uma bancada de apoio às operações  

17. Motor do refrigerador instalado em local arejado  

Instalações e Equipamentos de 

Refrigeração 

18. Localização estratégica do tanque de expansão comunitário, facilitando a entrega do leite de cada ordenha  



 169 

APÊNDICE III 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido aprovado  pelo Comitê de Ética do 
Centro Universitário de Franca – COMEP (2 páginas) 

 

 



 170 

 
 
 
 
 
 

 



 171 

APÊNDICE IV 
 

Parecer do Comitê de Ética do Centro Universitário de Franca – COMEP 
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APÊNDICE V 
 

Documento de agradecimento entregue aos pequenos pr odutores de leite que 
participaram da pesquisa 

 
  

 

AGRADECIMENTO 

 

O Centro Universitário de Franca – UNI-FACEF agradece a sua participação na pesquisa “O 

Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite  na produção local: a opinião dos 

pequenos produtores rurais de leite da região de Fr anca-SP ”, realizada pela pesquisadora 

Claudine Campanhol Milinski (nível: mestrado).  

 

A sua colaboração tem grande valor para conhecermos melhor a atividade leiteira da região de 

Franca e reunirmos informações que possam orientar a elaboração de políticas públicas para 

o setor com a participação ativa dos produtores rurais da nossa região. 

 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

173 

APÊNDICE VI 
 

Quadro de análise de conteúdo das entrevistas 
 

Objetivos 
Específicos Perguntas Temas Sub-temas Falas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nos últimos anos, a 
sua forma de produzir 

leite mudou? 
 
 
 
 

Mudança do sistema 
de latões para o 

sistema de 
granelização (tanque 

de expansão) 
 
 

- 

O tanque [...] Não ter mais que carregar o latão foi bão. (1) 
 
Aí agora tá com um ano, nós adaptou aquela parte pra jogar o 
leite direto dentro do tanque. A gente tirava no latão no chão, aí 
carregava o latão e despejava dentro do tanque. (1) 
 
Antes, nós tínhamos aqueles tanques que água gelada, gelava, 
punha o latão dentro. Só que o tanque, eu comprei ele em 
1998. Antes de 1998, já refrigerava naquele de mergulhar o 
latão. (1) 
 
Mudou. [...] Comprar o tanque foi nessa época também. Porque 
antes era tanque de latão, o resfriador, o latão na água. Foi de 
2005 pra cá que eu pus tanque e pus ordenha... (2) 
 
eu nem não tinha feito a salinha lá ainda do tanque. Eu pus ele 
dentro da tuia, pôs energia tudo ali pro caminhão pegar. Aí 
enquanto [isso] fez a casinha lá, a sala, o cômodo dele lá (2) 
 
Antes [...] fazia, mas do jeito que eu te falei. Latão. Agora é 
tanque de expansão. (2) 
 
Tinha que ser no tanque de expansão. [A cooperativa] não ia 
pegar mais de latão, nem que tivesse gelado. Foi onde eu pus o 
tanque. Foi uma mudança grande, porque foi desse jeito 
mesmo. (2) 
 
Tá com 6 anos que eu pus [o tanque]. Foi em 2004. (2) 
 
antigamente pouca gente tinha tanque, né? Hoje todo mundo 
tem. Só isso daí já é uma melhora. É regra. Pouca gente coleta 
leite hoje em latão de leite, né? [...] (3) 
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[Antes de 2005] Não, não [refrigerava o leite na propriedade]. 
Era no latão ainda. (3) 
 
[Antes de 2005] Passava no ponto. Isso. [O leite] tava quente, 
né? (3) 
 
E a gente vê pra todo lado [falar em] ter tanque, tanque. Aí nós 
falou: não, vamo dar um jeito de arrumar um tanque aqui. (4) 
 
Mudou. [Tanque] Esse aí vai fazer 3 anos que nos colocou. Só 
que nós já entregava antes. Nós entregou uns 3 anos mas 
assim, só que no tanque dos outros. (5) 
 
[Antes do tanque] Era no latão. [Mudou para o tanque] Há uns 6 
anos atrás começou no tanque comunitário. [...] [Antes] 
Entregava quente. Tinha o resfriador também, que nós punha o 
[leite] da tarde. (5) 
 
Depois que acabou de latão, nós foi pro tanque comunitário, foi 
pra alí e agora nós colocou esse aí. (5) 
  
[Antes de 2005] Não. Não tinha o tanque não. (5) 
 
[Antes do tanque comunitário] É, [resfriador] de água e levava 
pro leiteiro levar, né, o que tirava á tarde. O de manhã não. O 
de manhã tirava e ele levava quente mesmo. (5) 
 
Mudou esse sistema que eu te falei, que passou do latão para o 
tanque. (7) 
 
antes era refrigerado no latão, né, [...], na água. Aqueles 
refrigerador de latão. (7) 
 
Porque na época que eu vim pra cá mesmo, o transporte de 
leite era feito ainda com tambor, agora já tem o problema do 
resfriador [tanque], latão não aceita mais. (8) 
 
O tanque e outra coisa, a ordenha também era mais manual, 
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né? Hoje em dia tá mais na ordenhadeira mesmo. (8) 
 
há mais tempos atrás já vinha com essa conversa de que o 
leiteiro de latão ia acabar. (9) 
 
ia pro leiteiro de latão. Aí depois mudou-se mais a idéia. Tem 
que ser a granel, entregar o leite no caminhão-tanque. Aí foi 
onde a gente pôs [...] o tanque de expansão. (9) 
 
Eu tive muitos anos que pegava no latão, né? Eu ainda tenho 
até os latões, né? Antes de 1998. [...] Antes de 1998 que era a 
Coonai, que a gente vendia pra Coonai, que era no latão. 
Depois de 1998 é a granel, no tanque de expansão. (11) 
 
Mudou. Pra melhor. [...] Era balde ao pé [...] Então aí, de 2005 
pra cá eu construí aquela [ordenha] alí, né, que é quase toda 
mecanizada. O leite tira, tudo, vai direto pro tanque, e não tem 
[contato manual]. [...] Mudou pra melhor. (11) 
 
[Antigamente] era no latão. Tirava da vaca, caía no latão [...] e 
despejava. [Isso] antes de 2005. [...] No tempo da Nestlé era 
assim: ordenha mecânica, balde ao pé, o latão enchia e 
despejava no tanque. [...] Aí quando eu pude, eu mudei. [...] 
Melhorou muito a higiene, melhorou o nível das doenças, tudo 
melhorou. Tudo melhorou. (11) 
 
Porque antes era no... eu já tinha um resfriador, com o latão 
dentro. (11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Maior higiene durante 
a ordenha 

 
- 

Mudou... Nossa Senhora. Foi de uns 10 anos pra cá, mudou o 
zelo com a ordenha. Portanto, hoje meu gado quase não dá 
mamite, é muito raro uma vaca aparecer com mamite. (1) 
 
Deve fazer uns 20 anos que a gente mudou o capricho com o 
leite. (1?) 
 
Lavava com cloro, depois secava com pano. Depois nós 
passamos a jornal, foi evoluindo, e hoje é o papel toalha. Aí foi 
mudando, mudando, até hoje é papel toalha. (1) 
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aí teve que comprar esses produtos mais caros, melhores(1) 
 
nós não fazia... como diz... antibiótico na secagem. E agora nós 
faz em toda vaca. Mesmo que não tá apresentando sintomas, 
nós faz em todas. E fica baratinho. (1) 
 
O povo tirava leite lá na roça lá, se tivesse bosta dentro do leite, 
eles mandava, não... Punha água. Muitas vezes, já vi gente que 
põe água dentro dos trem, não...  (4) 
 
Antes não tinha essa preocupação com a higiene que existe 
realmente hoje. Isso foi um marco sim. (6) 
 
Mudou muito. Principalmente a questão de higiene. [...] Foi mais 
na questão higiene. Mudou bastante. No início, [...] eu tiro leite 
há 28 anos, a gente às vezes nem tinha barracão. Depois eu 
construí o barracãozinho que a gente tem aí hoje. E 
ultimamente agora, de alguns anos, [...] eu tô procurando lavar 
o teto da vaca, enxugar, passar uma água clorada como vc viu 
lá, os utensílios, caprichar o mais possível nos utensílios pra dar 
a melhor qualidade possível [...] Foi. O que eu mudei mais foi na 
questão higiene. (9) 
 
Mais é na parte higiênica. Na parte assim de higiene. (9)  
 
toda vaca que ele acaba de ordenhar, as teteira ele põe no 
balde com dióxido de cloro, pra passar para o outro animal. Pra 
não ter isso de tá passando algum problema se alguma vaca 
tem. Simples de fazer, né, muito barato o custo disso e dá um 
resultado, né?  (10) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Implantação de 
irrigação de pasto 

 
 

- 

nós pusemos irrigação [pra pasto] faz dois anos, aí a gente 
começou a plantar aveia e azevém, aí teve pasto no inverno. (1) 
 
Mudou. Mudou. Eu acho que melhorou muito. [...] Em matéria 
de [...] irrigação. [...] Na aveia, aí vc vê o tanto que produz leite 
e a qualidade o leite. Produz muito, né, porque a aveia tem uma 
proteína desgramada e aquilo é uma verdura, vc olha o trem 
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estabelecidos no 
PNMQL 

(1) 
 

fica dessa altura assim, é uma salada. Nossa! [as vacas 
adoram]. (2) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Racionalização da 
alimentação das 

vacas para redução 
de custo 

- 

Uma coisa que mudou também que eu acho interessante é que 
todo mês pesa o leite. Não tinha isso antes. Aí pesa o leite. A 
vaca que dá mais, ela come mais ração, a que dá menos, come 
menos. E antigamente não, comia tudo igual. Então era um 
desperdício de ração, né? (1) 
 
Ração... E antes eu dava ração já batida. Hoje, de 2005 pra cá 
não, eu compro farelo de soja e milho e faço a minha. [...] pra 
baratear. (2) 
 

Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

 
2. O que mudou na 

prática do seu trabalho 
diário? 

 

Melhoria da 
qualidade do leite 

produzido e coletado 
- 

Acho que mudou em termos de qualidade, né [...] A qualidade 
do leite, o jeito de tirar... Mudou em termos de qualidade. Eu 
acho que melhorou muito. (3) 
 
[Mudou] De qualidade. Mais [na questão] de qualidade. (4) 
 
Melhora [a qualidade do leite], porque no tanque vc gela mais 
rápido. (5) 
 
Porque no latão tinha que dar aquela volta tudo. Duas, três hora 
andando ou mais, né? Fica pior. [Hoje] continua gelado. (5) 
 
em termos de qualidade, eu acho isso [a IN 51] muito bem 
vinda, sabe? (6) 
 
A minha mudança maior foi em cima da qualidade. Pra me 
trazer qualidade na produção (9) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

 
Maior exigência das 

cooperativas e 
laticínios com relação 
à higiene e qualidade 

do leite produzido 

- 

Ah, mudou. Antes não tinha fiscalização igual agora [...] não 
tinha nada disso, né? (4) 
 
[Exigência dos laticínios] Ah, mudou. Era menos. [Agora] exige 
mais, um pouco mais. (5) 
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requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

Ficaram mais exigente com a qualidade, essas coisas. [A 
cooperativa] Ficou sim, ficou sim. Ficou, ficou mais exigente. 
Esses detalhe teve sim [...] Depois desses tempos pra cá exigiu 
mais. Ficou mais exigente. [...] ficou mais exigente na 
qualidade, higiene, essas coisa assim. (7) 
 
É uma coisa que já era pra ter acontecido há mais tempo, que 
eles tão cobrando mais agora, né? (8) 
 
a exigência de qualidade dos laticínios tá aumentando dia por 
dia. [...] Isso aí dia por dia tá aumentando a exigência do 
laticínio. (9) 
 

Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Exigência de maiores 
investimentos pela 

qualidade 
 

- 

Ah, mudou [...] mudou porque vc vai tendo que melhorar mais, 
né? Cada vez melhorar mais. Tem que investir mais pra ter 
mais retorno também, né? Porque hoje tudo o que você vai 
fazer, se você não investir um pouco também, vc não tem 
retorno também, né? Se você ficar parado alí, vai ficar só 
naquilo alí, né? (5) 
 
Água quente foi uma coisa que mudou. Embora a gente não 
põe lá 70°C, não tem um termômetro [...] Aquilo lá tem uma 
resistência de chuveiro que põe na tomada e esquenta a água, 
né? Aquilo ali foi uma coisa que mudou. A eficiência do 
detergente multiplica por 10 quando vc tem uma água [morna 
ou quente]. [...] É uma coisa que mudou o ano passado ou 
retrasado. O ano passado. (6) 
 
faz toda limpeza com [...] água quente a 70 graus. Eu até 
coloquei um aquecedor. (10) 
 
[De 2005 pra cá mudou toda a estrutura] mudei também. Até o 
local. Pra maior ventilação, o sol, nós fizemos assim de acordo 
com o sol. Norte, sul, vc tá entendendo? Pro sol bater de 
manhã, bater à tarde. Porque tudo precisa ser muito bem seco 
dentro da ordenha. Porque se é um lugar úmido, aí as bactérias 
desenvolvem muito mais. (11) 
  
[Mudou pra melhor] Mais em função da ordenha e também a 
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melhoria do meu gado, entendeu?  (11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 

Maior divulgação das 
exigências em 

qualidade 
- 

Começou a se falar mais nisso [qualidade]. Eu acho que isso foi 
legal da normativa, porque começou a se falar mais nisso. Eu 
acho que isso, nesse contexto, foi uma mudança boa sim. (6) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 
 
 

Coleta mensal de 
amostra de leite para 

envio aos 
laboratórios da RBQL 

 
 

Início da realização 
da coleta mensal de 
amostra de leite a 

partir da implantação 
da IN 51 

 

Mas sempre o [homem] que coleta o leite leva amostra duas 
vezes por mês, o do caminhão. Ele coleta 2 vezes por mês, ele 
leva. Individual. (1) 
 
pega, pega. Todo mês, todo mês. Pega. (3) 
 
Todo mês eles pega. Tem um determinado dia que eles pegam 
3 vidrinho, aí manda pra fazer análise. Ah, eu não sei não. [...] 
Acho que é Ribeirão Preto, parece. (5) 
 
Uma vez por mês. (6) 
 
[Coleta] sim. Uma vez por mês. Essa é a qualidade do leite. 
Essa daí é [de] onde sai a qualidade do leite. (7) 
 
Tira duas, duas vezes por mês. O laticínio que a gente trabalha 
aqui, ele tira duas vezes por mês. É duas análises no mês. (9) 
 
A Jussara faz isso e ela me manda o laudo. (10) 
 
Todo mês. [...] Vai [...] pra Clínica do leite. (11) 
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Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 
 
 

Coleta mensal de 
amostra de leite para 

envio aos 
laboratórios da RBQL 

 
 

 
Não realização da 
coleta mensal de 
amostra de leite 

antes da implantação 
da IN 51 

 
 

Antes [...] não tinha isso de coletar o leite, o homem do 
caminhão não pegava amostra. Não fazia não. (2) 
 
Pra mim foi depois de 2005 que começou a coletar essa 
amostra. Porque antes aqui era latão e não tinha disso (2) 
 
[Antes] não, não fazia não. (3) 
 
[Antes de 2005] Não. A Jussara pegava o leite lá e levava 
embora, acabou, né? Não tirava amostra não. (5)  
 
[antes de 2005] Não, isso não. Os produtores não sabiam. Às 
vezes até existia mas eles não participavam a gente. Eles não 
falavam. Eu não sabia. [...] a gente nunca sabia, né? (6) 
 
[Antes de 2005] Eu acho que não. 2005 ainda tinha muita gente 
entregando em tambor de leite, aqueles freezer refrigerado que 
punha o latão dentro da água. Tirava leite manual, não tinha 
ordenha, muito ruim. [Eu acredito que] não. (10) 
 
[Antes] Não mandavam não. Eles começaram a mandar faz uns 
7 anos mais ou menos. (11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 

Coleta mensal de 
amostra de leite para 

envio aos 
laboratórios da RBQL 

 

 
 

Desconhecimento da 
coleta mensal de 
amostra de leite e 
dos resultados das 

análises 
 
 

até hoje não [vi]. Não sei se ele leva esse leite [...] Até hoje [...] 
nunca vi. (4) 
 
Eu não sei se faz. [...] Mas assim tá tudo zero. Esses dias eu fiz 
um antibiótico, se bem que a terramicina não é, não é tão forte, 
eu fiz terramicina em uma vaca, esqueci, pus o leite, não 
reclamaram, não falaram nada. (4) 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 

 
Recebimento dos 

resultados das 
análises mensais da 

qualidade pelos 

 
Início do recebimento 

dos resultados das 
análises mensais da 
qualidade a partir da 

Recebe [resultados] no dia que recebe o pagamento. (1) 
 
Todo mês. Eu recebo no pagamento, né? (2)   
 
eles costuma mandar uma vez por mês só, né? Isso. Vem na 
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determinadas pelos 
requisitos 

estabelecidos no 
PNMQL 

(1) 
 

produtores de leite 
 

implantação da IN 51 
 

nota. Isso. (3) 
 
Recebe [os resultados]. Algumas coisas recebe porque pelo 
holerite já recebe, né? Já vem aquele que faz o teste de 
bactéria e aquele o outro de [célula somática]. É esses dois que 
eles manda no holerite. Esses dois ele manda. Acho que é isso. 
(5) 
 
eles me mandam mensal a análise do tanque, né? (6) 
 
Vem fazer e vem o resultado. Vem o resultado. Recebe. 
Recebe. É, vem tudo os números. (7)  
 
mandava também uma vez por mês. A gente seguia mais 
através daquele Boletim Informativo que a Coonai mandava 
todo mês isso. Recebia todo mês. (8) 
 
Já tem análise de qualidade de leite com resultado já. (9) 
 
Enquanto era a Coonai, passava as informações de todas as 
análises. [...] [A Coonai] mandava. Eu tenho os holerites, os 
envelopes. Desde quando pôs o tanque [2003] fazia. (9) 
 
Eu recebo também, recebo mensal, tudo, tudo, tudo. (10)  
 
Recebo. Recebo. (11) 
 

Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Recebimento dos 
resultados das 

análises mensais da 
qualidade pelos 

produtores de leite 
 

Não recebimento dos 
resultados das 

análises mensais da 
qualidade antes da 

implantação da IN 51 
 

[Antes] Não recebia nenhum papel falando de qualidade do leite 
não.(2) 
 
[Antes de 2005] não [tinha isso]. [...] Bactéria não mostrava 
antes] não. (3) 
 
[Antes de 2005] Não. [...] Mas não olhava aquilo lá não. [...] eu 
não sei. Não, não lembro não. Naquele tempo acho que nós 
nem vê falar nisso aí vc não via. Não. (5) 
 
Não, não tinha isso. (7) 
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[Antes de 2005] A gente não tem muita certeza não [...] A do 
mês, de provar lá as qualidades do leite: contagem bacteriana, 
célula somática, gordura, proteína, eu acho que [fazia] sim.  (9) 
 
Agora antes, eu já recebia da Nestlé. Qualidade, contagem de 
célula somática, índice de gordura, bactéria, já recebia. Já sim. 
(11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

 
Recebimento dos 

resultados das 
análises mensais da 

qualidade pelos 
produtores de leite 

 

Desconhecimento 
dos resultados das 

análises mensais da 
qualidade 

 

Não, não, [não recebo]. Na folha de pagamento vem os análise, 
os análise tá tudo zero. Não sei se faz... Tudo zero. (4) 
 
[Resultados] Uai, não sei. [...] até hoje não. Não mandou folha, 
não... Não sei se faz o resultado lá e fica por lá. Aqui, até hoje 
não veio nada. [Vê coletar?] Não, não. [...] Até hoje não, nunca 
vi. (4) 
 
se faz o resultado lá e fica por lá. Aqui, até hoje não veio nada. 
[...] (4) 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

 
2. O que mudou na 

prática do seu trabalho 
diário? 

