
 
 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFCH 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 BLOQUEIOS E POSSIBILIDADES PARA O SURGIMENTO DE ESPAÇOS INO-

VATIVOS PERIFÉRICOS: O CASO DO SETOR LEITEIRO NA REGIÃO DE GA-

RANHUNS/PERNAMBUCO.      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECIFE/PE – 2012 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFCH 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

  

 

BLOQUEIOS E POSSIBILIDADES PARA O SURGIMENTO DE ESPAÇOS INO-

VATIVOS PERIFÉRICOS: O CASO DO SETOR LEITEIRO NA REGIÃO DE GA-

RANHUNS/PERNAMBUCO.  

 

 

 

 

 

                                                          Tese apresentada por Ericê Correia 

                                                          ao Profº Drº Alcindo José de Sá no 

                                                          Programa de Pós Graduação      em 

                                                          Geografia da Universidade Federal 

                                                          de Pernambuco - UFPE.        

                                                               

                                                                 .                                              

 

 

 

 

 

 

RECIFE/PE – 2012 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecária, Divonete Tenório Ferraz Gominho, CRB4-985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

C824b Correia, Ericê 
       Bloqueios e possibilidades para o surgimento de espaços  inovativos periféri-
cos: o caso do setor leiteiro na região de Garanhuns/ Pernambuco / Ericê Correia. – 
Recife: O autor, 2012. 

                         210 folhas : il. ; 30 cm. 
 
Orientador: Prof. Dr. Alcindo José de Sá  
Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de 

Pós -Graduação em Geografia, 2012.  
Inclui bibliografia e anexos. 
 

1.  Geografia. 2. Leite – Produção. 3. Inovações tecnológicas.  4. Garanhuns    
(PE).  I. Sá, Alcindo José de. (Orientador).  II. Titulo. 

 

 910 (22.ed.)                                                    UFPE(BCFCH2012-05) 

   

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE/PE – 2012 



 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

“Pessoas inteligentes falam de idéias, pessoas comuns falam de eventos e pessoas 

medíocres falam de outras pessoas”. 

                                                    Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todas as pessoas que de forma direta e ou indireta contribuí-

ram para que esse projeto fosse realizado por idéias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimentos 

 

       

A minha família pela paciência em entender a minha ausência. 

 

Ao meu falecido pai, que vê o meu sonho e o dele se concretizar. 

 

Ao meu filho Breno, pela privação de não me ter nos finais de semanas. 

 

Em especial ao meu orientador, o professor Dr° Alcindo Sá, pelo resgate de idéias, 

confiança, amizade,  extrema competência na arte de orientar e no trato com as pes-

soas.     

 

Ao professor Drº Jan Bitoun do Programa de Pós Graduação de Mestrado e Douto-

rado da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, por transformar situações 

complexas numa oportunidade de ensinar. 

 

A professora Drª Ana Cristina Fernandes do Programa de Pós Graduação de Mes-

trado e Doutorado da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, pelo conteúdo 

das informações repassadas. 

 

Ao professor Drº Paulo Sérgio Costa Farias, da Universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG pela ajuda no desenvolver a visão geográfica conceitual. 

 

Ao SEBRAE de Garanhuns/Pernambuco nas pessoas de Ana Cláudia Mendonça, 

Moshé Dayan e Givaldo Pereira, por esclarecimentos fundamentais sobre o setor 

leiteiro de Garanhuns/PE. 

 

Aos meus colegas da Geografia: Geraldo, Keilla, Priscila, Fernando, Saulo, Geane, 

na troca de conhecimento no GRITT e nos corredores da UFPE. 

 

A todos citados, meu muito obrigado, muito obrigado! 



 
 

SUMÁRIO 

 

Listas de Figuras  

Listas de Mapas 

Listas de Quadros 

Listas de Tabelas  

Resumo 

Abstract 

Resumen 

 

Introdução ...................................................................................................................18 

Capítulo 1. - Questões globais e locais, como espaços de fatos geográficos num sis-

tema de inovação. O sistema de produção de leite em Garanhuns de Pernambuco  ..31 

     1.1. A produção de leite no Mundo e no Brasil – as escalas e suas di-

mensões geográficas  ..................................................................................40 

                   1.2.  O sistema de inovação na relação com a cadeia produtiva do leite 

como meio “técnico – cientifico – informacional ” ....................................................48 

                   1.3. Cadeia produtiva e a lógica da produção de leite: do global ao  

local na definição dos espaços no Brasil, Nordeste e em Pernambuco  .....................51 

                   1.3.1. Estrutura da cadeia produtiva do leite – espaços de  

relações produtivas  ................................................................................................ 54 
                   1.3.2 Análise do desenvolvimento da cadeia produtiva de leite no Brasil 

como meio técnico-cientifico-informacional .............................................................61 

 

Capítulo 2. - O leite no Brasil e na região Nordeste do Brasil em Pernambuco co-
mo construção de espaço produtivo  .......................................................................68 

                  2.1. O Estado de Pernambuco na produção de leite – a escala mesorregio-

nal numa expansão  geográfica: espaço-tempo  .........................................................81 

                      2.1.1. Linha do Tempo na Pecuária Pernambucana. ..............................89 

                  2.1.2. Cadeia Produtiva do leite em Garanhuns – a estrutura na  

dinâmica espacial  .................................................................................................101 

 



 
 

   Capítulo 3. – Os limites e possibilidades à construção de sistema de inovação local  

em Garanhuns /Pernambuco .....................................................................................107 

                  3.1. Interpretação e análises de Pesquisa de Campo - dados do SEBRAE, 

2007 e autor da tese, 2008. Indicadores da produção de leite na área da  

pesquisa .................................................................................................................109 

                   3.2. Entrevista com o especialista – uma visão sobre as condicionantes 

estruturais do segmento de leite em Garanhuns – Pernambuco...............................148 

               3.3. O grau de especialização (Q.L – Quociente Locacional) produtiva da 
região e sua relação com um sistema de inovação local .......................................152 

 

Capítulo 4. – Características dos atores constitutivos do sistema de inovação regio-

nal/local de Garanhuns–Pernambuco  ......................................................................162 

                4.1. Bloqueios e possibilidades para o surgimento de um sistema de 

Inovação na região de Garanhuns - Pernambuco  .................................................173 

 

Conclusão  ................................................................................................................178 

 

Bibliografia. 

Anexos: 

1) Questionário de levantamento sócio – produtivo das empresas produtoras e ou 
distribuidoras de leite no Agreste Meridional de Pernambuco – Região de Gara-
nhuns. 

2) Questionário de entrevista com especialista. 

3) Cobertura fotográfica das fazendas produtoras de leite das regiões do Vale 

do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns/PE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Listas de Figuras, Mapas, Quadros e Tabelas  

 

Figuras                                                                                                                                 Pag 

 

Figura 1. Principais Bacias Leiteiras do Brasil ..........................................................34 

Figura 2. Espaço Regional da Pesquisa  .....................................................................36 

Figura 3. Cadeia Produtiva do Leite  ..........................................................................54 

Figura 4. Layout dos Engenhos de Produção de Leite  ..............................................83 

Figura 5. Cadeia Produtiva do Leite em Garanhuns – Logística  .............................105  

Figura 6.Estruturação do Sistema Imaturo de Inovação Local – Região de Garanhuns 

– Atores dos Processos  ............................................................................................169 

 

                                                                                                                                                    

Mapas                                                                                                                             _Pag  

 

Mapa 1. Concentração Espacial da Produção de Leite no Agreste Pernambucano  ..97 

Mapa 2. Especialização e Concentração Espacial de Produtores de Leite dos  

                Municípios do Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de   

                Garanhuns, através Quociente Locacional – Q.L/Microrregião do Agreste  

                 Meridional de Pernambuco  .....................................................................158 

Mapa 3. Especialização e Concentração Espacial de Produtores de Leite do  

                Município da Região do Vale do Ipanema, através Quociente Locacional  

                 Q.L/Micorregião do Agreste Meridional de Pernambuco .......................159 

Mapa 4. Especialização e Concentração Espacial de Produtores de Leite do  

                Município da Região do Vale do Ipojuca, através Quociente Locacional  

                 Q.L/Micorregião do Agreste Meridional de Pernambuco .......................160 

Mapa 5. Especialização e Concentração Espacial de Produtores de Leite do  

                Município da Região Serrana de Garanhuns, através Quociente  

                Locacional – Q.L/Micorregião do Agreste Meridional de                  

                 Pernambuco .............................................................................................161 

 



 
 

Quadros                                                                                                                   Pag 

 

Quadro 1. Evolução da pecuária de leite nas quatro principais regiões brasileiras e  

                  em seus respectivos Estados, no período de 1990 – 2000 ........................35  

Quadro 2. Maiores produtores de leite em 2006 ........................................................40 

Quadro 3. Participação dos Continentes – 2006 .........................................................42 

Quadro 4. Países com as maiores produtividades em 2005 ........................................43  

Quadro 5. Comparativo Internacional – 2005 ............................................................45  

Quadro 6. Consumo per capita de leite fluido em 2006 ............................................46 

Quadro 7. Brasil e Regiões Geográficas - Produção de Leite de Vaca (mil litros) 

                  Ano 1996 e Ano 2006 ...............................................................................69  

Quadro 8. Distribuição Espacial - percentual da produção de leite no Brasil. Ano 

1996 – Ano 2006 ........................................................................................................70 

 Quadro 9. Brasil e Regiões Geográficas. Efetivo de Animais – Bovinos (cabeças) 

                 Ano 1996 e Ano 2006 ................................................................................73 

Quadro 10. Brasil e Regiões Geográficas. Número de Estabelecimentos  

   Agropecuários – Espécie de Efetivos Bovinos. Ano 1996 e Ano 2006 ..................73  

Quadro 11. Distribuição Espacial - percentual da produção de leite no Brasil em    

   2006 e taxa anual de crescimento da produção, de 1996 a 2006 .....................75 

Quadro 12. Maiores empresas de laticínios no Brasil – 2006 ....................................76 

Quadro 13. Distribuição da produção de leite no Brasil nos mercados formal e   

   informal e no autoconsumo na fazenda, de 2000 a 2005 .....................................77 

Quadro14. Destino da produção de leite no Brasil em 2006 ......................................78  

Quadro 15. Produção, import., export. e consumo de leite no Brasil, 1990-2007 .....79  

Quadro 16. Municípios Produtores de Leite em Pernambuco....................................84  

Quadro 17. Produção de leite em Pernambuco – 1974 a 2006. Var. Anual (%) ........92  

Quadro 18. Produção de Leite por Microrregião Geográfica em Pernambuco........  95 

Quadro 19. Produção de origem animal nos Municípios de Amostra da Pesquisa  ...99  

Quadro 20. Amostra da Pesquisa, em 2008 ..............................................................110  

Quadro 21. Distribuição percentual da amostra dos produtores entrevist Região  

do Agreste Meridional, segundo estratos de produção de leite e Divisão  



 
 

homogênea de municípios (5 municípios/ região), em 2008 (%) .............................111 

Quadro 22. Origem dos entrevistados nas regiões da amostra, segundo os  

estratos de produção de leite, em 2008 (%) ..............................................................112  

Quadro 23. Freqüência da residência dos entrevistados, nas regiões da amostra,  

segundo estratos de produção de leite, em 2008 ......................................................112  

Quadro 24. Atividade Principal, Idade, Escolaridade e Tempo de Produtor de 

acordo com estrato de produção de leite, nas regiões da amostra, em 2008 ............113 

Quadro 25. Freqüência de procedimentos relativos à mão-de-obra permanente  

contratada pelos entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de  

produção de leite, em 2008 (%) ................................................................................114  

Quadro 26. Áreas utilizadas pelos entrevistados nas regiões da amostra, segundo        

estratos de produção de leite, em 2008 (ha) .............................................................115 

Quadro 27. Número de unidades-animal (UA) do rebanho leiteiro dos  

entrevistados nas regiões da amostra, segundo estratos de  

produção de leite, em 2008 .......................................................................................116 

Quadro 28. Produção média no inverno e na seca, nas regiões da amostra,  

segundo estratos de produção de leite, em 2008 (litros/dia).....................................116  

Quadro 29. Distribuição do número de produtores entrevistados e de suas produções  

de leite, nas regiões da amostra, estratos de produção de leite, em 2008 (%) ..........117  

Quadro 30. Produção de leite dos entrevistados, nas regiões da amostra, segundo  

estratos de produção de leite, em 2008 (litros/dia) ...................................................118 

Quadro 31. Produção de leite/vaca em lactação e produção/total de vacas dos  

entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 

2007 (litros/dia) ........................................................................................................119  

Quadro 32. Produção anual de leite por área utilizada pela atividade leiteira dos  

entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 

2008 (litros/há) .........................................................................................................119  

Quadro 33. Faturamento, Custos Totais Mensais, Preço Médio e Investimentos,  

nas regiões da amostra, segundo estratos da produção de leite, 2008 ......................120 

Quadro 34. Distribuição do capital investido pelos entrevistados, nas regiões da  

amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2008 (%) .................................121  



 
 

Quadro 35. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados        

que produziram, em média, 50 litros/dia em 2007, nas regiões de amostra  ...........122  

Quadro 36. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos  

entrevistados que produziram, em média, 50 a 100 litros/dia em 2007, nas  

regiões da amostra  ...................................................................................................123 

Quadro 37. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos  

entrevistados que produziram, em média, 100 a 200 litros/dia em 2007,  

nas regiões da amostra  .............................................................................................125  

Quadro 38. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos 

 entrevistados que produziram, em média, 200 a 500 litros/dia em 2007,  

 nas regiões da amostra  ...........................................................................................126  

Quadro 39. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos  

entrevistados que produziram, em média, mais de 500 litros/dia em 2007, nas regi-

ões da amostra  ........................................................................................................128 

Quadro 40. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros da média de  

Pernambuco, em 2007 ..............................................................................................129  

Quadro 41. Preço e custos unitários do leite dos entrevistados, nas regiões da  amos-

tra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (R$/litro) ................................131  

Quadro 42. Resumo das rendas e dos custos da atividade leiteira dos  

entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 

2007 (R$/ano)  ..........................................................................................................132 

Quadro 43. Margens e lucro da atividade leiteira dos entrevistados, nas regiões da  

amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (R$/ano) ..............................133  

Quadro 44. Taxas de remuneração do capital investido pelos entrevistados, em  

regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (% ao ano) ....135  

Quadro 45. Número de clientes, número de fornecedores, entrega diária do leite, nas  

regiões de amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007(Quant.) ...............136 

Quadro 46. Percentual de entrega diária, trabalho c/ cooperativa, realiza propaganda,    

nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (%) ...............137  

Quadro 47. Freqüência dos entrevistados em relação ao número de dias em que o 

leite era enviado ao laticínio, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção 

de leite, 2007 (%)......................................................................................................137 



 
 

48. Freqüência dos entrevistados que possuíam energia elétrica que permitia instala-

ção do tanque de expansão, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção 

de leite, em 2007 (%)............................................................................................... 138 

Quadro 49. Freqüência com que a estrada que dava acesso à propriedade permitia a  

passagem do caminhão, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de 

leite, em 2007 (%) ....................................................................................................139 

Quadro 50. Freqüência de uso de sistema de ordenha, nas regiões da amostra,  

segundo estrato de produção, 2007 (%) ...................................................................139  

Quadro 51. Tempo gasto entre o final da ordenha e a chegada do leite ao laticínio, 

nas  regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (%) ..............140  

Quadro 52. Freqüência dos entrevistados cujo leite estava sendo avaliado por                 

qualidade, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite,  

2007 (%) ...................................................................................................................140  

Quadro 53. Freqüência dos entrevistados que recebiam relatório sobre avaliação da  

qualidade, em Pernambuco, segundo estratos de produção de leite, 2007(%) .........141 

Quadro 54. Freqüência de controles escritos ou feitos pelos entrevistados em  

microcomputadores, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite,  

em 2007 (%) .............................................................................................................142  

Quadro 55. Freqüência de realização de metas pelos entrevistados, nas regiões da  

mostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%)...................................142 

Quadro 56. Freqüência da principal fonte de informação do entrevistado sobre pro-

dução de leite, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite,  

em 2007 (%) .............................................................................................................143  

Quadro 57. Freqüência de participação do entrevistado em algum treinamento nas   

regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%) ...............144  

Quadro 58. Freqüência dos temas abordados no treinamento do entrevistado, nas  

regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%) ...............144 

Quadro 59. Freqüência de carência de informação, segundo os entrevistados, nas      

 regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%) ..............145  

Quadro 60. Grau de importância considerado pelos entrevistados, nas regiões da  

amostra, em 2008 ......................................................................................................145 

Quadro 61. Média do capital investido pelos entrevistados em Pernambuco,  



 
 

segundo estratos de produção de leite, em 2007 ......................................................147  

Quadro 62. Demonstrativo do Quociente Locacional por Região da Pesquisa  .......154  

Quadro 63. Demonstrativo do Quociente Locacional por Município da Pesquisa no  

Vale do Ipanema – Agreste Pernambucano  .............................................................155 

Quadro 64. Demonstrativo do Quociente Locacional por Município da Pesquisa no  

Vale do Ipojuca – Agreste Pernambucano  ..............................................................156  

Quadro 65.  Demonstrativo do Quociente Locacional por Município da Pesquisa na  

Região Serrana de Garanhuns – Agreste Pernambucano  ........................................156  

Quadro 66. Síntese da Matriz dos Bloqueios e Possibilidades de Inovação do  

segmento do Leite em Garanhuns/PE – 2008  ..........................................................174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumo 

 

 

Esta tese reflete a preocupação com a questão do desenvolvimento regional e local, a 

partir da perspectiva da existência de um processo inovativo (novas formas de atua-

ção) nas atividades tecnológicas desenvolvidas em regiões periféricas. Assim, toma-

se como referência para a pesquisa a região de Garanhuns/Pernambuco e quinze mu-

nicípios do seu entorno, considerada periférica na produção de leite na realidade do 

Brasil. Vale ressaltar que esse conceber Garanhuns/Pernambuco, como “região peri-

férica”, na produção do leite, se dá diante dos resultados de baixa produção e produ-

tividade, comparados a região nordeste e com os maiores centros produtores de leite 

no Brasil, não obstante ser uma atividade econômica de vital importância para o de-

senvolvimento local e regional. Preocupa-se em verificar o contexto de uma região e 

áreas, consideradas “periféricas”, analisando o desenvolvimento local, através da 

aplicação da inovação tecnológica. Considera-se, também, nessa tese o conceito de 

“regiões periféricas”, como sendo locais que receberam pouco ou nenhum investi-

mento para o desenvolvimento tecnológico, além de que apresentam baixos índices 

de desenvolvimento sócio-econômico (nível de escolaridade, IDH, renda per capta, 

índice de industrialização, comércio exterior, consumo interno, entre outros). 

 

Palavras – Chaves: Região, Inovação, Periferia, Leite, Garanhuns/Pernambuco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 

This thesis reflects the concern with the issue of regional and local development, 

from the perspective to the occurrence of innovative processes and activities in 

backward regions. The study focuses on the cow milk producing region of Garan-

huns/Pernambuco and fifteen counties in its surroundings, a peripheral location 

among other milk producers in Brazil. Garanhuns is considered as periphery not only 

regarding the country’s greatest producing regions but also the Northeast’s, in terms 

of both production and productivity, although milk production is an economic activi-

ty of vital importance for its local and regional development. The study departs from 

the observation that economic and regional development and technological innova-

tion show strong correlation and are also closely connected with the region historical 

background. Local development is thus examined by investigating the existence of 

local innovation capabilities. Peripheral areas can thus be conceived as places where 

investment in technological progress is small or absent, levels of social indicators are 

deficient (particularly formal education and training, professional skills, absorption 

capacity and human development, among others), and education and innovation 

equipments and infrastructure are scarce, leading to economic stagnation and low 

quality of life for the majority of the population. 

 

 

Keywords - Region, Innovation, Periphery, Milk, Garanhuns/Pernambuco.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

 

 

En esta tesis se refleja la preocupación por el tema del desarrollo regional y local, 

desde la perspectiva de la existencia de un proceso innovador (nuevas formas de 

acción prolongada) en las actividades tecnológicas desarrolladas en las zonas perifé-

ricas. Por lo tanto, tomando como referencia de los Garanhuns búsqueda re-

gión/Pernambuco y quince municipios en su entorno, considerada periférica en la 

producción de leche en la realidad de Brasil. Tenga en cuenta que este diseño Garan-

huns / Pernambuco, como "zona periférica", en la producción de leche, se produce 

antes de que el resultado de la baja producción y productividad, en comparación con 

el noreste y los centros más grandes para los productores de leche en Brasil, a pesar 

de ser un la actividad económica vital para el desarrollo local y regional. Manifiesta 

su preocupación al comprobar el contexto de una región y un área considerada "pe-

riférica", analizando el desarrollo local a través de la aplicación de la innovación 

tecnológica. Es también en esta tesis el concepto de "regiones periféricas", como los 

sitios que han recibido poca o ninguna inversión en el desarrollo de la tecnología, y 

que tienen bajos niveles de desarrollo socio-económico (nivel de educación, el IDH, 

los ingresos por cápita, el grado de industrialización, el comercio exterior, el consu 

mo interno, entre otros).  

 

 

Palabras - Clave: Región, la Innovación, la Periferia, la leche, Garan-

huns/Pernambuco. 
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Introdução. 

 

          A Geografia analisa o espaço geográfico. Para isso considera os aspectos técnicos e sociais 

existentes, a partir “de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza a sua vida e, 

ao mesmo tempo, cria espaço” (Santos, 1996, p.15). Nesse sentido são criados vários tipos de 

espaços como o espaço técnico, cientifico, social, informacional, histórico e inovador. O espaço 

inovador (considerado como conteúdo denso em formas e funções "técnicas-científico-

informacionais"1) reflete os aspectos de mudanças e transformações efetivas ocorridas na socie-

dade, através da escala do tempo, e representa um sedimentado processo nos quais os fatores so-

ciais associados aos sistemas técnicos concebidos agem na realidade do rastro de sua constituí-

ção.  

          Há assim a criação de novos espaços, ocorrendo seja numa escala de materialidade e ou 

virtualidade, processos dinâmicos constituído-se, caracterizados por “diversas densidades de ob-

jetos e ações” (Sá, 1998, p.15), no estabelecimento do território, como forma de espaço de desen-

volvimento e que tem a escala produtiva no contexto da dinâmica sócio-econômica espacial a sua 

vertente de base. Esse sentido de análise se condiciona a realidade capitalista, com os aspectos 

estruturados na questão da produção, divisão territorial do trabalho, fixos e fluxos e caracteres 

informacionais (Santos, 1994, 1996). A realidade do espaço inovador conduz a uma visão numa 

nova dinâmica socioespacial, caracterizando a efetivação de uma geografia de "globalização e 

inovação" (Storper e Scott, 2003, p. 265) cuja busca se evidencia a partir das condicionantes de 

informação, comunicação e "fixos e fluxos"2 (Santos, 1994, p.50) e de outros aspectos como um 

novo olhar geográfico a partir, de questões a exemplo da "proximidade geográfica" (Morgan, 

2000, p. 05) e a da localidade funcionando como um impulso para a realidade do capital na geo-

grafia regional e global.  

 

 

 

 

 

1. Meio-técnico-cientifico-informacional é um meio geográfico no qual o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação 

(Santos, 1994). 

2. Os fixosvem da qualidade e quantidade (ou densidade) técnicas que encerram;os fluxos derivam da qualidade e do seu peso político (Santos, 

1988). 
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         Talvez seja este o desafio da atual sociedade globalizada em entender sobre que arranjos 

estruturais, sejam estes sociais, econômicos e políticos, deve se construir, considerando as dife-

renças e realidades específicas dos países, lugares, regiões e localidades; é a nova ordem da geo-

grafia global.   

          Esses países, lugares, regiões e localidades na constituição dessa nova dinâmica informaci-

onal e de consumo, estarão na condição e na procura de formação de estratégias específicas, que 

atendam as suas reais necessidades, consolidando as “estratégias econômicas e políticas imple-

mentadas pelos atores hegemônicos da globalização” (Sá, 1998, p.17), e pelos “vetores da inte-

gração hierárquica, doravante necessária em todos os lugares da produção globalizada e controla-

da à distância” (Santos, 1994, p.54), que irão permitir um novo “modus operandi” dos sistemas 

socioespaciais e as estruturas organizacionais de empresas, instituições e até mesmo dos indiví-

duos, se consolidando, na busca de uma melhor adequação as suas realidades.         

           Esse novo momento da geografia global se vincula às consolidações dos espaços geográfi-

cos produtivos, proporcionando oportunidades diferenciadas àqueles que busquem consolidar a 

sua ação a partir de conhecer e imprimir um novo ritmo de operação, considerando não apenas a 

escala local, mas global e efetivando uma interação no que tange a aumento de suas especializa-

ções, forte divisão territorial e social do trabalho, modelos de produtividade mais eficazes, "regu-

lação dos atores hegemônicos, avanços de processos globais" (Santos, 1994, p.50). Também, vin-

cula-se que nesse novo cenário, as localidades e regiões, no aspecto do espaço geográfico, se 

condicionam a um grau hierárquico, estabelecido aos processos econômicos capazes de partilhar 

à sua realização, consolidada mediante a capacidade produtiva, vinculados a aspectos tais como, 

produção, distribuição e consumo, permitindo dessa forma, uma nova dinâmica para umas regi-

ões em detrimento de outras. Esse grau de desenvolvimento e ou capacidade produtiva, faz com 

que haja a caracterização do “espaço-valor”3 (Moraes e Costa, 1996, p.122), enfatizando que o 

grau desses espaços produtivos  relacionam-se as condições que sejam deliberadas para tal, inves-

tidas em tecnologia, comunicação, pesquisas cientificas e sistemas funcionais.  

         

 

 

 

3. O espaço-valor  representa os locais que se desenvolvem, apresentando condições que permitem melhores desempenhos para as pessoas e 

empresas, agregando novas formas de crescimento e desenvolvimento, principalmente, na escala local. 
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          A tal situação analítica acorre a questão de que se terá o espaço produtivo desenvolvido, o 

espaço produtivo em desenvolvimento e o espaço produtivo periférico. No espaço produtivo 

desenvolvido ocorre a caracterização de um cenário perspectivo de pesquisa avançada, novos 

processos informacionais, e desenvolvimento de programas e projetos com produtos e serviços de 

ponta. O espaço produtivo em desenvolvimento é caracterizado, pela ação de pesquisas iniciais, 

desenvolvimento gradativo de processos informacionais e desenvolvimento de subprojeto de pro-

duto e serviço, em fase inicial de análise; e o espaço produtivo periférico se caracteriza por pe-

quenas ou nenhuma ação de pesquisa, fraco processo informacional e pouca ou nenhuma ação de 

desenvolvimento de produtos e ou serviços. Então, ao se considerar a busca de uma análise geo-

gráfica da presente tese, ver-se que esta reflete a preocupação com a questão do desenvolvimento 

regional e local, a partir da perspectiva da existência de um processo inovativo (novas formas de 

atuação – inovação tecnológica) nas atividades econômicas desenvolvidas em "regiões periféri-

cas"4.  

