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TodD produror
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vez l77ais anil77ais
na l77esl77a area.

Na agropecuana0 terrno produtivicladeestarelacionadoa produ~aoobtida pOT
unidade de area,num espa~ode tempo definido. A produtividade de culturas como a
cana-de-a~ucar,laranja e milho, pOTexemplo, podem seTexpressasda seguinte forma: toneladas/ha/ano,caixas/ha/ano,sacos
ou quilogramas/ha/ano, respectivamente.
Entre os produtores e tecnicos que trabalham na atividade leiteira, ainda e comum
a utiliza~ao da produ~ao pOTvaca em
lacta~ao pOTdia como medida de eficiencia de urn rebanho ou sistemadeprodu~ao,
porem, estefndice pouco ou nada significa
em uma analisetecnico-economica.Na pecuana leiteira a produtividade podera seT
expressaem quilogramas ou litros de leite/
ha/ano. A produtividade e a basede compara~aoentre asatividadesna agropecuana
e a sua determina~aoe vital para saberrnos
se a propriedade estasendoou nao lucrativa.
Muito se tern dito que a cultura canavieira
expulsou a atividade leiteira para regi6es
distantesdos grandescentros de consumo.
Nada mais injusto com uma atividade que
trouxe lucros e produtoresquasefalidos, ou
que apresentavamurn padrao de vida abaixo daquele condizente com volume de ca-

pital imobilizado em terra. A cultura da
cana-de-a~ucarnao expulsounenhumaatividade,apenassinaIizou com a perspectiva
de lucro. A hem da verdade,a responsavel
por essaredu~aona quantidadede produtores de leite, ou como queiram,pela invasaoda cultura canavieira no Estadode Sao
Paulo, foi a baixa produtividade e conseqiientemente,0 pequeno ou nenhum lucro
obtido com a explora~aode vacasleiteiras.
A produtividade das fazendasleiteiras no
Brasil gila em tomo de I.OOOkgde leite/
ha/ano.Considerandourn pre~omedio anuaI do litro de leite tipo C pago ao produtor
R$ 0,22 e urn custo total ( custos fixos +
variaveis) de 60%, ou seja, uma margem
de lucro "irreaI" de 40%, 0 lucro seria da
ordem de R$ 88,OO/ha/ano,
semconsiderar
entretanto,a venda de animais,que em casos de extrema eficiencia e habilidade de
comerciaIiza~aoaumentaria 0 rendimento
bruto em 20%. A maioria dos produtores

1 Eng" Ag... , Dr, EMBRAPA .Centro de Pes.
quisa de Pecuaria do Sudeste,Caixa Postal 339,
Cep: 13560-970-Sao Carlos, Sf, Tel: (0162)727611,Fax: (0162)72-5754.
2Eng" Ag..., Ms, EMBRAP~ .CPPSE
3Eng" Agr", EMBRAPA -CPPSE
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atribuem ao fator preyo, 0 rata de nao obterem lucro na atividade. Se fizermos urn
novo calculo, passandoa pagar ao produtor de leite tipo C, R$ 0,50/litro, e mantida
a mesma margem de lucro (40%), a
lucratividade seriada ordem de R$ 200,001
ha/ano, nao considerandoa venda de ani-

mals.
0 aceno da industria sucro-alcooleira no
sentido de pagar ao dona da terra atraves
do arrendamentode parte ou da totalidade
de sua area,urn valor media equivalente a
15 t de cana/ha/ano,semqualquer despesa,
par urn periodo nao inferior a cinco aDOS,
trouxe uma mudanyana expectativade vida
dessesproprietanos de fazenda. ConsidecaDdo0 preyoda toneladade cana-de-ayucar
a R$ 15,00 ( sarra97), a lucratividade des- Observa-senas fazendas que estao se intensificando, que a ponto de
tas fazendaspassoua serde R$ 225,00/ha/ equilibria economico esta em torno de 8.000 kg de leite/ha/ano."