 
 
 
 
 
 

 
Realização de pré e 

pós-dipping conforme 
exigência da IN 51 

 
 
 
 
 

 
Não realização ou 

realização 
inadequada dos 

procedimentos de 
limpeza e 

desinfecção 
 
 
 
 

Por enquanto não tá fazendo muita coisa porque quando você 
pôr a ordenha vai ter que pôr aquele, não sei se é pré-dipping 
que faz antes, ou se é o pós-dipping, sei lá. (5)  
 
a gente dá uma limpada né? Faz uma limpeza. Um paninho, dá 
uma limpada. [...] Só quando for necessário, né? (7) 
 
[Teste da caneca telada/Iodo] normalmente faz aquilo lá quem 
tem ordenha e o bezerro não mama na vaca. [...] Então aquilo, 
o teto fica aberto, né? (7) 
 
Aí é tudo uma questão de vc fazer dipping, um pós-dipping, 
lavar o teto da vaca e toalhinha e tal. Isso tudo é custo, né? Isso 
aí vc tem que ficar esperto é em cima disso aí. Porque eles 
sempre orienta a toalhinha descartável e tal, mas é custo, né? É 
custo. Ainda mais pra gente que tira pouquinho leite, quanto 
mais vc puder evitar de gastar, melhor. (8) 
 
Não é todo dia não [que faz o teste da caneca]. Surgiu dúvidas, 
a gente faz o teste. (9) 
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Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Realização de pré e 
pós-dipping conforme 

exigência da IN 51 

Hábito recente 
 

[Papel toalha] Pra te dizer a verdade, isso a gente adotou em 
2007. [...] Até porque, anteriormente, existia mais bezerro ao pé. 
Aí falavam que o bezerro [limpa] [...] É uma justificativa. É mais 
cultural. Então foi em 2007 que nós adotamos. [...] Existiu uma 
época que foi o paninho. [Em 2007] aí começamos a adotar o 
pré e o pós-dipping. (6) 
 
[Lavar tetos, secar, caneca telada] Não. Começamos em 2007. 
(6) 
 
[Pós-dipping] Não. [Começamos em] 2007 também. (6) 
 
É uma novidade [limpar os tetos das vacas]. Essa prática eu até 
faz pouco tempo que eu iniciei ela. Ah, isso não tem nem [um] 
ano que eu tô fazendo ela. Lavar os tetos da vaca não faz muito 
tempo não. Eu limpava, antes eu limpava com um papel ou 
talvez com um pano, um paninho. Mas eu percebi que não era o 
ideal (9) 
 
A gente já há bastante tempo, já fazia limpeza e coisa e tal. Às 
vezes com um pano, o pano não é o suficiente. A prática de 
lavar faz pouco tempo que eu adotei ela. (9) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Realização de pré e 
pós-dipping conforme 

exigência da IN 51 

 
Realiza a limpeza e 

desinfecção da 
maneira exigida pela 

IN 51 
 

Tem que fazer toda essa parte de higienização [...] Lava todo 
dia, todos os dias. Nas 2 ordenha. Na 1ª e na 2ª e tudo com 
papel descartável. Após a ordenha passa o pós-dipping. (10) 
 
Há 12 anos eu já fazia pré-dipping, pós-dipping [...] Papel toalha 
[não é novidade] não, de jeito nenhum. Há muitos anos. [...] 
antes da Nestlé eu não fazia isso não. Antes de 1998 era mais 
ou menos. (11) 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 

 
2. O que mudou na 

prática do seu trabalho 
diário? 

 

Refrigeração do leite 
conforme exigência 

da IN 51 

Realiza a 
refrigeração do leite 

conforme a IN 51 

Em 3 horas chega sim. (2) 
 
Ele nunca passa de 4°C. [...] (3) 
 
Garantido. É menos. A regulagem do tanque tá em 3ºC. Desde 
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determinadas pelos 
requisitos 

estabelecidos no 
PNMQL 

(1) 
 

que pôs o tanque [2003] é. (9) 
 
Com certeza. [...] Ele chega até 3ºC. De 3ºC a 4ºC. (11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

 
2. O que mudou na 

prática do seu trabalho 
diário? 

 

 
Refrigeração do leite 
conforme exigência 

da IN 51 

 
Antes da implantação 

da IN 51 não 
refrigerava o leite de 
maneira adequada 

Antes de 2005, aqueles resfriador não tinha nem como ver 
temperatura, de latão, não tinha como controlar. Tinha dia que 
até azedava o leite. Não dava conta [...] Aquilo trabalhava a 
noite inteira. E o tanto de energia que gastava pra gelar? (2) 
 
Antes não tinha isso, porque não tinha o tanque. Não tinha não. 
Era latão. (2) 
 
Ah, eu acho que antes [de 2005] não, né? Foi depois. (3) 
 
[Antes de 2005] Não. Não tinha o tanque não. (5) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Refrigeração do leite 
conforme exigência 

da IN 51 

Não controla a 
temperatura 

 

Então, eu não posso te dizer, não tenho a mínima idéia de 
quantos graus vai tá, né? [Leite fica na geladeira comum]. (8) 
 
[Antes de 1998] eu já tinha um resfriador, com o latão dentro. 
Eu já tinha. [controlava a temperatura?] Não, de jeito nenhum. 
(11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Limpeza dos 
equipamentos de 

acordo com a 
exigência da IN 51 

Realiza a limpeza de 
acordo com as 

exigências da IN 51 
 

Quando começou, nós começou a lavar [o tanque] com 
detergente ipê, normal. Aí depois, aí ensinaram pra gente que 
esse outro detergente [recomendado] tira melhor a gordura, e 
tira mesmo. (1) 
 
a gente usa o que é testado e aprovado hoje. [...] Não faz muita 
gambiarra nisso não porque é barato e às vezes o resultado. (6) 
 
isso era uma coisa que eu tinha mais gambiarra, sabe? Por 
exemplo, o cloro, eu comprava o doméstico, fazia uma diluição 
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 ou então diluía o pós-dipping pra ficar o pré mais fraco. Sabão... 
Então a gente tentou padronizar isso porque pode ter resultado 
melhor, né? [Antes de 2005] Não. Não existia isso não. (6) 
 
O sistema meu de limpeza, eu faço tudo com cloro, é tudo 
desinfetado 2 vezes por dia. Acabou a ordenha, faz toda 
limpeza com cloro, com ácido e com água quente a 70 graus. 
Eu até coloquei um aquecedor. (10) 
 
[Limpeza do equipamento de ordenha] Sim. E uma vez por 
semana desmonta todo o sistema de ordenha. [...] toda sexta–
feira ela vai, desmonta tudo [...], lava. (10) 
 
[Limpeza] Tudo, tudo. Pra limpar o tanque e toda a ordenha, 
nós usamos, todos aqueles produtos são clorados. [...] No 
tempo da Nestlé também era tudo assim. (11) 
 

Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 
 

Limpeza dos 
equipamentos de 

acordo com a 
exigência da IN 51 

Não realiza a limpeza 
de acordo com as 

exigências da IN 51 
 

Não. Põe o Ypê, o neutro. É o detergente Ypê. [Antes 2005] Ih, 
lavava nada. Era só na bucha mesmo. (5) 
 
[Tanque comunitário] na hora já que tirava o leite, já lavava. 
[Detergente de pia] isso. (8) 
 
Eu faço com o detergente de casa. Não adianta mentir, né? Eu 
faço com o detergente que a gente usa, detergente neutro aí e 
água clorada. Isso a gente passa sim. (9) 
 
faço com a água da mina, água corrente da mina. Depois de 
feita a lavagem, a gente passa uma água clorada dentro dele só 
pra dar uma enxaguada. (9) 
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mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
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2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 

 
Orientação sobre o 

Programa de 
Granelização e sobre 

melhoria da 
qualidade do leite 

(cooperativas, 
laticínios, 

Orientações para a 
passagem para o 

sistema de 
granelização (sim) 

 

[Para passar para o sistema de granelização] aí veio. Que eles 
não ia pegar leite mais gelado daquele jeito. Tinha que ser no 
tanque de expansão. Não ia pegar mais de latão, nem que 
tivesse gelado. Foi onde eu pus o tanque. (2) 
 
[Granelização] meu pai teve a informação [...] Não foi um curso 
ou qualquer coisa assim, não foi nada, foi bem simples. Olha, 
vai mudar o sistema, né? (6) 
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PNMQL 
(1) 

 

veterinários/ass. 
técnica) 

 
Uma pessoa da cooperativa falou que ia mudar. É, falou que ia 
mudar, uai. Ia passar do latão pro tanque. O presidente da 
cooperativa [...] falou. Em reunião de cooperativa falou que ia 
mudar do latão para o tanque. Isso. [Granelização] Falou, 
comentou. (7) 
 
aí que a gente ficou sabendo. Igual essas normativa 51 que vc 
falou aí, foi num desses curso que eu fiquei sabendo o porque 
que já tinha havido mudança e tal, mas que ainda tava, no 
Brasil ainda tava havendo uma deficiência nessa área ainda 
né? [...] É muito moroso as coisa aqui, né? (8) 
 
a Coonai teve reuniões falando, primeiro eles falaram que teria 
que entregar o leite resfriado. Mas ainda não tinha a 
necessidade de ser o tanque. [A Coonai] informou. Aí eu 
comprei o freezer. Eu falei: vou fazer duas utilidades. Eu 
refrigero o leite e uso pra outras atividades. Eu comprei esse 
freezer aqui. A gente usou por vários tempos, refrigerava o leite 
que tirava, principalmente o leite da tarde, não é? Tirava o leite 
da tarde, colocava no freezer. No outro dia tirava, já mandava 
pro latão e ia pro leiteiro de latão. Aí depois mudou-se mais a 
idéia. Tem que ser a granel, entregar o leite no caminhão-
tanque. Aí foi onde a gente pôs o outro, que é o tanque de 
expansão. (9) 
 
teve reuniões, teve várias palestras. Eles [Coonai] falavam: óia, 
procura, vamo fazer essas mudanças, vai chegar uma hora que 
não vai ter mais o caminhão de latão. Em 2005 já não vai ter 
mais. (9) 
 
Eu não sabia dessa norma, só que a gente tem essa 
orientação. [...] nós temos acompanhamento de um veterinário 
[particular], eu trago ele todo mês, então a gente tá sempre 
atualizando. (10) 
 
Ah, demais. Ixi. Sim. A Nestlé. Aqui depois nosso também, nós 
sempre tivemos o SAI [Sistema Agroindustrial Integrado], eu 
sempre participei da Casa da Agricultura. Tinha o SAI que 
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orientava, a Casa da Agricultura em Franca, depois o SEBRAE 
também. (11) 
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2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 

 
Orientação sobre o 

Programa de 
Granelização e sobre 

melhoria da 
qualidade do leite 

 

Orientações para a 
passagem para o 

sistema de 
granelização (não) 

 

[Orientação sobre mudanças] Não, não. Mudança não. (5) 
 
[Programa de Granelização] Não. Não veio não. [Orientação] 
Em vista foi praticamente nada, né? Porque se a usina tivesse 
interessada mesmo, ela tinha até instalado o tanque na época, 
né? (5) 
 
[Granelização e Qualidade] a Jussara nunca veio nada, me 
orientar, perguntar. Isso aí eu acho que é um ponto falho deles, 
de quem tá recebendo [o leite]. Eles são muito exigente na 
qualidade, mas não faz nada pra vim aqui te orientar, nada, 
nada, nada. (10) 
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mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
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2. O que mudou na 
prática do seu trabalho 

diário? 

Orientação sobre o 
Programa de 

Granelização e sobre 
melhoria da 

qualidade do leite 
 

Orientações para a 
qualidade do leite 

(sim) 
 

lá na onde eu morava, é... as cooperativa sempre pedia, né? 
Eles mandava, que tinha que melhorar a qualidade do leite. (3) 
 
[Curso de qualidade do leite] falava do tanque de expansão, [...] 
que quanto mais rápido você pôr o leite pra gelar lá, melhor, a 
qualidade dele é melhor, né? (5) 
 
[Orientação para a qualidade] Eu busquei isso, na verdade. Não 
foi muito uma coisa que chegou, assim, uma preocupação de 
cima. (6) 
 
Recebi. Eu fiz um curso durante o ano de 2007 pela Cati. 
Parece que foi 6 ou 7 módulo o curso, tudo a respeito  de, 
desde a sanidade animal até qualidade do leite. Foi em várias 
cidades da região aqui, cada módulo era numa cidade. (8) 
 
Eu fiz curso. Fiz curso. Faz tempo já que eu fiz. [...]Teve 
orientação, teve, sobre qualidade. Teve. Foi uma orientação 
que a gente teve e resolveu adequar à prática, pôr ela em ação 
e tô tendo resultado, acho que tá indo bem. (9) 
 
Já, já sim. Eu sempre tô indo atrás. Os próprios veterinário da 
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Cati, que a gente vai, procura. O que me dá assistência aqui, 
que é o pessoal lá da Zoomed, a gente tá sempre conversando 
de qualidade. (10) 
 
[Laticínios] É claro que eles sempre me orientavam. Eu sempre 
acolhia. A Nestlé, os técnicos da Nestlé, entendeu? Eu tive, 
enquanto eu forneci leite pra Nestlé, nós tivemos dois, três 
técnicos. Era uma assistência maravilhosa. [Falavam] tudo de 
qualidade, de tudo. E depois também a Casa da Agricultura, 
né? O SAI ajudou muito. [...] Depois eu comecei a fazer parte 
do projeto do Arthur também, certo? Então sempre a gente teve 
assistência.  (11) 
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dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 
implementação do 

PNMQL 
(2) 

3. O(a) senhor(a) 
encontrou dificuldades 

para realizar essas 
mudanças? Quais? 

Descreva-as. 
 

Dificuldades 
encontradas para 

realizar as mudanças 
exigidas pela IN 51 

Diversas 
 

nós achou dificuldade pra achar o local pra pôr o tanque. E 
aonde? A gente sempre tinha encravadouro (1) 
 
Aí foi só uma dificuldade financeira pra tá fazendo local, 
cômodo. (9) 
 
Teve um ali que nós começou o tanque comunitário, né? Era 
muita gente que punha. Mas aí depois no fim, tinha uns meio 
esperto, começou a pôr água no leite. Aí no fim eles tirou o 
tanque. (5) 
 
[Tanque comunitário] não sei qual é que era o infeliz que tava 
pondo água no leite. (5) 
 
Principalmente essa cultura de entregar quantidade, tem gente 
que põe água ou qualquer coisa assim, a qualquer custo (6) 
 
nós pôs a ordenhinha lá, mas só que não deu certo. Porque na 
ordenha, até uns dez, quinze dias, as vaca demora, elas não 
acostuma não. Elas quebra bem o leite. (5) 
 
Tem as dificuldade, né? [...] além de vc ter que tirar despesa de 
casa, despesa que vc tem com o gado, tudo em cima disso 
daqui, aí é um pouquinho de dificuldade. (3) 
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Dificuldades 
encontradas para 

realizar as mudanças 
exigidas pela IN 51 

 

Venda informal de 
leite 

Até antes de pôr o tanque, nós ainda teve que vender leite na 
rua, fazer essas coisas [porque não tava pegando em latão]. [...] 
nós vendia o leite quase tudo na rua. (5) 
 
nós levava o leite da tarde pra vender [mercado informal], né? O 
que nós fazia era isso aí.  Acho que faz uns, parece que uns 10 
anos que nós vende [na cidade]. Aí levava [pro leiteiro] só o que 
tirava de manhã. [...] o da tarde nós sempre levou na cidade. (5) 
  
no sistema antigo [latão], aí eu tinha mais opção pra tá 
trabalhando esse leite, né? Vc tinha mais, mais leiteiro no caso, 
né? Porque aí no sistema do leite ser transportado resfriado, já 
ficou uma coisa mais fechada mesmo, né? Quem não tem, não 
faz, né? (8) 
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encontradas para 

realizar as mudanças 
exigidas pela IN 51 

 

Exigência de 
disciplina e 

dedicação integral à 
atividade leiteira 

 

A palavra que eles usam é cativo, né? O leite é cativo. Outros, 
eles falam, é um regime semi-aberto. Então existe isso. (6) 
 
É um serviço cativo. Não tem sábado, não tem domingo, não 
tem feriado e ninguém quer isso. (7) 
 
É cativo, né? Todo dia vc tem que tá ali (8) 
 
Márcia (esposa) - Ah, é cativeiro demais, né? Eu acho assim. 
Tirar leite cedo e de tarde, nossa! É cativeiro, vc tem que tá ali 
todo dia, né? (9) 
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realizar as mudanças 
exigidas pela IN 51 

Escassez de 
retireiro/funcionário 

 

Mas hoje é muito difícil, menina, nós achar um caboclo que quer 
aprender [a tirar leite]. Mas muito difícil. Vc explica pra ele 300 
vezes, ele faz tudo errado. Do jeito dele, né? Aí fala que 
esqueceu: ah esqueci. E isso? Ah esqueci. (1) 
 
Muitos que a gente conversa quer fazer e tenta mas já depende 
de retireiro. Porque retireiro, o cara não quer... porque isso aí é 
uma coisa que vc tem que fazer hoje. Se eu não fizer, um tem 
que fazer (2) 
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implementação do 
PNMQL 

(2) 

[Erci] hoje ele nem não mexe mais, desanimou. Ele tava com 
um retireiro e ele ia mandar adubar o pasto, chegava lá o cara 
adubo tudo em um lugar só. Jogava tudo em um lugar só pra 
acabar rápido e o resto ficava tudo amarelo. (2) 
 
o problema do leite é funcionário. Já ouviu falar isso? O 
problema de leite [é o funcionário]. É claro que o leite exige um 
pouco mais sim. [...] O leite, ele exige uma disciplina do 
funcionário. [...] Porque eu reconheço que existe uma disciplina 
que tem que ter. O funcionário de leite, ele tem que ser mais 
que os outros. (6) 
 
Hoje vc não acha retireiro. É um serviço cativo. Não tem 
sábado, não tem domingo, não tem feriado e ninguém quer 
isso. (7) 
 
Funcionário é complicado. Porque eles falam que vaca não é 
difícil, a estrutura não é difícil, mas o funcionário pra cuidar do 
animal é difícil. (10) 
 
[Dificuldade achar funcionário] Foi. Quando eu montei, 
passaram 4 funcionários ali. Isso é terrível pra vc mexer com o 
gado. [...] Aí o cara não vinha, faltava. Porque leite é todo dia, 
né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. [...] 
eles tem a limitação. Mas você tem que tá ali, todo dia tem que 
tá olhando, vigiando. Tem que tá olhando. (10) 
 
[Mudança cultural de retireiro] Isso daí é dificílimo. Não temos 
pessoal preparado pra trabalhar no campo. Especialmente no 
curral. Não tem. Não tem. Não tão preparado, não sabem, é 
muito difícil. Cultural. É cultural mesmo. Eles querem levar 
assim, de qualquer jeito, vc tá entendendo? (11) 
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Baixo preço do leite e 

não pagamento 
adicional pela 
melhoria da 
qualidade 

A única coisa que tem que melhorar é o preço do leite, né? (2) 
 
Então, porque... vai indo vc desanima [...] Paga igual, não muda 
nada. Aí então uai, isso aí desanima a gente. (2) 
 
Teve um mês que eles mandou pagamento pra mim de 0,37. 
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suas propriedades 
rurais após a 

implementação do 
PNMQL 

(2) 

  Isso não existe. Nossa, desanima. [...] Não agüenta. Ixi, ele vai 
desgostando de tudo (3)  
 
Porque eu queria procurar um que tá pagando mais no leite. 
Não tem cabimento. (3) 
 
se vc cai no latão hoje, vc ia ficar na mão de um leiteiro desse, 
vc entendeu? E paga o preço que quer, porque aqui não tem 
tanto movimento pra um leiteiro de uma Jussara ou a Coonai 
falar que passa aqui todo dia. (4) 
 
[Preço do leite] Ah, isso aí é uma porcaria. Agora tá uma 
beleza, né? A hora que entrar as águas, aí não vale nada. Litro 
de leite, igual esses dias, a 0,50? Com 0,50 você não compra 
uma dose de pinga. (4) 
 
O governo só quer saber de... só quer pôr qualidade lá na mesa 
do povo lá. Aqui não quer saber de nada não. Não melhora pra 
gente, como é que... Então é onde o produtor desanima. Eu 
mesmo... Ah, não tem retorno, não tem incentivo, não tem nada. 
(4) 
 
Não vale nada. Vc vai vender o litro de leite aí a 0,50 centavo, 
onde já se viu isso? Vc vai comprar lá na cidade é 2,00 real. 
1,50 ganhou daqui até ali na cidade? Uai. O de caixinha, 2,20, 
dois e tanto... e aqueles 0,50 centavo? Aí vc não conforma. (4) 
 