          Esse olhar para as questões geográficas do local referem-se às densas transformações no 

cenário global, obstante uma escala mundial de produção (desenvolvimento de produtos/serviços 

para o mundo) ocorre no local os processos de transformação na escala produtiva. Estabelece 

nesse sentido, uma realidade empírica em que algumas regiões e locais se desenvolvem e outros 

não, bem como, há ainda outras (regiões e locais). Entender esse processo, através da ótica da 

Geografia, numa dinâmica do "desenvolvimento regional" (Bacelar, 2004, p.28), caracteriza essa 

tese. Para tal busca-se analisar o que ocorre no local, a partir de ações que proporcione desenvol-

vimento, como os aspectos considerados num "sistema de inovação regional/local"5 e com enfo-

que empírico a “bacia de leite"6 da mesorregião de Garanhuns, objeto de pesquisa da tese. 

 

 

 

4.      Regiões Periféricas, consideradas como espaços geográficos que apresentam poucas condições desenvolvidas,   

          caracterizadas por baixo desenvolvimento econômico e social com baixo IDH, consumo, comércio exterior, renda,     

         etc.(Albuquerque, 1997, pp.221-253).      

5.      Conjunto de “atores” composto pela sociedade, governo e empresas, que investem em processos de inovação, na    

        realização de pesquisas e desenvolvimento num determinado espaço geográfico (Lopes, 2000, pp.35-59). 

6.      A bacia de leite em Garanhuns faz parte de um conceito histórico, social e econômico do Estado de Pernambuco. Da  

          chegada do gado a região por volta de 1600, até os dias de hoje, há um cenário regional e local, caracterizando a   

          criação de gado, bem como a produção de leite, com um rastro de uma perspectiva para o “desenvolvimento das  

         regiões, através da valorizção da magnífica diversidade regional do país” (Bacelar, 2008, p.28).       
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          Trata-se de analisar uma atividade primária (produção de leite) que requer uma estrutura 

sistêmica para o seu desenvolvimento; por outro lado a análise de um sistema de inovação regio-

nal/local (bloqueios e possibilidades) se caracteriza a partir de “atores” locais que atuam de forma 

singular na sua consolidação.              

          Assim, deve-se identificar que atores fazem parte desse sistema, quais as atuais condições 

existentes, que aspectos caracterizam o seu “bloqueio e  possibilidades”, quais os fatos históricos, 

econômicos e sociais na região e se de fato que tipo de inovação ocorre e se há ou não um siste-

ma de inovação na região/local. 

          Toma-se como referência empírica para a pesquisa a mesorregião de Gara-

nhuns/Pernambuco, formada pelo Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Gara-

nhuns, consideradas periféricas na produção de leite na realidade do Brasil. Vale ressaltar, que 

esse conceber Garanhuns/Pernambuco como região periférica, na produção do leite, se dá de um 

lado, diante dos indicadores de baixa produção e produtividade, comparados aos da região Nor-

deste e com aos dos maiores centros produtores de leite no Brasil, não obstante ser uma atividade 

econômica de vital importância para o desenvolvimento local e regional. Preocupa-se, assim, em 

verificar o contexto de uma região, considerada “periférica” (Albuquerque, 1997, p. 221), anali-

sando o desenvolvimento local através da sua capacidade em implementar inovações tecnológicas 

(Storper, 1988, p. 112). Por outro lado, considera-se neste trabalho “regiões periféricas”, aque-

les locais que receberam pouco ou nenhum investimento para o desenvolvimento tecnológico, 

além de que apresentam baixos índices de desenvolvimento sócio-econômico (nível de escolari-

dade, IDH, renda per capta, índice de industrialização, comércio exterior, consumo interno, entre 

outros), caracterizando assim, uma situação de “espaço-valor" de baixa intensidade. 

          Assim, esse trabalho parte dos conceitos diversos na ciência da Geografia (econômica e 

humana),  e os utiliza como categorias de análise para o desenvolvimento da pesquisa, se concen-

trando, posteriormente, no sistema de inovação regional/local, como forma de estruturação e apli-

cação da questão da inovação em regiões periféricas.         

           Traça - se dessa forma, o objetivo da tese, fundamentado no aspecto dos espaços geográ-

ficos, condicionados a uma análise de um sistema de inovação regional/local, consolidado em 

Garanhuns que vincula a condição geral e condição específica. No aspecto geral se condiciona: 

“estudar e analisar as condições em que pode se desenvolver um sistema regional de inova-

ção - SRI em espaço geográfico periférico, a partir da atividade produtiva de leite em Ga-
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ranhuns - Pernambuco, composta por 15 municípios (Águas Belas, Arcoverde, Belo Jardim, 

Bom Conselho, Buíque, Cachoeirinha, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Pedra, Pes-

queira, São Bento do Una, Tupanatinga e Venturosa) produtores de leite, já definidos, ca-

racterizados setorialmente pela presença tênue de equipamentos e agentes de produção de 

conhecimento e novas tecnologias, bem como, pela baixa escolaridade de seus produtores 

focados na produção de leite e derivados”. Bem como, se caracteriza aspectos específicos:  

a) Verificar a influência da inovação tecnológica para o segmento de produção de leite 

com foco na relação entre produtores e distribuidores do produto leite, considerando 

os principais requisitos para estabelecimento de políticas públicas para o setor. 

b) Identificar os limites e potencialidades para o desenvolvimento tecnológico, do ponto 

de vista de infra – estrutura de Ciência e Tecnologia (C&T), acesso e produção tecno-

lógica, instituições de apoio à inovação e qualificação profissional presentes. 

c) Identificar o padrão local e suas competências estruturais em C&T e acesso a infor-

mações, para a geração de conhecimento e emprego. 

d) Verificar como se desenvolve o setor de produção de leite na região. 

e) Caracterizar o “cluster” de leite da região, destacando os elementos componentes de 

possível Sistema Regional de Inovação - SRI. 

           Dessa forma, esta tese pretende investigar a dinâmica geográfica da região, considerando 

os atores do sistema de inovação local/regional, nos aspectos: social, econômico, político, espaci-

al e tecnológico na mesorregião de Garanhuns/PE, que possibilitaram  um maior desenvolvimen-

to, a partir do incremento de um processo de inovação tecnológica, associado à reestruturação da 

bacia leiteira de Garanhuns, considerando a estrutura de atores (empresas, escolas, faculdades, 

entidades ligadas ao setor de leite, governo) da região objeto do estudo .                                      

          Nesse sentido, será analisada a trajetória que permitiu essa reestruturação à cidade e sua 

mesorregião, a partir da existência de identificar os processos inovativos introduzidos no setor de 

produção de leite, cujo produto hoje transcende os limites regionais (o leite de Garanhuns chega 

às regiões Norte e Nordeste). Verificar se tal assertiva é verdadeira ou não, faz parte desse traba-

lho. Aborda-se ainda, a relação conceitual em relação a regiões “periféricas”. A inquietação da 

análise geográfica do trabalho se consolida na pergunta de tese: “será que em regiões periféricas 

há condições de se desenvolver um processo de mudança, a partir da implementação de um de-

terminado modelo de inovação tecnológica? Quais os limites e bloqueios?” E mais, quais as con-
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dições necessárias para tal? Quais políticas públicas devem ser implantadas e desenvolvidas para 

esse fim? A existência de regiões de baixos investimentos e perspectiva de desenvolvimento de-

safia a uma reflexão maior sobre a dinâmica da inovação no espaço geográfico, em particular nas 

regiões periféricas.       

          Assim, levanta-se como hipótese desta pesquisa: “são adversas as condições para surgi-

mento de sistema de inovação em regiões periféricas visto que é baixo o acesso a informação 

bem como o seu conhecimento, em decorrência de processos tardios de industrialização, 

construção de instituições de C&T e de financiamento à inovação e das profundas desigual-

dades sociais e regionais produzidas ao longo desses processos, com grande assimetria na 

estrutura da produção do leite na mesorregião de Garanhuns/PE entre os produtores e dis-

tribuidores”. 

          No que concerne à região objeto da pesquisa, há grande assimetria entre os agentes da ca-

deia de produção de leite (produtores, distribuidores e indústria de transformação do leite), devi-

do a: 

a) baixo acesso a informação e conhecimento pelos produtores locais;  

b) forte assimetria entre estes e os agentes associados à comercialização  

      do produto e;  

c) excessivamente baixo valor do produto pago aos produtores, o que  

      dificulta a introdução de novas tecnologias e a elevação da renda  

      para estes agentes, assim como a alteração da correlação de forças no  

      conjunto da cadeia produtiva. 

          A análise dos bloqueios e possibilidades das práticas possíveis de inovação tecnológica de 

empresas produtoras de leite da mesorregião de Garanhuns/PE, no  Sistema de Inovação Regio-

nal/Local se consolida na tese. Se buscou dados e informações em entidades internacionais como 

a FAO (Food and Agriculture Organization) entidade da Nações Unidas,  e entidades nacionais 

do Governo Federal representado, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), EM-

BRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), SEBRAE (Serviço de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) e UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco); no governo Estadu-

al com o IPA (Instituto de Pesquisa Agropecuária) e SECTMA (Secretaria de Ciência e Tecnolo-

gia e Meio Ambiente) e a Secretaria de Produção Rural do Estado de Pernambuco; e finalmente, 
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a Secretaria de Agricultura Municipal de Garanhuns, todos visando a compreensão dessas reali-

dades empíricas, nas práticas e teorias em torno deste assunto.  

          A fundamentação teórica, na definição de temas como sistema local de inovação, espa-

ço/região periférica, produção de leite e análise das categorias: localização, qualidade do produto, 

estrutura e gestão da fazenda, qualificação da mão-de-obra, nível de escolaridade e produtividade, 

todos ligados ao problema de pesquisa constitituiu a análise da tese.      

          Fundamentou – se ainda em experiências de pesquisas de campo, de leitura da literatura em 

Geografia Econômica e Humana. De modo especial, nos apropriando das categorias acima referi-

das, com textos clássicos de autores como Milton Santos, Freeman, Dosi, Morgan, Storper, Porter 

entre outros, com dados históricos locais sobre o segmento do leite, na construção da “linha do 

tempo da história do leite em Pernambuco” sobre a problemática proposta (“material” modelo de 

estudo, amostra, pesquisa de campo e instrumentos de coleta de dados), baseados na contínua 

relação (método-relação), o que permitiu um levantamento sobre o desenvolvimento do leite na 

região/local e seu atual estágio de inovação.  

          O desenvolvimento dessa proposta teve por base a pesquisa teórica e empírica, alinhada em 

uma visão histórica - crítica, que inclui a investigação prática do processo inovação tecnológica 

em produção leiteira na região de Garanhuns/Pernambuco, visando a formação do “clusters” do 

leite na região. Nesse sentido a relação de conhecimento e aprendizado para a produção de leite, 

no bojo do projeto, se dá entre os termos ciência, técnica e desenvolvimento sustentável para uma 

esfera local. Revela, também, a necessidade de uma dinâmica interna de modo mais claro nas 

organizações de pesquisas e no próprio espaço físico do objeto de estudo, como espaço em que se 

entrecruzam diversos problemas evidenciados por a falta de alimentação do gado, a contenção de 

pragas, a melhoria na cooperação entre produtores, a formação de cooperativas e ou associações, 

baixa produtividade, ao mesmo tempo.  

          Com vistas em alcançar maior representatividade, a amostra foi estratificada por faixa de 

produção na mesorrregião, consideradas em três divisões: Vale do Ipanema (Pedra, Buique, Ven-

turosa, Águas Belas e Tupanatinga), no Vale do Ipojuca (Capoeiras, São Bento do Una, Pesquei-

ra, Cachoeirinha, Belo Jardim) e Região Serrana de Garanhuns (Bom Conselho, Arcoverde, Ga-

ranhuns, Correntes e Iati) constituído pelos municípios definidos como parte da amostra. A estra-

tificação por faixa de produção teve como referência o universo de produtores que fornecem leite 
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aos laticínios, incluindo queijarias, do estado de Pernambuco. A mesma distribuição percentual 

do universo dos produtores foi garantida na amostra.  

         Foram entrevistados 200 produtores agrupados nos seguintes estratos de produção de leite: 

até 50 litros/dia; de 50 a 100 litros/dia; de 100 a 200 litros/dia; de 200 a 500 litros/dia; e mais de 

500 litros/dia. O agrupamento dos produtores permite separar sistemas de produção diferenciados 

e realizar análises mais aprofundadas desses sistemas. A hipótese que justifica tal procedimento 

diz respeito à existência de diferenças significativas nos sistemas de produção dos estratos estabe-

lecidos. 

         A questão central dessa tese permeiou “quais os bloqueios e possibilidades para a emer-

gência de um Sistema Regional/Local de Inovação - SLI em espaço periférico, como a me-

sorregião leiteira de Garanhuns em Pernambuco na forma que será utilizada para explicar 

que fatores determinam a defasagem tecnológica e o conseqüente processo de continuidade 

do desenvolvimento do local e região" e, portanto, novas indagações a partir dessa questão cen-

tral, que irão permitir uma determinação objetiva de quais variáveis serão utilizadas na pesquisa. 

Assim, pergunta – se: o que é a inovação na cadeia do leite? Qual o perfil dos produtores de leite 

em Garanhuns/PE? Qual o método/técnica no seu processo produtivo? Quais as estratégias de 

comercialização? Que elementos determinam a relação produtor x distribuidor na produção leitei-

ra de Garanhuns/PE? Que agentes podem influenciar os aspectos do desenvolvimento tecnológico 

local, fundamentalmente no segmento da bacia leiteira da região de Garanhuns/PE? Há influência 

da disposição geográfica das empresas no processo de produção e distribuição do leite na região 

de Garanhuns/PE, no sentido de aumento da produção? Até que ponto o preço baixo do leite blo-

queia o progresso técnico das empresas produtoras? O desenvolvimento das empresas produtoras 

de leite passa necessariamente por investimentos na utilização de novas tecnologias? Pode-se 

dizer que a região de Garanhuns tem um Sistema de Inovação Local – SLI? 

         Assim, para tais questionamentos, buscou-se o uso de análise de variáveis compostas em 

dois grupos: no primeiro as que tratam dos fatores de desenvolvimento endógeno das empresas e 

no segundo, a variável que considera os elementos da relação do nível de especialização produti-

va de uma região em um setor de atividade, no caso as micro regiões produtoras de leite da região 

de Garanhuns/PE, objeto do estudo. A importância na análise de ambas está nas evidências para a 

identificação dos bloqueios e possibilidades que caracterizam uma região considerada periférica, 

no surgimento de um processo de inovação tecnológica, como na região de Garanhuns/PE, todos 



26 

em consonância com a questão central do projeto; sua análise  permitiu uma base para a definição 

e identificação dos fatores citados (bloqueios e possibilidades).          

         No primeiro grupo, os que tratam dos fatores endógenos às empresas são constituídos por 

mão de obra (valor dos gastos mensais com trabalhadores, determinado em R$/total de animais); 

insumos (valor do gasto mensal com alimentação, vermicida, pasto, determinado em R$/totais de 

animais); rendimento médio do litro (estimativa do rendimento médio mensal – determinado por 

R$/quantidade produzida de litros); preço (preço mensal recebido por produtores por litro, em 

R$/litro); produção (quantidade produzida por mês de leite, calculado por R$/total da produção); 

produtividade (a relação entre o que foi investido e que se gerou por produção, calculado por 

R$/quantidade produzida); investimentos (valores gastos com equipamentos, capacitações, novos 

maquinários, determinado por R$/quantidade produzida). Houve, portanto, uma radiografia da 

empresa produtora de leite e em que estágio de aplicação de inovação tecnológica se encontra, 

mediante a utilização de questionário que levantaram os dados acima (em anexo). Pretende-se a 

partir dessa análise ter os elementos de gargalos/bloqueios para a produção leiteira na região ob-

jeto do estudo.     

         No segundo grupo, a variável que considera os elementos da relação do nível de especiali-

zação produtiva de uma região em um setor de atividade é determinada pelo quociente locacio-

nal. No caso específico do projeto, a micro região produtora de leite exerce um forte papel, na 

distribuição espacial do processo produtivo, que “interferem” no resultado final da produção de 

leite da região; a micro região aqui definida é composta por 5 municípios por micro regiões – 

Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns, todos produtores de leite, que 

foram determinados através do cálculo do quociente locacional, ou seja, o nível de especializa-

ção produtiva existente. Dessa forma, tem-se uma radiografia espacial dos municípios e sua 

produção leiteira, onde mais uma vez, pode – se - á analisar os principais bloqueios e possibilida-

des para a emergência de espaço inovativo na região. Para fins de análise, adotou-se como princi-

pal base de dados os Censos Agropecuários do IBGE/2007 por constituírem fontes consistentes e 

de boa cobertura. Buscou - se também a identificação possíveis elementos assimétricos que exis-

tam na relação produtor e distribuidor. Procurou – se adotar a microrregião como unidade básica 

de referência, em função de permitir uma melhor análise espacial, e para tanto, utilizou – se o 

índice de especialização como forma de identificar as microrregiões estudadas. 
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         Existem algumas medidas de natureza setorial que se preocupam com a localização das 

atividades entre as regiões e identificam padrões de concentração ou dispersão espacial da produ-

ção setorial. O quociente locacional compara a participação percentual de uma região em um se-

tor particular com a participação percentual da mesma região no total de uma atividade da eco-

nomia nacional (Haddad, 1989). Por ser o quociente locacional uma medida de concentração fre-

qüentemente utilizada como um índice de especialização optou-se por adotá-lo para identificar as 

microrregiões de Garanhuns/PE onde a atividade leiteira se destaca dentro da produção pecuária 

total no Estado de Pernambuco. 

          Para o cálculo do QL da atividade leiteira nas microrregiões de Garanhuns, utilizou – se os 

seguintes dados do Censo Agropecuário: valor total da produção de leite (atividade) em cada mi-

crorregião; e o valor total das mesmas variáveis para o Brasil. A inclusão do quociente locacio-

nal, por sua vez, reflete a influência do grau de especialização da microrregião em uma atividade. 

Esta variável atua positivamente sobre a produtividade através das economias de escala e de a-

glomeração advindas da maior especialização e concentração espacial dos produtores. 

           Nesta tese se fez a análise da trajetória tecnológica caracterizada pela lógica dedutiva (de-

duções obtidas após análise de dados obtidos), buscando-se do geral para o específico. As dedu-

ções resultantes da análise são de origem do a partir dos levantamentos bibliográficos e de obser-

vações diretas. Trabalhos realizados de natureza técnica, empírica realizado pelo autor junto ao 

SEBRAE Garanhuns possibilitou a reflexão, através de visitas a produções e no entendimento da 

lógica tecnológica utilizada na produção do leite na região, bem como, todo o seu processo logís-

tico. Essas deduções também apóiam - se na análise das mudanças técnicas produzidas, visando à 

melhoria da produtividade do gado leiteiro da mesorregião de Garanhuns, considerada como re-

gião periférica de produção de leite no Brasil, a partir da sistematização teórica consolidado em 

literatura específica. Entre esses autores, Dosi argumenta que há uma perspectiva evolucionária, 

amplamente definida, que pode acondicionar os efeitos da indução em relação ao “parth depen-

dence” (enfoque que considera que a mudança técnica é dependente do caminho já percorrido 

pela inovação) da mudança tecnológica, que para o caso da tese em evidência contribui na visão 

da necessidade da emergência da inovação, na quebra dos bloqueios existentes, para possibilitar o 

desenvolvimento local, principalmente no segmento em estudo. Assim, no uso desse referencial, 

pretendeu-se utilizar de instrumentos analíticos (pesquisa de campo, índices de produção do setor 

leite, escolaridade, níveis cooperação entre produtores, relação entre produtores/distribuidores e 
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órgãos de fomento do segmento leiteiro Ministério da Agricultura, IPA, Secretaria de Agricultura 

do Estado e do Município, SEBRAE) de forma exploratória, capaz de explicar quais fatores de-

terminam a defasagem tecnológica e o conseqüente processo de continuidade de não desenvolvi-

mento, considerado nesse trabalho, como, região periférica.     

            Finalmente as fontes de dados, onde foram utilizadas informações primárias e informa-

ções secundárias. Nas fontes primárias, buscou-se a realização de entrevistas com estudiosos do 

processo produtivo do leite e produtores da região de Garanhuns/PE (que através de questionário 

responderam as perguntas específicas sobre caracterização das empresas, processo produtivo, 

aspectos financeiros, aspectos de mercado, aspectos de inovação tecnológica, bloqueios de produ-

tividade, falta de acesso a informações, importância da pesquisa, importância da educação, rela-

ção com a universidade, problemas na cadeia produtiva, atividades gerenciais, pesquisas tecnoló-

gicas) bem como, profissionais e técnicos que atuam no setor dos órgãos como o IBGE, SEBRA-

E, EMBRAPA e IPA/PE. As fontes secundárias utilizadas foram as pesquisas e estudos do seg-

mento do leite e da inovação no mundo, Brasil e Pernambuco, com enfoque específico a região 

de Garanhuns/PE (constituído como amostra do trabalho (onde foram levantados dados dos mu-

nicípios da pesquisa, população, IDH, número de empresas produtoras/distribuidoras, escolarida-

de) de 15 municípios da região de Garanhuns produtores, representando 90% do leite local e a-

prox. 70% do leite de Pernambuco (IPA, 2006)). Em relação à pesquisa em órgãos internacionais, 

utilizou-se entidades como a FAO, ONU, e as entidades nacionais de pesquisa como Universida-

de UFRPE, IPA, Secretaria de Agricultura do Estado e do Município, SEBRAE. Por trata-se de 

uma análise de verificação de região periférica, a bibliografia pertinente foi escassa quanto ao 

foco do estudo, tendo que muito desses dados (identificação de produtores e distribuidores, as-

pectos produtivos do leite local, aspectos financeiros, aspectos de mercado, informações sobre 

inovação tecnológica) serem construídos a partir de pesquisas de campo. 

          A tese também foi dividida na escala temporal com períodos de análises definidos entre as 

décadas de 1960 a 1970, a década de 1980 a 1990 e de 2000 a 2010, o que possibilitou um "o-

lhar" sobre o segmento do leite nestes períodos que apresentaram caracteríticas importantes de 

crises e desenvolvimento do setor.             

         Uma vez de posse do conjunto de dados, citados acima, obtidos junto às fontes primárias e 

secundárias, buscou - se a análise da hipótese do trabalho. Para tanto, tomou – se como referenci-

al analítico as pesquisas de campo, a análise do sistema de inovação existente em Gara-
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nhuns/Pernambuco, as atuais políticas públicas aplicadas ao setor, todos ligados a estrutura regi-

onal, e sua influência no desenvolvimento local, particularmente, na questão da produção do leite.  

          Nessa reflexão a tese foi construída a partir do Cap. 1, “Questões globais e locais, como 

espaço dos fatos geográficos num sistema de inovação – o sistema de produção de leite em Gara-

nhuns/PE”, com as considerações iniciais sobre o espaço geográfico e a inovação; logo a seguir, 

no Cap. 2 "O leite no Brasil e na região Nordeste do Brasil como construção de espaço produti-

vo", aborda-se a questão da situação do leite produzido na região nordestina, no cenário nacional 

e sua contribuição para a produção setorial; no Cap. 3 “Os limites a construção de um sistema de 

inovação local em Garanhuns – Pernambuco” evidencia elementos de pesquisa de campo caracte-

rizando os produtores de leite da região, bem como, os fatores de especialização do leite em esca-

la regional e local e as condições locais para um sistema de inovação. O Cap. 4 “Características 

dos atores constitutivos do sistema de inovação regional/local de Garanhuns?” analisa os setores 

tais como, escolas, faculdades, governo federal, Estado e Municípios e empresas existentes na 

região da pesquisa (fatores da estruturação de um sistema de inovação), tais aspectos, iram evi-

denciar os bloqueios e possibilidades do desenvolvimento desse sistema de inovação em escala 

regional/local.  

          A tese inclui uma reconstituição histórica no estado de Pernambuco, quanto à inserção do 

gado e produção de leite, focado a partir da entrada deste no Agreste Pernambucano, por volta do 

ano de 1600, indo até quanto à análise de processos que conduziram à situação hoje observada, 

considerando a dinâmica de desenvolvimento tecnológico e espacial do sistema regional de ino-

vação, em vista da disponibilidade de informações estatísticas, como o “quociente locacional” da 

atividade do leite na região. Esta noção de geografia econômica, humana e social se baseia na 

visão de desenvolvimento de Furtado, visão esta fundamentada na compreensão global do capita-

lismo – com enfoque num sistema econômico excludente e com uma dinâmica e quantidade de 

formas sociais heterogêneas – que permite a captação da diversidade, do processo de acumulação 

e as projeções dessa diversidade nos países de “industrialização tardia” (Furtado, 1974, p.90).  

 

 

 

 

 



30 

          Também, buscar-se-á como referência o conceito de ”arranjo produtivo local"7 (APL), 

(SEBRAE, 2007, pp. 01-12) e sua aplicação em relação à visão estabelecida pelo conceito de 

clusters8 (Porter, 1998, p.167), em consonância ao conceito de sistema regional/local de inovação 

(Albuquerque, 1997, p. 221), nas consideradas regiões periféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e 

mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações empre-

sariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa (SEBRAE, 2007). 

8. Um cluster, no mundo da indústria, é uma concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e coabitarem 

no mesmo local. Elas colaboram entre si e, assim, se tornam mais eficientes (Porter, 1998). 
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Capítulo 1. – Questões globais e locais como espaços de fatos geográficos num sistema de 

inovação.O sistema de produção de leite em Garanhuns – Pernambuco. 

       

          Numa visão atual, ocorre um "ambiente degradado marcado por grandes transformações e 

processos caracterizados na globalização" (Ianni, 2000, p.169). "A globalização como conceito 

de mudança e transformação, possibilitou a quebra de barreiras e uma forma de operação dife-

rente entre os países e as empresas, introduzidas a partir de inovações tecnológicas estabeleci-

das na comunicação" (Ianni, 2000, pp.172).   