ana.
Esta renda Ifquida par hectare par ana e
maior que asduassimulayOesanteriormente
efetuadascom a atividade leiteira, mesmo
levando-se em conta as propostas imaginanas de margemde lucro de 40%, ou ainda mais sonhadora,de preyo pago ao produtor de R$ 0,50/litro de leite tipo C ( tabela I). Alem disso, para que os produtores
de leite nao sintam a mellor falta de suas
vacas,ou melhor dizendo,do dinheiro que
literalmente "pingava" mensalmente no
balsa, 0 arrendadorpassoua ofereceruma
outra forma de pagamento -a divisao do
valor total devido, em doze parcelas.
Pode-se alegar que esta produtividade de
1.000kg de leite/ha/ano e a media brasileira, e que a do Estado de Sao Paulo, seria
major. Esteindice e desconhecido,haja vis-

to que ate 0 proprio conceito de produtividade nao e comum a maioria dos produtores e tecnicos, demonstrando 0 carater
amadoristico com que se trata a atividade.
No entanto,se imaginarmos que a produtividade neste Estado e 200% maior que a
do Brasil, ou seja, 3.000kg de leite/ha/ano,
mantendo 0 pre~o medio do litro de leite
tipo C a R$ 0,22 e urn custo total de 80%,
mais proximo da realidade, a renda liquida, sem considerar a comercializa~aode
animais, serade R$ 132,00/ha/ano,abaixo
ainda, do valor recebido pelo arrendatano
de cana -de- a~ucar.
Qual a solu~ao,se mesmo pagandopre~os
irreais pelo litro de leite, ou elevandoa pro-

dutividade em 200%, nao foi possivel atingir uma lucratividade major que 0 arrendamento da propriedade para a cana-de-a~u-

car?
0 produtor de leite passaa se tomar profissional na atividade quando com~a a obter
produtividades elevadas.No exemplo acima, apesarde termos elevado a produtividade em 200%, 0 lucro obtido com 0 leite
nao foi superior ao lucro gerado pelo arrendamentopara a cultura canavieira, porque a basedos caIculos foi a produtividade
brasileira, que e extremamentebaixa e assim sendo, 100 ou 200% de Dada,iraQresultar em Dada. Observa-se nas fazendas
que estao em rasede intensifica~ao,que 0

Tabela

"0

produtor
de leite

do Futuro
devera
acilDa

de t'udOI
ser OlD

excelent'e
agricult'or.. "
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ponto de equilibrio economico esta em torno de 8.000kgde leite/ha/ano.Nessecaso,
considerandoaquelamesmamedia de pre~o do litro de leite tipo C, igual a R$ 0,22 e
lima margem de lucro posslvel de 15%, 0
lucro seria de R$ 264,00/ha/ano( semconsiderar a venda de animais). Com estarentabilidade, 0 produtor iria pensar duas vezesantesde arrendar sua propriedadepara
a usina.
Tome-se pOTexemplo 0 casode urn produtor de leite da regiao de Sao Carlos, que
estaha apenascinco anosna atividade. Sua
produ~aomedia no ano agricola 96/97 foi
de 600 litros tipo C, vendidos a cooperativa, sendoa areatotal da fazendade 12,5 ha
e parcela ocupadacom a atividade leiteira
de 10,Oha,onde todo 0 alimento volumoso
e produzido.
Portanto, sua produtividade em 96/97 foi
de 21.900kg de leite/ha/ano. Considere 0
pre~o do litro de leite recebido a R$ 0,22 e
margem de lucro de apenas10%. Mesmo
assim, 0 lucro obtido foi da ordem de R$
481,80ha/ano.Ele obteve lima renda liquida superior a conseguidapelo proprietano
de terra arrendadapara cana de a~ucar.
Pode-se alegar que as compara~oesneste

IIMeslno

COin vacas de produf;'ao

de leite pode obter
desde que explore

baixa,

produtividades
intensivalnente

texto, tern sido feitas apenascom 0 arrendamento para calla de a~(icare nao com a
cultura da cana-de-a~(icar.Supondo uma
produtividadede lOOtde cana/ha/anocomo
media de cinco cortes, 0 preyo da tonelada
de Callaa R$ 15,00e uma margemde lucro
de 30,00, 0 lucro obtido genade R$ 450,00/