E o preço, né, que é [dificuldade]. A dificuldade maior é o preço. 
Pra mim tá ruim, né, porque pagou 0,63 esse mês. (5) 
 
Não. O preço não [melhorou com as mudanças por qualidade]. 
O ganho é a mesma coisa. (5) 
 
Eu acho que se pagasse uns 0,80 centavos já tava bom. Tava 
bom. (5) 
 
Já o Zanetti que é alí o vizinho que pega é 0,75. Não sei se é 
por causa que o Zanetti é firma pequena, né? Sei lá. [...] Então, 
na época, o meu pai queria até ir direto pra lá [Zanetti]. Mas o 
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meu irmão não quis. Mas agora aí meu irmão falou: se eles não 
melhorar [o preço], nós vai acabar passando pra lá. (5) 
 
Porque [se fosse] 0,10 centavos a mais por litro, aí já. O lucro já 
tá aí, né? (5) 
 
[Preço] Agora ele tá voltando na onde ele tava, ele não tá 
subindo, vc entendeu ? Ele vai voltar lá. O máximo que ele vai é 
lá nos 0,62 de novo. [...] Então quer dizer que vc tá sempre do 
mesmo tamanho, vc não consegue aumentar. Aí no período que 
tem a chuva, que tem o pasto, ai vc fala: eu vou ganhar um 
dinheirinho, né? Ele já dá a cortada no preço. Então vc não 
consegue. (7) 
 
Vc pega uns 0,60, 0,70 centavos o litro de leite, é muito barato, 
né? (8) 
 
Eu acho que o leite é muito barato, né? Ele se torna barato pra 
quem produz e caro pra quem compra. [...] um litro de leite pra 
nós produtor a 0,70 centavos é muito barato. (8) 
 
[Preço de leite] Eu acho que o leite é barato demais, né? [...] pra 
mim que produzo pouco leite, eu produzir 50, 60 litro de leite a 
0,70 centavos hoje, ele não me sustenta o leite. [...] Então eu 
vejo isso. O pequeno tá... (8) 
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aquisição do tanque 

de expansão e outras 
estruturas 

 

a dificuldade foi conseguir o tanque, né. Comprar. Conseguir o 
dinheiro pra pagar o tanque, né. [...] Aí nós fizemos um 
sacrifício, até arrumou um dinheiro emprestado pra interar. (3) 
 
[Laticínio] não deu aquele [apoio]. Assim, vamos fazer assim, 
assim, pra você por um tanque. Isso aí eles não [ajudaram]. 
Isso aí não. (5) 
 
Mas eles vim aqui e falar como é que podia pôr, como é que vc 
podia pagar, isso aí eles nem deu bola. Não. Eles não 
interessou, né? Eles não interessou também porque a gente 
tirava pouco leite, né? (5) 
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Ah, comprar ele [o tanque] foi duro. O financeiro é complicado. 
Só foi difícil no dinheiro. Difícil só financeiramente, que eu ti 
falei, é um custo mais alto. (7) 
 
[Ajuda da cooperativa pra comprar o tanque] não, imagina. Não, 
não ajudou. A Nestlé financiou um comunitário que nós tinha lá 
em cima mas a Colaba não “financeia” não. [...] não ajudou 
financeiramente não. [Maior dificuldade] é financeira, é dinheiro 
(7) 
 
Dificultou na parte financeira, que vc teve que fazer um gasto 
que às vezes vc não tava podendo na época, né? [...] Se você 
for investir, vc não pode tirar do leite pra você investir. Você tem 
que tirar de outra que você tem, uma outra  atividade pra vc 
poder investir no leite. Que se você for tirar do leite, você não 
consegue tocar. Não, não tem como. Você tem que tirar um 
capital de outra coisa que você tem, pra poder investir ali. Se vc 
falar: vamo investir pra pagar com o leite, não dá pra fazer isso. 
(7) 
 
Teve que desembolsar uma hora que às vezes você não tava 
nem podendo (7) 
 
hoje é difícil pra mim consegui o tanque, mas mais na frente eu 
sei que vai ser benéfico né? Porque a hora que eu melhorar o 
rebanho, tudo, já tiver tirando bastante leite e conseguir 
comprar esse tanque e tudo, você consegue um preço melhor. 
Hoje é uma coisa que vc sofre hoje, mas vc sabe que mais na 
frente vc consegue um resultado melhor. (8) 
 
Quando eles tiraram o leite da Coonai aqui, eu liguei lá, eles 
ficaram de ver uma possibilidade de tá me arrumando um 
tanque emprestado, mas depois não me deram um retorno. Eu 
tornei ligar, ficou de me dar outro retorno, não deu de novo. Tô 
aguardando pra ver o que acontece. [...] o tanque é caro. 
[Dificuldade financeira] isso, é isso.  (8) 
 
Ah, financeira teve bastante. Porque esse tanque é caro. [...] Foi 
parcelado. A gente pagava a Coonai. [...] Descontado em leite. 
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(9) 
 
O pior ponto foi o financeiro mesmo. (9) 
 
A maior dificuldade que eu vejo hoje é o problema financeiro. 
Porque tudo que você vai fazer de mudança pra melhorar custa. 
Você tem retorno, mais pra vc ter retorno, vc tem que investir. 
(10) 
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Vc que tá na peleja, que precisa, tem a terra, tem tudo, quer o 
dinheiro pra trabalhar, fica nessa burocracia danada... Só daqui 
um ano pra entrar e ainda liberar aí 7.000,00. O que vc vai fazer 
com 7.000,00 hoje? [...] Quer dizer, não dá pra fazer nada. (4) 
 
quer dizer, tem que dar os pulo nosso, caçar outro meio de tirar 
dinheiro. Se depender dessa Cati, não vai virar nada. Como é 
que vc vai fazer melhoria aí, sem [dinheiro]. [...] Eles vem, dá 
idéia de mil coisas aqui. Vc vai melhorar o leite, vc vai tirar mil 
litros de leite aqui num pedacinho aqui. Lógico que tira. Mas 
cadê dinheiro pra vc fazer isso aí? (4) 
 
Ah, a dificuldade que tá aí hoje é dinheiro, né? Tá precisando 
de dinheiro pra trabalhar e é uma peleja danada, né? Peleja, 
burocracia danada [...] Aí nós foi na Cati. [Antes tentamos no] 
Banco do Brasil. [...] Foi pra Cati, aí veio, olhou, olhou, precisa 
de nota fiscal pelo menos de 1 ano aí do movimento de vcs. 
Não, não tem. Nós começou agora. Aí, precisa de contrato de 1 
ano. Também não tem. Então não tem jeito de tirar dinheiro. (4) 
 
Porque pra ele arrumou esse mundo de dinheiro, se eu aqui, 
que tô aqui, nós aqui que é da família, tá pelejando pra tirar pra 
trabalhar. Não quer comprar casa, carro zero, não quer nada, o 
governo [não dá]. [...] Uma peleja danada pra tirar uma merreca 
lá (4) 
 
o ano passado nós foi ver um negócio lá de empréstimo pra 
comprar vaca. Mas vc tem que comprar vaca e já tem que 
pagar acho que dentro três, quatro mês. Aí como é que vc faz 
pra pagar? (5) 
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Credito pra comprar vaca é meio complicado. Nós nem não fez, 
né? Porque como é que você vai comprar uma vaca e dentro de 
três, quatro mês você vai pagar? [...] Como é que você paga 
isso? [...] Como é que vc vai pagar 3.000,00 vendendo leite? 
Mesmo vendendo bem leite vc não paga ela em 6 mês. Aí nós 
tá pegando agora e tá inseminando e criando bezerro. Do que 
ter que pegar financiamento e comprar. (5) 
 
Nós fizemos [financiamento] por aquele da Nossa Caixa [...], 
mas isso tudo muito limitado. É pouca coisa. [...] Teria que ser 
[...] com um período até maior [pra pagar], porque o retorno é 
complicado. [...] Praticamente acho que cobriu a metade das 
despesas. O resto nós que tivemos que arcar com as despesas.  
(10) 
 
O financiamento que o banco libera é 100 mil reais, certo? Não 
tem pra estrutura. [...] Então agora, com o próprio leite vc vai tá 
comprando, fazendo, melhorando. (10) 
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Eu acho que nenhuma é fácil, né? Às vezes a pessoa tá 
acostumada de um jeito, até que ele acostuma daquele outro 
jeito... (3) 
 
o mais difícil é vc acostumar com a ordenha, né? Porque vc tem 
que fazer aquele antes, né, pra vc pôr a ordenha, o pré-dipping 
que é o antes, que fala? [E o] pós-dipping é o depois então.  (5) 
 
é claro que como é cultural demora um pouco [as mudanças] 
(6) 
 
É muito difícil às vezes pra mim, por exemplo, eu faço um curso 
lá, às vezes trazer alguma coisa nova é um pouco delicado sim, 
sabe? Porque é sempre novidade, às vezes assimilar demora 
um pouco. (6) 
 
Então, o processo de mudança ele é um pouco delicado sim. 
Tanto que a parte mais difícil de eu, as vezes que eu faço um 
curso, é chegar aqui e fazer com que eles assimilem o que eu 
aprendi lá, sabe? Então eu acho que toda mudança, ela demora 



 

 

196 

um pouco. (6) 
 
Que nem eu te falo, o mais difícil de vc fazer um curso, não é 
fazer o curso. É vc chegar aqui e tentar passar o que vc 
aprendeu lá, porque é delicado, não é? Às vezes vc magoa uma 
pessoa, né? Do jeito de vc falar. Por outro lado vc não pode ser 
também muito macio porque aí não consegue o resultado, né? 
(6) 
 
Talvez o mais demorado seja a conscientização aí, [mudança] 
de hábito. [...] É mais conscientização que... isso talvez demore, 
se invista em algum curso. Mas o tempo pra assimilar isso, esse 
tempo que eu acho que pesa mais. (6) 
 
Vc tem que, principalmente em termos culturais, a coisa tem 
que ser progressiva, né? Então. [...] é uma mudança cultural 
que exige tempo, né? (6) 
 
Eu acho que tudo demora um pouco sim. [...] Eu acho que toda 
mudança, ela tem um tempo de amadurecimento. É cultural. 
Então demora, vixi. (6) 
 
Mas isso, a gente tem uma tradição, era outra cultura. [...] Toda 
uma prática, assim, que isso demora. Até hoje, isso demora. 
Uma série de coisas que é hábito. É difícil mudar hábito, né? (6) 
 
Porque as coisa, vc tem que ir [devagar]... Não tem como vc 
implantar uma coisa de uma vez. Você tem que pegar as 
prioridades e ir colocando uma após a outra. Não adianta eu 
querer passar a carroça na frente dos burro, né? Você querer 
fazer o dipping, um pós-dipping, essas coisa, se o seu barracão 
não tá de acordo com aquilo, né? Não vai, não adianta. Às 
vezes até adianta, mas na cabeça da gente, vc tem uma 
prioridade, vc quer seguir e depois vc chegar lá, né? (8) 
 
A gente tá sempre em cima, né? A gente tá. Tem que fazer toda 
essa parte de higienização, você tem que tá junto porque 
senão... funcionário sempre é o funcionário. Não é [o dono]. 
(10) 
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Assistência técnica 
 

Aqui em Batatais, em termos de assistência, a cooperativa peca 
muito assim, em termos de orientação, assistência técnica, né? 
A assistência técnica aqui, ela é basicamente feita por 1 
veterinário na parte de leite e assim mesmo é particular, 
entendeu? [...] Então não teve esse corpo [técnico], essa 
assistência técnica preocupada com o segmento como um todo, 
entende? (6) 
 
Então em termos de assistência técnica, a cooperativa não 
investe, o município não investe, o Estado... Não temos. (6) 
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porque leiteiro [latão], a gente sabe o problema, encravava, não 
vinha, leite [azedava]. Nossa, é problema, né?  (6) 
 
Na época a gente não tinha ainda estrada igual hoje, teve que 
estar correndo atrás às vezes de prefeitura, pedindo pra 
organizar, pro caminhão vim buscar o leite mas não foi assim 
uma dificuldade tão agressiva, não. (9)  
 
quando tinha dificuldade, às vezes, que não era cascalhado, no 
período de época das águas, o caminhão não chegava até aqui, 
aí eu tinha que levar até onde o caminhão viesse. Bem mais 
cedo. [...] eu tinha de estar pegando animal ou pondo na 
carroça, ou pondo na garupa e levando longe. (9) 
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pela pequena 

quantidade produzida 

Eu acho um descaso muito grande, [...] em pagar preços 
diferentes. Porque dá uma diferença muito grande porque tem 
menos quantidade. Ele entra dentro do tanque do caminhão 
igual com o outro leite ou talvez tem até mais qualidade. (9) 
 
Mas eu não concordo mesmo de ter dois preços. E quanto 
menor o produtor, é o final ainda [da desvalorização]. Porque se 
vc tem uma produção média, o comprador tem interesse no seu 



 

 

198 

suas propriedades 
rurais após a 

implementação do 
PNMQL 

(2) 

produto por quantidade. Se vc tem pouco: ah, pouco não faz 
diferença. Quantas vezes eu escutei falar isso. (9) 
 
A única desvantagem [minha] é a quantidade. Precisava ter 
quantidade também, junto com qualidade. (9) 
 
uma coisa que a gente precisa é no mínimo igualar preço. Eu 
não concordo mesmo de ter dois preços. (9) 
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Na parte de financiamento foi muito fácil. A Coonai, ela ajudou 
muito a gente. [...] Nós pegou 60 meses pra pagar o tanque. 
Nós nem percebeu. (1) 
 
eu financiei... essas vacas é financiada. Graças a Deus elas tá 
pagando. No Banco do Brasil, o Pronaf. É, porque senão eu não 
teria condições de começar. (3) 
 
Aí quando eu soube das facilidade [do Pronaf], aí eu falei: 
nossa, agora acho que é minha vez. (3) 
 
A cooperativa ajudou a pagar esse tanque. Ela pagou à vista, 
não me cobrou juros e deixou parcelado pra mim. Ela fez isso. 
Eu acho que a cooperativa ajudou sim nessa hora, né? (6) 
 
Só que a Nestlé financiou o tanque. Um tanque comunitário. 
Todo mundo aqui colocava o leite lá. [...] Ela que financiou o 
tanque pra gente. Ia descontando, né, por mês. Três ano, o 
[comunitário] grandão lá. (7) 
 
[A Coonai] facilitou essa posição da gente ter esse tanque, esse 
utensílio da atividade leiteira. (9) 
 
Financiou, nós pagamos ele [tanque] em 48 meses. Esse que 
eu tenho aí, nós pagou ele em 48 parcela. [...] o nosso aí foi 
parcelado, foi pagando aos poucos [...] Descontado em leite. (9) 
 
[Financiamento] Conseguimos. Nós fizemos um financiamento.  
Isso foi fácil. Nós fizemos por aquele da Nossa Caixa, pra 
estrutura, o plantel de gado [...] Até que pra vc conseguir o 
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dinheiro hoje não é complicado não. (10) 
 
Eles [Nestlé] venderam o tanque pra mim financiado, eu paguei 
em 36 meses, assim bem suavemente (11) 
 
A Nestlé facilitou e depois eu financiei também aquilo lá, eu 
paguei suavemente. Aquela [estrutura] que vc viu. (11) 
 
[canalização de inox] Não, pra mim não foi [dificuldade] porque 
foi tudo financiado, eu paguei bem devagarinho, a longo prazo. 
Eu financiei diretamente na Agromac, que é a representante da 
Westfalia. [...] com preço bom e foi dividido pra mim. Eu paguei 
assim, na própria empresa. [...] Não. Não encontrei dificuldade 
[...] eu não tinha o dinheiro pra colocar de uma vez, mas eles 
financiaram. (11) 
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Empréstimo do 
tanque pelo laticínio 

O tanque [emprestado] foi facilidade. Se ele fala que não 
empresta o tanque, não sei o que é que tava fazendo. Nós tava 
no latão aí, sei lá, ou tava levando leite pra um tanque próximo, 
né? (4) 
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[Limpeza dos tetos foi facilidade] Sim, eu acho que isso aí não 
alterou nada assim, não dificultou. Porque é simplesmente uma 
limpeza, é rápido, é prático. Muito pouca coisa que aumenta de 
tempo [de ordenha]. (9) 
 
[Limpar os tetos] o serviço que aumentou foi muito pouco. Não 
chega assim a prejudicar. [...] A prática de lavar, faz pouco 
tempo que eu adotei ela. (9) 
 



 

 

200 
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Eu sempre fui muito aberta. Eu sempre nunca achei que era 
bobagem o que tinha que fazer. De jeito nenhum. Eu sempre 
achei que tinha que fazer, que a gente tinha que ter os cuidados 
necessários. (11) 
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fica fácil porque a gente tá sempre querendo aprender, 
participando de muitos cursos, de muitas palestras, de muitos 
dias de campo. Eu nunca perdi nada, sabe? Então eu acho que 
isso tudo ajuda muito a, assim, a vc mudar, entendeu? (11) 
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Primeiro foi a ordenha, a ordenhadeira. Depois foi o primeiro 
tanque de 750 litros, aí eles não tinham ligação, a ordenha com 
o tanque não tinha ligação, ia pro latão, depois fez o circuito 
fechado. Não foi tudo de uma vez. (1) 
 
foi o tanque, a ordenha, a picadeira (1) 
 
Primeiro foi as vacas que nós não tinha, né? Depois junto com 
as vacas já teve que pegar o tanque porque já precisava. 
Depois nós compramos a picadeira de cana, que não tinha 
também. Agora já comprou a ordenhadeira. (3) 
 
Comprei a picadeira, porque o ano passado, quando começou a 
seca, não tinha [...] Comprei, paguei já também, graças a Deus. 
(3) 
 
Comprou vaca, plantou cana agora, pagando hora de trator pra 
plantar, plantou sorgo ali, hora de trator também. [...] Plantou 
milho lá em cima. Tudo... Teve que arrumar a casa dele ali que 
ele mora, que ela tava muito velha. (4) 



 

 

201 

 
[Tanque] emprestado. Só gastou com hora de trator, semente, 
adubo. Tudo comida pras vaca. Plantou a cana pra no ano que 
vem tratar delas, o sorgo e o milho que tava lá em cima nós 
ensilou pra fazer trato pra elas agora. (4) 
 
A ordenha nós já comprou, comprou uma usada de um vizinho. 
[...] vamo ver, ás vezes a hora que nós comprar mais gado, 
mais vaca de leite, aí nós instala ela. [...] a hora que aumentar o 
leite, tudo, aí monta ela (4) 
 
[Tanque] Tá pagando em leite. É, todo mês desconta. Faz 2 ano 
e pouco, né? Vai vencer, em novembro nós acaba de pagar. (5) 
 
A inseminação que nós tá fazendo. O tanque. A ordenha (5) 
 
[Mais vacas] [...] comprou três acho que há 2 anos atrás e agora 
comprou essas do João Paulo lá, essas três. Mas nós vendeu 
nossas também, né? (5) 
 
Eu acho que a atividade leite [...], ela demanda investimento 
sim. Um tanque, por exemplo. Que seja uma construção dessa, 
o rebanho, piquete. [...] tanto que eu considero que a gente tá 
investindo. (6) 
 
a primeira coisa foi a comida. O rebanho eu tô investindo ainda, 
eu acho que o que falta pra gente aqui é vaca hoje. [...] eu acho 
que a gente tem condição, a gente tem mão de obra aqui que 
sabe manejar bem, a gente tem comida suficiente (6) 
 
Empaquei dinheiro num tanque mas tive que comprar o tanque. 
Empaquei um pouco de dinheiro aqui, 10.000,00 reais. (6) 
 
[O bom é] investir em vaca de leite. (6) 
 
foi um investimento muito pesado que eu fiz, era um 
investimento capital na minha propriedade e de 22 vacas [...]O 
maior investimento que eu fiz foi esse até hoje, sabe? (6) 
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[Estrutura física mais sofisticada] Então, eu vinha aqui, ficava 
olhando esse fosso, assim, foi caro, é super caro mas eu sabia 
que tava sendo [pago]. (6) 
 
a alimentação foi a primeira preocupação, né? Que é o que o 
projeto... Comida, né? Ter comida, seja pasto, cana, ter comida 
e saber usar essa comida de uma forma interessante. O 
manejo, seja desde sombra, a mão de obra, vc ter noção do 
que vc tá fazendo, conhecer o que vc tá fazendo. Então o “A”, o 
“M”. Eu acho que essas duas coisas aí, a alimentação e o 
manejo, foram algumas coisas que foram [investidas] primeiro. 
O “O” de organização, né? Vc tem que organizar, porque é uma 
atividade que vc faz todo dia, se vc leva nas coxas... vc tem que 
ter uma [organização]. Então, o A de alimentação, o M de 
manejo, o O de organização e o R, vc tentar uma raça mais 
leiteira. [...] E AMOR, porque se vc não fizer as coisas com 
amor, ela não tem muita graça, né? 
 