          A globalização pode ser vista como processo na interação com as questões da inovação 

tecnológica, produzindo um volume maior de informações e conhecimento, afetando diretamente 

as "relações sociais" na busca desses novos conhecimentos (Santos, 1994, p.50). Nesse sentido 

surgem novos processos, como o desenvolvimento da inovação tecnológica na reestruturação do 

“cluster” (Porter, 1998, p.167) da bacia leiteira da cidade de Garanhuns/PE, a partir dos seus no-

vos ambientes tecnológicos produtivos. Assim, neste tempo de “globalização, vive-se uma época 

de expectativas, de perplexidades, de crises de concepções e paradigmas” (Ianni, 2000, p.179). É 

um momento novo e rico de possibilidades, de perspectiva da “criação do conhecimento”, (Von 

Krogh, 2001, p. 94), de facilitar a gestão, reinventando a cidade com o poder de inovação contí-

nua. Pois, parece que ocorre um grande desafio na elaboração de políticas públicas voltadas, para 

a realidade tecnológica à sociedade local, nos aspectos que poderão influenciar na "competitivi-

dade e no desenvolvimento" (Freeman, 1998, p.12).  

          Costuma - se definir nosso tempo como a “era do conhecimento” (Von Krogh, 2001, p. 94) 

e do "processo de globalização", conforme o autor Milton Santos, 1994,  das novas tecnologias 

da informação. Elas estocam, de forma prática, o “conhecimento” e gigantesco volume de infor-

mações que são armazenadas inteligentemente, permitindo a pesquisa e o acesso de maneira mui-

to simples e flexível. Nesse contexto, tem-se a inovação como uma vertente impulsionadora de 

novos horizontes, num processo de transformação constante para uma região. É a sintonia desta 

cidade /região com a realidade do mercado que irá proporcionar a sua permanência e o seu de-

senvolvimento, e isto representa um desafio. Nesse desafio se preceitua a visão de desenvolvi-

mento de um sistema de inovação para um país ou região. Mas o que é um sistema de inovação?  

          Um sistema de inovação “representa e caracteriza uma reunião de instituições públicas e 

privadas que interferem nos aspectos econômicos, sociais e geopolíticos de uma região, para o 
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desenvolvimento e difusão de novas formas tecnológicas” (Lopes, 2002, p.36). Torna-se, por 

assim dizer, uma ferramenta para a intervenção governamental para a criação de políticas públi-

cas que intervêm no processo inovativo dos países e regiões, onde a idéia de sistema e de inova-

ção são as bases fundamentais. O “sistema fica constituído pela junção de várias instituições que 

interagindo entre si, contribuem para o desempenho inovativo; e a inovação seja pela criação de 

novos produtos e ou processos, funciona no surgimento para a difusão do conhecimento em esca-

la produtiva ou não” (Lopes, 2002, p.49). A atuação da inovação não ocorre apenas em uma em-

presa, mas num conjunto de percepções que envolvem outras organizações e outros atores, como 

leis, políticas governamentais, questões culturais, normas técnicas e aspectos sociais, tratando de 

consumo, financiamento e regulação tecnológica, utilizando os agentes que tratam de conheci-

mentos científicos e tecnológicos, "representados por universidades, institutos de pesquisas, insti-

tuições financeiras, todos atuando de forma dinâmica e com objetivos caracterizados", conforme 

afirma Lopes, 2002 .         

          Cria-se uma "rede de relacionamento" (Castells, 1999, p.13), onde três elementos funda-

mentais se destacam: as universidades e centros de pesquisas, as empresas e o Estado. As univer-

sidades e centros de pesquisas são os atores que buscam na pesquisa a maneira de apresentar no-

vas formas de fazer e pensar, desenvolvendo o conhecimento e consequentemente estimulado a 

inovação; as empresas por sua vez, fazem a aplicação desse "conhecimento e pesquisa em escala 

experimental, as estratégias especificas, para a busca de lucro e finalmente o Estado, que deve 

exercer o papel de incentivador e coordenador do sistema" (Castells, 1999, p.40). Cria, portanto, 

o estimulo a “capacitação tecnológica, investe na criação de infra-estrutura, estabelece critérios e 

normas para as pesquisas em C&T, adequando às ações na direção do desenvolvimento de um 

local, região e ou país” (Porter, 1998, p.226). Assim, ocorrerá um processo de condições favorá-

veis ao desenvolvimento das forças produtivas para a inovação tecnológica, provocando uma 

dinâmica no sistema. Nesse sentido os fatores da inovação não possuem uma "linealidade no pro-

cesso" (Storper, 1988, p.113), antes é processo interativo constante envolvendo aspectos produti-

vos, de cooperação, ciência e tecnologia, construindo uma cadeia de interação dos processos de 

causa e efeito, a partir da Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, até a produtividade, com a difusão 

tecnológica - "processo de generalização e incorporações de invações tecnológicas", como afirma 

Storper. 
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           Outro aspecto a ser considerado é a "escala geográfica" (Morgan, 2000, p.15) de aplicação 

da inovação, a partir das perspectivas históricas, que deve ser uma característica de analise do 

sistema de inovação. Numa escala das pequenas atitudes inovativas, iniciadas após a invenção 

técnica e sua transformação em processo econômico de fato, tem-se todo um desenrolar relevan-

te, onde a difusão do processo carecerá de uma trajetória de sucesso. Esse dependente da trajetó-

ria (parth dependent - Storper, 1988, p.116) terá um desenvolvimento ao longo do tempo, criando 

uma história própria que afetará diretamente o crescimento e desenvolvimento do sistema de ino-

vação. Assim, estudar um sistema de inovação é buscar entender o processo de desenvolvimento 

tecnológico daquele país, região e ou localidade, através da dinâmica que estimulou o processo 

de inovação. Deve saber, portanto, "aspectos específicos daquele sistema existente, identificando 

os atores e instituições que historicamente o influenciaram e lembrar que dificilmente se conse-

guirá transferir o modelo existente a outro país e ou região" segundo Storper, 1988, em função 

das características especificas que se apresentaram ao longo de um processo histórico que será 

formado.         

           O espaço de produção, com a sua espacialidade, nesse estudo, é Garanhuns/PE, região 

polarizada, que está situada no agreste meridional do estado de Pernambuco que, a partir da dé-

cada de 60, desenvolveu um conjunto de iniciativas que possibilitam o seu reconhecimento como 

centro produtor de leite no Nordeste brasileiro. Torna-se, a região da bacia leiteira de Garanhuns, 

sede de uma região econômica produtora de leite, composta por mais de quinze municípios (mu-

nícipios especificados anteriormente) que apresentam os melhores resultados de produção e pro-

dutividade do leite na região considerada na pesquisa. Estão ali estabelecidos, empresas multina-

cionais do setor e cerca de trezentos produtores sendo a maioria pequenas empresas, em torno de 

80% do total.  Depois de um período de estagnação que durou cerca de vinte anos, entre 1980 e 

2000, aproximadamente, municípios como Pedra, Venturosa e Buique, retomam atualmente, as 

atividades de produção de leite, em pequenas propriedades, reativando assim, a bacia leiteira, 

conceito “geográfico que caracteriza uma zona de abastecimento formada por propriedades agrí-

colas que se dedicam à atividade de produção de leite localizada em uma região”. (IBGE, 2006, 

p.12). 

           O "sistema regional de inovação" (Lopes, 2002, p. 39) foi analisado a partir dos elementos 

acima citados, considerando o “cluster” (Porter, 1998, p.127) da região, que foi mensurado atra-

vés de “indicadores de desempenho”9 relativos à produção, produtividade e tecnologia, de modo 
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a transparecer a densidade da bacia leiteira do agreste pernambucano. Antes, porém, far-se-á uma 

análise do contexto geral da produção de leite no Brasil, considerando a atual malha produtora e 

suas características de produtividade e desempenho, conforme apresentação da figura 1 abaixo, 

com as principais bacias de leite no Brasil.   

Figura 1.  Principais Bacias de Leite do Brasil 

 
Fonte IBGE – 2002 

 

Os dados do IBGE, de 2003 apresentam que a produção de leite no Brasil foi de 21.643.740 li-

tros. Desse total as regiões Sudeste e Sul representam aproximadamente 68,2% da produção na-

cional e a região Nordeste 10,9%. Na produção de leite no Nordeste do Brasil, em primeiro lugar 

tem-se o Estado da Bahia como o maior produtor, vindo em segundo lugar o Estado de Pernam-

buco, que produziu no ano de 2002, o total de 391.577 litros, representando 16,5% da produção 

nordestina no mesmo ano (IBGE, 2003, pp.1-68). 

 

 

 

 

9. Indicadores de desempenho – constituídos pelo levantamento de campo e por índices identificados para determinados padrões no segmento de 

leite – produção, produtividade e tecnologia (Autor da Tese). 

Circulos vermelhos - Locais de Bacias Leiteiras no B rasil. 
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            A baixa representatividade do Estado de Pernambuco na produção brasileira de leite pode 

ser observada no Quadro 1 a seguir. Nos 10 anos compreendidos entre 1990 e 2000 não apenas 

caiu sua participação relativa (2,16 para 1,48%), como também, caiu na produção em termos ab-

solutos em 6,7%, na contramão do crescimento médio do país (36,5%) e da região Nordeste 

(5,5%). Em contrapartida, o Estado de Pernambuco apresentou crescimento de produtividade da 

ordem de 15% no período.    

 

Quadro1. Evolução da pecuária de leite nas quatro principais regiões brasileiras e em  

seus respectivos Estados, no período de 1990 – 2000. 

 Regiões/ 

Estado 

 

Produção de Leite 

Milhões litros/ano 

Diferença 

      % 

      Produtividade 

      Litros/vaca/ano 

Diferença 

       % 

1990 2000 1990 2000 

BRASIL 14.484 19.767 36,5 759 1.105 45,6 

Minas Gerais 4.291 5.865 36,7 885 1.329 50,2 

São Paulo 1.961 1.861 - 5,4 914 1.040 13,8 

Rio de Janeiro  390 469 20,2 1.113 1.196 7,5 

Espírito Santo 281 378 34,5 712 1.148 61,2 

Região Sudeste 6.923 8.574 23,8 895 1.238 38,7 

Rio G.do Sul   1.452 2.102 44,8 1.237 1.804 45,7 

Paraná 1.160 1.799 55,1 1.064 1.558 46,4 

Santa Catarina 650 1.003 54,3 1.155 1.740 50,6 

Região Sul 3.262 4.904 50,3 1.154 1.693 46,7 

Goiás 1.072 2.194 104,6 458 1.094 138,9 

Mato Grosso 214 423 97,5 686 1.053 53,5 

Mato G. do Sul 399 427 7,1 682 963 41,2 

Distrito Federal 14 36 157,1 565 1.424 152,0 

Região C. Oeste 1.699 3.080 81,3 521 1.071 105,6 

Bahia 744 725 - 2,6 467 480 2,9 

Ceará 294 332 12,9 621 753 21,3 

Pernambuco 313 292 - 6,7 791 909 15,0 

Alagoas 149 218 46,2 983 1.358 38,2 

Maranhão 127 150 18,1 406 494 21,7 

Rio G. do Norte 107 145 35,4 561 816 45,4 

Sergipe 100 115 15,1 613 871 42,0 
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Continuação do Quadro 1. 

Paraíba 155 106        - 31,7 492 600 22,0 

Piauí 58 77  32,0 282 398 41,2 

Região Nordeste 2.047 2.159     5,5 539 633 17,4 

Fonte: IBGE, 2002 

          Informações (SEBRAE, 2007, pp.05-15) dão conta de o estado tem investido na reestrutu-

ração de sua bacia leiteira nos últimos cinco anos. Há uma ação para a recriação de espaços pro-

dutivos na bacia leiteira, de forma focada na melhoria de sua produção e produtividade, com uso 

de novas tecnologias e investimentos no setor pecuário, fazendo uso do meio técnico e cientifico, 

recuperando a segunda posição no ranking nordestino de produção de leite, perdida para o Ceará 

em 2000, como mostra também o Quadro 1. 

 

Figura 2.  Espaço Regional da Pesquisa. 

     Fonte: IBGE Mapas, 2008..  

           

         A bacia leiteira de Garanhuns/PE, apresentada na figura 2 representa 73,1% do leite produ-

zido no Estado (IPA, 2007, pp.22-33).  A reativação da bacia leiteira do agreste pernambucano, 

tendo como centro produtivo a região de Garanhuns, faz parte de um projeto envolvendo atores 

governamentais federais, estaduais e municipais e instituições de apoio e cooperação e a Agência 

de Desenvolvimento de Pernambuco - ADDIPER.  A decadência desse segmento e sua retomada 

recente, busca fazer uma abordagem do processo para o desenvolvimento de atividades produti-
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vas em região periférica, sendo importante a intervenção do Estado, como processo social, bem 

como, para o estimulo da produção, estabelecendo uma nova geografia regional no setor. 

          Outro aspecto da tese é estudar a dinâmica de desenvolvimento do  “cluster”(atividade e-

conômicas afins) da bacia de leite da região, a partir da sua configuração espacial de modo a se 

produzir uma análise mais detalhada dos “subespaços” (Santos, 1994, p.50) de produção de leite, 

demonstrando o estado de desenvolvimento de cada um deles e as articulações setoriais, formas 

de cooperação e troca de informações entre eles estabelecidas (se é que existem?). Identifica-se, 

também, as evidências sobre o uso da inovação tecnológica no âmbito das organizações, princi-

palmente, as micro empresas (divididas em estratos de produção diária de leite: até 50 litros/d, 

entre 50 a 100 litros/d, de 100 a 200 litros/d, 200 a 500 litros/d e acima de 500 litros/d) de produ-

ção de leite e seus derivados da região através do aumento da produção, novos produtos e aumen-

to de renda, relacionados ao desenvolvimento tecnológico. O estudo do sistema regional de ino-

vação, a partir da produção de leite se caracteriza por ser essa uma atividade que faz parte do pro-

cesso básico numa "escala social e econômica" (Storper, 1988, p.105) em uma determinada regi-

ão.  

          Esse cenário é o que congrega as fontes de informações que irão levar pessoas e sociedade 

a novos desafios e "contínuos processos de transformação" numa escala regional e local (Storper, 

1988, p. 123). “Viver nessa sociedade é fazer parte de um mosaico complexo e estruturado nas 

vias de valores diferenciados, interesses antagônicos e visões condicionadas à busca de novos 

horizontes” (Mora, 2003). Vive-se o momento do repensar, do redescobrir valores, do reverenciar 

momentos e compreender desafios até então desconhecidos e complicados. Essa é a nova realida-

de do homem cheio de buscas e inovações. Essa dualidade e antagonismo parece conduzirem a 

processos de transformações que irão requerer reflexões também, nas áreas do "espaço e tempo" 

(Santos, 1996, p.15) nos rumos de análises situacionais dadas as diferenças empreendidas. Con-

dicionadas à melhoria de desempenho, eficiência, e resultados com valores diferenciados requer, 

o domínio do conhecimento e a procura pela inovação, no campo das idéias e das realizações.      

          Assim, se tem áreas e regiões, em menor número do planeta, com alto grau de desenvolvi-

mento, tendo os fatores da inovação e do conhecimento proporcionado um posicionamento soci-

al, econômico e político de excepcionais perspectivas. E contrapondo, a esse cenário verifica-se a 

situação vivenciada por várias áreas e regiões do mundo, em maior número, onde à exclusão aos 
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fatores de inovação e de conhecimento está fora de um contexto de desenvolvimento e de pers-

pectivas (OECD, 2002, pp.246-261).               

          Essa é a dualidade geopolítica – econômica – social, que requer das sociedades contempo-

râneas o desafio de entender e buscar caminhos diferenciados e que ao menos tentem equacionar 

tais diferenças, nos aspectos sociais, econômicos e regionais dadas as características de interde-

pendência que existem entre todos. Essas são reflexões do "caráter tecnológico que associado aos 

aspectos sociais, econômicos, políticos e jurídicos, podem conduzir a modelos inovadores e di-

nâmicos que reflitam em políticas de desenvolvimento nacional e regional", provocando um novo 

momento de reestruturação dos espaços (Storper, 1998, p.125). Atualmente, alguns discursos 

acadêmicos passam pela análise das questões regionais e locais, visando estimular e promover 

uma nova reflexão nesse campo, nos espaços das cidades e lugares. Porter, Harvey, Milton San-

tos e Freeman são exemplos de estudiosos e analíticos sobre o tema. Com óticas diferentes e ên-

fases relacionadas ao desempenho regional e local, todos parecem enfatizar esse novo momento 

do mundo. Porém, qual a realidade do Brasil na questão da inovação tecnológica, principalmente 

em regiões periféricas, como a de Garanhuns em Pernambuco? 

          Na década de 60 (século XX) os países latino-americanos, particularmente o Brasil, deter-

minados por processos históricos do capital global de outros países tiveram a sua dimensão eco-

nômica, política, cultural e técnico - científico do atual mundo globalizado condicionada pelo 

desenvolvimento de multinacionais (OECD, 2002, pp.246-261). Dessa forma, a sociedade brasi-

leira ficou condicionada durante algumas décadas a esse sistema. A partir da década de 90 (sécu-

lo XX), o Brasil se posiciona em novo espaço de desenvolvimento, proporcionado pela abertura 

da sua economia, que levava à necessidade de modernização de seu parque fabril (IBGE, 2006, 

pp.01-62) na busca por melhor produtividade e redução de custos e novas vantagens agregadas a 

produtos e serviços, visando se diferenciar no cenário internacional.   

          A “teoria da dependência” – que caracteriza a relação entre países subdesenvolvidos de-

pendentes dos desenvolvidos (Cardoso e Faletto, 1979, p.03) demonstrou mais claramente, que a 

situação de subdesenvolvimento é o resultado de um processo social global conseqüência do de-

senvolvimento do capitalismo industrial. Assim, o subdesenvolvimento das cidades é um pro-

blema mais político do que de atraso tecnológico, motivado pela não ação de investimentos. A 

política de desenvolvimento regional com investimentos, é que irá proporcionar um melhor de-

sempenho para cada região e para o local. Caso contrário se estabelecerá um centro de "controle e 
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uma periferia com um sistema de troca desigual e gerador de desequilíbrio": a periferia fornece 

matérias primas de menor custo e, por sua vez, o centro lhe fornece a ciência e a tecnologia avan-

çadas, proporcionando uma situação de subdesenvolvimento local. (Porter, 1998, p.226).  

          É nesse viés que o Nordeste do Brasil se concentrou e tem buscado alternativas para rever-

ter esse quadro, como por exemplo, a cidade de Garanhuns em Pernambuco, através da tentativa 

de reestruturação da bacia leiteira local e da região. O Nordeste brasileiro é composto por 9 esta-

dos e uma população 51,8 milhões de habitantes, representando 28% da população do Brasil 

(IBGE, 2010, pp.01-68), sendo assim a segunda região brasileira em população. Apresenta um 

quadro sócio econômico preocupante, uma vez que 53,7% da sua população são pobres (até 1 

salário mínimo). E se comparado às demais regiões brasileiras é a que apresenta o maior número 

de pobres (IBGE, 2010, pp.01-65).  

          No critério PIB (Produto Interno Bruto – tudo o que foi produzido pelo país em 2002), o 

Brasil produziu 1,3 trilhões de reais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; o 

Nordeste contabilizou R$ 181,9 bilhões, representando 13,5% do total do PIB brasileiro, ficando 

em terceiro lugar entre as regiões (abaixo do Sudeste – 56,4% e do Sul 17,7%). Não obstante os 

baixos investimentos realizados no Brasil, até dezembro de 2004, o Nordeste tem apresentado, 

aplicações na ordem de 18,8 bilhões de dólares, sendo a segunda região brasileira em investimen-

tos, ficando apenas atrás, da região Sudeste que teve 57,2 bilhões de dólares até a referida data 

acima apresentada (IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2006, pp.12-32).  A região 

Nordeste também contribuiu com a s exportações brasileiras com 8 bilhões de vendas externas, 

até dezembro de 2004, representando o terceiro lugar das regiões brasileiras (Sudeste US$ 52 

bilhões e o Sul US$ 24,1 bilhões), dados do IPEA - 2004. Dessa forma, o Nordeste brasileiro 

apresenta características de macro regiões, com potencial para o desenvolvimento de melhores 

condições sócio econômica, não obstante o pouco desenvolvimento em algumas áreas, porém, 

diante de uma realidade mundial é preciso que se visualize uma nova política de desenvolvimento 

regional, que pode possibilitar novos “cenários de crescimento” (Bacelar, 2008).          

          Porém, indaga-se, qual a situação do cenário mundial e local quanto à questão da produção 

de leite? Nesse sentido os fatos geográficos com esse segmento demonstram haver um processo 

dinâmico na realidade espacial, “fixos e fluxos” (Milton Santos, 1988, p.113), caracterizados por 

singulares transformações espaciais e tecnológicas, através dos países e empresas, na busca de 

alternativas produtivas de novos processos. Observa-se que do global para o local o leite apresen-
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ta suas especificidades produtivas, técnicas, informacionais, canalizadas numa relação mercado x 

interesses corporativos x governo, com escalas produtivas e dimensões geográficas diferenciadas.       

 

 

1.1. A produção de leite no Mundo e no Brasil – as escalas e suas dimensões geográficas.  

           

          A representatividade da produção de leite no Brasil em relação à produção mundial é de 

aproximadamente 5%, tornando o país o sexto colocado no ranking mundial (ABIA, 2007, pp.12-

15). Considerando o continente americano o Brasil ocupa a segunda posição, produzindo 16% da 

produção total do continente, que é liderado pelos Estados Unidos. Nos últimos anos o Brasil tem 

aumentado a sua participação e importância, uma vez que tem apresentado um superávit conside-

rável, como o ocorrido em 2006 na ordem de R$ 8,9 milhões. Nesse sentido, só no ano de 2006, 

foi produzido o total de 25,3 bilhões de litros de leite (IBGE, 2007, pp. 56-60), representando 

4,6% da produção mundial. A produção mundial no ano de 2006 foi de 524,6 bilhões de leite, de 

acordo com relatório da FAO para produtos alimentícios de 2007 (Quadro 2). 

 

Quadro 2.  Maiores produtores de leite em 2006. 

Classi-

ficação 
Países 

Produção de leite (milhões 

de litros) 
% 

1.° Estados Unidos 82.463    15,0  

2.°  Índia 39.775      7,2  

3.°  China 32.249      5,9  

4.°  Rússia 31.074      5,7  

5.°  Alemanha 28.453      5,2  

6.°  Brasil 25.333      4,6  

7.°  França 24.195      4,4  

8.°  Reino Unido 14.577      2,7  

9.°  Nova Zelândia 14.498      2,6  

10.°  Ucrânia 12.988      2,4  

11.°  Polônia 11.982      2,2  
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Continuação do Quadro 2. 

12.°  Itália 11.012      2,0  

13.°  Países Baixos 10.532      1,9  

14.°  Austrália 10.250      1,9  

15.°  México 10.029      1,8  

16.° Turquia  10.026      1,8  

17.° Paquistão 9.404      1,7  

18.° Japão 8.133      1,5  

19.° Argentina 8.100      1,5  

20.° Canadá 8.100      1,5  

21.°  Outros países 146.521    26,6  

Total       - 549.964  100,0 

Fonte: FAO. Elaboração: R. Zoccal - Embrapa Gado de Leite, 2007. 

 

          No quadro acima, não obstante a posição consolidada dos Estados Unidos em primeiro 

lugar, levantamentos estatísticos demonstram que a produção americana tem demonstrado baixos 

índices de desenvolvimento, crescimento e evolução da sua capacidade produtiva, o que poderá 

gerar influência nos resultados da produção global nos próximos anos. Outro aspecto é que países 

tradicionais na produção de leite como a Rússia, Alemanha, França, Holanda, Itália, Austrália 

entre outros, vem ocorrendo um processo de desaceleração da produção (FAO, 2005, pp.44-48). 

Esses fatos, com índices baixos e até negativos na produção do leite mundial, afetam diretamente 

os resultados da produção mundial, o que leva estes países a realizarem subsídios para os seus 

produtores, provocando um grande processo de inviabilidade na competitividade mundial na co-

mercialização do leite (FAO, 2005, pp.44-48). Por outro lado, a China vem apresentando resulta-

dos positivos nos seus índices de evolução e crescimento de produção de leite, não obstante ainda 

apresentar baixo volume, o “crescimento evolutivo da produção de leite na China, não obstante o 

volume produzido ser muito baixo, a perspectiva de longo prazo adotada pelas autoridades chine-

sas é de se tornar uma potência mundial de produção de leite nos próximos vinte anos” (Chinavi-

en, 2006, pp.01-02). Numa análise do cenário global da produção leiteira dos países há uma ten-

dência de queda, desde que não haja políticas governamentais, por países, que estimulem o pro-

cesso produtivo, em escala regional e principalmente, local. 
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          Ao se analisar a produção de leite mundial quanto a evolução e participação pelos conti-

nentes, verifica-se que o crescimento mundial ficou no patamar de 5% no período de 2000 a 

2004, dados da FAO, 2005 (pp.44-52).  “Parece que a capacidade de crescimento do setor, moti-

vados por aspectos de desinteresse produtivo, baixos investimentos, “desencaixe” entre o produ-

tor e o distribuidor, falta de políticas públicas especificas para o aumento da produção, entre ou-

tros tem sido os aspectos responsáveis, por tais quedas produtivas” (FAO, 2005, p.44).  

          Há, portanto, uma preocupação dos países, na busca de alternativas em cada continente, 

para evitar a possibilidade de uma crise mundial de leite "in natura" para os próximos anos, bem 

como, a produção de seus derivados, o que afetaria todo o sistema de produção de leite mundial. 

Apesar, inclusive, de políticas de subsídios utilizadas pelos países ricos, que investiram mais US$ 

44,04 bilhões na média de 1998 a 2002 (OCDE, 2002, pp.246-261), de fato é que ocorre no pro-

cesso produtivo do leite baixos resultados na produção e na própria qualidade do produto, o que é 

ainda mais preocupante. O Quadro 3 a seguir, retrata essa tendência de baixo crescimento: 

 

Quadro 3. Participação dos Continentes – 2006. 