0 produtor
elevadas,
0 solo. II

ha/ano ( tabela 2). A compara~aopode e
deve ser feita com qualquer atividade agri-

cola.
0 componentepre~o e fundamentalpara a
composi~aodo lucro, mas como foi visto,
nao e exclusivo. Supondo urn produtor de
leite do Estado de Sao Paulo com produti-

Tabela 2

Tabela 3
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vidade de 3.000kg/leite/ha/ano( tres vezes
maior que a produtividade leiteira) e margem de lucro de 20% e 0 produtor de Sao
Carlos,com 21.900kgde leite/ha/anoe margem de lucro de 10%, sendo igual 0 pr~o
recebido pelos dois produtores,ou seja,
R$ 0,221itro de leite tipo C e nao considerando a venda de animais em ambosos casos, asrendasIfquidasobtidas seriamde R$
132,00e R$ 481,8O/ha/ano,
respectivamente.
Se ambos reinvidicarem melhorespre~ose
apos muitas negocia~oes,0 pre~o do litro
de leite fosse reajustadoem R$ 0,01, os lucros passariam a ser de R$ 138,00 e R$
503,70ha/ano,respectivamente.Esta simula~aomostra que ganhariamais com 0 reajuste do pre~o do litro de leite, seria 0 produtor com maior produtividade, apesarde
possuir urn custo de produ~ao maior (90
contra 80%) (tabela 3)
Paraseobter produtividadeselevadase necessario ter umrebanho com vacasde pro-

Tanques

du9ao elevada?Nao necessariamente.Suponhamosduas propriedadescom 100 vacas em lacta9ao cada lima, sendo que 0
plantel da propriedade A possui lima media de 20kg de leite diarios par vaca em
lacta9aoe lima fazenda B, com media par
vacaem lacta9aode 8kg de leite difJ.rios.A
produ9ao diaria da fazenda A sera de
2.000kg de leite, enquantoque na fazenda
B, a produ9aodiaria serade 800kg de leite.
Considerandoque estas sao as produ90es
medias difJ.riasdurante 0 ana em cada propriedade, as produ90esanuais de leite serao respectivamente730.000 e 292.000kg
de leite. Se 0 fazendeiro A, utilizar 100ha
para alimentar todo 0 rebanho, sua produtividade serade 7.300kg de leite/ha/ano.Da
mesmaforma, se 0 fazendeiro B, utilizar
25 ha para alimentar todo 0 rebanho, sua
produtividade serade 11.680kgde leite/ha/
ana ( tabela 4).
Isto significa que mesmocom vacasde pro-

Resfriadores

Alta Qualidade -Tecnologia

du~aomais baixa, 0 produtor de leite pode
abler produtividades elevadas,desde que
explore intensivamentea suabase produtiva, ou seja,0 solo. Todo produtor clevetrabalhar incansavelmenteno sentido de recuperara fertilidade do solo,basepara lima
produ~ao vegetal elevada,permitindo que
a fazenda suporte cada vel mais animais
na mesmaarea ( major lota~ao).
Ao longo da implementa~aodo projeto de
intensifica~ao, 0 produtor sentira a necessidadede substituir suasvacas ou parte delas, par animais especializadosna produ~ao leiteira, ou seja, que apresentempersistencia de lacta~aoelevada ( no 102mes
de lacta~ao estejam produzindo 60% da
produ~aoregistrada no pica de produ~ao),
reprodu~ao eficiente ( perfodo de servi~o
individual de no maxima 120dias,para que
a media de todas asvacasnao ultrapasseos
90 dias) e produ~ao de leite acima da media do rebanho.
..~

~:.

de Leite em Ago Inox

Internacional -Produyao

Nacional

Uma marca conhecida mundialmente e
aprovada par mais de 20 anos no Brasil.
Exemplo:Modelo
KW800
KW1000
KW1600
KW2000

Capacidade
Utros
825
1026
1643
2053

Financiamento

Favora~el

Compressor
1,5
2
3
3

Pre~ R$
4.600,00
4.936,00
6.702,00
7.182,00

de 3 a 5 anos

PreQo com Fmte e Instalacao Incluso.

Eugapec
Implementos
Pecuanos
Ltda.
Rod.MalRondon,
Km394-Fones(014)572-1591
.572.1648-572-1049
Fax(014)572-1825
-CEP 16600-000
.Pirajuf-SP
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