Comprou o financiado, o comunitário. Aí depois parou de 
vender pra Nestlé, passou pra cá, aí que nós compramo [o 
nosso]. [Vacas] isso aí vc tá sempre repondo, né? [...] [Mais 
pesado] foi o tanque, foi o tanque. (7) 
 
Eu comprei os animal. No caso, cerca, né? [...] A picadeira, 
essas coisa que foi investindo. Mas o que tá mais caro hoje 
mesmo pra você poder tá mexendo com o leite é os animal, né? 
[...] E o tanque, é. (8) 
 
O investimento foi o tanque, né? Eu fiz barracão.[...] No início 
[...] quando eu comecei, quando eu comprei aqui, era só um 
curralzinho de arame. Tirava leite ás vezes na chuva.  (9) 
 
É, o tanque e o barracão. (9) 
 
[Estrutura física mais sofisticada] nós já entramos com sistema 
de ordenha, com sistema de refrigeração. Então praticamente 
você não tem contato manual, nada, com o leite. Porque o leite 
já sai da vaca, já passa dentro do tanque, já fica no tanque de 
expansão refrigerado. Nada, ninguém põe a mão. (10) 
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eu tive que comprar o tanque. Hoje um tanque desses custa 12 
mil reais. Então eu comprei. Esse é meu. Então amanhã se eu 
não quiser fornecer pra Jussara, se eu não quiser fornecer pra 
outra, eu posso fornecer porque o equipamento é tudo meu 
[...]Tudo, tudo meu. (10) 
 
Investimento na parte de estrutura. Barracão, essas coisas que 
eu tive que fazer. [...] A parte de silo, tá, que eu tenho que tá 
plantando milho, ensilando. [...] Eu tive que comprar agora 
recentemente um triturador desses de arrasto. [...] E tá sempre 
renovando gado, né? [...] Ordenha mecânica, tanque e tudo. 
(10) 
 
[Estrutura física mais sofisticada] Eu comprei o equipamento 
agora que eu peso o leite, se eu quiser pesar todo dia, na 
própria ordenha ele já passa e já marca na escala lá. [...] foi um 
investimento [...] Foi 1400 reais. [...]Se você pegar 1400 reais, 
[precisa de] 1800 litros de leite pra pagar o equipamento. (10) 
 
o tanque de expansão, a ordenha mecanizada (11) 
 
[Estrutura física mais sofisticada] Até que era no curral, eu 
passei pra cá a ordenha [novas instalações]. Então ficou só pra 
tirar leite ali. Era nesse, num curral que eu tenho aqui. [...] 
mudei também. Até o local. [...] eu fiz de fosso. (11) 
 
[Estrutura física mais sofisticada] a ordenha mecanizada, [...] o 
balão, é um balão de captação do leite das vacas. Que aí 
pressiona, né, e manda pro tanque de expansão. É tudo de 
inox. [...] Antigamente era plástico. (11) 
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Foi a irrigação do pasto. (2) 
 
Uma coisa que eu gostei muito, [...] eu fiz piquete. Porque o 
piquete ajuda vc aumentar volume de animal por área de terra. 
(9) 
 
[investimento em piquetes] o investimento que eu fiz foi o 



 

 

204 

estabelecidos no 
PNMQL 

(1) 

mudanças pela 
qualidade? 

 
 

 
 

preparo da terra, plantei o capim porque o meu pastinho aqui 
tava muito curtinho [...]. Foi um investimento do leite. (9) 
 
Formação dos piquetes, que eu tive que fazer. (10) 
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processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

 
5. Quais os 

investimentos que o(a) 
senhor(a) realizou ou 
teve que realizar na 

propriedade para 
acompanhar essas 

mudanças pela 
qualidade? 

 
Investimentos para a 

melhoria da 
qualidade do leite 

 
 
 
 
 

 
Materiais para 
realização de 

ordenha higiênica 
 
 
 
 

Investir pra qualidade do leite, eu acho que papel, essas coisas, 
não é tão caro (6) 
 
O que eu gasto? 30,00 reais de um produto. Que seja 15,00 no 
outro. Papel, eu gasto 4,00 reais cada pacote. (6) 
 
É, o cloro do dia a dia [...] Quer dizer, ele entra em despesas, 
né. (9) 
 
nessas mudanças assim, o que alterou é o cloro, papel (9) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 
5. Quais os 

investimentos que o(a) 
senhor(a) realizou ou 
teve que realizar na 

propriedade para 
acompanhar essas 

mudanças pela 
qualidade? 

 
Investimentos para a 

melhoria da 
qualidade do leite 

 
 
 
 
 

 
Cursos para a 
melhoria da 

qualidade do leite 
 
 
 
 
 

mesmo que for à mão, investir em qualidade é mais 
treinamento, eu acho, né? (6) 
 
E [investir em] conhecimento, eu acho. Isso traz também 
bastante retorno. (6) 
 
preparo do meu retireiro [...] o que saiu daqui, [...] eu levava ele. 
Eu ia nos cursos, eu levava ele pra ele aprender. E ele 
aprendeu, ficou muito bom. Ele tinha a mesma orientação que 
eu tinha, ele tinha, entendeu? É investimento, é claro. Eu acho. 
(11) 
 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

6. Teve um prazo ou 
um período de 

adaptação para a 
realização dessas 

mudanças? 
 

Período de 
adaptação (transição) 
para o cumprimento 
das exigências da IN 

51 
 

Período de 
adaptação para os 
produtores de leite 

para o início da 
coleta a granel 

 

Eles me obrigou eu comprar tanque e eu sabia da onde eles 
tava pegando leite de latão. (1) 
 
aproveitou de mim, de boa fé que comprei o tanque e não 
queria perder o outro moço que não fez nada. (1) 
 
Porque chegaram em mim e falaram: ó, vai mudar, vai ser por 
qualidade, vc tem que comprar tanque. Até eu fui muito criticado 
pelos meus vizinhos, que eu fui muito bobo, me antecipei, 
comprar tanque caro (1) 
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De quando saiu a conversa, acho que foi mais ou menos quase 
que um ano assim, de quando saiu mesmo. Foi até que chegou 
o dia. O fim mesmo demorou foi uns 30 dias. Foi mais ou 
menos nessa época aí também, 2003. (2) 
 
As cooperativas mesmo mandava [mudar para o tanque], eles 
falava [o prazo], né? Eles ia falando, mas muitos produtor não 
tinha, né? Parece que às vezes não queria ou às vezes não 
tinha condições. Porque os pequenos geralmente... as 
condições são poucas, né? Mas outros ia deixando rolar. Não 
tava esquentando a cabeça. (3) 
 
eu tinha vizinho lá que não pôs e era a mesma linha. Aí o que é 
que aconteceu? Eles teve que mudar de cooperativa porque 
parou de passar o caminhão de latão. Parou mesmo. Aí eles 
teve que mudar de cooperativa. [...] lá era Jussara, né? (3) 
 
Eles falou que não ia pegar latão mais. Isso aí na época eles 
falou. Deu prazo (5) 
 
Falou que não ia pegar mais, né? E sabe o que é que tava 
acontecendo também no fim? O leite tava voltando tudo. Aí 
começou a dar ácido que... aí começou  a disparar. Aí eu não 
sei se eles faziam isso aí pra ver se o cara punha tanque. Não 
sei. Só sei que começou voltar leite que Nossa Senhora! Aí por 
fim nós desanimou [dos latões]. Nós falou: Não, não tem jeito 
mais não. (5) 
 
Aí depois que surgiu o tanque, que ia pôr tanque por aqui, que 
não ia pegar em latão mais, aí começou voltar leite que Nossa 
Senhora! [...] De certo era um tipo de pressão pra ver se o cara 
punha tanque, né? (5) 
 
O que aconteceu foi que a cooperativa tirou, ó, não vai pegar 
leite em latão mais, entendeu? E pro meu pai, ele achou bom 
(6) 
 
Nossa! Vixi se teve [prazo]. [...] Claro que tá mudando e sempre 
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tudo tem que mudar. Demora, né, a adaptação. (6) 
 
Em 1997, a Nestlé exigiu: se você não colocar o tanque, nos 
não vamos pegar seu leite. (7) 
 
Não. A cooperativa aqui, pra isso sempre foi controlada. Ela 
dava o prazo, mas se não dava ela ia controlando. [...] A Colaba 
não. [...] A Colaba não. [...] A Colaba nunca fez isso não. A 
Colaba nunca dispensou. Não teve essa exigência não. (7) 
 
Teve [um dia que falou que tinha que mudar]. [...] Quem fez 
essa exigência foi a Nestlé. [...] Porque a Nestlé chegou e falou: 
se vcs não colocar no tanque, nós não pega mais o leite. Ela 
passou dispensando o leite. [...] A Nestlé falou [estabeleceu 
prazo]. (7) 
 
Ele [Colaba] falou que precisava exigir o tanque. Ele avisou. Ele 
não deu um tempo. Ele falou: só que vcs precisa comprar o 
tanque que nós tamo mudando. (7) 
 
Eu não lembro exatamente o prazo, né? Mas em um desses 
curso, eu já sabia que essas normas aí tinha um prazo pra ser 
cumprido, né? Agora, na questão do latão, quando eu cheguei 
na fazenda aqui, não existia ainda tanque comunitário. [...] eu 
lembro que saiu a norma que não podia mais ter o transporte 
por latão e que tinha um prazo e que chegou o prazo que 
realmente aconteceu. [...] Aí puseram o tanque [comunitário]. 
2003. Eu não tenho muita certeza não, mas foi mais ou menos 
por aí. (8) 
 
Teve. Isso aí foi muito comentado na ocasião, que tinha leis 
determinando época de acabar o transporte de leite em latão, 
que teria, quem quisesse manter na atividade, teria que 
comprar o tanque, mudar a forma da atividade leiteira. Então a 
gente, pretendendo manter a atividade, pôs o tanque. Veio mais 
do laticínio. Foi a Coonai. Foi. [Informação do laticínio] em 
relação a essa mudança. Isso aí, na ocasião até foi muito 
comentado, muitos produtores que não aderiu a idéia, hoje 
estão passando sufoco, porque foi fechando o cerco até que 
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acabou. [...] O produtor que não tem tanque, ele tá tendo que se 
espirrar, pôr no tanque do vizinho, vender leite mais barato pro 
vizinho pra poder resfriar o leite e manter na atividade. (9) 
 
Os boatos foi, sei lá, desde 2000 ou antes de 2000. E foi assim 
aprofundando a idéia, afunilando como a gente diz aqui, 
fazendo o necessário, até que eu 2007 a gente comprou o 
tanque. (9) 
 
no início disseram que até 2005 não existiria mais caminhão 
com latão. Isso mais no começo da conversa. Aí passou 2005 
ainda tinha caminhão puxando latão, [...]. Hoje não tem mais. 
(9) 
 
eles falaram: 2005 vai acabar o caminhão de latão. [...] 2005 
não vai ter mais latão. Só que ainda continuou. Teve [um 
período de adaptação]. O começo da conversa foi o prazo que 
em 2005 não ia ter mais. Mas até 2008, 2009, ainda correu, até 
2008, correu caminhão com latão. Aí as pessoas foram se 
adaptando. [Período de adaptação] de 2005 a 2008 aqui na 
nossa região [Patrocínio Paulista]. (9) 
 
a proposta, o anúncio pra nós cooperados da Coonai na época 
foi: 2005 vcs já tem que tá todo mundo com tanque porque não 
vai ter mais caminhão puxando leite em latão. E a gente já fez a 
maior força, cada um no seu limite, foi se adaptando. Até 2008 
ainda teve caminhão puxando leite em latão. Teve. 
[Antecipadamente, em 2003] já colocamos o tanque. (9) 
 
Eles [Coonai] falavam: óia, procura, vamo fazer essas 
mudanças, vai chegar uma hora que não vai ter mais o 
caminhão de latão. Em 2005 já não vai ter mais. (9) 
 
Em 2005 já não vai ter mais. E aí cumpriu-se. Agora hoje, na 
nossa região, não tem mais. (9) 
 
Mesmo antes dela ser implantada, eles tavam ventilando, a 
gente já tinha conhecimento porque a Nestlé me informava 
sempre e eu recebia o jornalzinho da Nestlé e vinha com todas 
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essas informações. [...] E eu fico triste porque ela já era pra tá 
funcionando há séculos, seculorum.  Então é isso que no Brasil 
a gente fica triste. Não, o povo não se adequou. Ah! Então vai 
passando, vai passando. Até hoje. (11) 
 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

6. Teve um prazo ou 
um período de 

adaptação para a 
realização dessas 

mudanças? 
 

Período de 
adaptação (transição) 
para o cumprimento 
das exigências da IN 

51 

Período de 
adaptação para os 

laticínios e 
cooperativas para o 

início da coleta a 
granel 

 

Porque até que no começo a Colaba não tinha o caminhão-
tanque e nós tinha o tanque. Ela pegava e jogava no latão 
deles. Só que pagava nós como se fosse o leite gelado. Então, 
porque aí foi falha da cooperativa. [...] Mas no começo puxava o 
leite gelado no latão. Ia quente. Foi uns dois, três meses assim, 
pouca coisa. Foi em 2001. [...] Nós colocou o tanque e ela não 
tinha o caminhão-tanque. (7) 

 
Identificar as 
mudanças no 
processo de 

produção de leite 
determinadas pelos 

requisitos 
estabelecidos no 

PNMQL 
(1) 

 

6. Teve um prazo ou 
um período de 

adaptação para a 
realização dessas 

mudanças? 
 

Período de 
adaptação (transição) 
para o cumprimento 
das exigências da IN 

51 
 

Desconhecimento da 
existência de prazo 

para efetuar as 
mudanças exigidas 

na IN 51 
 

[Antecipados] Não. Pra nós não [falaram de prazo]. (1)  
 
Não. Não falou nada, até agora não falou nada, não. (4) 
 

 
Identificar a opinião 
dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 
implementação do 

PNMQL 

7. Por que o(a) 
senhor(a) acha que 

essas mudanças 
ocorreram/estão 

ocorrendo? 

 
 

Motivo das 
mudanças exigidas 

na IN 51 
 
 
 

Melhorar a higiene e 
a qualidade do leite 

produzido 
 

Porque quem é que não quer qualidade? Vc não quer dar 
qualidade amanhã pro seu filho? A coisa boa? Uma fruta sadia, 
um leite sadio? Então, todo mundo quer qualidade.(1) 
 
eu, pra mim, que vai ser a qualidade. Hoje eles tá batendo em 
cima de qualidade em tudo, né? (2) 
 
É qualidade. E eles tão certo, né? Só que ainda tem muita coisa 
pra mexer, né? Em qualidade. (2) 
 
Eu acho que é pra facilitar mais e melhorar a qualidade, né? 
Assim, [...] o caminhão vem pegar leite aqui, vai pegar em outro 
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(2) lugar, já chega e já coleta gelado, né? Eu acho que muito é 
mais fácil, né? Eu acho que é pra melhorar, principalmente é 
pra qualidade, né? (5) 
 
Eu acho que eles fez isso aí pra melhorar qualidade do leite, 
né?[...] Fez pra melhorar a qualidade. Porque esse leite 
chegava lá na cooperativa meio dia, ele perdia qualidade, né? 
Pra melhorar a qualidade do leite. (7) 
 
a gente entende tem que ter a qualidade também né? Tem que 
fazer um esforço e... A qualidade do leite era mais ruim. (8) 
 
Eu acho que mais é a questão da qualidade mesmo, né? Se 
você for ver por esse lado aí, o leite no resfriador, sendo 
resfriado, a qualidade dele é bem outra, né? Ele fica 
armazenado na temperatura certa, o transporte de uma maneira 
correta. No latão não tinha o controle disso, né? Perdia muito 
leite e a qualidade também, né, não sabia. (8) 
 
o objetivo principal é temperatura. É aonde inibe o crescimento 
das bactérias. [Depois de mais de 3 horas não adianta abaixar 
temperatura] porque aí ele já estragou. Ele já se comprometeu 
a qualidade ali naquele período. (9) 
 
[Indústria exige] Pela qualidade. Pela qualidade do leite, porque 
o leite antes tinha muito problema. Vc tinha muito problema de 
bactéria, higienização, leite totalmente... chegava a talhar, 
virava aquela coisa toda... Direto, direto. Com todos esses 
procedimento de limpeza, tem mês que eu tenho problema. (10) 
 
Eu acho que é pra melhoria da qualidade do leite. (11) 
 
pra até moralizar entre aspas a produção do leite. Porque é 
uma vergonha o jeito que era produzido o leite no Brasil. É 
vergonhoso. [...] E vc sabe que o nosso leite não tem muita 
qualidade ainda. (11) 
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Identificar a opinião 
dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 
implementação do 

PNMQL 
(2) 

 
7. Por que o(a) 

senhor(a) acha que 
essas mudanças 
ocorreram/estão 

ocorrendo? 

 
Motivo das 

mudanças exigidas 
na IN 51 

 
Saúde dos 

consumidores e 
segurança alimentar 

 

Benefício pra saúde. (1) 
 
Na minha idéia, eu acho que é por causa da contaminação do 
leite, né? É porque vc fazendo tudo isso daí, vc já vai ter, o que, 
uns 80% menos de contaminação no leite. [...] Ah, eu acho que 
é [por cauda de contaminação]. (3) 
 
Sei lá... Doenceira, sei lá. Os trem tudo bagunçado. [...] 
colocando soda dentro do leite. [...] pra levar a qualidade lá na 
mesa do povo, né, do consumidor, né? Porque se largar tudo 
solto, à revelia, vai levar doenceira. Igual esse negócio de 
remédio, se não tem controle nisso, vai puro remédio lá pra. [...] 
Tudo quanto é coisa. (4) 
 
Eu acho que são descobertas de melhoramento, [...] dos 
alimentos nossos. Eu acho que tudo isso aí, no meu modo de 
pensar, é descoberta nova, né? [...] dos organizadores, dos 
governantes, que tão vendo o que é melhor pra sociedade em 
termos de alimento. Eu imagino. [...] O que eu imagino, que eu 
tô percebendo, é qualidade. [...] Eu acho que é o melhoramento 
de modo coletivo, do que se come, do que se “ingiri”. A 
sociedade, a população, hoje, eu acho que ela tá comendo, tá 
tomando um leite de muito melhor qualidade. (9) 
 
isso aí significa muito também na saúde do ser humano. 
Segurança alimentar, saúde. [...]  Eu imagino que “seje” 
pensando numa melhor qualidade de alimento pro ser humano, 
pra sociedade. (9) 
 

 
Identificar a opinião 
dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 

7. Por que o(a) 
senhor(a) acha que 

essas mudanças 
ocorreram/estão 

ocorrendo? 