Continentes Produção (bilhões de litros) Participação 

% 

Evolução 

2000/2004 

% 

2000 2001 2002 2003 2004 

Europa 206,8 207,7 209,0 207,3 204,0 41,2 -1,37 

América 138,0 139,9 142,1 142,5 143,3 28,9 3,88 

Ásia 89,5 95,1 98,8 105,3 107,4 21,7 20,02 

Oceania 23,4 24,0 25,5 25,0 25,2 5,1 7,43 

África 13,8 14,6 15,2 15,8 15,6 3,1 13,06 

Total 

Mundo 

471,5 481,3 490,6 495,9 495,5 100,00 5,1 

FAO - 2006  

 

          Também se caracteriza como preocupante de análise é o aspecto da produtividade do leite 

(Quadro nº 4). Apesar do Brasil, por exemplo, ser destaque na produção mundial, da sua produti-

vidade não se pode afirmar o mesmo (IBGE, 2006, pp.01-62). Com a posição de décimo lugar em 

2005 o Brasil apresenta uma baixa produtividade em relação aos demais países do ranking em 
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melhor posição, uma vez que produz apenas 1.219 litros/vaca/ano, segundo dados do Quadro 4; 

vale esclarecer que este resultado corresponde ao total de vacas em lactação mais falhadas (vacas 

não produtivas).  Essa posição de baixa produtividade torna-se reflexo de um sistema produtivo 

com inúmeras deficiências, mas que pode se tornar uma oportunidade de melhor e maior cresci-

mento; por exemplo, aumentar 10% a produtividade significa aumentar apenas 121,9 li-

tros/vaca/ano ou 0,33 litros/vaca/dia, o que não demandaria tanto esforço produtivo. Os E.U.A se 

destaca na produção e na produtividade do leite, ficando em primeiro lugar, porém, dois países 

merecem ser vistos pela importância no mercado internacional: Nova Zelândia e Argentina. Esses 

países estão na lista de produção, ocupando o nono e o décimo nono lugares, respectivamente.. 

No “ranking” de produtividade, Nova Zelândia ocupa a décima primeira colocação e a Argentina, 

a décima (FAO, 2007, pp.40-54) (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Países com as maiores produtividades em 2006. 

Classifi-

cação 
Países Produtividade (litros/vaca/ano) 

1.° Estados Unidos 8.881 

2.° Canadá 7.598 

3.° Países Baixos 7.160 

4.° Reino Unido 6.975 

5.° França 6.548 

6.° Alemanha 6.440 

7.° Itália 5.489 

8.° Austrália 4.975 

9.° Polônia 4.542 

10.° Argentina 4.050 

11.° Nova Zelândia 3.677 

12.° Ucrânia 3.185 

13.° Federação Russa 3.125 

14.° China 2.842 

15.° México 1.437 
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Continuação do Quadro 4. 

16.° Chile 1.340 

17.° Brasil 1.219 

18.° Índia 1.000 

       -               Outros países   1.426 

Total    - 2.215 

Fonte: FAO - 2007. Elaboração: R. Zoccal - Embrapa Gado de Leite. 

 

          O que pode - se caracterizar é que não obstante a queda da produção de leite no mundo há 

um crescimento da produtividade, motivada pelo desenvolvimento tecnológico que caracteriza o 

processo produtivo, embora ainda com pouco uso para determinadas regiões periféricas, como a 

região objeto da tese. Todavia, grandes produtores como no Brasil ainda apresentam baixa produ-

tividade (17º lugar no ranking mundial com 1.219 litros/vaca/ano), caracterizadas pela baixa ren-

tabilidade econômica (desestimulo dos produtores), baixo investimento tecnológico, atividade 

informal, carência de políticas públicas, etc. (IBGE, 2006, pp.01-62). Assim, o desafio para os 

países e as empresas produtoras de leite é manter-se competitivo, considerando as oportunidades 

que apareçam no cenário mundial, entendendo que os efeitos da globalização, fatores econômicos 

pró - investimentos nos países ricos, desafios para o desenvolvimento tecnológico, são elementos 

fundamentais, na busca de um posicionamento estratégico, que permita uma maior competitivi-

dade no cenário mundial. Dessa forma, há a possibilidade de tais fatores provocarem o desenvol-

vimento de uma região produtora de leite, com a perspectiva de se gerar um cenário mais compe-

titivo. Nesse sentido, buscou-se selecionar alguns países específicos, visando à realização de um 

comparativo internacional; a partir do levantamento da produção total de leite, rebanho em lacta-

ção, produtividade, número e tamanho médio dos produtores, onde se observa que os Estados 

Unidos apresentam um forte destaque de produção com 80.150 milhões de litros, e com a melhor 

produtividade num total de 8.881 litros/cabeça/ano, no ano de 2005 (FAO, 2006, pp.40-46). Tais 

aspectos podem ser verificados a seguir, no Quadro 5, comparativa internacional de 2006: 
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Quadro 5. Comparativo Internacional – 2006. 

                Produção total de leite, rebanho em lactação, produtividade, número e     

                tamanho médio dos produtores em países selecionados. 

Países Produção 

Total (mi-

lhões de 

litros) 

Rebanho 

(vacas or-

denhadas) 

Produtividade 

(litros/cabeça/ 

ano) 

Nº 

Produto 

res 

(mil) 

Tamanho Mé-

dio Produtor 

(li-

tros/produtor) 

EUA 80.150 9.025.000 8.881 105 763.333 

Brasil 25.333 20.500.000 1.138 1.000 23.320 

Nova Zelândia 14.625 3.977.000 3.677 15 975.000 

Austrália 10.150 2.040.000 4.975 14 725.000 

Argentina 8.100 2.000.000 4.050 22 368.182 

Uruguai 1.500 900.000 1.667 4,6 326.087 

   FAO - 2007 

 

          Na tabela acima, verifica-se a baixa produtividade da indústria brasileira de leite em rela-

ção a outros países. Embora possua um rebanho maior (vacas ordenhadas), um maior número de 

produtores e a segunda maior produção, constata-se que a posição brasileira é de fato apresenta 

baixa produtividade (FAO, 2007, pp.40-54). Esse posicionamento caracteriza que o Brasil possui 

um longo caminho a se configurar na melhoria de sua produtividade, visando à busca de melho-

res condições competitivas no cenário mundial.  

          Também pode - se analisar outro ponto importante em relação ao consumo do leite in (leite 

fluido) natura no Brasil, em relação ao consumo “per capita”, que em 2006, ocupou o nono lugar, 

com 70,76 kg/pessoa/ano. Todavia, apesar desse consumo ser inferior ao recomendado (200 

kg/pessoa/ano), esse consumo não esteve muito distante de alguns países importantes na econo-

mia leiteira mundial, segundo dados da Quadro 6. Por exemplo, o Brasil consumiu 70,76 kg e a 

UE, 73,32 kg/pessoa/ano (FAO, 2007, pp.40-54). 
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Quadro 6. Consumo per capita de leite fluido em 2006. 

Classifica-

ção 
Países Consumo (kg/pessoa/ano) 

1.° Romênia 171,23 

2.° Austrália 103,63 

3.° E.U.A. 92,40 

4.° Ucrânia 89,27 

5.° Nova Zelândia 88,32 

6.° Rússia 86,78 

7.° Canadá 84,47 

8.° U.E. (25) 73,32 

9.° Brasil 70,76 

10.° Argentina 50,10 

11.° México 42,81 

12.° Japão 37,30 

13.° Índia 36,24 

14.° Coréia do Sul 31,83 

15.° Egito 20,81 

16.° Taiwan 14,06 

17.° China 12,02 

Fonte: USDA- 2007 (Dados básicos). 

 

          O baixo consumo do leite fluído e em pó vem associado a regiões que tem baixo poder 

aquisitivo de sua população e no caso brasileiro, a região Nordeste do Brasil é um exemplo. Res-

salte-se além do consumo direto pela população, há também o consumo industrial, que não está 

associado diretamente à renda do consumidor. O processo de globalização da economia fez refle-

xos nos preços do leite no mercado internacional, que por sua vez proporcionaram efeitos nos 

preços domésticos, a partir da competitividade gerada entre as empresas e os países. A partir do 

final de 2006, a influência do mercado internacional foi ampliada. Os preços internacionais au-

mentaram significativamente, e saíram da média da última década (1990 - 2000), era em torno de 
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1.500 USD/kg, para 5.350 USD/kg (FAO, 2006, pp.40-46), caracterizando um retrocesso na a-

quisição do produto. 

          Os condicionantes das mudanças estruturais no mercado mundial de leite, verificados a 

partir do final de 2006, foram os seguintes, segundo a FAO, 2007: 

a) O consumo mundial de lácteos cresceu mais que a produção; 

b) O crescimento da demanda da matéria-prima para biocombustível (soja e milho), com reflexo 

na elevação dos custos de produção do leite; 

c) O final dos subsídios na União Européia; 

d) O fim dos grandes estoques de leite em pó e manteiga na União Européia e nos EUA; e 

e) A elevação do preço internacional do leite em pó. 

          Assim, em resumo no cenário mundial, apesar da liderança dos Estados Unidos na produ-

ção do leite, seu crescimento de 2000 a 2006, foi de apenas 1,4% ao ano, e o custo de produção 

ficou entre US$ 0,30 a US$ 0,4/litro. Pode-se se destacar na produção mundial a China; o custo 

de produção ficou entre US$ 0,20 a US$ 0,25/litro, mas não foi auto-suficiente. Para o Brasil e a 

Nova Zelândia, países exportadores, a alta de produção, proporcionaram um crescimento anual 

acima de 3,5% e custo abaixo de US$ 0,30/litro (FAO, 2006, pp.40-46). A soma dos argumentos 

apresentados permite concluir que o Brasil deverá ter importante participação no mercado mun-

dial de produção de leite, considerando investimentos para o setor produtivo (FAO, 2006, pp.40-

46). 

          Ressalte-se que para reverter ou melhorar o desempenho brasileiro tornam-se necessárias 

medidas de mudanças de paradigmas na questão produtiva tais como a inserção de investimentos 

públicos e privados no setor, como fazem os países desenvolvidos, buscando saídas tecnológicas, 

capacitação de mão de obra, levantamentos técnicos sobre rebanhos e condições produtivas, estu-

dos locais e regionais, envolvendo a cooperação, a análise econômica, entre outros. Para tal é 

preciso questionar: como está a situação da cadeia produtiva do leite no Brasil? Como descrever e 

relacionar a produção de leite no Brasil, do ponto de vista da distribuição geográfica, a partir das 

fortes concentrações produtivas no eixo sul/sudeste? Cabe alguma oportunidade para as regiões 

periféricas como o Nordeste do Brasil e em particular o Estado de Pernambuco, com a bacia lei-

teira de Garanhuns?  Nesse aspecto, “analisar os critérios técnico -cientifico - informacional” (Sá, 

2006) numa visão sistêmica na cadeia produtiva do leite é ponto de partida para uma formação de 

cenário que pode constituir as chamadas regiões periféricas na produção de leite.  
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          A criação de um espaço produtivo em escala nacional, regional e ou local, se realiza a par-

tir de seu “sistema de objetos, seu território e seus equipamentos que permita a formação dessa 

escala produtiva em consonância com a s condições sócio- espaciais estabelecidas” (Sá, 2006).  

Nesse sentido o desenvolvimento histórico, a configuração produtiva e o esforço inovativo de-

sempenhados, podem produzir efeitos transformadores e singulares, na marca do espaço geográ-

fico dessa atividade produtiva. Considerar do global para o local é conceber uma relação entre a 

escala produtiva de um segmento de produtos/serviços, constituído para atender não apenas as 

necessidades locais, mas também uma escala global.      

          Então é preciso considerar a criação de um sistema inovativo em regiões periféricas. Um 

sistema de inovação constitui uma configuração diferenciada nessa realidade produtiva para as 

empresas e sociedades. Trata-se de uma estrutura de reforma com uma dinâmica num espaço ge-

ográfico que passa a ter uma seletividade de ações, considerando o meio “técnico – cientifico - 

informacional” (Milton Santos, 1994, p.51), na reprodução de novos alicerces de técnica, pesqui-

sa e informação diferenciados àqueles que fizerem uso.  Nessa ótica a cadeia produtiva vai exer-

cer um papel fundamental na estruturação inovativa na escala espacial, pois, envolvem todo um 

coronário de ações produtivas respectivas, os seus produtos/serviços, constituindo um novo pano-

rama geográfico na dinâmica do espaço produção e do espaço inovativo. 

 

 

1.2.  O sistema de inovação na relação com a cadeia produtiva do leite como meio “ técnico -

científico-informacional”.   

           

          Um "sistema de inovação se consolida a partir da caracterização de atores que interagem e 

cooperam para a busca de resultados inovativos, em um determinado espaço geográfico, com 

objetivos definidos" (Lopes, 2002, p.35). Nesse sentido, ao se estudar um sistema de inovação a 

busca de um segmento ou atividade econômica em uma região, pois, irá caracterizar de forma 

evidente, os atores que estão envolvidos no processo. E nesse caso da tese, a cadeia produti-

va/cluster do leite como parte de um sistema de inovação, tem como base o meio “técnico – cien-

tifico – informacional” (Santos, 1994, p.51) na região de Garanhuns – Pernambuco. Então esse 

estudo se pauta nas evidências técnicas – cientificas – informacionais para identificar como se 
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desenvolve (u) o sistema  regional de inovação de Garanhuns, consolidando-se ou não como um 

espaço inovativo periférico.       

          Atualmente, bem como, nos últimos decênios, as "atividades agropecuárias na relação com 

o mercado proporcionaram consideráveis transformações" (Castro, 2001, p.163). Os processos de 

globalização, inovação tecnológica (meio técnico-cientifico), desenvolvimento sustentável, "flu-

xos mercadológicos e comerciais" (meio informacional) têm que serem considerados com muita 

atenção, num complexo "sistema interligado de rede ou cadeia produtiva" (Santos, 1994, p.51), 

(Porter, 1998, p.167). Nesse sentido a cadeia do leite na realidade mundial se insere como um 

forte processo de transformação e desenvolvimento, pois, proporciona processos de interação, a 

partir de uma escala local até uma escala mundial. Consolida-se dessa forma, como uma ativida-

de econômica fundamental para as regiões que têm em sua produção (leite “in natura”) o inicio 

de uma cadeia produtiva, revelando que o espaço geográfico pode ser compreendido como uma 

acumulação desigual de tempo, na coexistência entre diferentes temporalidades, num mesmo lu-

gar, região ou território (Santos, 1996). A cadeia pode ser analisada na Geografia, a partir dos 

circuitos espaciais de produção, envolvendo este os objetos e as ações que confirmam as suas 

etapas: produção, circulação, distribuição e consumo; o circuito espacial de produção se constitui 

das relações e dos objetos geográficos que os autorizam, como assevera o professor Paulo Sérgio, 

co-orientador dessa tese.  

         Dessa forma, a análise do processo produtivo de leite, busca-se na sua formação básica, da 

produção “in natura”, até a produção dos derivados, tais como leite, nata, iogurte entre outros, 

todos estruturados em uma cadeia produtiva em uma determinada região, neste estudo represen-

tado por Garanhuns/Pernambuco.   

           A cadeia produtiva do leite forma-se pela reunião de vários segmentos em uma economia, 

que vai da geração de empregos, impostos e riquezas, além do seu papel social em manter a via-

bilidade do modo de vida dos pequenos produtores, situados nas pequenas fazendas, principal-

mente em regiões de pouco desenvolvimento econômico.  A partir da sua produção, armazena-

mento, distribuição e consumo há uma série e complexa atividade no “processo produtivo dessa 

cadeia na produção de produtos como o leite em pó, leite fluido, manteiga, queijo, iogurte, choco-

late, creme de leite/condensado, entre outros, que a faz se tornar uma consumidora importante de 

insumos para a produção, indústrias, cooperativas e pequenas fábricas lácteas” (Castro, 2001, 

p.198). Os elos da cadeia consomem insumos como produtos veterinários, alimentação animal, 
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gado, material genético, sementes, fertilizantes, equipamentos para a ordenha e produtos quími-

cos. E ainda utilizam "lâminas de alumínio, embalagens de plástico, papel e vidro, açúcar, equi-

pamentos industriais e energia elétrica" (Castro, 2001, p.199). Essa nova realidade no campo das 

atividades agropecuárias leva a necessidade de conhecimento dos fluxos da cadeia produtiva para 

a viabilidade da propriedade rural, visando à garantia de mercado e comercialização da produção.  

          No caso do leite, cujo setor vem atravessando um forte processo de "inserção tecnológica" 

(Castro, 2001, p.204) é importante que os atores, governo e pecuarista e distribuidores, saibam 

como trilhar esses fluxos, pois é pelo exame dos segmentos da cadeia, que se pode identificar as 

limitações e os gargalos da atividade; avaliar os preços de insumos, definir preços de produtos, 

encontrar novos mercados e nichos de comercialização, parcerias, resultados de pesquisa e outras 

formas de melhor competir no mercado e no espaço geográfico que os caracterizam. Trata-se de 

analisar o sistema da cadeia produtiva perpassando aspectos como: setores da economia, (seja a 

economia de subsistência ou de grandes empresas produtoras), o espaço geográfico da produção e 

distribuição do leite, a questão da agricultura familiar, além das políticas públicas especifica que 

podem diretamente, dependendo da estratégia adotada proporcionar uma ação positiva ou negati-

va, da "alocação dos fatores produtivos na cadeia" (Castro, 2001, p.210).     

          Porém, como definir uma cadeia produtiva? A cadeia produtiva é definida como "a rede 

constituída por diversos atores que geram relações de força coletiva, que influenciam diretamen-

te as estratégias mercadológicas e comerciais, assim como a tomada de decisão de cada um dos 

atores" (Jank e Galan, 1998, p.28). A criação de cadeias produtivas parece ser uma tendência 

para o aumento da produção mundial; essas cadeias e redes permitem a inclusão de pequenos 

produtores e inovação. Ao se considerar as cadeias e redes produtivas a partir da análise de duas 

correntes verificam-se, enfoques comuns em alguns pontos, mesmo sendo criadas em espaços e 

tempos distintos; primeiro a cadeia “Commodity System Approach” (CSA) de Davis e Goldberg 

(1957) e Goldberg (1968), ambos nos Estados Unidos da América e a segunda cadeia através do 

Sistema (Filière) Agroalimentar por Morvan (1985), na França.  

          Em ambos os estudos se caracteriza alguns pontos em comuns: focalizam o processo pro-

dutivo com caráter descritivo; compartilham da base analítica sistêmica e enfatizam a variável 

tecnológica; “há interdependência entre as estratégias no plano da empresa e no plano do sistema, 

desenvolvendo mecanismos sistêmicos de coordenação; integração vertical explicando o meca-

nismo de coordenação sistêmica” (Zylbersztajn e Neves, 2000, p.39). Assim, os sistemas agroin-
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dustriais, os chamados SAGs se estruturam com elementos fundamentais na sua análise descriti-

va, constituído pelos agentes e suas relações, os setores, as organizações de suporte e o próprio 

ambiente organizacional. A partir dessa sistemática é construída a relação de abordagem de inte-

ração e relacionamentos, considerando a relação entre a empresa e seus fornecedores e distribui-

dores.  

         Nesse sentido a "rede terá que desenhar e estabelecer suas estratégias, a partir de duas refe-

rências: os canais de distribuição e a cadeia de suprimento" (Stern, 1996, p.320). Os canais de 

distribuição são um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo, cujo ob-

jeto é tornar o "produto ou serviço da empresa disponível para consumo ou uso" (Stern, 1996, 

p.324), por outro lado a cadeia de suprimento (supply chain management), representa as organi-

zações envolvidas para que a empresa obtenha todos os suprimentos de que precisa para a sua 

produção e venda. Atualmente, consideram-se as chamada" "netchains' (Stern, 1996, pp.328), 

que integram os conceitos de redes e cadeias. Os netchains provocam o processo da relação de 

interdependência na organização da rede, a partir da ação de elementos de coordenação, gestão, e 

fontes de valor. Esses elementos se caracterizam por fatores na geração de otimização dos pro-

cessos de produção, consequente custos de transação, bem como, na efetivação de inúmeros pro-

cessos de diversidade e na geração de conhecimento. Ao se analisar a interrelação dos conheci-

mentos dos canais de distribuição, do Supphy Chain Management (SCM), fatores de redes e os 

netchains, estabelecem-se a base teórica para as construções empíricas, na consecução dos siste-

mas agroindustriais (Neves, 2005, p.82), na formação de cadeias globais na lógica da produção 

global no espaço geográfico.       

 

 

1.3. Cadeia produtiva e a lógica da produção de leite: do global ao local na definição dos 

espaços no Brasil e Nordeste em Pernambuco.  

       

          A cadeia produtiva faz parte da lógica do processo produtivo na era da globalização, onde 

em um determinado espaço geográfico, na escala com foco regional e local, torna-se fator impor-

tante na melhoria e no desenvolvimento regional e local, nesse caso especificado pela análise do 

segmento do leite. Ou seja, ao desenvolver a cadeia produtiva, melhora - se os produtos do seg-

mento respectivo. Nesse sentido a "proximidade geográfica" (Morgan, 2000, p.05) ganha um 
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novo contorno, pois, transforma – se em tendência dominante na visão econômica para uma regi-

ão ou local. Sem dúvida, os sistemas de produção local permitem fácil processo de desenvolvi-

mento e de cooperação e integração, fatores vitais na era da inovação, onde a difusão e promoção 

se dará num contexto dos atores regionais e locais. Dessa forma, as cadeias produtivas, passaram 

por um forte processo de reestruturação na década de 90, proporcionando um novo padrão para a 

localização das atividades produtivas. Essa nova dinâmica de interação com a região e o local, fez 

com que os fatores produtivos se articulassem na formatação de novos modelos, por exemplo, os 

“clusters” (Porter, 1998, p.167).   

          Nessa ótica, esses novos modelos proporcionam oportunidades de atualização tecnológica, 

pelas empresas, transmitindo aos seus produtos e processos, onde a interação e convergência da 

tecnologia e o território podem provocar uma nova dinâmica de crescimento. Ainda, o crescimen-

to local e regional (Bacelar, 2008) se dará na capacidade de atração das empresas locais na cria-

ção de iniciativas, onde se crie um "ambiente de inovação" (Storper, 1988, p.112). Passa a ser o 

território não aspecto só locacional na análise inovativa, mas um elemento condicionante e de-

terminante no sistema de produção onde se estruturam agentes econômicos, num processo de 

interação com suas competências. A "inovação, portanto, tem em seus pilares a questão do co-

nhecimento, tecnologia e os fatores das relações humanas", que permitirão uma nova dinâmica na 

região ou território (Lopes, 2002, p.35). O critério para as organizações passa a ser não mais a 

melhor localização; mas que fatores contribuem para uma interação das relações dessa organiza-

ção numa determinada economia regional e ou territorial?  

          Então, pode-se estudar a inovação pelas análises da questão estrutural tecnológica da em-

presa, num determinado território e ou região, através das transformações técnico-industriais que 

representam e o aspecto dos próprios fenômenos territoriais e ou regionais, como atores do de-

senvolvimento regional e ou territorial, através de toda a sua estrutura histórica, social, política e 

econômica, os "fatores subjetivos que agem no processo" (Lopes, 2002, p.39). Portanto, o desafio 

se dá no equilíbrio desses vetores, organização e região e ou território, na busca de alternativas, 

que permitam o desenvolvimento econômico nos seus aspectos intersubjetivos.                   

          Boisier (1989), na construção de um novo paradigma, para as novas estratégias de ação 

regional, diz ser necessário atender aos seguintes aspectos: 1) a região deve ser o ator das ações 

de desenvolvimento, confundindo-se os espaços, geográfico e sócio econômico; 2) a inclusão da 

interdisciplinaridade nas concepções e ações regionais; 3) o reconhecimento das realidades regio-
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nais específicas, exigindo-se formulações de políticas de desenvolvimento local. Nessa ótica, o 

autor se sustenta na análise de que a região deve ser articulada de várias formas, nas escalas polí-

ticas, econômica, institucional e social, o que deve integrá-la e convertê-la a um processo de de-

senvolvimento. Nesse processo, o “produto regional, ao crescer, proporcionará a possibilidade de 

retenções aos investimentos acumulados na região, efetivando tanto para a organização, bem co-

mo, na escala regional o crescimento e desenvolvimento” (Boisier, 1989, p.522).  

          Esse mecanismo possibilita as chamadas cadeias produtivas/clusters, que carecem de polí-

ticas públicas bem definidas. A característica desses cadeias produtivas/clusters ocorre quando da 

interação entre os agentes econômicos a competição e ou a cooperação, proporcionam o surgi-

mento de “clusters”, meio de inovação e "distritos industriais" (Porter, 1998, p.166). A globaliza-

ção, todavia, proporcionou novas formas de interação e gestões industriais nessas áreas, com 

maior complexidade de interação entre a indústria e a região.  Não somente na visão tradicional 

do “capital, trabalho e terra” (Marshall, 1890, p.6), porém, nos aspectos endógenos da região, 

onde variáveis tais como conhecimento, informação, pesquisa e capital humano, são elementos 

fundamentais no estudo e composição das relações crescentes da economia regional, o que pro-

porciona vantagens competitivas e locacionais na economia globalizada.  

         Assim, o “conjunto de atores no processo de desenvolvimento regional, sejam as organiza-

ções, sociedade e governo, é que poderá através de sinergias em investimentos, interação e coo-

peração, diferenciarem – se em escala regional e ou local o seu desenvolvimento” (Bitoun, 2005). 

Essas interações provocam um melhor relacionamento entre os atores públicos e privados, permi-

tem o estabelecimento de infra - estrutura regional e local, que ajudaram nas questões de logísti-

ca, custos de transação, onde as atividades especializadas setorialmente terão reflexos nos “mode-

los de atividades aglomeradas geograficamente” (Bitoun, 2005). Finalmente, o desenvolvimento 

regional equilibrado, que se apóia na integração intra-regional reforça a visão do trabalho que 

pode se desenvolvido em uma região periférica, inclusive, numa cadeia produtiva.    
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1.3.1. Estrutura da cadeia produtiva do leite – espaços de relações produtivas.   

          

         A cadeia produtiva caracteriza a estrutura existente em um determinado segmento. É a re-

presentação da dinâmica que o setor desenvolveu ao longo de sua história.  

Figura 3. Cadeia Produtiva do Leite. 

Fonte: Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial - PENSA, 2005.  

          

         A “cadeia produtiva do leite se insere no conceito acima descrito, envolvendo todo um 

processo com a entrada dos produtos veterinários, melhoramento genético, ração, sementes, 

entre outros, e com a chegada de seus produtos/serviços ao consumidor final e até exportação” 

(Jank e Galan, 1998, p.33), constituindo-se num espaço de relações produtivas. Dá-se por diver-

sas fases, envolvendo o produtor independente, cooperativas, o atacado, as importações, os tra-

dings, todos com subdivisões específicas e estruturas definidas.   Assim, observa-se na figura 

acima, a complexa estrutura de uma cadeia produtiva do leite que envolve insumos para a produ-

ção, indústrias e cooperativas. Os elos da cadeia se inter relacionam na compra de vários insumos 

que envolvem de produtos veterinários até energia elétrica.  Essas características tornam a cadeia 
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do leite com "alto grau de especificidade e singularidade" (Jank e Galan, 1998, p.38). Nesse sen-

tido, torna-se um elemento importante na produção de um país, com forte representatividade eco-

nõmica. 

