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A produção "per capita" de leite no Brasil não cresceu na dé
cada de 80. Tal comportamento exigiu freqüentes importações de pro
dutos liéteos, especialmente em 1986 e em 1989 . Acrescenta-se a is
to que o consumo de leite e derivados, no Brasil, é menos que a me
tade do recomendado pelas entidades que tratam .da nutrição humana. 
Em outras palavras, caso o brasileiro consumisse o que é recomenda
do, o wdéficit" de produção seria muito mais elevado. 

Decompondo-se as fontes de crescimento da produção, verifi
ca-se que o crescimento extensivo a i nda é o principal responsável 
pelo crescimento da produção de leite no Pa is. No periodo 1980-85, 
aumentos de produtividade explicam apenas 19% do crescimento da 
produção de leite, enquanto 81% são explicados pela incorporação de 
novos animais à produção. 

A análise do abastecimento de leite no Brasil mostra, clara
mente, que o modelo de crescimento extensivo não tem mais forç •• 
para aten.der à demanda do Pais. A elevação do preço da terra e de 
salários sinaliza para a necessidade de aumentos na produtividade 
também do setor leiteiro, visto que, em outras atividades agrlco
las, estes sinais já foram captados e serviram de motivo para ex
pressivos ganhos de produtividade. 
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Com certeza, a principal razão a estimular o produtor, em ele
var a sua produtividade, é a possibilidade de aumentar a rentabili
dade de seu negócio. A partir dos argumentos discutidos ~terior
mente, este trabalho tem como objetivo examinar a relaçao entre 
produtividade do rebanho e rentabilidade da produção de leite. 

2 - MB:ooDOLOGD. 

Os dados utilizados neste trabalho são do projeto -Acompanha
mento de Fazendas Tipicas de Produção de Leite", conduzido pela EM
BRAPA através do Centro Nacional de pesquisa de Gado de Leite 
(CNPGÍ.), e pela EMATER-MG, através do escri.tório regional de Juiz 
de Fora-MG. Os dados referem-se ao perlodo de maio-87 a abril-88. 
Este periodo foi dividido em: maio a outubro, considerado perlodo 
da seca ou de entressa'fra e novembro a abril, perlodo das águas ou 
de safra. Os preços foram corrigidos para junho-89, utilizando-se 
como fator de correção o Indice Geral de Preços da Fundação Getú
lio Vargas (IGP-FGV). 

A amostra contém 76 produtores que foram agrupados de acordo 
com a produtividade de seus rebanhos: Baixa Produtividade, até 5 
litros por dia por vaca ordenhada; média produtividade, 5 a 7 li
tros e alta produtividade, mais de 7 litros por vaca. Estes limite. 
foram estabelec,idos de acordo com a realidade da pecuária leiteira 
da região . de Juiz de Fora-MG. 

Os critériós de cálculo de custo de produção de leite são o. 
mesmos utilizados pelo CNPGL em trabalhos desta natureza. Alia do 
mais, tais critêrios foram também utilizados na elaboração da pla
nilna de custo que serve de referência para o Governo administrar o 
preço do leite. 

3 - RBSUL~S E DXSCUSSAo 

Existe significativa associação entre nivel tecnológico e pro
dutividade; isto porque, para alcançar maiores produtividades, há 
necessidade de se adotar níveis tecnológicos mais elevados. A pro
dutividade, pode-se dizer, é a manifestação da tecnologia. Neate 
contexto, ao agrupar os produtores pela produtividade de seus reba
nhos, estâ-s~, implicitamente, agrupando-os pelo nivel ticnológico 
que adotam. 

Na comparação entre nivel tecnológico e rentabilidade, três 
aspectos devem ser considerados: 1) .Deve existir compatibilidade 
entre a tecnologia a ser adotada e o sistema de produção a ser mo
dificado. Por exemplo, o uso de silagem de milho para vacas, carac
teriZado por animais com baixo potencial leiteiro, não é uma tecno
logia apropriad,a a ~ sistema de produção e, portanto, não deverá 
contribui~ para reduçao do custo de produção. 2) O indicador apro
~i~do para avaliar eficiência econômica é o custo total por litro 
àe le~te proquziqo. t mais vantajoso gastar Ncz$250,00 e prodUZir 
1000 litros (Ncz$O,25/l), do que gastar Ncz$150,00 e ~oduzir 500 
litros (Ncz$O, 30/1). 3) O cálculo correto do custo total de produ
ção inclui os cus~os variâveis e custos fixos. Portanto, não se de
ve f~zer co~paraçoes entre tecnologia e custo, utilizando-se apenas 
Os custos vari~veis. 