Motivo das 
mudanças exigidas 

na IN 51 
Mercado externo 

E pra aumentar venda, principalmente pra exportação. O 
principal é pra exportação. Leite em pó, uai. É no que o país é 
mais forte, leite em pó, leite condensado, o Brasil é o maior 
exportador de leite condensado por ter açúcar fácil, e 
margarina, manteiga. (1) 
 
Olha, hoje a Europa exige. Existe um mercado consumidor que 
é exigente aí, né, em termos de qualidade, valor nutricional. [...] 
eu acredito que o que manda nisso é mercado. (6) 
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implementação do 
PNMQL 

(2) 

Mas tem essa coisa às vezes de [se basear pela Europa], a 
exigência de um mercado, isso influencia, isso é bom assim. Eu 
acho que é daí que tá aparecendo. (6) 
 
se vc não tiver a qualidade do leite, vc não consegue entrar no 
mercado internacional do leite. Aí é uma serie de coisas, uma 
coisa vai puxando outra, né (8) 
 
a questão mesmo que essa lei é pela qualidade do leite mesmo, 
pra poder tá melhorando o preço do leite, pra poder tá 
disputando o mercado externo. Pra poder tá na briga com eles, 
porque senão a gente fica pra trás. Isso [outros países]. Eu vejo 
que a intenção da mudança mais mesmo é pra tá competindo lá 
fora, né? [...]eu vejo que essa tentativa dessa melhoria aí é pra 
poder disputar lá fora, no mercado lá fora mesmo. (8) 
 
só aqui dentro do Brasil, eu penso que não consegue pegar um 
preço bom no leite, né? [...] E se conseguisse exportar esse 
leite, aí melhorava o preço. E pra tá fazendo isso tem quer ter 
essa qualidade, senão não tem jeito, né? [Em latão] ah, não 
tinha jeito. Não tem como. (8) 
 
[Produtor desinformado] O cara não tem a noção do que é que 
tá acontecendo, né? [Objetivo do mercado internacional]. (8) 
 
Eu penso que essas mudança tudo aí veio em favor disso, né? 
Pra que no futuro a gente possa tá aí disputando de igual pra 
igual com o pessoal de fora aí. (8) 
 
Eles tão preocupados pra visar exportação (10)  
 
Já visando as normas pra exportação futura. Tem que ter. Tudo 
tá ligado. [...] Parte agrícola, tudo, tudo tá ligado nisso. Tanto na 
parte de café, soja, milho, cana. [...] Pra exportação, visando à 
exportação. (10) 
 
É uma exigência até às vezes internacional, né? Porque o 
brasileiro, ele quer exportar o leite, mas ele é barrado por causa 
da qualidade. Porque o nosso leite é de péssima qualidade, 
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entendeu? [...] você tem que se adequar. (11)  
 
Eu acho que até assim, visando até o mercado internacional. 
Exportar, entendeu? Porque é uma vergonha. O Brasil ainda 
importa um horror de leite, né? (11) 
 

Identificar a opinião 
dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 
implementação do 

PNMQL 
(2) 

7. Por que o(a) 
senhor(a) acha que 

essas mudanças 
ocorreram/estão 

ocorrendo? 
 
 

Motivo das 
mudanças exigidas 

na IN 51 
 
 
 

Aumento das vendas 
e maiores ganhos 

financeiros 
 
 
 

Tem que ter uma preocupação [com a qualidade] porque senão 
vc não consegue pôr o produto no mercado. Paga pouco 
também. (3) 
 
Mas vc tenta atender aquele mercado, né? Que nem eu te falo, 
vc ter um produto que o mercado quer, vc não fica sem vender, 
né? Mesmo como produtor, eu falo pro Wanderlei, se a gente 
tem um leite bom, eu fico, eu durmo tranqüilo. Se a cooperativa 
não me pagar amanhã, o outro laticínio ali pega o meu leite 
voando, sabe? Se a gente tiver qualidade. (6) 
 
Eu acho que é mercado, a conscientização em um certo 
sentido, mas é mercado. Um mercado que exige, né, e vai 
tentando [mudar]. Isso é bom. Um mercado que pressiona as 
coisas pra um lado bom, né? Eu acho que é bom. (6) 
 
Mercado. Um segundo ponto é concorrência de mercado. [...] 
Então, isso vai fazendo com que suba muito as exigências. (9) 
 
Agora, tem a hipótese do comércio, né, do lucro, de visar 
melhor produção, melhor preço. Pode ser as duas coisas. Eu 
gostaria de acreditar que mais fosse a respeito de qualidade pra 
bem-estar ao ser humano. Mas a outra hipótese também é 
muito provável de ser. Deveria ser, mas isso tem jogo de 
interesses em cima também. (9) 
 
[E dinheiro, lucro] com certeza. (10) 
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Identificar a opinião 
dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 
implementação do 

PNMQL 
(2) 

7. Por que o(a) 
senhor(a) acha que 

essas mudanças 
ocorreram/estão 

ocorrendo? 

 
Motivo das 

mudanças exigidas 
na IN 51 

 
 
 

 
Eliminação de mão-

de-obra 
 

Isso aí é importante porque [...] até 600, 700 litros de leite, você 
consegue fazer isso tudo com um funcionário só. [...] é pra mim 
trabalhar com 1 funcionário, do mesmo jeito, na mesma 
estrutura. [...] com um funcionário só.[...] Mão-de-obra. Pra 
eliminar mão-de-obra. Quanto menos mão-de-obra. (10) 
 
Porque amanhã, [...] Se vc for ter manual... como é que vc vai 
ter gente pra tirar leite manual? Vc sabe, o cara tira leite de uma 
vaca, ele já não agüenta mais. O braço dele... [...] Então é tudo 
mecanizado. (10) 
 
num pequeno espaço, eu posso tirar até 1.000 litros de leite por 
dia, num pequeno espaço, entendeu? Tá tudo organizado. A 
comodidade do meu funcionário. Eu tô oferecendo condições de 
trabalho boas pra ele, entendeu? [Tudo mecanizado/tecnificado] 
(11) 

Identificar a opinião 
dos produtores de 
leite da região de 
Franca sobre as 

mudanças no 
processo de 

produção de leite em 
suas propriedades 

rurais após a 
implementação do 

PNMQL 
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8. O que o(a) senhor(a) 
vê de 

benefício/vantagem 
com essas mudanças? 
Como essas mudanças 
afetaram a produção do 

leite? Houve 
melhorias? (Melhorou a 

qualidade do leite, o 
lucro?) 

Vantagens e 
benefícios obtidos 
com as mudanças 
exigidas pela IN 51 

 
 
 

Pagamento adicional 
pela qualidade do 

leite 
 
 
 

[...] na conta de leite agora que veio da Itambé, veio declarando 
o que é que me pagaram de bonificação. Por ser boa qualidade. 
Veio falando. [...] Agora veio 140,00. Então, já serve alguma 
coisa de vantagem. (1) 
 
Pagar por qualidade. Pagou 140,00 a mais pela minha 
qualidade. (1) 
 
E aqui, vc vê, já ajuda, né? Se não tiver qualidade, é pior ainda. 
[O lucro] é pouca coisa, mas já ajuda, né?(2)   
 
Ah, eu acho que a vantagem [...] é no preço, né? Porque eles 
paga mais, né, por qualidade. É no bolso mesmo. (3)  
 
Mas a maioria talvez faz por lucro, né? Mas eu já penso nas 
duas formas, porque eu acho que é por aí. Já une as duas 
coisas. E ainda ganha um pouquinho mais, né. (3) 
 
Uai, no tanque o preço é uma coisa. Latão... (4) 
 
Vc tendo retorno [financeiro] é vantagem. Agora, vc faz, faz e 
não tem [retorno], aí é prejuízo mesmo. (4) 
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Tem 0,30 centavos lá de qualidade (5) 
 
A cooperativa tem o papel, a pessoa que capta o leite, de 
valorizar o leite bom, eu acho isso, isso é legal, assim, vc quer 
ser valorizado pelo que faz, né? (6) 
 
[Castro] Uma pessoa que recebe 0,94 por bônus, é muita coisa, 
né? Era sessenta e alguma coisa. Eu sei que dava uns 0,30 
centavos. Isso é uma jamanta no teu negócio, né? (6) 
 
Melhoraram um pouquinho no preço [...] Melhorou um pouco, 
melhorou. Nós fez, nós faz nossa parte e eles compensou a 
deles no pagamento. (7) 
 
e melhorou um pouco no preço também. Foi vantajoso. (7) 
 
A gente tem que trabalhar na qualidade pra poder conseguir o 
melhor preço, né? (8) 
 
Aí a gente pode tá cobrando mais, né? Se a gente tem 
qualidade no leite, porque é que essa coisa [preço] não 
melhora? (8) 
 
mas também visando o preço, né? Porque depois não vai vim o 
valor sobre qualidade. Se eu não tiver qualidade, eu não pego 
no preço. [Penso] nas duas coisas [qualidade e ganho]. Eu acho 
que é lógico, [...] dizer que eu não tô pensando no valor, no 
ganho na minha produção. (9) 
 
E a respeito de qualidade, a gente ganha também, no bolso. [...] 
Tem [pagamento por qualidade]. Aqui mostra as bonificação por 
qualidade. (9) 
 
a gente precisa ver o que é que nós vamos ser remunerado pra 
isso. Eles vão exigir isso de nós. Se a gente não fizer isso, eles 
vão descontar. Só que pra gente fazer essa qualidade, é isso 
que nós tamo cobrando [pagamento por qualidade]. (10) 
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já tamo tendo proposta de mais dois laticínios que veio, que 
eles tão pagando até 0,15 centavos a mais por litro pela 
qualidade do leite. Então se a gente recebe pela qualidade, 
então vamos melhorar a qualidade cada vez mais, né? Vc 
aumenta 0,10, 0,15 centavos por litro, meu Deus! Porque não 
fazer, né? (10) 
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eu sei que se eu tiver um leite de qualidade, não falta 
comprador de leite, vc entende? Vc pode vender pra quem vc 
quiser. Vc fica até meio metido. Os caras querem comprar e vc 
fica todo, todo. Então eu acho que isso é muito bom. (6) 
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 Eu acho que pra nós, o que veio de benefício [com] essa 
qualidade, é que nós começou a ter qualidade... principalmente 
a contagem bacteriana, nós descobriu que era alta. Que era 
mamite subclínica. Aí depois que nós passou a fazer tratamento 
das vacas de mamite subclínica na desmama, o nosso 
problema de mastite acabou e a qualidade melhorou. [...] Só 
que aí vc fala: mas é caro, mas vale a pena o benefício. (1)  
 
[Vantagem] é, assim, vc conhecer mais as coisas, né? Porque 
antes fazia por rumo, né? (5) 
 
Foram mais os ganhos indiretos. Indiretamente vc tem ganho 
porque vc tem melhor controle de mastite, vc sendo mais 
higiênico. Os seus procedimentos melhorando, vc tem os 
[ganhos]. Na verdade, eu acho que é o ganho de consciência. 
[...] Os ganhos foram mais indiretos do que propriamente em 
preço de leite. (6) 
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foi mais conscientização que tá sendo o fator motivador e o 
benefício indireto. (6) 
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* Os investimentos pra melhorar a qualidade eu vejo que foi 
uma vantagem, mesmo com os gastos, vantagem. E amanhã, 
amanhã se eu for parar de tirar leite, a minha ordenha tem 
valor, o meu tanque tem valor. Volta esse dinheiro pro bolso. 
[...] eu tenho um capital depositado ali. E aquele que não fez, 
não tem. (1) 
 
* se vc tem que colocar o tanque, tá certo que o tanque é caro, 
tudo, mas é um investimento. Tá ali, né? [...] É um beneficio. (8) 
 
* além do mais, o dia que eu quiser vender o tanque, ele tem o 
seu valor comercial. É um capital que tá empregado na 
atividade. (9) 
 
e a vantagem muito maior é a facilidade. Quando era latão, era 
um sacrifício. Era muito mais difícil pra lavar. Porque quando 
tirava leite na mão, tinha que ser em 3. Dava um cheiro 
diferente no leite. (1) 
 
Eu acho que num todo assim foi muito bão ter [mudanças]. 
Tinha que ter um tipo de mudança. Eu vou te falar, ó: 70% de 
melhora. Não é 30% não, é 70%. Valeu. (1) 
 
Aí [com] o tanque, parou de carregar latão, né? [...] Então do 
curral até ali, nós carregava tudo na cacunda. Latão de 50 litros. 
63 Kg o latão cheio. [...]  Quatro, cinco latão, nós carregava até 
na porta da tulha. (1) 
 
[Ordenhadeira mecânica] Agiliza e a qualidade do leite já 
melhora mais ainda né? Porque o leite tirado na manual não é 
igual o tirado na ordenha. (3) 
 
[Desocupa mais cedo] Ah vai, uai, com certeza. Vixi, não tem 
nem dúvida [fazer ordenha mais rápido]. Uma ordenha que vc 
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faz com 2 horas na manual, vc faz com 40 minutos na ordenha, 
no máximo 1 hora. Quer dizer que vc vai ganhar 1 hora por dia. 
Somando essa 1 hora por dia, em um mês... uai, dá pra fazer 
outras coisas, né. (3) 
 
facilita mais, né? Porque o tanque assim facilita bem mais. 
Porque primeiro nós tinha que pegar aqui, levar lá em baixo no 
ponto, tinha que pôr na carroça ainda. Depois o outro vizinho alí 
vendeu, aí outro comprou, o outro não quis dar chave pra 
passar na porteira, nós tinha que passar com latão por cima de 
cerca. (5) 
 
Carregar latão também facilitou mais. (5) 
 
Vantagem assim, você tinha que tirar leite mais cedo, né? Tinha 
que acordar mais cedo. Quer dizer que facilita muito. Vc não 
tem que lavar latão mais, não tem que lavar balde, eu desocupo 
mais rápido. Que nem, se fosse na ordenha, se fosse na 
ordenha ali, eu tinha gastado uma hora a menos. Na ordenha é 
bem mais rápido. Ah, melhora, né? (5) 
 
até melhorou um pouco. Melhorou por quê? Porque o leiteiro, 
vamo supor, vinha todo dia às 7 hora, então 7 hora vc tinha que 
tá com esse leite pronto. Hoje não, se ele vim 10 hora, se ele 
vim meio dia, nós tira o leite e põe lá, a hora que ele vim, o leite 
tá pronto, geladinho, pronto. Então melhorou. (7) 
 
“Ponhar” o tanque facilita mais. Facilita. (7) 
 
Hoje não, se você fala, se eu com ela, vamo supor, nós falar: eu 
vou tirar o leite mais tarde hoje um pouquinho, não tem 
problema. Ou mais cedo. Joga o leite lá, o leite gela, não vai 
perder a qualidade. Normal. (7) 
 
Vejo nisso que eu te falei. Facilitou um pouco o trabalho nosso 
[...] Se você me falar assim: vc prefere vender no latão ou no 
tanque, eu prefiro no tanque [...] pra nós que tira o leite, 
compensa. Tem que ter isso ai. Foi bom, foi bom. Valeu o 
esforço. Hoje que ele tá pago, tá tudo certinho, então vc 
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consegue ver aquilo mais claro. (7) 
 
O tanque, por exemplo, se um dia vc não pode tirar esse leite 
cedo por algum motivo, vc tendo o tanque, vc não tem hora pra 
tirar esse leite. Qualquer hora. Porque ele vai ser armazenado 
aqui na propriedade, né? Por esse lado, o tanque já ajuda 
muito. (8) 
 
Pra mim, eu achei até que melhorou. Ao invés de eu estar 
carregando leite, levando longe. Porque eu levei leite longe 
enquanto era latão. Pra mim melhorou muito. Tá aqui em casa. 
Tá pronto. Não preciso ficar carregando leite longe. Nesse 
ponto melhorou muito pra mim. Foi facilidade. Facilitou. (9) 
 
O tanque, pra mim, facilitou. Tá em casa. Enquanto era latão, 
às vezes a gente tinha aquela preocupação: meu leite tá no sol, 
tem que estar deixando pra colocar na próxima hora que o 
leiteiro vem. Então tinha mais essa preocupação. De azedar. 
Leiteiro, ou passava cedo demais, porque aqui ou é o primeiro 
ou o último ponto. Se ele viesse primeiro, vinha muito cedo. 
Tinha que levantar de madrugada de qualquer forma pro leite 
estar tirado na hora que ele viesse. No ponto. [...] Pra mim 
facilitou. Trouxe assim uma certa tranquilidade. Eu despejo ali, 
a hora que o leiteiro vier é essa mesma. Pode vim de 
madrugada, pode vim na borda do dia, de noite. Não tem 
preocupação. (9) 
 
O tanque me facilitou a vida. Eu posso tirar o leite na hora que 
dá certo, eu tiro ou de madrugada, ou de noite, a hora que dá 
certo. O tanque me favorece nisso aí. Não precisa tá 
carregando leite longe. [...] A Márcia mesmo lembra a nossa 
correria no tempo do latão, não lembra? Era complicado. Tinha 
de ter hora, chovendo, sem chuva. Ele vinha 07:00h da manhã 
e ele ainda adiantava 1 hora por conta dele. (9) 
 
Eu acho que o tanque facilitou mais na vida da rotina do próprio 
leite. Ajuda. Sobrou tempo mais pra fazer outras coisas. (9) 
 
[Antes tirava na chuva] Eu fiz barracão. Isso aí eu acho que é 
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até pro bem-estar da gente. De uma forma ou de outra a gente 
precisa de ter o mínimo de conforto pra poder trabalhar. (9) 
 
além de ter a praticidade de você ter o tempo que você ganha 
[...] E rapidez, pra vc ter rapidez. (10) 
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Foi [vantagem] porque antes, se fosse daquele de água lá, não 
agüentava, não. Se ficasse aí duas horas sem energia, pronto. 
Aquele lá, não. Aquele lá, uma noite, se já tiver gelado em 3°C, 
no outro dia o leite não estragou ainda não. (2)  
 
vc pega a qualidade do leite dele de latão e pega essa aqui, né, 
a hora que vc chega lá. Ele chega na cidade, tem vez que eu 
topo com ele 1 hora da tarde, ele tá com leite na caminhonete. 
Um leite que pegou 07:00h da manhã... 1 hora, meio dia, eu vou 
estar com ele na caminhonete ainda? [A nossa qualidade] é 
melhor. (4) 
 
Só que ficou mais fácil de trabalhar com o tanque, né? Valeu, 
vixi! Nossa, com certeza. E vc não tem aquela preocupação, vc 
fala: o meu leite hoje vai azedar, o caminhão atrasou, o leite tá 
no sol. Agora já tá tranqüilo. (3) 
 
[Colocar o tanque] Foi bom, eu acho que isso pro meu pai foi 
muito bom. O problema de latão era freqüente, né? Eu acredito, 
nossa, que deve ter melhorado muito [a qualidade em relação 
ao latão]. (6) 
 
Pra vc ter um leite de qualidade, isso aí foi bom, assim, eu acho 
que deu uma outra rotina. Às vezes, por exemplo, tava com 
pressa, lavava alguma coisa assim que era um pouco mais 
relaxado, né? Então vc vê a disciplina da higiene, eu acho que 
ela organizou mais essa atividade aqui, a rotina. (6) 
 
[Vantagem] De hábito, assim, porque o hábito de higiene, ele é 
saudável assim, eu acho. [...] A gente fica preocupado com a 
qualidade do leite, isso é muito bom pra própria rotina de 
higiene, de limpeza.  (6) 
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Nós sempre perdia leite. O leite azedava. Depois que nós 
colocou o tanque, só uma vez só. [...] nunca mais azedou leite. 
(7) 
 
a qualidade no resfriador melhora muito. (8) 
 
No lado da qualidade também. (8) 
 
A vantagem é essa mesmo. É a qualidade do leite. [...] Vc tem 
que trabalhar essa qualidade desse leite hoje pra você obter 
algum resultado mais na frente, né? (8) 
 
[Vantagem – Só a melhoria da qualidade] É. (8) 
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Sempre a gente pensa nas pessoas que vai tomar esse leite, 
essas coisa, né? [...] É, uai, porque, vc já imaginou, não tem 
cuidado aqui, vc leva um leite lá contaminado, alguém vai tomar 
ele, né? Eu não penso lá... lá em casa mesmo, uai, eu vou levar 
lá em casa, eu mesmo vou chegar lá, vou tomar um leite que tá 
contaminado? Então. É... eu acho que, assim... o respeito às  
pessoas. Mas a maioria talvez faz por lucro, né? Mas eu já 
penso nas duas formas, porque eu acho que é por aí. Já une as 
duas coisas. E ainda ganha um pouquinho mais, né. (3) 
 
mesmo eu, se eu tirar o meu leite com qualidade, mesmo se eu 
não receber por qualidade, só de vc tá sabendo que vc tá 
fazendo uma coisa com qualidade, é uma satisfação. [...] É uma 
satisfação vc tá vendendo um produto, mesmo igual eu tô 
vendendo na informalidade, mas vc tá vendendo um produto 
pra pessoa, uma coisa boa, né? É lógico. O que eu não quero 
pra mim eu não posso querer pro outro, né? (8) 
 
Mas eu, antes às vezes de pensar em ganho, a gente pensa na 
qualidade até mesmo pro próprio consumo. (9) 
 
eu particularmente, penso muito no que eu vou entregar pro 
outro, o que eu gosto de comer de qualidade (9) 
 