         Por meio de uma análise detalhada, o Instituto PENSA – 2007, estabeleceu os principais 

elos - Insumo, Produção, Indústria, Distribuição e Consumo, de constituição da cadeia produtiva 

de leite brasileira, consolidada através de dados e informação de sua estrutura. Assim, a consoli-

dação do mapeamento da cadeia de leite brasileira apresentou aspectos vinculados às análises dos 

seguintes elementos. 

          INSUMO: crescimento no mercado de produtos veterinários nos últimos anos (estima-se 

um crescimento de 11% no ano de 2008, em relação a 2007 - PENSA, 2007, pp.04-113); apesar 

da baixa penetração dos produtos veterinários, no rebanho brasileiro, a pecuária leiteira é impor-

tante; a utilização do sêmem para melhoramento genético vem aumentando na bovinocultura bra-

sileira, resultando numa melhora genética dos animais de maior produtividade; nos últimos anos 

observa-se um fortalecimento da indústria nacional de melhoramento genético, como aumento da 

participação de sêmen nacional de 33% em 2000 para 47% em 2004; existem grandes oportuni-

dades no segmento de rações balanceadas, visto que apenas 36, 4% dos criadores utilizam este 

insumo; observa-se redução na área de pastagem e aumento no rebanho bovino, tanto de carne 

como de leite, indicando maior intensividade da atividade; o sistema canalizado de ordenha apre-

senta uma tendência de crescimento na adoção nos próximos anos, devido à necessidade de efici-

ência e qualidade; o mercado de tanques de resfriamento também apresenta tendência de cresci-

mento, dado cerca de 10% das propriedades produtoras de leite não possuem esse equipamento 

obrigatório (IBGE, 2006, pp.01-62) .  

         No elo PRODUÇÃO: no cenário mundial, observa-se alta produtividade das vacas leiteiras; 

o aumento de produção no Brasil foi de quase 50% nos últimos 10 anos, resultado do aumento de 

produtividade, principalmente a partir de 1999; a produção de leite no Brasil vem crescendo mais 

rapidamente que o crescimento da população no Brasil, no entanto, o consumo per capita ainda é 

inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS; o aumento da produção de 

leite no Brasil foi responsável por trazer um saldo positivo na balança comercial do leite em 

2006; observa-se uma tendência de redução na produção do leite informal no Brasil; observa-se a 

crescente transferência interna de leite de outros estados para o estado de São Paulo, maior con-

sumidor, uma vez, que este reduziu a produção nos últimos anos; a cultura da cana-de-açúcar tem 
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avançado sobre áreas de pastagens em varais regiões brasileiras, movidas pela questão dos bi-

combustíveis (IBGE, 2006, pp.01-62).  

         Na INDÚSTRIA, outro elo fundamental na cadeia do leite, observa-se: tendência de queda 

do número de processadores e aumento da concentração em grandes lacticínios; aumento do vo-

lume exportado de leite e creme de leite, incrementando as exportações do setor; aumento da par-

ticipação do leite UHT10 para o consumidor, ocupando espaço do leite tipo C; a indústria de lati-

cínios representa 8% das indústrias de alimento do país; o Brasil é o segundo maior consumidor 

de leite em pó integral, e o nono em leite em pó desnatado; mercados regionais e nichos de deri-

vados e produtos de maior valor agregado apresentam melhores oportunidades de crescimento 

que o mercado de leite fluido; as cooperativas têm um papel estratégico na captação de leite e 

organização setorial, e tendem a se consolidar e aumentar o mix de produtos industrializados no 

seu portfólio de negócios (ABIA, 2006, pp.10-17).  

        No elo DISTRIBUIÇÃO: os supermercados são o principal canal de comercialização de 

leite longa vida, leite condensado e creme de leite; o volume comercializado de leite pasteurizado 

em supermercados é pequeno quando comparado com o leite UHT e com os principais derivados 

de leite no país; o número de pontos para a distribuição de produtos lácteos vem aumentando no 

Brasil, onde nos últimos dez anos, observa-se um aumento de 37,6% no número de lojas de vare-

jo; as padarias estão retomando o seu posicionamento estratégico se tornando delicatessem, sendo 

um canal importante na distribuição de leite e seus derivados; supermercados com mais de dez 

checkouts comercializam 53,1% dos iogurtes no Brasil (ABIA, 2006, pp.10-17).  

 

Finalmente, o elo CONSUMO: o leite UHT aumentou sua participação no mercado de 4% em 

1994 para 21% em 2004 e 28% em 2007, substituindo o consumo pasteurizado; iogurtes líquidos 

estão entre as categorias de rápido crescimento, com um percentual de 26% nos anos de 

2003/2006; quanto ao consumo geral de leite por habitante, os números indicam uma relativa         

estabilização em torno de 130 litros por ano desde 1996, no entanto, o consumo anual de leite 

ainda encontra-se abaixo dos 210 litros/habitante recomendado pelo Ministério da Saúde;          se 

 

 

10. A sigla UHT vem do inglês Ultra-High Temperature(Ultra Alta temperatura). 

Entende-se por leite UAT (Ultra Alta Temperatura, UHT) o leite homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 4 segundos, a 

temperatura entre 130º C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 

32º C e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. 
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o consumo de leite alcançar 200 litros/habitante, a produção nacional precisaria ser de 36 bilhões 

de litros; o leite UHT é o produto de maior penetração nos domicílios brasileiros, presente em 

99% dos domicílios, 31% acima da penetração do leite pasteurizado; os consumidores de leite 

fluido são consumidores diários, há um forte potencial para o crescimento no consumo de deriva-

dos (IBGE, 2006, pp.01-62).  

         Ao se fazer uma análise da descrição do “cenário pelos elos da cadeia produtiva do leite, 

observa-se que o elo produção vem se modernizando, com um aumento da utilização de melho-

ramento genético, o que resulta em aumento da produtividade para algumas regiões brasileiras” 

(Jank e Galan, 1998, p.32). Na produção rural, viu-se um aumento do preço pago ao produtor, 

quando se analisa uma tendência de longo prazo, acompanhado de aumentos de produção e no 

saldo da balança comercial do leite. Entretanto, aumentos de preço de insumos e impactos cambi-

ais reduziram o poder de compra dos produtores, quando se analisam as relações de troca de leite 

com os principais insumos. No que se refere ao consumo, o leite UHT foi um dos responsáveis 

por “puxar” o crescimento da cadeia nos últimos anos, mas sua evolução em termos de venda já 

apresenta desaceleração, indicando que novos desafios para o aumento das vendas deverão surgir 

principalmente no que se refere à produção de produtos de maior valor agregado e à necessidade 

de aumento de penetração desses produtos na cesta de compra dos consumidores, principalmente 

os de menor renda (ABIA, 2006, pp.10-17). Os bons resultados e oportunidades para a cadeia 

contrastam, entretanto, com problemas de coordenação, renda agrícola, falta de incentivos, quali-

dade do leite, profissionalização, entre outros (ABIA, 2006, pp.10-17).                             

          A produção de leite no Brasil se concentra no eixo sul – sudeste. O maior estado consumi-

dor de leite é o de São Paulo, pois, comercializa mais de 7,6 bilhões de litros/ano, porém, é o Es-

tado que produz somente 1,74 bilhões de litros/ano (PENSA, 2005, pp.06-120), tendo que impor-

tar dos outros Estados. Tal situação foi movida pela diminuição gradativa da produção de leite no 

Estado, apesar de continuar o maior consumidor de lacticínios e derivados do leite. A produção 

leiteira, portanto, no estado de São Paulo, sofreu um processo de transferência gradativa para 

outras culturas, movido por uma Geografia Econômica, baseada nos custos, incentivos a compe-

tição com outras atividades, destacando-se a cana – de – açúcar e citricultura, que gradativamente 

aumentaram as suas áreas de cultivo em relação aos pastos do estado. Eis, pois, o motivo do cres-

cimento da produção leiteira em outros estados (IBGE - 2006).   
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         Segundo dados do IBGE de 2006 enquanto que o Brasil aumentou a sua produção, entre os 

anos de 1995 a 2004, num total de 42,5%, em estados como Minas Gerais (45,5%), Rio Grande 

do Sul (45,6%), Paraná (44%) e Goiás (81,4%); esses Estados cresceram sua participação de 

57,5% para 61% na produção nacional, o estado de São Paulo, diminuiu sua participação na pro-

dução do leite no Brasil de 12% para 7,4%, o que caracteriza a sua tendência de diminuição da 

produção, e uma dissipação geográfica de produção do leite “in natura”. Assim, como um gran-

de consumidor de produto derivados do leite, o estado de São Paulo, poderá a vir consumir e des-

centralizar sua produção de derivados do leite para regiões que apresentem uma boa produtivida-

de local na produção do leite “in natura” (PENSA, 2007, pp.04-113). 

          Por outro lado, outros elementos da cadeia produtiva do leite no Brasil, apresentam índices 

de crescimento de sua produção, como os insumos agropecuários, insumos industriais, fortale-

cendo a produção leiteira, e dinamizando todo o processo logístico, com os canais de distribuição. 

No caso dos produtos veterinários, houve um aumento de vendas da ordem de 25%, no período 

de 1997 a 2004 e com uma perspectiva de crescimento de 11% até 2008 (PENSA 2007, pp.04-

113); nesse sentido o produto como as vacinas contra a febre aftosa se destacam no aumento de 

consumo para esse segmento. Outro fornecedor de insumos agropecuários foi às companhias de 

fornecimento de material genético, que aumentou seu faturamento em 30% nos últimos cinco 

anos e alcançaram vendas na ordem na ordem de R$ 43,95 milhões em 2004 e com uma tendên-

cia de aumento da ordem de 5% nos próximos anos, movido pelos bons resultados de lucrativida-

de pelo uso de inseminação artificial, quando comparada com a inseminação natural (PENSA, 

2007, pp.04-113).  

         Em relação à produção de silagem, são usados no Brasil 342.000 ha (hectare) por safra, 

sendo o milho o produto mais utilizado para a produção desses produtos alimentares dos reba-

nhos. O setor de alimentação animal vendeu R$ 2,14 bilhões para esta cadeia, dos quais São Pau-

lo é responsável por quase 8% dos insumos do país. O rebanho leiteiro consome ainda 73% da 

alimentação de bovinos brasileira (IBGE, 2006, pp.01-62).  

          Em comparação com outros países, o Brasil ocupa a terceira posição entre os grandes pro-

dutores de alimentação animal, atrás dos EUA e da China (FAO, 2005, pp.44-48). A cadeia tam-

bém movimentou R$ 4,10 bilhões com a venda de animais. Outros insumos, como equipamentos 

para ordenha e refrigeração, venderam R$ 4,28 bilhões, sendo utilizados por cerca de 10% dos 

fazendeiros produtores de leite no Brasil (IBGE, 2005, pp.03-60). No ano de 2004, foram comer-
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cializados 13.750 tanques de refrigeração, o que caracteriza um forte desempenho para o cresci-

mento do setor (IBGE, 2005, pp.03-60).  Na questão dos insumos industriais por ser uma análise 

da cadeia, observou-se o desempenho de alguns insumos utilizados na indústria de processamento 

de leite e derivados. Neste caso, nem todos os dados estavam disponíveis e, por isso, eles foram 

calculados, utilizando-se indicadores industriais e taxas de consumo. O mais importante fornece-

dor da indústria do leite, o setor de embalagem obteve, em 2004, as maiores vendas dos últimos 

quatro anos, com R$ 28,57 bilhões, enquanto trabalhava com 85,6% da capacidade instalada (A-

BIA, 2005, pp.09-25). A partir deste valor, aproximadamente R$ 143,57 milhões das vendas des-

te setor vieram das embalagens vendidas para indústrias da cadeia do leite. 

          No aspecto produção de leite, o valor bruto da produção nacional foi de R$ 12,45 bilhões 

em 2004 e cerca de R$ 12,50 bilhões em 2005. No Sudeste (SP, MG, RJ, ES), estão concentrados 

os principais produtores, com uma produção avaliada em R$ 4,98 bilhões, seguidos dos estados 

do Sul, com R$ 3,22 bilhões; no Sudeste, Minas Gerais é o maior produtor, seguido por São Pau-

lo. Em 2004 a balança foi positiva em US$ 3,92 milhões (ABIA, 2005, pp.09-25). Nos últimos 

dez anos, a produção brasileira de leite cresceu mais rápido que a população com aumento de 

48% de 1994 a 2004 (ABIA, 2005, pp.09-25). O consumo “per capita” alcançou 135 li-

tros/habitante, mas, esta abaixo da recomendação de consumo da ONU, que é 49% maior. Por 

outro lado, o recente crescimento da produção nacional, deu-se através dos meios da produção 

informais, aproximadamente 24% da produção nacional, isto é, sem inspeção do governo (Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, 2005, pp.18-35). Para reduzir a infor-

malidade e aumentar a qualidade e quantidade do leite produzido, algumas questões foram discu-

tidas, como a profissionalização da produção, no sentido de gestão – custos, sanidade, rastreabili-

dade e qualidade – adequação da carga tributária, aumento do investimento e melhoramento da 

legislação reguladora.  

          Os produtores de leite e a cadeia em geral têm tido pouca atenção das agências responsá-

veis pelas estatísticas nacionais. Um dos últimos sensos rural nacional, realizado em 2006, mos-

trou que existiam cerca de um milhão e 500 mil de estabelecimentos envolvidos na produção do 

leite. Atualmente, os 20 maiores receptores de leite captam em torno de 200.000 produtores, com 

uma média de 210 litros/produtor; o número total de produtores formais e informais é maior que 

este (IBGE, 2006, pp.01-62). Além do que, segundo o IBGE (2005), existe a predominância de 

pequenos e médios produtores, todavia, existe uma forte tendência à concentração da produção. 
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Apenas as regiões Sul e Sudeste têm média de produtividade acima da média nacional, que é em 

torno de 5,6 litros/vaca/dia. Entre os Estados produtores, destaca-se o Estado de Santa Catarina 

que detém a maior produtividade, 8,6 litros/vaca/dia (IBGE, 2006, pp.01-62). Em comparação 

com a produtividade da Nova Zelândia, o Brasil apresenta um índice de produtividade três vezes 

menor. Segundo dados, do Instituto – PENSA (2006), houve uma interessante pesquisa que apon-

ta a produção de leite que pode ser uma atividade das mais lucrativas do agronegócio, quando 

comparada a outras atividades, como plantio de soja, milho, cana – de – açúcar, ou recria e en-

gorda de gado de corte (PENSA, 2005, pp.6-120). Em 2004 era possível gerar lucro de cerca de 

R$ 1.500,00/ha/ano com a produção de leite, 3,9 vezes maior que a lucratividade da cana – de – 

açúcar; no entanto, a produção de leite demanda um investimento maior – R$ 21.400,00/ha – 2,5 

vezes maior que o investimento na produção no plantio de cana – de – açúcar (PENSA, 2005, 

pp.06-120).              

          Na análise dos agentes da cadeia produtiva do leite, as cooperativas têm grande importân-

cia para os pequenos produtores e de maneira geral para o agronegócio do leite brasileiro. O Bra-

sil ocupa a sexta posição em termos de participação na coleta de leite, isto representa 40% de sua 

produção (OCB, 2002, pp.05-33). De acordo ainda, com a Organização de Cooperativas Brasilei-

ras – OCB, 2002, existiam 353 cooperativas no Brasil ligadas ao segmento do leite; sua divisão 

espacial concentra-se e distribui - se com 47% na região Sudeste, a região Sul com 27,5%, a regi-

ão Nordeste com 15, 3% e o Centro-Oeste com 9,9%. Entre todas as cooperativas 288 captam 

leite, com 30% destas com uma captação de 55.500 litros/dia, segundo a OCB, 2002.  Na conti-

nuidade da descrição da cadeia produtiva do leite no Brasil, a indústria de lacticínios no Brasil, 

segunda maior indústria de alimento (ABIA, 2005, pp.09-25) faturou em torno de R$ 14,47 bi-

lhões (no mercado formal), o que representa 8% da indústria de alimentos do país, o que caracte-

riza a importância dessa indústria para a economia do Brasil.  

         Com cerca de aproximadamente de 1.973 captadores de leite o Brasil, tem nos estados de 

Minas Gerais, São Paulo e Goiás os maiores números de representantes (34,4%%, 13% e 10,4%), 

respectivamente; outro aspecto é que mais da metade destes captadores de leite tem capacidade 

menor que 10.000 litros/dia, bem como, no aspecto das companhias captadoras apenas 5,3% têm 

capacidade superior a 100.000 litros/dia (ABIA, 2005, pp.09-25). Para o mercado internacional, o 

volume exportado de creme de leite e leite em pó aumentou 12 vezes de 2000 a 2004, segundo o 

Ministério da Agricultura, 2005, representando 80% das exportações de leite. Os países mais im-
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portadores do leite brasileiro são Iraque, Nigéria e Angola e respondiam em 2004 por 48,5% das 

exportações do país (ABIA, 2005, pp.09-25). Por outro lado, Uruguai e Argentina são os dois 

maiores exportadores de leite para o Brasil, representando aproximadamente 79% das importa-

ções brasileiras deste tipo de produto. O estado de São Paulo respondeu por 36% da exportação 

de leite e em 2004, sendo responsável, no mesmo ano (ABIA, 2005, pp.09-25), por quase todo o 

volume de iogurtes, leite qualhado e leite fermentado exportados. A grande maioria da produção 

de leite é comercializada na forma de derivados e apenas 6, 8% são comercializados na forma de 

derivados como leites puros tipo A, B e C. Finalmente, a cadeia produtiva com relação aos distri-

buidores de leite, representa um vetor fundamental; os distribuidores do varejo faturaram em 

2004, cerca de R$ 15,50 bilhões com leite e derivados, envolvendo cerca de 72.000 lojas no país 

(ABIA, 2005, pp.09-25). Mais da metade do leite comercializado no Brasil, em torno de 55%, 

passa por supermercados, que faturaram também, em 2004 aproximadamente R$ 97,68 bilhões, 

segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABAS, 2005, pp. 25-35). O produto 

leite representou para os supermercados em torno de 13% das vendas. No Brasil, 80% do leite 

longa vida, leite condensado e creme de leite são comercializados em supermercados.  

 

 

      1.3.2. Análise do desenvolvimento da cadeia produtiva de leite no Brasil como meio 

“técnico-cientifico-informacional”. 

 

          Os processos da transmissão das informações, adquiriram grandes velocidades de desloca-

mento para os diversos lugares, tornando esses lugares mundiais, isto é, a velocidade, simultanei-

dade, e instantaneidade são características do meio técnico-cientifico-informacional.  

          No seu trabalho, intitulado Pensando o Espaço do Homem (1982), Milton Santos, caracte-

riza que das várias denominações utilizadas em nosso tempo, a mais expressiva é o meio tecnoló-

gico. A técnica, segundo o autor, é o intermediário entre o homem e a natureza, desde dos tempos 

mais remotos da História, todavia, ao converte-se num objeto de elaboração cientifica sofisticada, 

subverteu as relações do homem com o meio, as classes sociais e até as nações.  

          Dessa forma, na visão de Milton Santos, a ciência, a tecnologia e a informação, represen-

tam a base técnica da vida social, isto é, o meio técnico-científico-informacional é um meio geo-

gráfico.    
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          A cadeia produtiva do leite no Brasil, se insere nesse conteúdo, pois, utilizando o meio 

técnico, transforma os processos de produção do leite, através do uso tecnológico, dinamizando e 

produzindo relação técnica, científica e informacional, entre os produtores. 

          A importância do segmento do leite na economia brasileira, que faturou aproximadamente 

R$ 67 bilhões em 2005, ficou caracterizada em estudo realizado através de workshop (FE-

ARP/USP, 2005, pp.212-249), onde foi estabelecido um cenário da Cadeia de Leite a partir da 

análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Nesse sentido, em função dos subseg-

mento envolvido na cadeia do leite parece ser importante uma análise desse setor, particularmen-

te, no sentido do desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas, consideradas periféricas, 

como o Nordeste do Brasil, o Estado de Pernambuco e o município de Garanhuns e na região, 

considerados nesse estudo. Assim nas considerações do workshop no tocante aos elementos “for-

ças”, foram consideradas: facilidade em utilizar a fazenda de maneiras diferentes (rebanho com 

agricultura), que amplifica a lucratividade da produção do leite; baixo custo de produção dado 

pelo bom clima, disponibilidades de terras, disponibilidade de insumos (grande produção de cana 

– de – açúcar, laranja, forrageiras, suplementos minerais e ração) e rebanho geneticamente adap-

tado; diversidade de sistemas eficientes (extensivo, intensivo, pasto/ração); forte parque industrial 

de alimentos distribuídos por todo o território nacional, aliado ao conhecimento na produção e 

comercialização de alimentos; grande mercado interno e consumo reprimido; facilidade de obten-

ção de informações (técnicas e econômicas) pela presença de grupos de grande reputação no Bra-

sil – EMBRAPA, ESALQ, IEA, PENSA (Universidade de São Paulo - USP, 2005, pp.212-249).  

          No aspecto de “fraquezas” foram consideradas: produção de leite dispersa pelo país, o que 

dificulta a coordenação entre os agentes e aumenta a dependência em relação a indústrias e coo-

perativas; falta de experiência e contato com o mercado internacional, o que inibe o crescimento 

das exportações; perda da margem no setor em decorrência da falta de atenção de empresas pri-

vadas e do governo; baixo controle sanitário e rastreabilidade, resultando em baixa qualidade do 

leite; falta de diferenciação do leite por uso (pequena produção de queijos, leite pasteurizado e 

longa vida, bolos, biscoitos etc.); presença acentuada de ilegalidade e fraudes, devido à elevada 

carga tributária que incide sobre a produção e por inadequadas leis trabalhistas, além de severas e 

rígidas leis ambientais; problemas de profissionalização da produção nas fazendas em conse-

qüência do baixo nível tecnológico, mão-de-obra desqualificada e baixa capacidade gerencial e, 

além disso, tem-se, uma deficiência na assistência veterinária e agronômica, baixo incentivo ao 
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desenvolvimento de pessoas especializadas e tecnicamente capacitadas; alta dispersão dos preços 

(variação) ao longo do ano e nas diferentes bacias do Brasil, o que gera instabilidades e riscos 

para alcance das margens na atividade; infra – estrutura básica precária, estradas deficientes, falta 

de rede ampla para distribuição de energia e escassez de água tratada; forte regulações protecio-

nistas pelos países importadores, usando vários mecanismos (subsídios, impostos, taxas e barrei-

ras sanitárias); falta de organizações verticais e atuantes que desenvolvam ações coletivas para 

benefício da cadeia (USP, 2005, pp.212-249).  

          Nos critérios das “ameaças” tem-se: falta de acordos bilaterais com potenciais países im-

portadores de leite brasileiro; permanência e continuidade de barreiras sanitárias pelos países 

desenvolvidos para diferentes tipos de queijos (queijo coalho é uma típica criação nordestina que 

encontra forte barreira fitossanitária); situação econômica instável, principalmente, devido à taxa 

básica de juros; prioridade nacional na exportação de outros produtos da agricultura que não o 

leite; concentração da produção e exclusão de pequenos produtores, dada a estrutura da cadeia e a 

possibilidade de investimento, especialmente, para o global farmers; falta de investimento públi-

co e privado no setor elétrico, contribuindo para o risco de novos racionamentos de energia e á-

gua; falta de linhas de crédito mais específicas para o setor (quando existem são limitadas ou o 

processo de concessão é demasiadamente burocrático e exigente); crescimento e concentração do 

varejo de alimentos e conseqüentemente, aumento do poder de barganha nas mãos das grandes 

redes de varejo e crescimento de marcas próprias no varejo (USP, 2005, pp.212-249).  

          A seguir, as “oportunidades” caracterizadas por: potencial crescimento das exportações e 

seus efeitos secundários no equilíbrio dos preços, com especial destaque para o leite condensado; 

possibilidade de alcance de mercados protegidos (negociações em fóruns, questionamento dos 

subsídios, promoção de acordos sanitários e tendências de redução desses subsídios; melhora-

mento da situação econômica por meio do crescimento, que pode trazer investimentos nacionais e 

internacionais, crescimentos de renda, do consumo interno, das importações e estabilidade do 

câmbio; existência de espaço para a progressão da qualidade do leite, em genética e, ao mesmo 

tempo, na adoção de estratégias de exploração de nichos de mercado; aumento da disponibilidade 

em alimentação animal derivada do aumento da produção de grãos; possibilidade de uso eficiente 

dos conhecimentos técnicos disponíveis nos centros de pesquisas, principalmente com a utiliza-

ção dos recursos da internet; possibilidade de aprendizado para desenvolvimento de marketing 
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institucional na cadeia do leite brasileira, como o incremento de programas sociais, nos lanches 

escolas do produto leite (USP, 2005, pp.212-249).                                              

          Outros aspectos que se destacam na questão da cadeia produtiva são formados pelas idéias 

de cooperação, com a elaboração e implantação coletiva, a visão de um planejamento estratégico, 

vinculada à gestão estratégica e finalmente, as considerações sobre a economia de custos de tran-

sação. No primeiro, a cooperação se baseia na ação coletiva caracterizando que os indivíduos têm 

necessidades comuns que só podem ser atendidas por meio de ações conjuntas. Numa conceitua-

ção, sócio - econômico, afirma Olson, “as ações coletivas, desenvolvidas pelos grupos sociais, 

provêem de bens coletivos, e que tais ações podem piorar, em vez de elevar, o bem estar da cole-

tividade” (Olson, 1999, p.188). Toda a idéia de cooperação de uma cadeia produtiva deve passar 

pelo crivo das interações sociais, onde um grupo de indivíduos busca interesses comuns, com 

ações coletivas, para se atingir os melhores resultados. Nesse sentido a criação de associações, 

por exemplo, implica em dois tipos de custos para os seus participantes: custo de manutenção da 

estrutura, das atividades da associação e os custos de transação, caracterizados, pelos custos de 

monitoramento de seus funcionários e diretores, custos de negociação, comunicação, transporte, 

atuação da organização e os custos de provisão de bens coletivos. No segundo, a definição de 

qual planejamento estratégico e definição estratégica serão adotadas pela cadeia produtiva irão 

refletir o seu desempenho no médio e longo prazo. A definição estratégica irá caracterizar o “mo-

dus operandi” da cadeia produtiva.  

          Por fim, o terceiro aspecto, custos de transação, caracterizados pelas operações que a ca-

deia produtiva irá fazer na definição de seus preços, custos a negociar, os contratos nas transações 

de trocas individuais, as condições de contrato de longo prazo. Os custos de transação são defini-

dos pela relação entre a organização e os atores especializados que irão negociar. Tais ações pos-

sibilitam a redução dos riscos e incertezas e são mecanismos para a regulação de contratos. Visa, 

portanto, “ajudar no equilíbrio das ações da cadeia produtiva para a sua otimização” (Olson, 

1999, p.191).        