Os d~dos apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3 mostram que o custo 
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total/litro reduz, significativamente, com o aumento da produtivi
dade do rebanho, tanto na safra quanto na entressafra. Aumentos na 
produtividade implicam, em geral, em aumentos na quantidade produ
zida que, por sua vez, contr i buem para reduzir os custos fixos uni
tários. Isto significa que a princi pal força a puxar para baixo o 
custo total/litro, à medida que aumenta a produtividade, é o custo 
fixo/litro. 

Tanto nas águas (Tabela 2) quanto na média anual (Tabela 3) 
não existem diferenças significativas entre os custos dos grupos de 
baixa e de média produtividade. Entretanto, em todos os perlodos 
existem diferenças significativas entre os custos dos grupos de mé
dia e de alta produtividade. Tais resultados refletem a dificuldade 
de se encontrar tecnologias eficientes, do ponto de vista econômi
co, para faixas intermediárias de produtividade. 

A comparação entre os custos dos grupos extremos mostra que a 
diferença é maior na safra do que na entressafra. O grupo de baixa 
produtividade, na safra, tem custo 41% maior do que o de alta pro
dutividade. E o grupo de baixa produtiv idade, na entressafra, tem 
custo 23\ maior do que o de alta produtividade. 

4 - CONCLUS~ 

Os resultados apres~ntados e discutidos neste trabalho permi
tem as seguintes conclusões: 1) o produtor de leite aumenta, signi
ficativamente, sua renda, à medida que aumenta a produtividade de 
seu rebanho. 2) Não é vantajoso para o produtor ficar no grupo de 
média produtividade. Para se beneficiar de reduções significativas 
no custo/litro, ele deve chegar ao grupo de .alta produtividade. 3) 
Como corolÁrio da conclusão anterior, os resultados deste trabalho 
indicam que, do ponto de vista econômico, os produtores devem obje
tivar posições extremas em termos de produtividade e de tecnologia. 
Em outras palavras, não é vantagem passar de baixa para média pro
dutividade, visto que esta passagem implica em riscos, que não se
rão compensados com reduções no custo/lit.ro. 4) Comparações entre 
custo e tecnolo~ia devem ser feitos por perlodo de safra e entres
safra e para a media anual, em razão das diferenças de ganhos nos 
perlodos. 5) As vantagens de aumentos de produtividade, tanto do 
ponto de vista social quanto pr ivado, recomendam a adoção de medi
das que viabilizam tais ganhos. Uma das principais medidas neste 
sentido diz respeito a uma politica de preço de leite que garanta 
maior estabilidade de renda ao produtor e que beneficie os autênti
cos produtores de leite. 
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TABELA 1 - Média do Custo ~e Produção de Leite na Zona da MAta-JlQ, 
no periodo das aguas. Dados corrigidos para agosto/89. 

PRODUTIVIDADE DO REBANHO 
(litros/vaca ordenhada/dia' NcZ$/t* 

Até 5 a 0,77b 
5 - 7 0,66c Mais de 7 0,55 

FONTE: bdiRAPA - CNPGL 
*Letras diferença. indicam diferentes significativas no teste de 

médias ao nivel de 5\. 

TABELA 2 - Média do Custo de Produção de Leite da Zona da Mata-IG, 
no periodo da seca. Dados corrigidos para agosto/89. 

PRODUTIVIDADE DO REBANHO 
(litros/vaca ordenhada/dia' Ncz$/l* 

Até 5 a 0,90 a 5 - 7 0,88 b MAis de 7 0,73 
PôN'!i: EMBRAPA - CNPGL 
*Letras diferentes indicam diferenças significativas no teste de 
médias ao nivel de 5\. 

TABELA 3 - Média Anual do Custo de Produção de Leite na Zona da NA-
ta-MG. Dados corrigidos para agosto/89. 

PRODUTIVIDADE DO REBANHO 
(litros/vaca ordenhada/dia) Ncz$/l* 

Atê5 a 0,83a 5 - 7 O,77b .. Mais de 7 0,64 
MiHi: kABRXPA - CNPGL 
*Letras diferentes indicam 
médias no nlvel de 5\. 

diferenças significativas no teste de 
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