Simplesmente é uma satisfação pessoal. Se vc quiser pôr aí: 
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satisfação pessoal, com a consciência tranqüila de estar 
produzindo um leite de qualidade. Não importa quem vai tomar 
o leite, mas quem tomar, sabe que vai... [...] eu não recebo a 
mais por causa disso, de jeito nenhum. Satisfação pessoal de 
estar produzindo um leite de qualidade. Esperando que um dia, 
às vezes consigo assim uma recompensa por isso. [...] a minha 
consciência tá tranqüila em produzir um leite de qualidade. (11) 
 
hoje no mundo a gente não pode só pensar assim em ganhar, 
ganhar, ganhar. De jeito nenhum. Vc tem que fazer o outro feliz, 
o que tá junto com vc. Ele tem que se sentir bem, tem que tá 
feliz. (11) 
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Eu acho que não vê é nada [de vantagem]. Sei lá, eu acho que 
não vai ver nenhuma. Hoje o produtor preocupa com o preço do 
leite, né? Se o leite tá bom ou tá ruim aí, sei lá, se não tá dando 
qualidade nem nada e o povo não cobrar. Pagando 1,00 pra 
mim aqui, pode levar embora. Leva, vcs faz o que vcs quiser, dá 
pra quem quiser beber e pronto. (4) 
 
Porque não faz nada de melhoria pra gente também, então, o 
produtor hoje não quer saber se tá levando trem lá pra mesa do 
povo, não. Agora, se tivesse ajudando a gente aqui. Não, vamo 
ter asseio. Não vamo pôr água não. Sujou de bosta o balde, 
caiu bosta dentro do leite, não, esse aí joga pros porco e tal. (4) 
 
se ajudasse a gente, aí vc fala: não, vou limpar o peito da vaca, 
vou lavar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou caprichar. (4) 
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O lucro ainda tá ruim. O pagamento pela qualidade, eles não 
respeita muito não. (1) 
 
Eu acho assim, tinha que ser [maior o ganho por qualidade] (2) 
 
Eu acho que até agora não mudou muita coisa não [preço]. Ma 
eu acredito que vai mudar. Vai mudar sim. Eu acho que esse 
leite hoje tinha que ser de 0,80 pra cima. Não podia ser menos. 
(2)  
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implementação do 
PNMQL 

(2) 

[Bonificação por qualidade] não, ainda não. Ainda não ganhou 
nada não. (3) 
 
Não, não, eu não [vi vantagem financeira ainda]. Não pagaram 
[por qualidade] não. Eu tenho que começar a brigar, né? [...] 
pelo preço que eles pagam, aí vc não vê vantagem nisso. (3) 
 
Quer melhorar mas também não melhora no preço aqui pra 
gente. Isso que eu fico bobo de ver, né? Quer melhoria, quer, 
quer que o produtor faz e acontece mas... Então, isso é outra 
coisa também, leite não vale nada [o leite], ainda vou fazer 
investimento de 7.000,00 num tanque pra vender leite a 0,50? 
Uai, tá doido, uai. (4) 
 
Vc fazer investimento num curral desse, gasta mundos e fundos 
e não vai receber de volta. Não tem retorno. Vc pode até ter 
retorno, mas quantos anos vai pra ter retorno? Vc vai comprar 
um tanque de 6.000,00 aí hoje, quanto tempo, quantos litros de 
leite vc tem que tirar por dia pra ele te pagar? (4) 
 
[Pagamento maior por qualidade] Mas isso aí, eles falam isso 
aí, mas isso aí não influencia muito não. Negócio de qualidade 
aí. [...] [o rapaz] ele falou que negócio de qualidade aí, ele falou 
que não adianta não. O negocio é quantidade, ele falou. 
Porque, ele falou, ele melhorou em qualidade, em negocio de 
bactéria, essas coisa, ele melhorou em tudo e ele falou que não 
viu resultado no pagar a mais. Não [recebeu a mais]. (5) 
 
[Lucro] O lucro, por enquanto tá meio devagar ainda, né? Mas 
vai melhorando, né? Mas assim, em vista de uns 3 anos atrás, 
melhorou um pouco. (5) 
 
A desvantagem é só o preço que é ruim mesmo, né? O principal 
é esse, né? O preço tá continuando a mesma coisa. [...] o 
pouquinho de leite que já aumenta, eles já abaixa o preço do 
leite.  (5) 
 
O lucro, em termos de preço do leite, assim, eu acho que isso 
não foi o que tá... [...] mas em termos de preço ainda não foi o 
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que... [...] Ainda não foi tão importante assim. (6) 
 
a cooperativa hoje não me fala quanto que eu ganho mais 
porque o leite é assim ou assado. Não vem [discriminado], 
entendeu? Então não é [pelo lucro da qualidade]. (6) 
 
[Na cooperativa] hoje, não foi a qualidade que tá pesando ali 
nas decisões [de preço pago ao produtor], entende? (6) 
 
[Bonificação por qualidade] Não. [...] [Por qualidade] não, eles 
não costuma pôr bonificação não. Só tem o preço “x” lá e... [...] 
Vem preço da gordura, né, mas a bonificação não. Não vem 
especificando isso aí não. (7) 
 
[Recebe pagamento por qualidade?] Não. [...] a gente costuma 
receber por qualidade, mas eu vejo, eu penso assim, que é uma 
fantasia isso. Porque eles joga o preço do pra baixo, depois 
paga a qualidade pra chegar onde eles quer, entendeu? Não é 
realmente o que tinha que ser feito. [...] eu penso que isso é 
ilusório. (8) 
 
Mas eu ainda não recebi por qualidade de leite não. (8) 
 
[Lucro por qualidade] Não. Hoje não. Pra mim não. Até agora 
não. (8) 
 
Hoje, por exemplo, a Jussara ainda não ofereceu isso pra gente 
[pagamento por qualidade]. (10) 
 
O único problema é o pouco reconhecimento das empresas que 
pega leite. Da empresa com o produtor. De eu tá fazendo 
qualidade e eles não tá reconhecendo. Eu não tô ganhando 
nada. Aquele que tá tirando ainda alí no latão e jogando no 
tanque, que faz aquela coisa, o leite é pior que o meu, ele 
ganha o mesmo tanto que eu. E eu fazendo a qualidade, eu não 
tô ganhando nada a mais do que isso. [...] É um diferencial. 
Então o leite, se eles pagarem 0,10 centavos a mais pela 
qualidade, tá ótimo. É mais do que 10%. Se você pegar hoje 
0,75 centavos, você ganha 10 % a mais. (10) 
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[Pagamento por qualidade] É, [...] eu tô correndo atrás agora 
das empresa que tão reconhecendo isso, né? Então agora eu 
vou sentar com a Jussara, que eu tive proposta de duas: Vocês 
vão me remunerar, fazer isso? Não. Então eu vou pra outra que 
vai reconhecer o meu trabalho, né? (10) 
 
A única desvantagem é do leite não ser valorizado, mais 
valorizado em preço. [...] a desvantagem é o produto não ser 
valorizado, né, como deveria. (11) 
 
Não [recebo a mais por qualidade], de jeito nenhum. Não, o 
Zanetti não paga. De jeito nenhum. [...] Eu não vejo nenhuma 
[vantagem financeira  por] qualidade. (11) 
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Preço menor pela 
pequena quantidade 

produzida 
 

E o meu preço é no mínimo 0,10 centavos a menos. Pela 
quantidade. Vc imagina: 0,10 centavos a menos num litro, isso 
reflete muito. Muito, muito, muito mesmo. [...] Porque o maior, 
não diria prejuízo mas deixar de ganhar, [...] é esses 0,10 
centavos que eu não somo no meu leite. Só porque eu produzo 
pouco. (9) 
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É mais é no tempo mesmo, né? Certas coisa que vc tem que 
fazer, vc perde um certo tempo com mão-de-obra, [...] Agora, 
fazer dipping, um pós-dipping, essas coisa aí, a pessoa perde 
muito mais é pelo tempo, né? Se eu faço uma ordenha 
grosseira aí, eu gasto uma hora e meia, duas hora. Se eu for 
fazer isso, eu vou quase dobrar esse tempo, né? (8) 
 
o tempo [de ordenha que aumenta]. É, porque vc faz isso tudo, 
aí vc põe o leite num tanque comunitário, vc não recebe por 
isso, né? Mas o que é que vc tá perdendo com isso? Vc perdeu 
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implementação do 
PNMQL 

(2) 
 

só o tempo, né? (8) 
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Má qualidade do leite 
do tanque 

comunitário 
 
 
 

o tanque comunitário, ele é, o mesmo tempo que ele é bom 
porque ele ajuda os menos favorecidos, porque senão não tem 
condições, mas na questão da qualidade do leite, o tanque 
comunitário não dá qualidade no leite. Porque mistura tudo e 
um tem uma consciência, o outro não tem. Aí quem põe o leite 
bom lá, mistura com o ruim, fica tudo ruim, né? Infelizmente o 
problema do comunitário é isso. O tanque comunitário eu acho 
ele muito difícil, ele dar qualidade. Porque não é todo mundo 
que tem a mesma consciência. E não adianta, aonde tem dois, 
três, dá problema. (8) 
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Ausência de 
desvantagens ou 

prejuízos 
 

Não, eu não vi. Eu penso assim, eu pra mim só melhorou. [...] 
Teve que gastar sim, teve que gastar, mas ainda é positivo. 
Porque antes era pior. Azedava muito o leite. [...] Agora acabou, 
acabou [o leite não azeda mais]. (2) 
 
Ah, prejuízo eu acho que nenhum. Nem o gasto. Não, isso aí 
não porque... isso aí é um investimento pro futuro, né? [...]Se 
quiser parar tá aí, vc vende e retorna o seu dinheiro de volta. E 
a ordenha mesma coisa. Eu acho que isso daí não é um 
prejuízo.(3) 
 
[Desvantagem] Não. Eu acho que não. (6) 
 
Não, não vejo. Pra pior eu não vejo não. [...] Não vejo não 
[desvantagem]. (7) 
 
nessas mudanças ai, prejuízo financeiro, na questão de 
dinheiro, eu não vejo que deu prejuízo não. (8) 
 
Não [vê desvantagem/prejuízo]. Traz alguns investimentos. Eu 
não diria prejuízo. Mas obriga às vezes vc fazer investimentos. 
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[...] É investimento. Eu não julgo como prejuízo. (9) 
 
Não, desvantagem eu não vejo. (10) 
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tempo a partir de 
investimentos em 

tecnologia 
 

Desocupa mais cedo, não precisa mais de 3 pessoas pra fazer 
a ordenha. (1) 
 
antes de ter piquete nós tratava o gado o ano inteirinho. Não 
tinha folga nem nos domingo. (1) 
 
Tem mais tempo, ah tem. [...] Não ter que cortar capim. Ele 
cortava capim, chegava molhadinho de suor, ainda tinha que 
enfiar aquela cana na picadeira, não tinha tempo pra nada. Saía 
daqui, voltava cortar a tarde. Ai não, era uma tristeza. [...] Era 
aquele capim que tinha aquela poeirinha, eles se cortava... 
Tinha uns paletó grosso e eles colocava isso pra cortar no sol 
quente. Fritava. Agora tem tempo. (1) 
 
Com a ordenha mecânica sobra mais tempo. Não tem nem 
conversa. (1) 
 
Dá pra sair, mas tem o horário, né? [Antes] era pior. Era pior. 
Agora hoje, principalmente com a ordenha, é muito mais rápido, 
né? [...] Demorava umas duas horas e meia, por aí. [...] Agora 
hoje não, vc vai só pondo no latão. É mais fácil. É mudou... isso 
aí mudou muito. E pra melhor, né? Melhorou sim. (2) 
 
Traz [mais qualidade de vida]. Eu tenho mais tempo [...] (4) 
 
[Com a ordenhadeira] ó vc vai ficar por conta do leite e eu vou 
cair pra outro lado. Porque não fica dois amarrado o dia inteiro 
no curral de leite. Um pode sair pra fora. (4) 
 
Então, [a ordenhadeira] vai melhorar muito. Ixi. Porque não vai 
ficar dois amarrado, né? Um sozinho tira leite sábado, domingo. 
Eu falo: não, eu vou sair. Então eu posso sair que ele tira leite 
com a ordenha. [...] Sozinho tira? Tira. Mas demora. Então de 
domingo vc vai ficar aí até tarde? 1 hora, 2 horas tirando leite? 
Não vira nada. (4)  
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É por isso que eu te falo, é tentar melhorar pra ver se 
aumentando a qualidade [ordenhadeira?], aí se uma hora vc 
quiser viajar, fazer uma coisa, vc põe um cara aí uns dia aí e 
deixa uns dias aí e vc vai. Se vc quiser sair, vc pode até sair, 
[...] né? (5) 
 
Os investimentos tentaram também adequar aumento de 
produção com [menor] trabalho. (6) 
 
pro funcionário ou pra gente que trabalha, vc tenta [otimizar o 
tempo]... E a qualidade de vida, é bom vc perceber isso [na 
sobra de tempo] (6) 
 
Sobrou tempo mais pra fazer outras coisas. (9) 
 
[Encurta o tempo de ordenha] Melhorou muito. Nossa! Nem 
compara. Não tem bezerro ao pé. É muito mais rápido. Vc viu, 
em quantos minutos? 40 minutos, 1 hora, ele tira o leite, 
entendeu? Mais qualidade [de vida pro retireiro]. Sobra mais 
tempo. A economia de energia. Tudo isso. (11) 
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Pra qualidade de vida da gente, melhorou. Foi bão. Com o 
tanque, vc não tem hora do caminhão vim, então vc não tem 
aquela preocupação que 07:00h o leite tem que tá tirado [...] Às 
vezes, se tinha dia que tava caindo geada, vc tinha que levantar 
de madrugada, arrumar o que tinha que arrumar pra... chuva, o 
que fosse... (1) 
 
eu e meu irmão, nós levantava 05:00h da manhã, picava o trato 
[...] Agora não, agora tem o tratador, então, eu vou picar cana, 
enche o tratador lá uma vez por dia. [...] Então melhorou 
demais, nossa senhora! (1) 
 
antes, ele nem não vinha aqui, o caminhão. Eu tinha que levar 
lá na encruzilhada em cima. Longe. [...] se tivesse chovendo, 
também vc tava lá molhando, né. (2) 
 
E antes não, vc tinha que ficar lá. [...] se ele quebrasse antes de 
vim cá, eu tinha que ficar lá, né? Ficava lá até ele chegar. 
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Ficava esperando. Então eu ficava esperando. (2) 
 
Porque vc pára aqui a hora que vc quiser, vc almoça, vc faz 
isso, vc faz aquilo, vc quer tirar leite, se quiser vc tira, não quer, 
vc pede pro outro tirar. Não tem erro. Larga aí [o leite no 
tanque], se quiser demorar uma semana, larga isso aí. (4) 
 
vc tinha horário de leiteiro, agora vc não tem. Vc pode falar, se 
vc acabar meia hora ou 1 hora depois, não vai ter problema. 
Nesse ponto é bom sim. (7) 
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de primeiro, antigamente nós só ficava com saldo devedor. Nós 
ficava devendo muito pra cooperativa. Não dava pra pagar as 
contas não. Não dava não. Sempre vinha saldo devedor. Agora 
graças a Deus, [...] acabou, nunca mais. Nunca mais eu fiquei 
devendo pra cooperativa. Não, nunca mais ficou devendo. 
Nunca mais. Paguei o tanque, descontava todo mês, a ordenha 
também foi. (2) 
 
O convênio. [Antes de 2005 tinha convênio] mas sempre ficava 
o saldo devedor na Coonai. Não tinha jeito. Porque não cobria, 
o dinheiro do leite não cobria a dívida lá. Vc pegava a ração, as 
coisas. Agora hoje, não. (2) 
 
nunca mais devendo. Todo mês sobra. Já teve mês de sobrar 
até 5.000,00, por mês. Aquilo que sobrou vc tem que pagar 
posto, pagar... Mas é sobra, é o que sobrou. Pra vc comer. [...] 
isso aí é o que a gente fala que é sobra do leite. (2) 
 
o que gera potencial para qualidade de vida é quando essa 
situação que vc consegue pagar as contas, isso daí é uma 
qualidade de vida. (6) 
 
mas o principal, o que tá no fundo é vc embolsar, ou a 
remuneração pelo trabalho. (6) 
 
vc trabalhar e ser remunerado, e sentir o resultado, né, isso 
justifica. Então essa remuneração pelo trabalho, mesma coisa a 
gente como proprietário ou o próprio funcionário, sentir que ele 
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tem essa importância, enfim, seu trabalho sendo remunerado 
de forma justa. (6) 
 
Claro. Só de saber que tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, que 
tá caminhando, eu acho [que isso é qualidade de vida]. (11) 
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Ah, eu acho que foi. Eu to com mais, assim, mais vontade, né? 
Mais feliz também. Nossa! (3) 
 
como produtor eu tô realizado, assim, porque vc aprende, vc 
aplica, vc vê. (6) 
 
Eu acho que influencia [o leite na qualidade de vida]. Eu acho 
que a vida vem assim sempre passando por uma mudança 
diária, percebendo que precisa ter melhoramento. A mesma 
coisa que precisa ter melhoramento no produto, na produção, a 
gente precisa melhorar a vida da gente. (9) 
 
Sim, com certeza. Prazer pessoal, né, de tá realizando, fazer 
bem feito, né? (10) 
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vc paga o supermercado, vc paga posto, o leite mantém. É pra 
isso que nós tem. O leite toca a propriedade, isso aí toca. Óleo 
diesel, tudo as vacas que agüenta. [As vaca toca o diesel dos] 
café e o delas também, né? Nós trata das vacas para as vacas 
tratar de nós. É uai. (2)  
 
[Carro] deu pra comprar porque vc sabe que todo mês... Paga 
800,00 dela por mês. Porque antes eu não tinha coragem [...] O 
carro é [uma mudança], isso é. (2) 
 
Agora a gente fala que melhorou foi nisso aí, vc pode fazer uma 
conta sabendo que vc poder [pagar]. E antes eu não fazia. 
[Tinha a] D20, há dez anos. Aí troquei nesse daí. Evolução. 
Porque antes eu não faria porque... eu podia até fazer mas vc 
não podia contar com o leite. Tinha que ser de outro lugar, do 
café, de outro. [...] Então eu já fiz a prestação mais ou menos 
no vencimento do leite. Aí pelo menos vc fala: não, hora que 
quitar, fala assim, isso foi as vacas que me deu. É. (2) 
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Eu acredito que sim [consegui muita coisa]. [...] Tem que olhar 
as coisa que a gente tá conseguindo. (3) 
 
era 35 anos trabalhando de funcionário e não tinha nada. Agora 
eu posso ter, eu ainda não paguei [as vacas] mas é minha... se 
eu pagar, amanhã e minha. [...] Eu acredito, eu tenho que 
acreditar que vai dar certo, né? (3) 
 
há tempos pra trás a gente conseguiu tudo nisso. Tudo veio 
disso daqui, né. Porque nós não tem feito outra coisa na vida, 
né? Ah melhorou [a vida depois que começou a tirar leite], eu 
acho. (3) 
 
se vc olhar na planilha no custo operacional, eu fui pra 
Piracicaba, eu paguei e coloquei na planilha operacional do 
leite, né? Eu viajei, meus passeios tem sido isso, fazer curso aí. 
Mas hoje ele paga, se vc for olhar Saveiro, tá escrito Saveiro lá, 
é o meu transporte. O leite paga o meu transporte, as 
manutenções. Isso é o que eu pago de combustível, às vezes 
faço outras coisas. (6) 
 
[Leite gerou mais qualidade de vida] Não. Eu posso dizer assim 
que desde quando eu comecei pra hoje, o que aumentou um 
pouco foi a quantidade de vaca, né? Porque igual eu tô te 
falando, o que eu tô tirando do leite, eu volto pra ele. Então eu 
já tenho bem mais vaca hoje. Então se eu for ver o patrimônio 
do gado, já aumentou, já praticamente dobrou, né? (8) 
 
A casa, o leite ajudou a gente a construir. Isso no longo dos 
anos, o leite ele vem assim, não é fazendo ficar rico ou coisa 
assim, mas ajudando a sobreviver. Ajudou a fazer a casa. (9) 
 
[A casa] tem a ver sim [com o leite]. Eu sempre digo: o leite, eu 
como ele no dia a dia pra me sobrar outra renda, outra atividade 
pra mim fazer o que precisa fazer [...] Eu como o dinheiro de 
leite no dia a dia aqui, é o que me mantém.[...] Então o leite é o 
principal da gente pagar a compra do mês, o combustível, o 
telefone, esse é o giro. [...] o leite [é] um ponto essencial. 
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[Garante] o dia a dia. (9) 
 