         O autor Gereffi, argumenta que a cadeia da mercadoria possui três dimensões principais: 

uma estrutura de input-output; uma territorialidade; e, uma "estrutura de relações de poder" (Ge-

reffi, 1994, p.95). Ainda segundo o autor, até a segunda metade do século XX, as cadeias de mer-

cadoria eram internalizadas dentro das fronteiras organizacionais de corporações integradas verti-

calmente, quando a estrutura de poder da cadeia era sinônima de hierarquia corporativa. Mas, na 
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medida, que as cadeias de mercadoria foram se tornando cada vez mais globais, ou seja, os víncu-

los internos passando a ser externo fazendo, parte de uma "rede global de produção a estrutura de 

governo ou de poder" (Gereffi, 1994, p.97) se tornaram peça fundamental na coordenação admi-

nistrativa dos sistemas produtivos globais.    

         Argumenta ainda que, “a fase atual do processo de globalização é caracterizada por uma 

tendência comum em direção a uma integração funcional e por uma coordenação das atividades 

dispersas internacionalmente” (Gereffi, 1994, p.98). O poder da dimensão local ganha força e se 

torna peça fundamental das relações internacionais entre empresas; ocorre a troca das informa-

ções e de conhecimento, não obstante as diferenças regionais e intra-regionais de cada país. Daí a 

necessidade de compreender os tipos de coordenação da cadeia da mercadoria, seus "agentes 

principais e suas relações de poder" (Gereffi, 1994, p.98).  

          A função de coordenação da cadeia é diferenciada por Gereffi em dois tipos de estrutura 

de poder: os casos em que a cadeia é dirigida pelos produtores (producer-driven commodity cha-

in) e os casos em que a cadeia é dirigida pelos compradores (buyer-driven commodity chain). As 

duas configurações principais de cadeias da mercadoria são: producer-driven commodity chain – 

cadeias produtivas dirigidas pelo produtor: são cadeias nas quais grandes corporações – em geral 

transnacionais – desempenham os papéis centrais na coordenação das "redes produtivas" (Geref-

fi, 1994, p.112). As indústrias de capital e tecnologia intensivos aplicam este tipo de processo 

como as encontradas nas indústrias de automóveis, computadores e aviões; há também as cadeias 

de comprador, formadas por grandes empresas de varejo, formando o conjunto de redes "produti-

vas descentralizadas" (Gereffi, 1994, p.112). Apesar desta distinção analítica importante, a “uma 

tendência importante no manufaturamento global parece ser o movimento das cadeias de merca-

doria dirigidas pelo produtor para cadeias dirigidas pelo comprador” (Gereffi, 1994, p.106). A 

divisão das cadeias produtivas conhecidas ocorre em um âmbito cada vez mais globalizado tem 

na questão das novas tecnologias de transporte, de comunicação, modelos de gestão elos funda-

mentais para permitir o funcionamento e ação de controle evidenciando uma estrutura organiza-

cional flexível.  

          Segundo Castells, forma-se a estrutura de rede, substituindo a unidade empresarial, apenas. 

Ainda segundo o autor há uma combinação e um inter relacionamento entre empresas de pequeno 

porte na relação com empresas maiores, servindo dessa forma na caracterização do sistema de 

rede. Continuando o autor diz que, “redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma 
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limitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar - se dentro da rede, ou seja, desde 

que compartilham os mesmos códigos de comunicação” (Castells, 2000, p.38). As cadeias glo-

bais estão concentradas nos países desenvolvidos, agindo, porém, nas regiões periféricas. As es-

pecificidades regionais é que irá definir o modelo produtivo adotado pelas cadeias produtivas, 

onde os fatores, capital e trabalho são definidores. O processo produtivo, pois, passa a ser frag-

mentado, onde a utilização da mão-de-obra não qualificada representa menor custo e estão situa-

das em países periféricos. Então, “modelos produtivos adotados pelo EUA, por exemplo, o setor 

de confecção, enfatiza a existência com o uso de estilistas qualificados, localizados nos EUA e 

todo o trabalho de manufatura, é realizado por países como: China, Taiwan e Brasil” (Castells, 

2000, p.42).  

         Esse modelo concentra a "estrutura inteligente" (Castells, 2000, p.28), melhor remunerada, 

no país consumidor e provoca a geração de baixa renda, com trabalhadores mal qualificados e 

remunerados, a esses países periféricos.  Acrescente-se que o "esquema das subcontratadas" 

(Castells, 2000, p.32) ocorre tanto dentro das cadeias dirigidas pelo produtor como dentro das 

cadeias dirigidas pelo comprador. Castells identifica as grandes transnacionais, dirigem as cadei-

as de produtor, enquanto que subcontrata - se para base, em muitas ocoasiões outras "empresas 

transacionais" (Castells, 2000, p.38). Já nas cadeias dirigidas pelo comprador, também visualiza-

mos no topo da cadeia grandes corporações (como a Parmalat) ou grandes empresas e na base, 

micro e pequenas empresas subcontratadas (o caso do leite na mesorregião periférica de Gara-

nhuns/Pernambuco e entorno).  

         Um dos aspectos que caracterizam a relação do nível global de interação das empresas se 

dá, segundo Castells, independente do próprio processo produtivo no interior da empresa, nesse 

sentido ocorre à união dos elos das cadeias produtivas, efetivando uma interação da rede global.  

No caso especifico da empresa de produção de leite, onde uma empresa pode integrar um seg-

mento apenas (empresa especializada), como os de produção de leite “in natura”, ou de derivados 

do leite, queijo, iogurte, nata, entre outros, segmentos estes que formam um processo produtivo 

em si mesmo. A empresa de produção de leite pode também, integrar todas as suas fases produti-

vas, em uma única estrutura um tanto complexa utilizando todo o processo de interação na cadeia 

produtiva. Nesse sentido a lógica da cadeia produtiva, associa-se a realidade das questões regio-

nais e do local, para o seu desenvolvimento, envolvendo atores como a "sociedade e as empresas" 

(Castells, 2000, pp.29). A região, portanto, cria mecanismos de envolvimento em relações co-
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merciais e financeiras, uma vez que proporciona a integração inter empresas, com envolvimentos 

em custos, despesas e novos investimentos. Então a realidade da produção de leite no Brasil, 

também é oriunda de fatores históricos, culturais, econômicos e inovativos e vem associada a 

uma "rede de relações" (Castells, 2000, p.40), onde há falta de política pública específica que 

trate das questões, envolvendo os "problemas regionais" diferentemente (Becker, 1982, p.64) 

como o caso da região Nordeste no Brasil.     

          Dessa forma, no capítulo a seguir, aborda-se a questão do leite no Brasil e no Nordeste do 

Brasil, através da história (foco em Pernambuco) e do desenvolvimento de ações pontuais em 

políticas públicas e da iniciativa privada, que permitiram de certa forma, a construção de um es-

paço produtivo, principalmente, na região objeto do estudo.  
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Capítulo 2. O leite no Brasil, na região Nordeste do Brasil e em Pernambuco como constru-

ção de espaço produtivo. 

 

         O setor agropecuário nordestino, não obstante avanço da indústria e dos serviços continua 

tendo uma participação considerável no produto regional e uma participação pequena, se compa-

rados as outras regiões, no cenário nacional. O período, de 1990 a 1998, destaca-se pela tentativa 

de soerguimento das ações na retomada da Pecuária Leiteira Bovina no Nordeste, inclusive, com 

o incremento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FNE (Banco do Nordeste, 1998, 

pp.38-112). 

         Destaque-se que no período de 1990 a 1998 houve a busca de investimentos regionais, a 

partir da aplicação do FNE, onde as ações na pecuária, particularmente, na produção do leite, 

inicia-se como uma tentativa de processo gradual ao desenvolvimento do setor. Assim, a média 

de participação no PIB do Nordeste no resultado do PIB do Brasil, girou em torno de 11,5%, ge-

rando valores na ordem de 13, 7 bilhões e empregos diretos e indiretos de 6,6 milhões de pessoas. 

No segmento da pecuária bovina, tanto a de corte, bem como, a de leite, representou 20,5% do 

valor adicionado, ou seja, R$ 2,8 bilhões, bem como, 1,4 milhões de empregos gerados (Banco 

do Nordeste, 1998, pp.38-128). Pesquisas, destacam que a pecuária leiteira representa 6% do PIB 

agropecuário regional, em torno no segmento da bovinocultura, de 60%, bem como, que a indús-

tria regional do leite e do lacticínio gerou mais de cinco mil empregos (IBGE, 2002, pp.06-63) e 

um valor adicional na média de 846,7 milhões, representando 0,7% do PIB Nordestino, em 1998 

(IBGE, 2002).   

          Na década de 90, ocorreram várias transformações na política financeira e econômica no 

Brasil, produzindo grandes impactos no sistema agroindustial, principalmente, no leite, com 

transformações tecnológicas, gerando prejuízos e hora ganhos, de forma diferenciada nas diversas 

regiões brasileiras. No final de 1991, com a queda do tabelamento do preço do leite (controlado a 

mais de 40 anos pelo governo) passa a vigorar fatores de mercado no setor. Caracteriza - se o 

governo, como grande comprador para programas sociais. Os agentes produtivos tornam-se não 

competitivos e não habilitados para enfrentar essa nova configuração do mercado (ABIA, 2005, 

pp.09-18). Esse aspecto configurou uma ação dos agentes de conseguir um preço de remuneração 

melhor, que compensasse os seus custos de manutenção. Não havia dessa forma, estimulo para 

avanços tecnológicos, movidos pela falta de ganhos adicionais (ABIA, 2005, pp.09-18).  
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          Com a consolidação do MERCOSUL e a chamada abertura comercial, passa o país a ter 

um choque na produção de leite, uma vez que antes, havia um sistema de cotas de importação, 

onde o governo era o único importador.  Assim, passam os produtores brasileiros, principalmente 

os de produtos lácteos, a ter que enfrentar forte concorrência dos vizinhos Argentina e Uruguai, 

fundamentalmente, com a redução de alíquotas de importação e a abertura do MERCOSUL. A 

seu turno, o Plano Real gera um processo de estabilização da moeda brasileira, refletindo no ga-

nho real da população, principalmente a mais pobre, que permitiu um aumento dos produtos lác-

teos. Assim toda a cadeia produtiva do leite tem sido beneficiada, gerando mudanças macroeco-

nômicas de caracter setorial (ABIA, 2005, pp. 09-18).  

          Outro fator que merece destaque foi o recente Censo Agropecuário realizado em 2007, 

pelo IBGE, que fez um levantamento, no período de 1996 a 2006, portanto dez anos, no processo 

de desenvolvimento da pecuária brasileira, onde destaca - se a atividade do leite nesse cenário. 

Dos pontos considerados, por regiões brasileiras, destacamos para o nosso trabalho, os aspectos 

de Produção de Leite (em litros), Efetivo de Animais (quantidade por região) e Número de Esta-

belecimentos Agropecuários (quantidade por região). Tais aspectos possibilitam uma melhor re-

flexão sobre o desempenho desse setor, caracterizando o comportamento desse segmento. 

 

Quadro 7. Brasil e Regiões Geográficas. Produção de Leite de Vaca (mil litros) 

Ano 1996 e Ano 2006 

Regiões – Brasil Ano 1996 Ano 2006 Variação (%) 

 

Norte 846.333 1.699.467 100,80 

Nordeste 2.273.994 3.198.039 40,63 

Sudeste 9.754.920 9.740.310 - 0,15 

Sul 4.110.546 7.038.521 71,23 

Centro – Oeste 2.610.725 3.721.881 42,54 

Brasil 17.931.249 25.398.219 41,64 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2007 

 

          A produção de leite no Brasil tem forte concentração no eixo sul/sudeste, isso deve - se a 

vários fatores, principalmente, os aspectos históricos, geográficos e do uso maior de aspectos da 
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inovação tecnológica, o que possibilita uma maior produtividade, associada à maior qualidade do 

produto. Essa distribuição espacial de produção, também mostra as diferenças regionais, uma vez 

que tem - se na região Norte uma produção de 1.699.467 litros e na região Sudeste uma produção 

de 9.740.310 litros, no ano de 2006, conforme dado da Tabela 7, acima.  

          Caracteriza-se, portanto, uma distribuição espacial do produto leite no Brasil de forma de-

sequilibrada, sendo, todavia, uma importante atividade econômica para o país. Ocorre no proces-

so da produção do leite e seus derivados, na realidade brasileira, uma forte concentração de pro-

dução no eixo sul e sudeste, pela presença de grandes empresas do setor (BATAVO, BOM LEI-

TE), forte demanda, condições tecnológicas mais desenvolvidas e um forte aparato de pesquisa e 

desenvolvimento, não obstante, ainda uma posição relativa no cenário mundial, caracterizada 

pela baixa produtividade brasileira. Obviamente aspectos, de natureza geográfica, econômicas e 

sócio-culturais se evidenciam, nessas regiões produtoras do eixo Sul/Sudeste, que produzem 66% 

da produção brasileira (IBGE, 2006, pp.01-62), ao passo que a região Nordeste do Brasil repre-

senta em torno de 13% dessa produção. Então, o espaço produtivo do leite no Brasil é de fato 

expressivo, caracterizado, porém, por uma forte desigualdade distributiva e qualitativa, ficando as 

regiões do eixo Norte/Nordeste em situação inferior, no que tange a realidade da produção do 

leite no Brasil. Dessa forma, evidencia-se abaixo a estratificação da produção do leite no Brasil, 

por região e estado (IBGE, 2006, pp.01-62), caracterizando as diferenças singulares e consoli-

dando as evidencias empíricas do espaço produtivo do leite no Brasil.       

   

Quadro 8. Distribuição da Produção de Leite por Estados da Federação do Brasil – 2006. 

Variável = Produção de origem animal (Mil litros) 

Tipo de produto = Leite 

Ano = 2006 

Brasil, Região e UF   

Brasil 25.398.219 

  Norte 1.699.467 

  Rondônia 637.355 

    Acre 98.096 

    Amazonas 45.368 

    Roraima 5.798 

    Pará 691.099 
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    Amapá 4.433 

    Tocantins 217.319 

  Nordeste 3.198.039 

    Maranhão 341.206 

    Piauí 79.786 

    Ceará 380.025 

    Rio Grande do Norte 235.461 

    Paraíba 154.655 

    Pernambuco 630.348 

    Alagoas 228.238 

    Sergipe 242.568 

    Bahia 905.752 

  Sudeste 9.740.310 

    Minas Gerais 7.094.111 

    Espírito Santo 434.000 

    Rio de Janeiro 468.191 

    São Paulo 1.744.008 

  Sul 7.038.521 

    Paraná 2.703.577 

    Santa Catarina 1.709.812 

    Rio Grande do Sul 2.625.132 

  Centro-Oeste 3.721.881 

    Mato Grosso do Sul 490.283 

    Mato Grosso 583.854 

    Goiás 2.613.622 

    Distrito Federal 34.122 

Nota: Os municípios sem informação para pelo menos um produto de origem animal não aparecem nas 

listas.  Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal - 2006. 
 

 

          Observa-se que a forte concentração de produção no Brasil está no eixo sul/sudeste, consi-

derando os estados de Minas Gerais (maior produtor brasileiro), São Paulo, Paraná, Santa Catari-

na e Rio Grande do Sul, conforme dados apresentados no Quadro 8 anterior. Na região do Centro 

– Oeste aparece o estado de Goiás que, nos últimos dez anos, a atividade de pecuária, apresenta 
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uma forte representatividade nacional. Mais recentemente, os estados do Pará e Mato Grosso, se 

configurm como regiões produtoras de leite.    

          De forma genérica houve um crescimento da produção de leite no Brasil nos últimos dez 

anos (período de 1996 a 2006), a região Nordeste vem mantendo o mesmo posicionamento, veri-

ficado no período de 1990 a 1998 (período da retomada das ações pró - pecuária no Nordeste), na 

quarta posição de produção. Isso reflete que a atividade tem capacidade de crescimento e merca-

do (seja interno ou externo). Todavia, duas regiões chamam a atenção pelos seus índices de cres-

cimento no período 1996 a 2006, bem acima da média nacional (41,64%) são as regiões Norte e 

Sul (IBGE, 2008). A região Norte (100,8%) pela expansão da atividade de agropecuária, princi-

palmente, na Amazônia, com a derrubada de florestas e o crescimento de pastos em algumas á-

reas específicas, o que pode – se caracterizar por um “crescimento desordenado” e periférico.  Já 

a região Sul, 71,23% (IBGE, 2008) apresenta – se como uma região que retomou a pecuária lei-

teira, inclusive, com uma forte inserção tecnológica, seja na melhoria da qualidade do rebanho até 

novos métodos de captação, acondicionamento e transporte do leite, assim como, processos de 

organização para a comercialização do produto, associações, comunidades, organizações etc.        

          Por outro lado, houve um pequeno decréscimo na produção do leite na região Sudeste, mo-

tivadas pela existência de outros segmentos em crescimento como o da agricultura, com a reto-

mada da plantação de cana - de – açúcar, para a produção do biodiesel. A região Nordeste por sua 

vez mantém um pequeno crescimento em relação à média nacional de produção de leite, carecen-

do de investimentos específicos, principalmente, em inovação tecnológica (Tabela 8).  As regiões 

que mais produzem leite no país são Sudeste (38,35%) e Sul (27,71%); os estados que mais pro-

duzem leite são: Minas Gerais (28%), Goiás (11%), Rio Grande do Sul (10%) e São Paulo (7%). 

Nos últimos 10 anos, as regiões que mais apresentaram crescimento da produção foram Norte 

(11% ao ano) e Sul (5% ao ano). A produção de leite no estado de Pernambuco corresponde ape-

nas a 1,7% da nacional e não é suficiente para abastecer o mercado local. Nos últimos anos, a 

produção de leite  ficou estagnada, já que cresceu apenas 0,09% ao ano (IBGE, 2008). No Nor-

deste, o maior destaque é a Bahia, que produziu o equivalente a 3,79% da produção nacional. 
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Quadro 9. Brasil e Regiões Geográficas. Efetivo de Animais – Bovinos (cabeças) 

                  Ano 1996 e Ano 2006  

Regiões – Brasil Ano 1996 Ano 2006 Variação (%) 

 

Norte 17.276.621 31.233.724 80,78 

Nordeste 22.841.728 26.033.105 13,97 

Sudeste 35.953.897 34.994.252 -2,74 

Sul 26.219.533 23.888.591 -9,76 

Centro – Oeste 50.766.496 53.750.377 5,87 

Brasil 153.058.275 169.900.049 11,00 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2007 

           

          A quantidade de cabeças de bovinos na região Norte teve um crescimento de mais de 80% 

nos últimos dez anos (período entre 1996 a 2006), caracterizando a expansão da atividade na re-

gião (Quadro 9). Por outro lado, regiões como o Sudeste e Sul do Brasil têm diminuído a sua atu-

ação no efetivo de cabeças bovinas, porém, tem crescido no sentido de produtividade e desempe-

nho de sua produção, conforme se apresenta no Quadro 8. Assim, parece que regiões periféricas, 

no tocante a produção do leite, tais como as regiões Norte e Nordeste do Brasil, apresentam índi-

ces de crescimento de seu rebanho (Quadro 9), porém, baixos índices de produção (Quadro 8).  

Isso se dá as poucas condições de desenvolvimento tecnológico aplicado na produção, uma vez 

que há um forte crescimento do gado extensivo nos espaços produtivos dessas regiões.  

 

Quadro 10. Brasil e Regiões Geográficas. Número de Estabelecimentos Agropecuários – Espécie 

de Efetivos Bovinos. Ano 1996 e Ano 2006 

Regiões – Brasil Ano 1996 Ano 2006 Variação (%) 

 

Norte 185.976 225.840 21,43 

Nordeste 953.821 969.230 1,61 

Sudeste 566.686 534.565 -6,00 

Sul 787.252 683.789 -15,13 

Centro – Oeste 204.462 237.172 15,99 
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Brasil 2.698.197 2.650.596 -17,96 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2007 

 

         Na descrição acima (Quadro 10) observa-se que houve um decréscimo do número de esta-

belecimentos Agropecuários no Brasil nos últimos dez anos, período compreendido entre 1996 e 

2006, na ordem de 17,96%. Essa concentração de número de estabelecimentos aparece fortemen-

te nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com 15,13% e de 6,00% - respectivamente. Tal fato deve-

se aos fatores de surgimento de outras opções e modalidades de negócios para a região Sudeste e 

de uma maior competitividade na região Sul; além, do próprio desinteresse de produtores em sair 

do negócio, motivados por fatores como preço, falta de uso de tecnologia e falta de recursos para 

investimentos. A região Nordeste praticamente estagnou nesse sentido de novos produtores e a 

grande explosão aconteceu nas regiões do Centro – Oeste (15,99%) e a região Norte (21,43%), 

motivadas pela nova fronteira do agronegócio no Brasil, estando incluída a pecuária leiteira. Nes-

se sentido a produção leiteira, traz características específicas no tocante à “geografia do leite no 

Brasil” (a distribuição espacial), os aspectos de sazonalidade e a propria concentração de produ-

ção. 

         Na geografia da produção de leite no Brasil (Quadro 11), nos últimos anos, alguns pontos 

merecem destaque: a) Minas Gerais mantém, com folga, a posição de primeiro colocado; b) En-

quanto São Paulo reduz sua participação, Goiás e os estados do Sul ampliam; c) A região Nordes-

te não é auto-suficiente no abastecimento de leite, embora diversas pesquisas indiquem que esta 

região tem grande potencial. De 1980 a 2005, a produção de leite no país cresceu, em média, 

3,02% ao ano; o número de vacas ordenhadas, 0,58% ao ano; e a produtividade, 2,44% ao ano, 

segundo dados da Quadro 10. Todavia, no período de 2000 a 2005, a produção cresceu, em mé-

dia, 4,35% ao ano; o número de vacas ordenhadas, 3,06% ao ano; e a produtividade, 1,28% ao 

ano.  

          Duas conclusões podem ser extraídas dos dados da Quadro 11, quais sejam, nos dois perío-

dos examinados, as taxas de distribuição da produção (11,84%) no Nordeste do Brasil foram sig-

nificativas e, no período mais recente, a principal fonte de crescimento da produção foi o aumen-

to do número de vacas ordenhadas. Uma das características da produção de leite no Nordeste, nos 

últimos anos, é a taxa de crescimento da produção média (2,49%).  
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         Em 2004 a produção média captada pelas maiores empresas do país foi de 173 litros/dia; 

em 2005, 186 litros/dia; e em 2006, 204 litros/dia, Quadro 12 (EMBRAPA, 2007). A queda do 

preço recebido pelo produtor e também da margem bruta unitária foi compensada pelo aumento 

da escala de produção. Tal estratégia é observada em todos os estratos de produção e em todas as 

regiões do país.  

 

Quadro 11. Distribuição Espacial - percentual da produção de leite no Brasil em 2006 e taxa anu-

al de crescimento da produção, de 1996 a 2006. 

Região 
Distribuição da produ-

ção (%) 

Taxa de crescimento           (% 

ao ano) 

Norte 7,65 10,53 

RO 2,90 9,55 

AC 0,49 16,32 

AM 0,19 6,19 

RR 0,03 -3,91 

PA 3,06 13,75 

AP 0,01 3,55 

TO 0,96 5,78 

Nordeste 11,84 2,49 

MA 1,32 9,99 

PI 0,31 0,36 

CE 1,52 -0,36 

RN 0,89 3,67 

PB 0,59 -0,35 

PE 1,71 0,09 

AL 1,00 1,20 

SE 0,70 2,85 

BA 3,79 4,02 

Sudeste 38,84 1,62 

MG 27,86 2,37 
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ES 1,73 3,36 

RJ 2,01 1,60 

SP 7,24 -1,10 

Sul 26,23 4,88 

PR 10,21 5,88 

SC 6,11 6,42 

RS 9,91 3,15 

Centro-Oeste 15,44 3,50 

MS 2,05 2,51 

MT 2,52 5,83 

GO 10,71 3,21 

DF 0,16 4,10 

Brasil 100,00 3,31 

Fonte: Dados básicos - IBGE/PPM - 2007. 

 

               O crescimento do mercado de terceiros, também chamado de “spot”, é outra caracterís-

tica que ganha expressão no mercado de leite do país. Em 2005, a captação via mercado “spot” 

representou 20% da total (Quadro 12), com grande tendência de os grandes laticínios comprarem 

dos menores, que se especializaram na captação. 

 

Quadro 12. Maiores empresas de laticínios no Brasil – 2006. 

Empresa/ 

Marca 

Recepção anual de leite (1.000 litros) Número de pecuarista (1) 
Produção média diária 

(litros) 

2006 
2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 

Total Produtor Terceiro 

DPA (2) 1.792.000 1.247.000 455.000 1.708.000 1.509.067 6.000 6.110 6.112 569 557 509 

Itambé 1.039.000 970.000 69.000 1.005.000 829.500 9.700 7.325 6.063 274 366 346 

Elegê 897.965 756.002 141.963 841.549 717.707 19.641 25.001 21.402 105 81 84 

Parmalat 612.070 418.800 193.270 591.847 406.688 4.640 4.400 4.566 242 241 173 

Morrinhos 338.098 309.661 28.437 299.444 252.702 4.100 3.200 2.178 207 199 300 

CCL 316.045 219.507 96.538 360.124 338.437 2.846 4.388 4.461 211 158 185 

Embaré 309.453 262.052 47.401 306.249 256.398 1.992 2.380 3.666 360 288 166 

Confepar 288.482 238.495 49.987 262.233 189.308 5.740 6.152 5.467 114 94 71 
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Centroleite 263.128 262.652 476 268.268 229.135 4.850 5.049 4.920 148 140 128 

Batávia 241.601 241.601   224.561 209.893 4.104 4.019 3.907 161 153 147 

Líder 226.535 209.876 16.659 202.679 151.482 5.320 5.243 4.557 108 96 85 

Sudcoop 225.995 217.915 8.080 266.261 261.099 5.434 5.998 6.872 110 107 93 

Danone 221.905 164.622 57.283 196.399 200.737 496 605 1.072 909 608 297 

Nilza 196.500 14.500 182.000 * * 143 * * 278 * * 

Vigor 177.821 136.814 41.007 191.922 196.425 1.266 996 1.510 296 469 298 

Total 7.146.598 5.669.497 1.387.101 6.724.536 5.748.578 76.272 80.866 76.753 204 186 173 

Fonte: Leite Brasil, CNA, OCB/CBCL e Embrapa Gado de Leite Edição - 2007: DBO. (1) Em 31 de dezembro; (2) Números referem-se a 

compras da DPA Manufacturing Brasil em nome da Nestlé, da Fonterra, da DPA Brasil e da Itasa. 