[Leite] É mais um seguimento na minhas atividades que eu 
pretendo, hoje eu tenho que ter uma renda, eu tenho que tirar 
uma renda fixa desse leite. Ele tem que pagar alguma coisa da 
minha vida. Porque eu [...] quero melhorar. [...] Então isso daí 
tem que vim me proporcionar. Porque senão não adianta eu 
ficar tendo [trabalho]. (10) 
 
Eu só melhorei ali na ordenha. Ali eu cimentei tudo, tudo, tudo. 
[...] Comprei vacas, comprei o boi. Quer dizer, eu investi no 
plantel. No plantel. [...] Eu sempre investi ali. Na ordenha, na 
compra de animais, agora ultimamente paguei um boi. Eu 
comprei um boi reprodutor. Então, sempre nisso. [...] [O leite] 
proporcionou [esse crescimento]. É claro. Melhorou, nesse 
aspecto, tudo. (11) 
 
[Na vida pessoal] às vezes a gente tira alguma coisa. (11) 
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mas falar: olha lá, comprou um carro zero, comprou isso, 
comprou tantas vacas, comprou tantos bezerros, comprou uma 
casa na cidade, fez um barracão, ladrilhei, fiz telhado, comprei 
picadeira nova, comprei ordenha, comprei isso... comprei nada. 
Quantos anos faz que ele tá ali naquela peleja ali, ó, não tem 
nada. Então é onde que não anima. (4) 
 
ficar rico, eu acho que não fica não. Igual falar: leite daqui uns 
dias o fulano tá rico, leite não dá riqueza não. [...] Você fica bem 
de vida, fica controlado, né? Mas falar: eu vou comprar tantos 
alqueire de terra do vizinho lá, vou comprar tantas cabeça de 
vaca amanhã, vou comprar carro zero, vou comprar trator 
zero... [...] [Do leite] é meio custoso. [...] Então se vc depender 
do leite, vc fala assim: vou fazer isso... óia, é meio custoso. (4) 
 
não evoluiu, não virou nada, entendeu? Mora numa casinha 
velha, lá numa taperinha, não tem condição de falar: eu vou 
arrumar essa casa, vou derrubar essa casa, vou começar outra. 
Queee. (4) 
 
Ainda não, né? [resultado positivo na vida]. (4) 



 

 

232 

 
Ainda não controlou certinho ainda não. Melhorou assim, 
melhorou, um pouquinho melhorou, né? [Carro, casa] Não. Isso 
aí não. Por enquanto não. (5) 
 
Só que eu tô te falando, não tá naquele nível ainda pra você 
poder sair assim, vamo supor, gastando dinheiro aí. (5) 
 
você conhece pouca gente que teve resultado com leite, né? 
Poucos. Resultado assim pouquinho [sim], né, mas o cara 
assim que comprou carro, isso e aquilo, aí não vê ninguém. Só 
do leite não. (5) 
 
Normal. Não [melhorou a qualidade de vida] não, não. Isso aí é 
normal. Isso aí não muda não. (7) 
 
É o básico. O leite, vc não pode fazer graça não. Dá o básico 
mesmo. Ainda isso porque é nós mesmo que faz. É porque, 
como diz o outro, é familiar que faz. Eu com a minha irmã que 
faz. Porque se for pra vc pagar alguém pra fazer, tem que parar. 
Não tem como fazer graça não. [A vida melhorou com o leite] 
não. Dá aquele basiquinho alí, não tem como vc sair fora 
daquilo ali não. Se sair, como diz o outro, vai fazer problema. 
(7) 
 
[Maior qualidade de vida] Não. Eu acho ainda não porque o leite 
exige um certo investimento pra vc ter retorno. [...] Eu acho que 
assim, o leite é um investimento, pra gente que é pequeno, a 
longo prazo. O leite, se eu te falar que o leite me sustenta hoje, 
não sustenta. [...] o leite vai me sustentar mais na frente. Hoje 
ele não me sustenta, o leite não me banca. (8) 
 
eu espero um dia, eu tá sobrevivendo do leite. (8) 
 
pra gente que é pequeno, pra poder tá se garantindo em cima 
do leite, vai um certo tempo. Não tem jeito da noite pro dia vc tá 
conseguindo isso não. (8) 
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Eu tô com problema de saúde, esse cotovelo já desgastou. O 
médico falou que não era pra eu tirar leite nem um dia mais. Eu 
falei: pára com isso, minha vida é essa. Movimentos repetitivos. 
Por movimentos repetitivos. (9) 
 
[Sobre a Márcia] eu entendo a posição dela. É muito cansativo. 
Às vezes ela fala assim [...]  bem, eu gostaria de, à tarde, já 
estar mais tranqüilo, sentar na varanda, jantar mais cedo, 
descansar mais cedo. [...] Os problema [de saúde], a canseira 
da gente. (9) 
 
Márcia – É por causa dos problema dele também, eu tenho dó. 
Eu também, já deu problema por causa de leite. [...] Sempre 
trabalhando com a mão. Dá problema, eu tive que tratar 
também. Doía desse dedo aqui até assim, ó. Teve uma vez que 
eu não fazia assim, tive que ir no médico. Por causa do leite. 
Umas duas vezes. (9) 
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Necessário mudar 

O que eu acho que ainda precisa mudar é a seriedade nas 
cooperativas, que não tem. [...] se isso acontecer, completa o 
nosso patamar. (1) 
 
Ainda tem a desejar ainda, a questão da cooperativa, o 
comprometimento das cooperativas. (1) 
 
Talvez um dia se tiver um sistema que a gente conseguir 
canalizar, é a próxima etapa de investimento. (6) 
 
[Ajustar CCS e CBT de acordo com IN 51] É, isso aí também, 
eu acho que devagar. [...] Mas que eu falo, de peso, que tem 
impacto econômico, seria ter mais vaca de leite dando leite. (6) 
 
vc precisava aumentar mais o leite. A quantidade do leite. Ter 
condições de vc aumentar a quantidade. Isso aí seria bom. [...] 
Poderia [melhorar]. (7) 
 
De imediato, o que eu preciso é do tanque, né? Mas eu tenho a 
intenção de pôr ordenha também, eu quero aumentar o gado. 
(8) 
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Eu ainda penso em fazer um investimento, isso é se eu 
conseguir melhorar quantidade, numa ordenha mecânica. Ajuda 
até na qualidade de vida, por esse problema desse braço. O 
médico até falou assim: compra uma ordenha hoje pra vc tirar 
leite. (9) 
 
eu vejo que o pessoal se preocupa muito procurando fontes 
proteína, de energia, com custo, certo? Então o pessoal tá 
muito ligado nisso. Então isso aí eu tô correndo atrás. (10) 
 
Eu ainda vou arrumar direitinho a ordenha [...] A música. A 
música já tava tudo arrumado, já tá tudo aí. Só falte descer e 
arrumar lá. [...] a caixinha de som. [...] (11)  
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Só vai ficar na produção de leite quem entrar na nova 
tecnologia. (1) 
 
É igual eu falei: ou parte pra tecnologia, e vive com a 
tecnologia, ou vai ter que parar. Não vão conseguir... A pressão 
tá... (1) 
 
só que eu falo: hoje pra vc ficar numa atividade, vc tem que ser 
bão, né? Todas atividades. Tudo. Tem que ser bão. (2) 
 
Ahhh... Se não investir, não [vejo oportunidade no leite]. (4) 
 
É, vc cresce, né [com a atividade leiteira], mas, quer dizer, vai 
tempo, né? E investimento. Vc tem que investir, senão vc não... 
(4) 
 
Se vc fazer tudo certinho, fazer tudo certinho, dá certo sim. (5) 
 
Se todo mundo trabalhasse em cima da qualidade do leite com 
o mesmo pensamento e tentar fazer isso acontecer, eu acho 
que o leite melhorava bem mais sim, viu? E eu tenho certeza 
que isso vai acontecer porque quem não tem essa mentalidade, 
vai ficando pra trás, vai saindo do mercado, vai acabar vendo 
que não adianta, né? (8) 
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Eu vendia leite pra Nestlé, então eu era uma produtora especial. 
Tinha 12. Eles colhiam leite de muitas propriedades, mas eles 
tinham 12 produtores especiais. [...] Eram aqueles que 
atendiam a tudo que, a todas as técnicas, a tudo o que eles 
viam, aceitava, era aberto pra todas as inovações, pras 
orientações, tudo. [...] Então era especial. Eu tinha até uma 
gratificação por causa disso no leite. (11) 
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Porque nós tem capacidade de nunca importar leite. Porque nós 
tem terra, nós tem tudo... nós tem de tudo. Clima. (1) 
 
no Brasil tem área, clima e capacidade. Nossa, gente! Nós que 
é pra país de 1º mundo. Só que os presidente, o governo, não 
deixa nós ser. Porque nós tem terra. (1) 
 
enquanto potencial, o Brasil sempre vai ter isso aí. Tanto que 
eles falam: a média nacional de produção de leite é 4 [litros]. Se 
aumentar 1 litro na produção de leite, dá uma argentina de 
produção. Se aumentar 2 litros, dá uma Nova Zelândia. [...]se vc 
passar e sorrir pra vaca de leite, se vc sorrir pra ela, ela 
aumenta de 4 pra 5 [litros]. Vc não precisa fazer muita coisa. (6) 
 
potencial a gente tem mais que eles [Nova Zelândia]. Tanto que 
eles estão comprando terra aqui, né, por condição de clima, 
uma série de coisas. Eles estão comprando. Enquanto o Brasil, 
enquanto potencial a gente tem (6) 
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Um pouco mais regional, assim né, o leite, ele sempre vai ter 
esse potencial (6) 
 
Mas ela [atividade leiteira] tem esse potencial, né, que a gente 
[sabe]. Como eu já vi outros fazerem, porque eu não vou 
conseguir, né? Tomara que eu consigo.(6) 
 
aqui na nossa região, principalmente nessa parte do município 
de Patrocínio que é beirando a serra, pra cá aqui, o que 
comanda aqui é o leite e o café. [...] aqui a parte de cima do 
município de Patrocínio Paulista, que é de serra, a topografia 
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mudanças? não é adequada pra cultura de cana, o leite e o café aqui é o 
melhor negócio. [...] [Por causa] da topografia da nossa região. 
(9) 
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Valorização e 
incentivo financeiro 

 
 
 
 

Eu gostaria que entrasse lá em cima, no presidente, um homem 
que acordasse pros nossos produtor. (1) 
 
Existe oportunidade, existe. Nossa! Basta nós ter um pouquinho 
mais de valor. Eu não, que eu já to velho, mas os meus filhos, 
meus netos. Falta só reconhecimento ao produtor. Porque o 
produtor sabe produzir, mas não tem reconhecimento. Tanto 
financeiro como reconhecimento mesmo. (1) 
 
Agora a gente fica chateado porque a gente, do modo do outro, 
não tem o valor que... não é? Eu acho que precisa ter mais um 
pouquinho de valorização. Ah tinha que ter, tinha que ter porque 
isso aqui é sofrido, né?  Não é fácil não. Não é fácil. Tem muitos 
que tira leite na mão. (2)  
 
Ah, sei lá, o governo não tá preocupado. [Dificuldade] tem pra 
todos lado, não é só leite não, é tudo, né? Que incentivo que 
tem? Não tem nada. (4) 
 
[Se valorizasse] Ah, ia melhorar. Eu acredito que... Quer dizer, 
ia melhorar muito a vida de muitos produtor. (4) 
 
Eu acho [produtor desvalorizado]. Não tem incentivo, não tem 
nada. Não tem nada, Nossa Senhora da Aparecida. (4) 
 
Igual eu tava falando, precisa da ajuda do governo. (4) 
 
O governo, pra isso aí ele não da bola não [valorização do 
produtor]. (5) 
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Porque a política ela não dá muita bola (5) 
 
Mas não tem o reconhecimento. Não tem valor. É [financeiro]. 
[...] Muito [desvalorizado]. Eu acho que tinha que valorizar mais 
as coisas dos produtores. Porque se tem o incentivo financeiro, 
a pessoa vai querer [crescer], igual eu tô falando, eu queria 
aumenta o leite, mas eu não tenho dinheiro pra aumenta o leite. 
(7) 
 
[Políticos tinham que fazer mais pelo produtor] com certeza, 
com certeza. (7) 
 
[Valorização do produtor] Ah falta. Eu acho que o leite tinha que 
ser olhado com uns olhos melhor, né? Porque vc já pensou se 
todo mundo parar de...  vamo supor, se no Brasil parar com o 
leite e ter que importar leite, quanta gente pobre que não tem 
ai? Que bebe leite. [...] Tinha que ter mais valor sim o leite. (8) 
 
O produtor tá super desvalorizado. Quem poderia mudar isso? 
Quem tem autonomia sobre isso? Eu imagino que “seje” [o 
governo]. [...] É porque, o que se diz: produtor, trabalhador da 
roça. [...] não estudou, talvez não precisa nem cobrar pelo que 
faz (9) 
 
[Desvalorização do produtor] Com certeza. (10) 
 
[Valorização do produtor rural] Não. Não tem [valorização] de 
jeito nenhum. O povo desconhece todo o trabalho que é 
desenvolvido. (11) 
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O produtor tem que gritar [para o governo] e tem que ver um pra 
passar isso pra lá, pra frente, porque é que nem eu falo: tirar 
leite não é brincadeira não. Exige muito. (2) 
 
se juntasse todo mundo, por exemplo, igual vc tá fazendo essa 
pesquisa, juntar todos os produtor, igual, vamo fazer um, sei lá, 
um abaixo assinado, vamo lá no fulano lá e vamo, ou parar de 
produzir leite, por exemplo [...] vamo parar pelo menos um dia. 
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(3) oportunidades (de 
crescimento) futuras a 

partir dessas 
mudanças? 

Só pra dar um jeito de.... Eu paro, o outro não pára, o outro 
pára, o outro não pára. Então, aí vira essa anarquia. É tudo 
[desunido]. [...] Então eu vou sozinho? Eu sozinho não vai virar 
nada lá não, uai. [...] junta lá uma meia dúzia, fala: não, agora 
nós vai mandar pra lá. Uai. Quem sabe resolve. (4) 
 
Falta gritar, né? O povo não grita, fica tudo quieto. Tá ruim, 
ruim, ruim? Não faz nada. [...] ninguém faz nada. Faz nada. 
Ninguém grita. Então é por isso que esse país tá desse jeito 
hoje. Não vira nada. Se vai todo mundo, vai. Se não vai, vai 
meia dúzia. Não vai fazer nada. Não vai dar nem pelota pra nós. 
[...]. (4) 
 
O leite, se pára o leite. Os produtor de São Paulo hoje, fala: 
pára. Não vai mandar leite amanhã, segunda-feira não vai 
mandar leite. Fica aí 2 dias, por exemplo, até zerar esses 
laticínio de leite de saquinho, por exemplo, que é o que 
empacota leite todo dia. O consumidor chegou lá, não tem leite. 
Não tem leite porque? Não, o produtor não tirou leite hoje não. 
[...] Deixa faltar leite lá [nas escolas] um dia, pra molecada 
passar fome, pra vc ver. Uai. (4) 
 
Falta um pouco de cada lado, né? Mais a gente se organizar 
pra tá cobrando e o governo tá achando o caminho pra resolver 
isso também, né? Porque não tem um incentivo, eu vejo, p/ 
produzir leite. (8) 
 
Mas se nós que somos maioria dos fornecedores, pequenos 
produtores que vende pouca quantidade, se sair a maioria [da 
cooperativa/laticínio], aí faz diferença. (9) 
 
nos outros países, agora recentemente, vc viu os protestos na 
França, protesto nesses outros países aqui, ó? O pessoal lá, 
eles param. Pára. E se o governo não der retorno pra eles, eles 
deixam todo mundo na mão. [...]. Tá vendo eles jogando o leite 
tudo na cidade aí? (10) 
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União dos produtores 

rurais brasileiros 
 

Sozinho é difícil. (2) 
 
se juntasse todo mundo[...] juntar todos os produtor, igual, vamo 
fazer [...] um abaixo assinado [...] ou parar de produzir leite, por 
exemplo [...] vamo parar pelo menos um dia. [...] (4) 
 
os produtor também ninguém reuni também, né? Como é que 
vc vai tentar melhorar uma coisa que ninguém é unido pra ir lá 
tentar buscar alguma coisa do governo? (5) 
 
E eu acho que aqui, como o nosso processo de colonização foi 
diferente, eu acho que esse modelo [Nova Zelândia] não serve. 
Porque as coisas aqui, os fazendeiros, eles querem explorar, 
eles tem essa cultura. Porque veio, foi essa colonização, né? 
Explorar tudo o que a terra tem, explorar tudo que o povo tem e 
aí as coisas que são socializantes, elas são mesquinhas aqui. 
(6) 
 
[Desunião dos produtores] como é que vc vai unir? A união é 
difícil nessas hora. É, vc quer sempre ganhar um em cima do 
outro. É, mas isso aí não acontece, né? É difícil acontecer isso 
aí. Ó, passou de uma idéia, aí complicou. [No bolso] aí 
complicou mais ainda. (7) 
 
os produtor de leite não tem uma união. Porque cada categoria 
tem um sindicato, uma coisa que o pessoal briga por aquilo ali, 
né? Na produção de leite não tem isso. (8) 
 
Como não tem um sindicato, não tem um nada pra tá brigando 
por isso, isso fica vago. Falta organização e até mesmo 
interesse. Porque o produtor de leite, ele é muito individualista, 
né? Individualista eu falo na organização, nessa parte mais 
burocrática assim. [...] Mas na hora de resolver os problema 
junto ali, eu acho que falta um pouco disso ainda. (8) 
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[Falta] união de produtores. Tentei isso demais via associação, 
só que é difícil. Desunido, absolutamente desunido. Eu tive 
essa experiência, fui presidente da associação 4 anos, fundei 
um grupo de leite, pra gente vender em nome da associação, 
pra dar volume e a gente conseguir o preço. Funcionou por 
alguns meses. (9) 
 
Ainda que nós somos muito [desorganizados]. (10) 
 
E a classe agrícola hoje é muito desunida. Totalmente 
desunida. Tá melhorando, mas melhorando aos poucos. [...] 
Então o cara quer ser mais do que o outro, quer aparecer mais 
do que o outro, aí... E o produtor continua pagando o pato. (10) 
 
O produtor é muito desunido. A gente não... É difícil vc trabalhar 
assim, entendeu? Assim com entrosamento, troca de 
experiência. [...] Eu vivo indo nas propriedades pra mim 
aprender, ver o que é que é bom, o que é que não é, entendeu? 
E eu estou sempre aberta também a receber, pra receber. 
Trocar. Troca de experiência. Eu tô sempre aberta aqui pra 
receber pessoas, pras pessoas virem, pras pessoas me 
ajudarem. Tô sempre aberta. (11) 
 
não há uma união de classe. Porque se houvesse, haveria um 
movimento e poderia até melhorar. Mas a gente vê lá no Rio 
Grande do Sul, eles se movimentam, eles joga leite fora, faz 
tudo e eu não vejo nenhuma melhora. (11) 
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tá ficando só os velhos na roça, pra cuidar disso aí. (1) 
 
A desvantagem que pode ter nesses investimentos é no futuro 
ficar isso abandonado e os filhos não dar sequencia. Porque 
hoje vc investe, e tudo, e daqui uns anos pode não ter quem vai 
continuar.[...] Então isso pode ficar perdido. Essa é a 
desvantagem que pode ter. O pai empurra o filho pro estudo, 
pra cidade, vai embora. (1) 
 
Porque vc pode ver, né, que tem muito pouca gente na roça né? 
O cara vai indo embora. Filho vai indo embora. Eles não quer 



 

 

241 

mudanças? isso. Porque o pai, ele só quer o melhor pro filho, né? Todos 
pais é assim. Então sempre a gente vê falar que aqui não tem 
futuro. Eu acho isso triste demais, não é? (2) 
 
é doído vc pensar, falar: não, se a minha filha ficar aqui não vai 
ter futuro. Isso é triste demais, né? Porque se uma agricultura 
não tiver futuro, como é que faz? É, uai. Agora, não é a 
verdade? Tudo [vem da roça]. (2) 
 
Ele ajuda [filho] mas ele tem vontade de sair. Tem, ele fala. 
Sempre ele fala. [...] Já, já [muitos meninos já deixaram] (3) 
 
Vc acha que meus filho vai tirar leite? Não vai. Não vai ter 
como. Eu não posso ensinar ele tirar se tem um serviço que ele 
pode ganhar lá [melhor]. É difícil. (7) 
 