 

         A crescente tendência de o Brasil participar do mercado internacional de lácteos implica a 

necessidade de investir na qualidade dos produtos. Ainda que se tenha evoluído nesse setor, com 

o resfriamento do leite nas propriedades rurais, há um longo caminho a percorrer. Os dados do 

Quadro 13 indicam que o mercado sem inspeção ainda é significativo. Em 2005, 21% do leite 

produzido no país, que participou do mercado, fazia parte do chamado mercado informal. O auto-

consumo na fazenda também não era desprezível, 14% da produção total (EMBRAPA, 2007). 

Tal percentual está associado à pequena produção média, cuja base de referência é pequena.  

 

Quadro 13. Distribuição da produção de leite no Brasil nos mercados formal e   

 informal e no autoconsumo na fazenda, de 2000 a 2005. 

Descrição 
Distribuição da produção (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

Mercado formal 61 64 61 61 62 65 

Mercado informal 25 21 25 25 24 21 

Autoconsumo na fazenda 14 14 14 14 14 14 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Anualpec - 2006. 

      

         Além de a abrangência da inspeção não ser a desejável, 65% em 2005, a sua qualidade é 

questionável. Em resumo, há necessidade de ampliar a abrangência e melhorar o modelo da ins-

peção, para, de fato, garantir uma boa qualidade do leite e seus derivados. Registre-se que em 
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2006, a maior parte da produção de leite destinou-se à fabricação de queijos, ou seja, 35%, con-

forme mostram os dados do Quadro 14.   

 

Quadro 14. Destino da produção de leite no Brasil em 2006. 

Lácteos % 

Leite em pó 24,0 

Longa vida 28,0 

Queijos 35,0 

Pasteurizado 8,0 

Outros 5,0 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Alimento(ABIA) - Setor Lactéo -  2007. 

 

               Nos últimos anos, o mercado de leite fluido alterou-se bastante; aumentou-se o leite 

longa vida e reduziu-se o pasteurizado. Em 2006, 78% do leite fluido consumido no país era de 

longa vida e 22%, pasteurizado. Tal mudança deslocou a liderança do mercado distribuidor, que 

antes eram as padarias e agora são os supermercados. O varejo, atualmente, é o elo mais forte da 

cadeia produtora de leite, quanto à definição de preços. É um setor oligopolizado e tem capacida-

de de influenciar o preço do leite em toda a cadeia. De 1990 a 2007, a produção de leite no país 

cresceu, em média, 3,5% ao ano; e de 2000 a 2007, 3,91% ao ano, segundo dados da Quadro 15. 

Por outro lado, o consumo per capita, nesses dois períodos, aumentou apenas 1,47%  e 1,53% ao 

ano, respectivamente. Isto significa que, de modo crescente, o mercado doméstico não tem capa-

cidade para absorver toda a produção. Em outras palavras, a exportação para o mercado interna-

cional é condição necessária para fechar o balanço do mercado do leite, o que já vem acontecen-

do, visto que, de 2000 a 2007, enquanto a importação reduziu 15,58% ao ano, à exportação cres-

ceu 40,78% (EMBRAPA, 2007) (Quadro 15). 
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Quadro 15. Produção, importação., exportação e consumo de leite no Brasil, 1990 – 2007.   

Ano 
Produção        

(mil litros) 

Importação     

(mil litros) 

Exportação     

(mil litros) 

Consumo 

aparente (mil 

litros) 

Consumo per 

capita (li-

tros/habitant

e) 

1990 14.484.413 906.000 737 15.389.686 106,34 

1991 15.079.186 1.313.000 3.502 16.388.684 111,62 

1992 15.784.011 276.000 17.411 16.042.600 107,5 

1993 15.590.882 632.000 76.908 16.155.974 106,59 

1994 15.783.557 1.250.000 6.312 17.027.245 110,76 

1995 16.474.365 3.200.000 9.650 19.664.715 126,2 

1996 18.515.390 2.450.000 36.699 20.928.691 133,24 

1997 18.666.010 1.930.000 20.284 20.575.726 128,89 

1998 18.693.914 2.240.000 14.140 20.949.774 129,49 

1999 19.070.048 2.410.000 20.731 21.459.317 130,89 

2000 19.767.206 1.800.000 42.080 21.525.126 126,77 

2001 20.509.953 808.000 84.270 21.233.683 123,18 

2002 22.164.374 1.468.000 142.340 22.969.400 131,53 

2003 22.595.000 554.000 173.360 22.975.640 129,9 

2004 23.478.000 350.000 385.000 23.443.000 130,9 

2005 24.572.000 480.000 492.000 24.560.000 135,4 

2006 25.063.000 589.000 522.000 25.130.000 136,9* 

2007 

26.066.000

* 
 

600.000* 800.000* 

25.866.000

* 139,3* 

TAC** 

1990/2007 3,50% -3,80% 32,40% 2,98% 1,47% 

TAC** 

2000/2007 3,91% -15,58% 40,78% 2,80% 1,53% 

Fonte: MAPA -2005 . * Estimativas. ** TAC: Taxa anual de crescimento. 

       

         Quanto ao consumo de lácteos, o ritmo de crescimento é o da população. O consumo per 

capita equivalente a 139 litros/habitante/ano é inferior ao recomendado pelos organismos inter-

nacionais de saúde humana, o que tem a ver com a baixa renda média da população, além de de-
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ficiências nos hábitos alimentares.   Assim, na “produção do agronegócio no Brasil, merecem 

destaque a mudança geográfica, a redução da sazonalidade e a sua concentração” (Jank e Galan, 

2007, p.62).  

         O desenvolvimento do agronegócio no Brasil tem estimulado que novas áreas e negócios 

agrícolas se destaquem como a região do cerrado e a produção da pecuária leiteira, movidos por 

custos menores dos insumos e da matéria prima, bem como, o desenvolvimento tecnológico, es-

pecificado pelo processo de esterilização do leite. Dessa forma, o leite é produzido por tradicio-

nais produtores de regiões conhecidas, bem como, com a adesão de novos entes de novas regiões 

não conhecidas na produção do produto leite. Há, portanto, uma expectativa de melhora de cená-

rio, no que tange a sazonalidade da produção, através de pesquisas e estímulos a produção que 

permitam uma melhor caracterização, inclusive, para o pequeno produtor, com melhores índices 

de produtividade. Acredita-se que caso haja o crescimento real dessa produção, ocorerrá uma 

redução de preços, porém, como existe um baixo consumo percapta do produto no Brasil (menos 

de 200 litros/ano), estima-se que haverá um crescimento da demanda, obrigando os produtores a 

aumentarem a sua escala de produção. Nesse sentido, o pequeno produtor levará desvantagem, 

diante das grandes usinas de beneficiamento. Essas usinas buscaram a captação dos médios e 

grandes produtores, pela questão volume. Esse procedimento retira o pequeno produtor de leite 

da concorrência, porém, não tem volume de produção suficiente. A indústria, por força da abertu-

ra do mercado brasileiro e de novos hábitos e exigências do consumidor teve de diversificar a 

oferta de produtos lácteos (leite longa vida (UHT), leite com sabor, iogurtes, bebidas lácteas, 

queijos etc.) Nesse leque de produtos, merece destaque o leite longa vida (UHT). Essa novidade 

na oferta de produto lácteo vem provocando mudanças na aquisição da matéria-prima, com a pro-

cura pelas indústrias de grandes produtores (Jank e Galan, 2007, pp.23-82). Vale ressaltar, que o 

pequeno produtor de leite, terá uma situação difícil, movida, por exemplo, pelo recolhimento de 

venda a granel do leite, que irá reforçar a exigência de qualidade e volume do produto, o que le-

vará a uma diminuição do número de produtores.   

         A indústria do leite vem vivenciando um processo de formação de alianças estratégicas, 

com forte tendência de concentração industrial, principalmente em regiões, que permitam um 

melhor poder de barganha sobre os produtores (exemplo da Indústria do Leite da Perdigão, atu-

almente, na região da pesquisa). Nessa linha, a cadeia produtiva do leite, no tocante à distribui-

ção, também aproveita esse ritmo de crescimento, movido pela proximidade ao consumidor e seu 
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poder de barganha junto ao produtor; promovem as concorrências entre marcas em seus pontos 

de venda, fazendo pressão para a entrega de grandes volumes de leite com pontualidade e prazos 

para pagamento pelos fornecedores. Esse conjunto de mudanças, de caráter macro, microeconô-

mico e organizacional, em síntese, exige do sistema agroindustrial do leite um aumento da sua 

competitividade, “que é a capacidade que uma empresa ou um produtor tem de crescer, ou no 

mínimo, se manter no mercado” (Jank e Galan, 2007, p.31).  

 

 

2.1. O estado de Pernambuco na produção de leite – a escala mesorregional numa expansão 

geográfica: espaço - tempo. 

 

          O estado de Pernambuco tem sua porção situada na área litorânea brasileira  próxima da 

Europa e no início do descobrimento do Brasil foi explorado por expedições que visavam reco-

nhecer à costa da nova terra. Portugueses, franceses e espanhóis acharam no Pau Brasil o produto 

de mais fácil exploração, que concedia melhores lucros, pelo seu uso como corante. Com caças e 

pescas em abundância, havia oferta de fácil alimentação, o que, em tese, dispensava a introdução 

dos animais domésticos. O primeiro registro de entrada de animais domésticos se deu em 1526, 

quando noticiava - se ter sido encontrado galinhas na Feitoria de Itamaracá. Com a chegada de 

Duarte Coelho, em 1535, como donatário, há o início da transformação da paisagem Nordestina, 

pela a inclusão de forte processo na agricultura, que no seu entendimento, era o futuro da região 

(Anais de Pernambuco – Editora do Diário Oficial de Pernambuco, 2007). Assim, foi introduzida 

a cana- de - açúcar a partir da necessidade, de bois, cavalos, porcos, ovelhas e cabras, indispensá-

veis para a alimentação, o transporte e tração nos engenhos. Os animais foram concentrados no 

entorno de Olinda, forçados a conviver na área da cana – de – açúcar, dada a existência de cercas 

de contenção, onde ao norte se localiza a Paraíba, região menos úmida que o litoral sul, localiza-

do entre a foz do Rio Capibaribe e do Rio São Francisco, definindo uma área de vivência comum 

a esses animais, segundo Anais de Pernambuco, 2007. A produção da cana – de – açúcar, dessa 

forma, estruturou-se e cresceu principalmente na Zona da Mata de Pernambuco. Porém, a criação 

do gado de leite, continuava a sua marcha de crescimento, interiorizando suas atividades, buscan-

do as regiões mais densas de vegetação e distantes do litoral, entre elas a região do Agreste Per-

nambucano, também, conquistado pela criação do gado, região essa, que passou a ser local de 
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maior atratividade a criação desses animais, condicionado pelas condições climáticas e geográfi-

cas favoráveis.  

          Forma-se na região o Triângulo Leiteiro (Andrade, 1961), caracterizado pela aglutinação 

de vários munícipios da região e que se desenvolveriam na produção do leite. Esse desenvolvi-

mento do leite na região,  proporciona ao estado de Pernambuco a configuração de sua bacia lei-

teira efetiva.  

         Muda-se a paisagem, "as paisagens para que sejam autênticas e dinâmicas necessitam proje-

tar os resqucícios do passado, assim como a percepção da antecipação do futuro. Nelas se espe-

lham harmonia e contra ditoriamente, o passado, o presente eo futuro, lembrando o que forma, o 

que são e o que virão a ser" (Andrade, 1996) e nesse cenário o Agreste Pernambucano, passa a 

vigorar numa escala de produção do leite e permitindo uma outra configuração econômica para a 

região.  

         Os criadores de gado passam a ter um novo espaço produtivo, configurado por aspectos 

geográficos favoráveis (clima, relevo e temperatura) e se inicia um processo de massaficação da 

criação do gado leiteiro.  

         Adentrando ao estado de Pernambuco, a conquista do Agreste, veio após a invasão holande-

sa, feita por predadores de índios (lá localizados há muito tempo) e criadores de gado que, fugin-

do das requisições de animais feitas pelos invasores, subiram, atingindo os leitos dos rios Moxotó 

e Pajeú. Com a ocupação holandesa, o conde Maurício de Nassau, buscou organizar a economia 

agrária, investindo na produção de mandioca e na "introdução de bovinos de origem européia", 

em 1635 (Anais de Pernambuco – Editora do Diário Oficial, 2007, p.18), uma vez que o plantati-

on da cana – de – açúcar forçava a vinda de animais domésticos, que eram usados na alimenta-

ção, tração e transporte.  

          Visando proteger as áreas da cana – de – açúcar, o Agreste Pernambucano foi o local esco-

lhido para a criação bovina, uma vez que apresentava clima favorável (temperatura amena em 

torno de 20° centígrados, úmido, durante todo o ano) e fugia das "requisições de animais realiza-

das constantemente pelos holandeses"11.  

          Cresce assim, na região do Agreste de Pernambuco, o surgimento dos engenhos de produ-

ção de leite (Figura 4); este era composto por uma mistura de área de plantação e de criação do 

gado leiteiro; também, constituído de espaços para o animal, vacarias, que eram utilizados ao 

final do dia para o recolhimento dos animais espalhados no pasto.  
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          Esses engenhos se distribuíram ao longo de toda a região do agreste meridional pernambu-

cano, com forte processo de expansão nas imediações de Garanhuns, que passou a se consolidar 

como uma região de produção de leite, vindo, posteriormente, a ser considerada a principal bacia 

leiteira do estado de Pernambuco.   

 

Figura 4. Layout dos Engenhos de produção do leite. 

Fonte: Anais do Diário Oficial de Pernambuco. 

 

          Eram abertos caminhos de bois, (Figura 4), com a criação bovina, que serviam também 

para a descida de tropas oriundas da Bahia, buscando fustigar os invasores holandeses, bem co-

mo, a subida de escravos fugitivos que se instalavam no Quilombo dos Palmares, que dominava 

os Vales dos rios Mundaú e Paraíba do Meio. Com o passar do tempo, começaram a ocorrer mu-

danças no espaço da "produção bovina, onde em 1689 foram doadas terras com três léguas de 

comprimento por duas de largura para os proprietários de gado se instalassem entre as regiões do 

Alto Capibaribe e da Serra do Ororubá" (Anais de Pernambuco, 2007, p.60). Entre os anos de 

1779 a 1822, houve forte crescimento da produção bovina, tanto no número de bois, bem como, 

no aparecimento de outras áreas, conforme Quadro abaixo: 

 

 

 

11. Solicitações das autoridades holandesas que requisitavam uma certa quatidade de bois aos produtores, mediante ordem documental, para 

cumprimento imediato. 
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Quadro 16. Municípios Produtores de Leite em Pernambuco. 

Municípios  

Produtores 

Produção no ano 

de 

1779 

Produção no ano 

de 

1822 

Variação (%) 

Bom Jardim        4.687  10.036 114,12 

Garanhuns 3.669 6.183   68,52 

Cimbres* 1.140 876 -30,13 

Limoeiro 272 1.627 498,16 

Bezerros 1.836 3.662 99,45 

Brejo da Madre de 

Deus 

- 2.489                 - 

Tupanatinga - 1.081 - 

TOTAL 11.604 25.954      123,66 

Fonte: Anais de Pernambuco – Editora do Diário Oficial        

            * Hoje a cidade de Pesqueira            

 

          Ainda segundo os Anais de Pernambuco, 2007, houve um processo de crescimento do gado 

e sua transferência para os municípios adjacentes (observados no quadro acima), o que provocou 

a necessidade da construção de novos meios de transporte, surgindo em 1855 às estradas de ferro 

na região, atendendo os municípios de Limoeiro, Garanhuns (1887) e Arcoverde (1912). Bem 

como, o incentivo a plantação para a alimentação do gado, com a cultura da palma forrageira, 

trazida para Pernambuco, no final do século XIX. Por outro lado, havia pouca preocupação com a 

qualidade do gado criado, no estado de Pernambuco, particularmente na região do Agreste, pois, 

só entre 1908 e 1911 é que foi instalado o primeiro posto Zootécnico em Recife (Anais de Per-

nambuco, 2007).  

         Dessa forma, no Agreste pernambucano tinha-se uma baixa quantidade e qualidade produ-

zida de leite, este mais usado para a produção do queijo e da manteiga (derivados do leite), que 

atendia apenas 10% do consumo do estado. Ocorreram também ações de melhoria da qualidade 

do gado, através de uma política pública voltada para a distribuição, realizada pelo Governador 

Manoel Borba, ao adquirir 30 reprodutores Zebuínos e destinar as Prefeituras, entre 1915 e 1919. 

Na região de Garanhuns começa a ter destaque na produção do gado leiteiro no estado e requisita 
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apoio do governo Federal, na busca de um melhor desenvolvimento em sua produção, motivada 

pelo aumento substancial de fazendas na região no ano de 1922 (Diário Oficial, 1937).  Na déca-

da de 30 a pecuária teve o maior incentivo no estado de Pernambuco, quando produtores já esta-

belecidos do Agreste se instalaram com vacarias as margens do Rio Beberibe, Jiquiá e Capibari-

be; nesse período, foi criada em Recife,  entre os anos de 1935 a 1937, a Usina Higienizadora do 

Leite do Recife, começando a operar a partir de 1937 (Diário Oficial, 1937).  

         Outro ponto é que já nos idos de 1930 havia a busca e o incentivo ao cooperativismo; foi 

iniciada tal ação como alternativa para a busca de soluções na a questão do gado, com ações de 

grupo de produtores nas cidades de Garanhuns e Limoeiro, que se destacavam na produção de 

leite e serviam como Estações Experimentais (pesquisas), auxiliando os diversos Postos de Mon-

tas espalhados pelo interior do Estado de Pernambuco. A Cooperativa de Laticínios de Limoeiro, 

em meados de 1950, chegou a comprar 12.000 litros de leite dia, destinado ao mercado do Recife. 

Ressalta-se que a época, tinha-se a instalação do Estado Novo que, entre outras ações (Enciclo-

pédia dos Municípios, FIAM, 1989), tornou o fornecimento de leite “compulsório”, uma vez que 

as Cooperativas criadas pelo Governo apresentavam baixos resultados na captação do produto. 

Também nesse período, em 1938, foi criada a Fazenda Experimental do IPA, no município de 

São Bento do Una, com foco na produção de Tourinhos da raça holandesa.  

         No ano de 1944 é constituída oficialmente, a Sociedade Nordestina dos Criadores, na inten-

ção de fazer com que a pecuária do Estado de Pernambuco se fortifique e também, tenha uma 

forte ação nas decisões públicas, com respeito à pecuária. Uma das suas primeiras atividades foi à 

criação de um Posto de Resfriamento no município de Limoeiro, com uma nova tecnologia (uso 

de tanques de resfriamento), vindo a funcionar até 1948. Registre-se também, que a busca de al-

ternativas públicas para a Pecuária no cenário nacional, aconteceu também em escala Federal, 

como por exemplo, o Decreto Lei nº 2.282 de 04 de agosto de 1945, que concedia o perdão das 

dívidas dos criadores – conhecido Perdão da Pecuária – instituído no governo de Getúlio Vargas 

(Enciclopédia dos Municípios, FIAM, 1989).  

         No processo de desenvolvimento da produção de leite e seus derivados entre 1957 até 1960, 

no aspecto tecnológico, apenas duas fábricas de queijo tinham um bom sistema de frio, que eram 

localizadas em São Bento do Una e Bom Conselho; ainda nesse sentido na questão da produção 

leiteira no estado de Pernambuco, foi criada a CAGEPE – Companhia de Armazenamento Geral 

de Pernambuco em 1955 e tinha como missão o armazenamento da produção de grãos e regular 
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os preços, com forte atuação entre 1955 a 1959. Ainda nesse sentido tecnológico, foram ativados 

os Postos de Resfriamento nos municípios de Limoeiro, Gravatá, Caruaru, Pesqueira e São Bento 

do Una, com o transporte do leite resfriado sendo feito no modal rodoviário (Enciclopédia dos 

Municípios, FIAM, 1989).     

         Surge então, no governo de Cid Sampaio, a transformação da Usina do Leite, na Compa-

nhia de Industrialização do Leite de Pernambuco – CILPE, em 1959/1960, empresa de economia 

mista ligada a Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco. A nova empresa manteve a 

mesma política do Estado Novo, ou seja, a venda de leite das vacarias do Recife era compulsória 

e a proibição da venda do leite “in natura” era reprimida junto com a Polícia Estadual. No tocan-

te a estratégia de logística, a CILPE ativou postos de resfriamento em Limoeiro, Gravatá, Carua-

ru, Pesqueira e São Bento do Una, com o transporte rodoviário. O maior fornecedor da CILPE 

estava em Gravatá, que respondia por mais de 30% da produção da empresa (isso demonstra que 

a região de Gravatá já se destacou no cenário pernambucano e nordestino na produção leiteira; 

atualmente apresenta uma baixa produção), segundo a Enciclopédia dos Municípios, FIAM, 

1989. A CILPE, portanto, passa a ser o eixo central das decisões sobre pecuária no Estado de 

Pernambuco. Já na década de 60, inicia-se um processo de expansão da CILPE, com a criação de 

Empresas de Lacticínios e o surgimento da primeira Fábrica de Leite em Pó do Norte e Nordeste 

– GISA, sendo a caracterização da redenção da pecuária pernambucana. Porém, em meados de 

1965, a empresa GISA, entra em crise e não paga aos produtores de leite “in natura”, informando 

que tal fato devia-se a grande importação de leite em pó, realizada pela empresa Glória, sediada 

em São Paulo e sua concorrente (Enciclopédia dos Municípios, FIAM, 1989) 

          A crise alastrou-se e teve um caráter nacional, sendo a GISA a mais afetada, uma vez que 

seu principal distribuidor, a empresa MOCOCA, sediada em São Paulo, não conseguia penetra-

ção em novos mercados. Buscando saída para a crise que lhe rondava, a GISA, cria a embalagem 

em plástico, novidade para a época, visando chamar atenção do mercado e reduzir custos, porém, 

todas as tentativas foram infrutíferas, entrando a empresa em fase terminal, porém, continuou 

atuando. Dois problemas se originam de tal situação, o primeiro relacionado à “pressão” de pro-

dutos para que houvesse uma intervenção e o segundo era também um movimento dos produto-

res, no sentido de não permitir a venda da GISA para a NESTLÉ (empresa interessada em adqui-

ri-la). Surge então, já na década de 70 a seca, que fez com a GISA pudesse comprar leite no esta-

do de Alagoas, uma vez, que houve uma redução de produção e vendas do leite do Recife. 
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         Nesse cenário, o Ministério da Agricultura, criou o Plano de Melhoramento da Alimentação 

e do Manejo do Gado Leiteiro – PLAMAM, que visava o incentivo a produção leiteira, constituí-

do por grupo de trabalho, com profissionais do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – 

DNOCS, Banco do Nordeste do Brasil – BNB e o próprio Ministério da Agricultura. Paralelo a 

esse projeto as empresas CILPE e Fábrica de Queijo em Sanharó, se modernizam e buscam fazer 

a embalagem plástica, para ensacamento do leite; assim como, surgem Núcleos de Inseminação 

Artificial e Revenda de Reprodutores da Fazenda Experimental em São Bento do Una, para pro-

dutores privados. Inicia-se um amplo plano de treinamento no estado de Pernambuco, para alunos 

e profissionais da pecuária leiteira. Nesse sentido a empresa CILPE, continua seu projeto de cres-

cimento, iniciando a compra de leite em postos de resfriamento em Venturosa e Pesqueira, inau-

gurados no governo Nilo Coelho, cria-se a parceria com o estado de Minas Gerais, tradicional 

produtor de leite do País e passa a fazer parte das decisões de Política Leiteira Nacional (Enciclo-

pédia dos Municípios, FIAM, 1989).  

         A CILPE, assim, configura-se como a empresa de âmbito nacional e após, insistência dos 

produtores, apresenta um plano para a aquisição da GISA. Dessa forma o plano consistia em abrir 

o capital da empresa, com retenção compulsória, para a o fundo de indenização da GISA. Ainda, 

a empresa buscou realizar a cobrança do segundo frete, que era autorizado por Portaria da SU-

NAB e não era cobrado pela CILPE. Nesse sentido, o projeto provocou a reação de outras empre-

sas de lacticínios, que temiam serem “esmagadas”, uma vez que  CILPE passou a incorporar 80% 

do leite inspecionado no estado de Pernambuco. Assim, o governo de Eraldo Gueiros, resolveu 

também absorver as empresas Santa Maria e Lacticínio Sanharó, criando um monopólio estatal. 

Ressalte-se que surgiram grandes problemas, tais como a rolagem da dívida da GISA, aquisição 

de embalagens em grandes empresas, e do estabelecimento de preço diferenciado de leite (que era 

controlado pela SUNAB, que tratava o Nordeste como um bloco único) (Enciclopédia dos Muni-

cípios, FIAM, 1989).  

         Outro problema de gestão na GISA foi à questão de seus estoques que se avolumavam, em 

virtude das empresas consumidoras no Estado não terem confiança na qualidade e na constância 

das entregas, dificultado as vendas. Essa desconfiança do mercado, só veio a ser minorada, quan-

do a CILPE fez uma transação comercial com a empresa KIBON, para fornecimento de 200 tone-

ladas de leite em pó, acabando assim a toda a crise de credibilidade. Dessa forma, a CILPE preci-

sou fazer investimento, inclusive com a ampliação da GISA, que trabalhava no limite da sua ca-
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pacidade instalada. Todavia, as ampliações do projeto do Complexo Industrial de Leite do estado 

não tiveram o ritmo necessário e houve o resultado de uma grande safra que não houve possibili-

dade de se absorver toda a oferta, sendo necessário cortar a segunda ordenha, providencia danosa. 

Como uma das conseqüências surge o descontrole do recebimento, que faz com que os produto-

res “desonestos” iniciem um processo de fraude, utilizando conservantes em mistura com o leite 

“in natura”. (Enciclopédia dos Municípios, FIAM, 1989).  