[Filho] ele não vai ficar aqui não. [...] ele tá estudando, ele tá 
fazendo uns curso técnico, ele pensa em fazer faculdade. Eu 
acredito que ele não venha, ele, tocar o sítio não. Não digo que 
venda, mas ele, eu acredito que não. [...]eu imagino que ele não 
vá ficar não. Igual eu te falei aquela hora: fora, talvez ele 
consiga a manter mais bem aqui do que ele aqui. Eu, como que 
eu posso expressar, eu não apoiaria ele sair mas eu apóio a 
melhor vida dele. O que tiver melhor pra ele. [...] Agora, eu, pra 
mim, vamo supor, pra mim segurar e falar não precisa de vc 
estudar e coisa e tal, vc tem que ficar na roça. [...] Não vou 
falar. (9) 
 
hoje, eu tenho consciência do seguinte: o padrão de vida que 
eu quero dar pros meus filhos, que eu vivo hoje na cidade, a 
fazenda não dá. Certo? [...] Mas é lógico que eu quero que os 
meus filhos dê continuidade, com certeza. (10) 
 
o cara vê que ele não consegue nada [ficando na roça]. Então 
na cidade, ele consegue comprar a moto dele. Aqui [na roça] 
ele fica meio... (10) 
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mas precisa também dos produtor ter vontade [...] Acha que é 
perder tempo ir atrás de novos conhecimentos. Então precisa 
também dos produtor acordar. (1) 
 
Porque cada vez vai evoluindo. [...] Então vc tem que evoluir, vc 
tem que caçar coisa nova, boa. (1) 
 
Então, e eu acredito sim porque a gente... eu antes, eu achei 
que eu sabia tirar leite. De 5 anos pra cá, eu vi que eu não 
sabia. Aprendi demais, nossa! (2) 
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Porque vc não vê ninguém, vc não vê o governo fazer 
propaganda lá de criança tomando leite em televisão, vc vê? 
Não vê de jeito nenhum. (5) 
 
Eu faço questão de tomar leite porque é o meu produto, é o 
meu negócio e faço isso pra cadeia leiteira. Porque inclusive o 
Artur tava tentando mobilizar... lá nos Estados Unidos tá 
aquelas modelos com bigode branco... mas existe muita 
propaganda pra cerveja e o leite, em termos de [propaganda], 
não existe. [...] Promover o leite. (6) 
 
É a Láctea Brasil, ela tem tentado fazer alguma coisa 
[propaganda]. Isso é muito legal, eu acho, assim de, porque 
teoricamente o brasileiro bebe pouco leite como hábito, né? E 
bebe mais cerveja, bebe mais Coca-cola, não é por questão... é 
puramente cultural, da informação. (6) 
 
Até eu escrevi no comentário no curso que eu fiz, todo mundo 
serve café e num curso de leite, tem que ter leite. Tem que ter 
leite no curso de leite porque, uma que eu gosto e tem que 
valorizar mais o leite. [...] Quando é os congressos que a Itambé 
promove [...], o pessoal vai nesse congresso porque aí fala: ah, 
é o melhor milkbreak, todo mundo fala coffeebreak, café, né? 
Esse, a Itambé faz de leite. Aí tem iogurte, requeijão, tudo. Aí é 
o melhor. Tá vendo, é uma promoção muito grande do leite, né?  
E aí é conhecido pelo milkbreak porque tem o leite gostoso, né? 
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(6) 
 
Eu acho que o queijo, quando ele chega na prateleira, nas suas 
mais diversas modalidades, especialidades, cada queijo tem 
uma maneira de ser feito, os “iorgute”, tudo, eu acho que a 
pessoa, quando ela enxerga o queijo alí, o produto já 
industrializado na prateleira, ela podia remontar lá..., entendeu? 
Como foi? De onde saiu esse leite? Como é o trabalho desse 
povo? Entendeu? Aquele produto é muito valorizado e o nosso 
não é. (11) 
 
O leite não. Leite ninguém fala nada. Eu acho assim, que tinha 
que fazer mais propaganda, falar mais. [...] Eu acho que tinha 
que haver uma conscientização mais da Secretaria da 
Agricultura, procurando fazer esse levantamento, esse trabalho 
[divulgação] (11) 
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o negócio tem que ser é quantidade. Aí tirar mais. Aí vc tem que 
pegar, vc tem que pôr vaca mais melhor de leite e com “menas” 
vaca tirar mais, pra vc poder ganhar mais pelo volume. (5) 
 
Eu acho que em relação ao governo, não adianta vc ficar 
esperando não porque... É o que eu te falei, vc tem que 
melhorar o gado, né? Aumentar a produção do gado pra ir 
contentando com o preço, né? [...] Porque aí você vai tem 
“menas” vaca e mais leite.  (5) 
 
o leite, ele é bonito porque existe um potencial em todas as 
etapas, desde a alimentação, em todos os pontos da atividade 
[...] Porque é tanto ponto que vc pode mexer e conseguir 
resultados diferentes. (6) 
 
Não é o preço. Imagina, vc trabalhar com leite, vc trabalha com 
gente, vc trabalha com animal, vc trabalha com a agricultura, vc 
trabalha com forragem, vc pode mexer em tudo isso e vc fica só 
falando no preço. Em tudo isso, se vc mexer, vc interfere me 
0,02 centavos muitas vezes, 0,10 centavos muita vezes. (6) 
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Não, eu tenho a minha responsabilidade. Vc tem que conhecer 
onde é que tá a... [falha]. E não é o preço do leite. (6) 
 
vc chega na propriedade, tem 5 tratores [...] Então tem uma 
distorção [...] muito grande de conceito. E reclamando de preço 
de leite toda hora. [...] regionalmente eu acho que isso vai 
demorar muito, em termos de conceito pra se mudar. [...] Então 
eu acho que o que falta são esses conceitos.  (6) 
 
a gente costuma dizer que a esperança do pobre é o ano que 
vem, né? O ano que vem melhora, o ano que vem melhora, 
então o leite vai no mesmo rumo, né? Não, vai melhorar, vai 
melhorar. Mas eu acredito que o problema é a mentalidade das 
pessoa mesmo. (8)  
 
é você baratear o custo dele [do leite] na hora de produzir ele. 
Tentar jogar mais pra baixo que puder pra ver se sobra alguma 
coisa. Isso é tudo uma questão que vc tem que trabalhar. Vc 
tem que produzir o leite mais barato possível pra poder tá 
sobrando alguma coisa. [...] O leite, se vc não tiver uma 
administração certinha em cima dele, é facinho pra vc perder ou 
empatar. [Tem que] fazer a parte da gente, né? Reduzir o custo. 
(8) 
 
Então não é esperar que o mercado vá pagar um preço melhor. 
É esperar que nós vamos diminuir os nossos custos e vai ter 
uma produção maior. Então é uma adequação nossa a 
realidade do mercado. Porque hoje é Franca, é Brasil, é todo 
mundo briga. Esses dias mesmo, eu não lembro qual país tava 
jogando leite fora também por causa de preço. Na Europa. 
Então não é um problema nosso. Então nós temos que diminuir 
o custo e tirar o máximo de proveito explorando a propriedade. 
(11) 
 
Reduzir custos. [...] Reduzir custo. E não preocupar com o 
preço que eles vão pagar. Porque realmente ó, leite é pra 
pobre. Tá na cesta básica. Então é o que... então não adianta. 
(11) 
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Porque eles falam assim que cooperativa é que nem saúde, vc 
sente na hora que ela falta. Porque ela dá uma moralizada no 
mercado, assim, o fim lucrativo dela é menor, ela tem uma outra 
postura. E uma cooperativa séria, ela tem impactos, vc que 
estuda economia na agricultura, a cooperativa na região, ela 
exerce uma influência porque ela moraliza. [...] Ela tabela. [...] 
Então a cooperativa serve nesse sentido. Ela baliza os preços, 
os serviços, né? Agora [para o leite], ela é mais fragmentada. 
(6) 
 
Então isso aí [cooperativa séria] faz diferença porque produtor 
rural normalmente, por histórico, ele é mesquinho. É raro os que 
[são conscientes]. Ele quer ganhar, ele quer explorar. Ele quer 
ganhar mais, ele quer pagar menos, ele não vê muito o efeito 
disso. Então aí a cooperativa, ela fica trôpega. (6) 
 
Tanto que, como tudo, tem cooperativas que ganham dinheiro 
lá no sul e que tem um papel muito grande. (6) 
 
eu tenho a cooperativa que eu [participo], mas às vezes eu vou 
nas reuniões, eu fico tão descrente assim, porque realmente é 
muito mal organizada. (6) 
 
Por isso que eu falo, hoje as cooperativa é muito importante pra 
nós. Cooperativa você tem participação no lucro. [...] Isso é 
importantíssimo. É um incentivo, lógico. Eu posso pagar meu 
funcionário melhor, ele vai trabalhar mais motivado, lógico.  (10) 
 
Por isso que eu falo, cooperativa é importantíssimo. Lá [na 
Itália] eles trabalham muito em cooperativa. [...] E o produtor, 
por isso que ele tem uma renda dessas [2 dólares/litro]. 
Incentiva eles com subsidio, porque é melhor eles estarem na 
propriedade do que ele tá na cidade. Escola, transporte, aquela 
coisa toda, né? E ele na propriedade não, ele tá produzindo, tá 
quieto, não tá... (10) 
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E aí eu fico sempre assim: a Colaba, ela tem os defeitos que 
tem, ela, que nem eu tô te falando, essas posturas que não é a 
que... não dá. [...] Eu entro, eu sinto que eu ainda sou [bem-
vindo]. Eu fico com medo de uma [grande], que eu não sei 
quem que é, nada. [...] pelos defeitos que tem, é Batatais. Então 
tem esse lado que talvez se ela me oferecer 0,85, que eu não 
sei se é só pra me chamar. [...] tem esse outro [lado]. Embora 
eu saiba que a cooperativa não tem o futuro que eu gostaria, 
mas tem esse lado que... (6) 
 
eu deixei de comprar vaca mais barata na ESALQ, em qualquer 
lugar. Eu paguei quase 5.000,00 reais numa vaca porque eu 
acreditava que era o melhor rebanho [...] então eu achei o gado 
mais em casa que eu tinha [...] E eu deixei de comprar em 
qualquer lugar do Brasil pra comprar aqui (6) 
 
Eu tento, se eu tenho compromisso com as pessoas que 
trabalham comigo, se eu tenho compromisso com as pessoas 
que eu compro as coisas, que eu tento ser pela idoneidade, eu 
tento ter esse papel que eu acho que é importante, né? Essas 
posturas pontuais que é o que eu procuro, é o que eu posso 
[contribuir com a região]. (6) 
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Tem [futuro], tem. [...] a gente acredita, a gente acredita nisso 
sim (2) 
 
Ah, eu penso num futuro positivo, né. Porque eu acho que a 
gente nunca deve pensar negativo. Eu tenho essa coisa 
comigo. Sempre penso positivo. Então a gente tem que 
acreditar, né? Num futuro melhor. Ah, eu acredito que sim. Se 
Deus quiser, eu tenho fé ainda [que vou crescer com a 
atividade], eu tenho fé. (3) 
 
Se Deus quiser. Ah, mas eu tenho vontade, viu... mas devagar, 
né? A gente tem que subir um degrau de cada vez. Sempre pra 
cima. Não pode dar um passo pra frente e dois pra trás. Eu... 
igual eu te falei, eu nunca penso negativo, eu sempre penso 
positivo. [...] Às vezes eu tô vendo que tá difícil mas eu ainda to 
pensando que vai dar certo. E acaba dando certo mesmo. (3) 
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[Esposa] sabe que daqui uns tempo, daqui uns 5 anos, já vai 
melhorar. Nós vai ter uns trocado pra fazer alguma coisa, né? 
Não vai ficar a vida inteira nessa pindaíba, não. (4) 
 
tem que estar animado, né? Então, quer dizer, vc tem que... é 
novo ainda, né? [...] A gente é novo né? [...] Se desanimar novo 
desse jeito, não dá não. (4) 
 
* eu sou capaz de falar que poucas coisas dão mais que leite, 
desse jeito [organizado], sabe? (6) 
 
pra mim, como atividade, assim, eu acredito, assim, que num 
futuro próximo a gente vai conseguir. Ainda via demorar um 
tempo aí mas a gente vai conseguir. Acredito que a gente vá 
conseguir ter a satisfação profissional. [...] eu acredito que nos 
próximos anos eu consiga. A atividade leite, o potencial dela 
existe. Então pra isso, né, é questão de um pouco de tempo. 
Então particularmente eu tô feliz assim porque eu vejo futuro, 
né? Eu tenho consciência. [...] particularmente eu acredito. (6) 
 
O leite é uma atividade de grandes oportunidades, assim. 
Agora, os fracassos e sucessos tem em tudo, né, na padaria, no 
supermercado. Em qualquer atividade tem gente entrando e 
saindo, né? Os diferenciais são particularidades, né, de cada 
[um]. Normalmente tá relacionado muito a conhecimento, assim. 
Porque tá ligado àquilo da oportunidade, de vc conseguir 
articular [os conhecimentos]. Então, o leite tem [potencial], haja 
vista, [...] esse pessoal que eu tento [acompanhar], que tem 
gente que consegue renda. (6) 
 
* Então por esse lado, não tem coisa melhor. É bão demais. 
Então o leite não é ruim não. O leite é, o que eu tenho visto aí, 
não tem coisa igual o leite. (8) 
 
Sem duvida eu acho que o leite tem futuro sim [...] O leite é 
vocação. Tem gente que mesmo que o leite não dá pra mais 
nada, ele não pára. Ele quer ver o gado ali, que ele tá mexendo. 
Eu, parar não pára não. Mas só que eu quero tirar leite pra 
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ganhar dinheiro, né? [...] a gente junta, une o útil ao agradável, 
né? (8) 
 
eu vejo assim que eu tenho vontade de crescer. [...] eu acho 
que ainda existe possibilidade de aumentar a produção. (9) 
 
* Hoje na parte agrícola [o leite] é uma coisas mais rentáveis. 
[Outros produtores] não tem essa visão, mas porque faz errado, 
né? (10) 
 
* [Leite - altamente rentável em pequena área] Desde que seja 
bem feito, né? Aí sim dá. (10) 
 
Eu acredito que a agricultura sempre vai ser... tanto o leite 
como o café, milho, soja, arroz, apesar de ser ainda pouco 
remunerado, mas vai ser uma coisa assim de futuro, porque a 
população cresce cada vez mais. [...] nós vamo precisar 
produzir mais. E qual é o pais que tem mais condição de 
produzir hoje? O Brasil. Então nós vamos ter um 
reconhecimento isso aí. Vai ter. [...] Se a gente parar de 
produzir, todo mundo desanimar, vira tudo cana, acabou. Então 
eu acho que vai ter um reconhecimento, vai ter que ter. (10) 
 
o pessoal tem procurado o leite pra ter uma renda a mais, pra 
melhorar. Porque tem o café, tem a cana. (10) 
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Eu vejo que vai acabar. Não vejo [futuro], eu não. Eu não vejo. 
Não, eu não vejo pelo desincentivo que eu tô te falando, né? (7) 
 
É, eu acho que não vai aumentar não [o número de produtores 
de leite na região]. (7) 
 
Por isso que eu te falo que vai acabar. É uma atividade muito 
trabalhosa pra pouco valor. Ele ganha valor a hora que ele 
chega lá no mercado. (7) 
 
quanto à preço, à parte financeira, eu acho que ainda há uma 
nebulosidade, assim,  a gente não enxerga nada de 
oportunidade. Eu acho que o Brasil, do jeito que vai, não tem 
jeito. (11) 
 
a única coisa que não vai acontecer, que eu vejo uma 
nebulosidade, é quanto ao preço. Eu não vejo que vai melhorar 
o preço porque leite é comida de pobre e tudo o que você faz 
pra classe menos favorecida, a gente não vê perspectiva de 
melhora de preço. (11) 
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O governo tem que fazer política popular, de povão, né? Isso aí 
mexe em tudo, em preço de cesta básica. [...] alguém tem que 
pagar, e quem ta pagando hoje é a agricultura. (10) 
 
O Lula, por exemplo, ele quer oferecer uma comida de baixo 
preço, né, pra população. [...] infelizmente eu produzo leite que 
é alimento pra pobre. E tudo que é pra pobre não tem valor. 
Isso é uma realidade. Preço, eu não vejo nenhuma perspectiva 
de melhora, não vejo. (11) 
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vc sabe quem ganha mais? As cooperativa. Eu acho que a 
diferença tá na cooperativa. Porque nós vende um leite aqui pra 
cooperativa a 0,55. O saquinho de leite lá é 1,50. O ganho tá é 
na cooperativa. A cooperativa ganha muito. [...] Então, eu acho 
que a diferença é mais na cooperativa. Eles ganha muito, uai. 
Vc vê, nós ganha 0,60 centavos. Ele ganha 1,00... o leite na 
cooperativa tá 1,50. (7) 
 
o leite, enquanto tá na nossa mão, o valor dele é muito baixo. 
Vc vê aqui, ele tá saindo aqui a 0,60 centavos, 0,59, 0,60. No 
mercado ele tá o que? 1,50, mais de 1,50. [...] eu acho que essa 
margem aqui tá muito grande. O consumidor tá pagando 
caríssimo, o produtor tá recebendo pouquíssimo. (9) 
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o que eu vejo que atrapalha um pouco o leite também, vc sabe 
o que é que é? O cara que ele mexe com leite, quando o leite 
fica ruim de preço, que tá lá em baixo, o cara pára. Quando tá 
bom, o cara tem dinheiro, ele começa de novo. Aí é aquele 
derrame de leite no mercado, atrapalha de novo quem tá ali 
sempre. Então isso tem também. Eu vejo que acontece muito 
isso também. Porque a pessoa vê: nossa, o leite melhorou. Vai 
lá e compra um monte, traz um monte de vaca de fora e enche 
o mercado de leite. Aí arruína o leite, eles pára de novo. Aquele 
vai e volta, né? Tem muito isso (8) 
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é o governo que tinha que ajudar mais na questão do, 
principalmente do alimento do leite, que é uma coisa que é um 
alimento básico das criançada tudo ai, né? [...] Praticamente 
uns 0,50, 0,60 centavo ali é imposto. [...] se tivesse um apoio 
melhor nessa parte aí, né? Um apoio melhor do governo. Eu 
acho que a questão do leite, por exemplo, eu acho que tinha 
que ser uma coisa que ao invés do imposto que cobra em cima, 
tinha que ser é subsidiado. (8) 
 
Eu acho que precisava ter uma intervenção maior da política em 
cima do preço. Estabelecer um piso. Na minha opinião, [...]  não 
ter diferencial em quantidade. Porque eles dizem que isso é pra 
estimular a vender mais. Isso desestimula. E todo mundo que 
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vende, gostaria de vender muito. Ninguém tá na atividade pra 
vender pouquinho. Eu tô na atividade, eu tô tirando 30 litros 
mas a minha meta é tirar 200. Eu acho que isso aí desestimula. 
Esses 0,10 centavos que eu perco, serviria pra mim comprar 
um sal melhor, comprar uma ração, comprar, sei lá, um outro 
animal. (9) 
 
Quem manda mais, eles paga melhor. Igual nós manda pouco, 
eles paga menos. Eu acho uma injustiça também isso aí. Muita 
injustiça eu acho. Tinha que ser tudo igual o preço. [...] o preço 
teria que ser igual (9) 
 
[Na Itália] eles lá tem subsídio. Então hoje se a gente tá 
recebendo 0,75 centavos num litro de leite aqui, lá ele recebe 
hoje em torno de praticamente dois dólares por litro, dois 
dólares. E ele tem tudo na propriedade dele, ele tem um trator 
novo, ele tem ensiladeira, ele tem plantadeira, ele tem os fardo 
pra fazer os feno dele, tudo, tudo montadinho. Ordenha, o gado, 
tudo, sabe? Tem uma genética perfeita. E o governo oferece 
isso. (10) 
 
Aqui no Brasil a gente não pede subsídio, a gente só pede um 
preço de garantia. Pra gente saber o que a gente vai produzir e 
por quanto que vai vender. Só isso. Não precisa ter subsídio. 
Não precisa de tudo isso. Só da gente ter um preço garantido. 
[...] Então se tiver preço mínimo 0,90 centavos, ótimo. Aí a 
gente vai. (10) 

 