         Dentro dessa linha, a estrutura da CILPE começa a ter vários problemas de gestão, princi-

palmente no período entre 1979 e 1983, o que a leva a um forte processo de dilapidação. Houve 

algumas tentativas de reestruturação do setor Leiteiro em Pernambuco, como a do Governo Mi-

guel Arraes, no período de 1987 a 1991, com o PRORURAL, que promoveu a “operação vaqui-

nha”, fornecendo animais para pequenos criadores. Os débitos da CILPE eram altos, como os 

relacionados com o imposto de Circulação de Mercadorias – ICMS, assim foi estabelecido o pro-

cesso de Privatização da CILPE, provocando um retrocesso na pecuária leiteira do estado de Per-

nambuco, uma vez que praticamente toda a estrutura de leite do ficou com a empresa Parmalat, 

que adquiriu todo o acervo da CILPE. Já no terceiro governo de Miguel Arraes, no período de 

1995 a 1999, com forte estiagem em Pernambuco, pouco ou nado foi feito pela pecuária leiteira, 

merecendo apenas destaque a criação da Câmara Setorial do Leite, que foi paralisada no final do 

governo (Enciclopédia dos Municípios, FIAM, 2002).      

         Registra-se nesse período o esforço do cálculo do custo de produção do leite. Porém, logo a 

seguir no governo Jarbas Vasconcelos, a pecuária do Estado faz forte trabalho contra a febre afto-

sa e a coordenação da comercialização do leite das Pequenas Empresas de Empacotamento de 

Leite, para a Merenda Escolar e Atendimento a População de Baixa Renda foi considerada uma 

grande realização. Dessa forma, o incentivo a micro e pequena empresa produtora de leite no 

estado, produziu uma nova expectativa de desenvolvimento da pecuária leiteira. Isso provocou a 

retirada de uma pequena parcela do sistema leiteiro do estado da coleta de uma única grande em-

presa a Parmalat, que logo a seguir, com problemas de ordem global, teve suas atividades tre-

mendamente reduzidas, ficando fora do planejamento inicial elaborado para o processamento de 

leite na região de Garanhuns (agindo numa escala e produção bem menor, para menos que 100 

mil litros/dia, como planejado); por outro lado novas empresas projetam sua retomada no territó-

rio pernambucano, na região pesquisada (Vale do Ipojuca, Vale do Ipanema e Região Serrana de 

Garanhuns), no município de Bom Conselho, será instalada a nova fábrica da Batavo, do Grupo 
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Perdigão, com 200 mil litros/ dia e a fábrica Cemil, também do Grupo Perdigão, com mais de 300 

mil litros/dia, parece assim, surgir, portanto, uma possibilidade de retomada da estrutura leiteira 

de Pernambuco. 

         O sistema de coleta de leite em Pernambuco, hoje está se reestruturando, com o surgimento 

de um novo “modus operandi”, através do surgimento de novas pequenas e médias empresas de 

produção de leite e seus derivados. Atualmente, várias associações, empresas e outras estruturas 

que atendem a produção de leite, como as 17 empresas pequenas e médias que atendem a mais de 

8 mil associações e 80 mil beneficiários, através das Cooperativas das Empresas de Produção de 

Leite – COPROL e do Sindicato das Empresas de Laticínios – SINDELEITE, que distribui só 

para o Programa Leite de Pernambuco do governo Estado, o volume de 38 mil litros/dia para vá-

rias regiões de Pernambuco.      

 

 

2.1.1.  Linha do Tempo na Pecuária Pernambucana. 

          A linha do tempo da pecuária pernambucana se caracteriza, conforme gráfico abaixo, sinte-

tizando os períodos de fatos ocorridos ao longo do tempo, enfatizando as diversas fases desse 

processo: 

1º Período - Pré – Desenvolvimento da Pecuária Pernambucana. 

- Entrada de animais em Pernambuco em 1526 - Feitoria de Itamaracá. 

- Em 1535 chegada de Duarte Coelho - Inserção da Agricultura. 

- Introdução da cana – de – açúcar e de bois e outros animais - entorno de Olinda.  

- Zona da mata concentra a Cana – de – açúcar e o interior a criação de bois. 

Condições climáticas favoráveis no agreste de Pernambuco na criação do gado de leite. 

- Invasão Holandesa – 1630/1654 - Maior interiorização do gado leiteiro. 

 

2º Período - Interiorização e Expansão da Pecuária Pernambucana. 

- Interiorização dos predadores de índios e criadores de gado leiteiro na foz dos rios Moxotó e Pajeú 

- Conde Mauricio de Nassau institui a economia agrária - introdução da mandioca e do gado de origem 

européia - 1635.                      

- Plantation da cana – de - açúcar - forçava a vinda de animais domésticos para uso como transporte.  

- Surgimento do Engenho de Produção de Leite nas terras de Pernambuco - 1645. 

- Áreas de plantação e gado leiteiro situado na região de Garanhuns – Pernambuco. 
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- Criação de caminhos de gado Servem para deslocamento do gado, tropas da Bahia para fustigar os Ho-

landeses e escravos fugitivos para os Quilombos dos Palmares.  

 

3º Período - Criação de Novos Espaços e início de tecnologias da Pecuária Pernambucana. 

- Quilombo dos Palmares Domínio da região dos rios Mundaú e Paraíba do meio.                                                                                

- Mudança do espaço da criação e produção bovina – doação de 3 léguas de terras de comprimento por 2 

léguas de largura para proprietários de gado, nas regiões do Alto Capibaribe  e Serra do Orurubá – 1689. 

- Crescimento em Escala da Criação bovina em Pernambuco –  várias regiões entre 1779 e 1822. 

- Surgimento da estrada de ferro nos municípios do interior de Pernambuco: Limoeiro – 1855/ Garanhuns 

– 1887/ Arcoverde – 1912.   

- Inserção da “ palma forrageira”  final do Séc. XIX. 

- 1908 a 1911 instalações do primeiro Posto Zootécnico em Recife.             

 

4º Período - Políticas Intervencionistas e de novas tecnologias na Pecuária Pernambucana. 

-  Política Pública de Distribuição de gado leiteiro - Governo Manoel Borba, 1915 a 1919. 

-  Região de Garanhuns - destaque na produção de leite - Aumento do nº de fazendas – 1922.       

 - Década de 30 - Vacarias ao longo das margens dos rios Jiquiá, Beberibe e Capibaribe. 

-  Criação da 1ª Usina Higienizadora de Pernambuco – 1937/Incentivo ao Cooperativismo. 

- Interiorização da produção de leite - Postos de Montas/Estações Experimentais. 

- Criação da Fazenda Experimental do IPA – 1938 - Município de S. Bento do Una  produção de Touri-

nhos da raça holandesa. 

- Estado Novo – 1937 a 1945.  

- Década de 40 - Criação da Sociedade Nordestina dos Criadores – 1944. 

- Lei Perdão da Pecuária – 1945 – Gov. Getúlio Vargas - Decreto Lei nº 2.282 de 04/08/1945.   

- Nova Tecnologia - Posto de Resfriamento de Limoeiro - 1948. 

 

5º Período - Política Intervencionista e Expansão da CILPE na Pecuária Pernambucana. 

- Década de 50 - Cooperativa de Limoeiro adquiria 12 mil litros leite/dia 

- Aspecto Tecnológico – 1957 a 1960 - duas usinas de queijos possuíam boas  condições de resfriamento 

localizadas em S. Bento do Una / Bom Conselho. 

 - Fundação da CAGEPE - 1955.                          

- Governo Cid Sampaio  - Criação da CILPE – 1959/1960. 
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   A nova empresa manteve a mesma política do Estado Novo, ou seja, a venda de leite das vacarias do 

Recife era compulsória e a proibição da venda do leite “in natura” era reprimida junto com a Polícia Esta-

dual. 

- A CILPE ativou Postos de Resfriamento em vários Municípios  como Gravatá, Caruaru entre outros.  O 

maior fornecedor com 30% do comprado estava em Gravatá.   

- Década de 60 - Processo de expansão da CILPE: 

  Criação da GISA em Garanhuns - Nos idos 1965 a GISA entra em crise - Lança a embalagem em plásti-

co – novidade a época - Proposta de venda da GISA a NESTLÉ – não concretizada. 

Seca de 70, a GISA passa a comprar leite de Alagoas. 

 

6º Período - Consolidação e Crise da CILPE - Forte inserção da Parmalat na Pecuária Per-

nambucana.   

- Governo Federal lança o PLAMAM 

- CILPE e Fábrica de Queijo em Sanharó se modernizam e buscam fazer a embalagem plástica, para ensa-

camento do leite.                                                   

- Surgem Núcleos de Inseminação Artificial e Revenda de Reprodutores daFazenda Experimental em São 

Bento do Una, para produtores privados. 

Continua Projeto de crescimento da CILPE, compra de leite dos Postos de Resfriamento de Venturosa e 

Pesqueira, inaugurados no Governo Nilo Coelho. 

- Pernambuco faz parceria com Minas Gerais e passa integrar as decisões de Política Leiteira Nacional.  

- A CILPE se consolida no cenário Nacional e Apresenta um plano de aquisição da GISA. Adquiri a GI-

SA, Fábrica de queijo de Sanharó e Santa Maria. Cria-se um monopólio estatal. Porém, entre 1979 e 1983 

a CILPE entra em processo de forte dilapidação e crise, vindo a ser Privatizada para a Parmalat.                                      

- Entre 1987 e 1991 o Governo Miguel Arraes cria a “Operação Vaquinha”, através do PRORURAL. 

 

7º Período - Período de Crise e de Incertezas na Reconstrução do Setor                                                                    

da Pecuária Pernambucana. 

- Entre 1995 a 1999, cria-se a Câmara Setorial do Leite no Governo de Miguel Arraes – 3º Governo. 

- A partir de 2000 o Gov. Jarbas Vasconcelos, começa com forte problema  na pecuária provocada pela 

febre aftosa. 

- Inicia-se trabalho de distribuição do leite na merenda escolar.                                                                                                                   

- Diminuição das atividades da Parmalat na região de Garanhuns – 2004.                                                                                                                                          

- Surgimento de novo cenário do leite em Pernambuco – 2005: pequenas e médias empresas de derivados 

de leite. 
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- Fortificação dos Sindicatos – SINDILEITE – 2006. 

- Retomada da atividade da Parmalat – 2006/2007. 

- Entrada da Empresa BATAVO/Grupo PERDIGÃO município de Bom Conselho – 2008.  

        Atualmente, segundo o último Senso Agropecuário realizado pelo IBGE em 2007, o Estado 

de Pernambuco tem retomado gradativamente a sua capacidade de produção, não obstante o lon-

go caminho a percorrer diante da realidade, na representatividade nordestina e nacional. A produ-

ção leiteira em 2006 foi da ordem 630.348 milhões litros de leite no Estado de Pernambuco, que 

representa uma considerável fonte da geração de renda (Quadro 17). Por outro lado, o Estado de 

Pernambuco possui um PIB estimado de R$ 49.909 bilhões, representando 2,32% do PIB nacio-

nal e tem sua concentração produtiva com aproximadamente 70% no setor de serviços (CONDE-

PE - FIDEM/PE, 2008). Dessa forma, a atividade produtiva do leite parece não ser ainda uma 

prioridade por parte de políticas públicas do governo e da própria iniciativa privada, uma vez que 

apresentam uma participação em torno de 5 a 5,5% do PIB Estadual, segundo dados do CONDE-

PE – FIDEM, 2008.         

 

Quadro 17.  Produção de leite em Pernambuco – 1974 a 2006. Variação anual (%). 

Tabela 74 – Produção de origem animal por tipo de produto Variação 

Unidade da Federação = Pernambuco 

Variável = Produção de origem animal (Mil litros) 

Tipo de produto = Leite 

Ano        % 

1974 127.282       - 

1975 161.388 26,79 

1976 170.306 5,53 

1977 188.818 10,87 

1978 235.671 24,82 

1979 239.659 1,69 

1980 246.513 2,86 

1981 237.689 -0,04 

1982 204.727 -13,87 

1983 166.136 -18,85 
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Continuação do Quadro 17 

1984 211.802 27,49 

1985 239.118 12,90 

1986 259.821 8,66 

1987 262.950 1,20 

1988 288.502 9,72 

1989 305.544 5,91 

1990 312.522 2,28 

1991 316.554 1,29 

1992 314.633 0,06 

1993 186.355 -40,77 

1994 209.686 12,52 

1995 212.709 1,44 

1996 421.987 98,38 

1997 357.854 -15,20 

1998 285.828 -20,13 

1999 266.172 -6,88 

2000 292.130 9,75 

2001 360.266 23,35 

2002 388.057 7,72 

2003 375.575 -3,22 

2004 397.551 5,85 

2005 526.515 32,44 

2006 630.348 19,72 

Nota: Os municípios sem informação para pelo menos um produto de origem animal não aparecem nas lis-

tas. Variação (%) entre 2006 e 1974 – 395,24% 

Fonte:IBGE/PesquisaPecuáriaMunicipal  

        

          A produção de leite no Estado de Pernambuco em 2006 ficou em 630.348 milhões litro/ano 

(Quadro 17) e que injetou na economia local valores no total de R$ 354.739 milhões (IBGE, 

2007), há uma produção de 1,7 milhões de litros/dia, com um total de 96.161 produtores e de 108 

lacticínios; o rebanho é de aproximadamente 463 mil vacas, com uma produtividade média de 4,5 
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litros/vaca/dia, com o preço médio praticado e torno R$ 0,67/litro (SINDILEITE, 2008); repre-

sentou aproximadamente 3,0% na produção nacional, significando uma baixa representatividade 

na produção leiteira brasileira. Considerando o período 1974 a 2006 (32 anos) houve uma varia-

ção no crescimento da produção de leite no Estado de Pernambuco da ordem de 395,24%, o que 

representa um ciclo de crescimento da produção leiteira em 131% a cada 10 anos aproximada-

mente.  

         Na análise dos últimos 227 anos da história de produção do leite em Pernambuco, período 

entre 1779 e 2006, há um processo de crescimento na escala produtiva, da ordem de 5.332%, o 

que parece caracterizar uma atividade econômica que se estabeleceu na região, porém, como ati-

vidade básica para a subsistência do pequeno produtor. Todavia, na escala local, atualmente, o 

segmento do leite possui uma vital importância na economia, com a geração de renda e emprego. 

Com valores gerados próximo a R$ 480.000.000,00/ano para a economia do Estado de Pernam-

buco, gerando em torno de 25.000 empregos diretos e cerca de aproximadamente. 100.000 em-

pregos indiretos (CONDEPE/FIDEM/SEBRAE, 2007, pp.23-56) tendo ainda a característica de 

ser uma atividade econômica continua, permitindo uma estabilidade no segmento, mas sem de-

senvolvimento. Além de que ao se considerar a cadeia produtiva do leite, há a inserção de vários 

outros segmentos ligados ao setor.  

         Atualmente, começa a existir a possibilidade de novas demandas de leite, com o surgimento 

de novas fábricas na região de Garanhuns e seu entorno, como a fábrica da Perdigão/Batavo, na 

cidade de Bom Conselho, com uma demanda de 150 mil litros/dia, a Cemil, situada em Caruaru, 

com demanda de 100 mil litros/dia, a empresa Betânia, instalada em Garanhuns, com demanda de 

100 mil litros/dia e a Notaro, em fase de definição de instalação, com demanda prevista de 100 

mil litros/dia. Esse incremento dessas empresas representa uma demanda diária da ordem de 450 

mil litros, num equivalente a 26,4% da produção do estado de Pernambuco (Secretaria Estadual 

de Agricultura, 2008, pp.18-42). 

         A análise da bacia leiteira do estado de Pernambuco, que fica em segundo lugar no Nordes-

te brasileiro (o primeiro é da Bahia), observa-se que a concentração produtiva desse leite na regi-

ão do Agreste de Pernambuco, deve-se a fatores históricos, culturais, climáticos e geográficos, 

sendo de fato umas das alavancas econômicas para o estado.  Porém, parecem existir gargalos, 

nesse sentido carecendo de estudos, análise e diagnósticos, que possibilitem a criação de projetos 

e ações para um maior e melhor desenvolvimento do segmento. Observa-se que não obstante a 
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produção de leite em Pernambuco ocorrer em todo território, indo do litoral ao sertão, sua con-

centração se caracteriza na região do Agreste Pernambucano, mais detidamente na região da pes-

quisa (Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns), onde há uma maior 

densidade produtiva.    

         Assim, ao se analisar o grau de importância da atividade econômica, produção de leite, na 

região de Garanhuns – PE, em particular nos 15 municípios (Águas Belas, Arcoverde, Belo Jar-

dim, Bom Conselho, Buíque, Cachoeirinha, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Pedra, Pes-

queira, São Bento do Una, Tupanatinga e Venturosa), objeto da pesquisa, tem – se observado o 

setor como fundamental para a geração de emprego e renda para a população regional. Assim, a 

região do Agreste Meridional Pernambucano se solidifica na produção leiteira do estado, sendo 

um segmento fundamental na economia e na possibilidade de um novo desenvolvimento para o 

segmento. Pode – se destacar também, que na questão espacial da produção leiteira em Pernam-

buco, concentra - se na região da pesquisa da tese.  

 

Quadro 18. Produção de Leite por Microrregião Geográfica em Pernambuco. 

Variável = Produção de origem animal (Mil litros) 

Tipo de produto = Leite 

Ano = 2006 

#  Microrregião Geográfica   

1 Vale do Ipanema – PE 178.163 

2 Vale do Ipojuca – PE 140.432 

3 Garanhuns – PE 102.707 

4 Araripina – PE 31.531 

5 Sertão do Moxotó – PE 30.094 

6 Pajeú – PE 27.745 

7 Médio Capibaribe – PE 26.909 

8 Alto Capibaribe – PE 16.604 

9 Brejo Pernambucano – PE 14.680 

10 Salgueiro – PE 11.532 

11 Mata Meridional Pernambucana – PE 10.758 

12 Petrolina – PE 10.300 
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Continuação do Quadro 18. 

13 Itaparica – PE 9.909 

14 Mata Setentrional Pernambucana - PE 9.042 

15 Vitória de Santo Antão – PE 2.966 

16 Recife – PE 2.915 

17 Itamaracá – PE 2.894 

18 Suape – PE 1.166 

RESUMO:   Valores lidos: 19;   Valores comparados: 18;   Valores desprezados: 1 

Nota: Os municípios sem informação para pelo menos um produto de origem animal não aparecem nas 

listas. Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal – 2007 
 

 Produto 

 

Variável = Produção de origem animal (Mil litros) 

Tipo de produto = Leite 

Ano = 2006 

EIXO: Microrregião Geográfica  

 

O 

Fonte: IBGE, 2007. 

       

         Essa concentração do segmento produtivo de leite deve-se a vários fatores, tais como: as-

pectos históricos, sociais, culturais, climáticos, geográficos (relevo, pastagens, etc) e econômicos 

que ao longo dos anos se caracterizaram na região de Garanhuns e do Agreste Meridional em sua 

totalidade.  



97 

        Atualmente, os três eixos produtivos do leite no Estado de Pernambuco são o Vale de Ipoju-

ca, o Vale do Ipanema e a Região Serrana de Garanhuns (Mapa 1). Essas regiões juntas apresen-

tam percentuais de produção do leite do estado em torno de 70% da produção total, com a gera-

ção de aproximadamente 10.000 empregos diretos e injetando na economia regional valores de 

aproximadamente R$ 28 milhões/mês na região e entorno de Garanhuns (CONDE-

PE/FIDEM/SEBRAE-PE, 2008, pp.13-51). 

 

Mapa 1. Concentração Espacial da Produção de Leite no Agreste e Sertão Pernambucano. 

Censo Agropecuário – IBGE - 2007 
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De acordo com as informações no Mapa 1, ocorre uma forte concentração na região do Agreste 

Meridional Pernambucano (cor marron), formado pelas regiões do Vale Ipojuca, Vale do Ipane-

ma e Região Serrana de Garanhuns. Essa produção de leite se concentra em pequenos estabele-

cimentos que produzem em torno de 50 a 100 litros de leite/dia conforme, dados da Pesquisa de 
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Campo – 2008 e que caracterizam um pequeno negócio de produção leiteira. No aspecto de esca-

la produtiva, esbarra-se nas baixas produções do leite, o que dificulta a conseqüente redução dos 

custos produtivos. Não obstante a concentração produtiva se caracterizar na região de Garanhuns 

e seu entorno, também há a produção de aproximadamente 30% do restante do que é produzido 

no estado no segmento de leite, concentra-se no sertão de Pernambuco, na região de Araripina 

conforme Mapa 1.  

          Dessa forma, foram estabelecidos como amostra os 15 municípios da região do agreste 

meridional (Quadro 19), com proximidade geográfica no entorno de Garanhuns/PE, e na ativida-

de produtiva do segmento do leite, como uma atividade econômica importante para o local. No 

que concerne a amostra da pesquisa do autor, também se verificou a espacialização e distribuição 

da produção leiteira na região de Garanhuns/Pernambuco.                                                

          Vale ressaltar a atividade produtiva do leite tem forte influência, econômica, social e cultu-

ral na região, com fortes concentrações em micro e pequenas empresas produtoras, com capaci-

dade até 50 litros/dia. Nesse sentido, ainda destaca-se as questões de natureza geográfica, tais 

como o clima, o terreno e o relevo locais, que apresentam características propícias a este de tipo 

de atividade. Fundamentalmente destacam-se na produção de leite do Vale do Ipanema, Vale do 

Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns, todas do objeto de estudo, onde foram definidos por cin-

co municípios de cada uma dessas regiões. 

 

Quadro 19. Produção de origem animal nos Municípios de Amostra da Pesquisa. 

 

Variável = Produção de origem animal (Mil litros) 

Tipo de produto = Leite 

Ano = 2006 

Microrregião Geográfica e Município   

  

Águas Belas – PE 19.123 

Arcoverde – PE 9.660 

Belo Jardim – PE 4.672 

Bom Conselho – PE 29.200 

Buíque – PE 44.800 

Cachoeirinha – PE 17.500 
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Continuação do Quadro 19. 

Capoeiras – PE 7.865 

Correntes – PE 6.585 

Garanhuns – PE 11.175 

Iati – PE 4.351 

Pedra – PE 42.840 

Pesqueira – PE 22.734 

São Bento do Una – PE 45.990 

Tupanatinga – PE 9.800 

Venturosa – PE 14.000 

Nota: Os municípios sem informação para pelo menos um produto de origem animal não aparecem nas 

listas.  

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal  
 

 

         Também verifica - se que de acordo com o estrato da amostra utilizada na pesquisa o Vale 

do Ipanema, composto pelos municípios de Pedra, Buique, Venturosa, Águas Belas e Tupanatin-

ga, concentra a maior produção leiteira (para a amostra considerada) com um total de 116.563 

litros; a seguir vem o Vale do Ipojuca, representados pelos municípios de Capoeiras, São Bento 

do Una, Pesqueira, Cachoeirinha e Belo Jardim, com um total de 98.761 litros e finalmente a Re-

gião Serrana de Garanhuns, representados pelos municípios de Bom Conselho, Arcoverde, Gara-

nhuns, Correntes e Iati, num total de 60.971 litros.      

        Todo esse “retrato espacial” da produção de leite no mundo e no Brasil, particularmente no 

Nordeste e no estado de Pernambuco, representa um processo com elementos isolados na forma-

ção de um possível sistema de inovação (Albuquerque, 1997, p.221) regional e local. Associado a 

uma visão espacial “técnico-cientifico-informacional” (Santos, 1994, p.50), a cadeia produtiva 

que se congrega em torno desse segmento – leite, configura-se como uma estrutura embrionária, 

onde uma atividade primária deve ser desenvolvida por seus atores pertinentes (empresas, gover-

no e consumidores), permitindo uma possível construção de bases técnicas e cientificas de pes-

quisas e de condições informativas seja no processo de cooperação e interação produtiva, bem 

como, das ações preconizadas de mercado.  
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2.1.2. Cadeia Produtiva do leite em Garanhuns – a estrutura na dinâmica espacial.  

 

         Na análise dos elos da cadeia produtiva do leite em Garanhuns/Pernambuco, considerando a 

dinâmica espacial da região, alguns atores se relacionam e formam a estruturação do processo, 

apresentando uma interligação que ora provocam bloqueios ao desenvolvimento do setor e em 

outros momentos aparecem como possibilidades para o seu desenvolvimento.   

         Na base dessa cadeia estão as empresas PRODUTORAS DE LEITE, constituídas por pe-

quenas, médias e grandes empresas. Essas empresas apresentam diferenças não apenas de resul-

tado financeiro, mas também de produtividade, condições de trabalho, uso de inovações entre 

outros fatores. Nesse sentido a pequena empresa de produtores rurais de leite, constitui o maior 

número percentual do total de empresas pesquisadas, sendo aproximadamente 80% desse resulta-

do. Tais empresas encontram grandes dificuldades que se caracterizam a partir das condições do 

número de animais existentes até a questão da logística de seu produto para ser levado ao seu 

cliente – associações e cooperativas.  

        Essas pequenas empresas produtoras de leite, principalmente as que produzem até 100 li-

tros/dia, vivem em quadro de pobreza endêmica, há vários anos (conforme  resultados financeiros 

da pesquisa), evidenciando que tal atividade dados os custos, falta de inovação tecnológica, des-

conhecimento de novas técnicas (inseminação artificial, melhoria genética, ordenha mecanizada) 

etc, provocam um atraso produtivo, caracterizando resultados até negativos em seus resultados 

financeiros. Assim, a pequena empresa, requer todo um aparato em pesquisa, busca de conheci-

mento aplicado, novos investimentos, para que haja a possibilidade de novas oportunidades na 

sua atividade produtiva. Seu aspecto de gestão ainda, meramente familiar, com falta de um pro-

fissionalismo em suas atividades, provoca, por exemplo, pouco ou nenhum questionamento, so-

bre o preço que deve vender seu produto (leite), uma vez que seu baixo nível de conhecimento do 

mercado, a falta de uma escala produtiva que possibilite poder de barganha, a deficiência técnica 

na qualidade de seu produto, a falta de poder de negociação com argumentos que justifiquem um 

melhor preço, levam a esses produtores irem na “maré” do menor preço, estipulado, muitas vezes 

e até orientado pelas próprias associações e cooperativas, que defendem os próprios interesses 

produtores (desses produtores?). Assim, configura-se um quadro locacional de concentração de 

venda do produto só na escala local, não havendo possibilidade de exportação nem da possível 

capacidade excedente.  
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         O segundo ator na cadeia produtiva do leite, na região de pesquisa, são as ASSOCIAÇÕES 

E COOPERATIVAS. Tais entidades foram criadas no sentido de defender os interesses desses 

pequenos produtores. Todavia, as estruturas dessas associações não configuram a real necessida-

de desses pequenos produtores. Como constatado na pesquisa de campo, fatores como informa-

ção, capacitação, aprendizado, conhecimento, gestão de propriedade, manejo do gado, insemina-

ção artificial, e até a comercialização, ainda apresentam baixos índices de aplicação na pequena 

propriedade rural e que refletem assim baixos resultados. O papel da Associação e da Cooperati-

va não é bem exercido, porque falta estrutura, principalmente de articulação, com outros órgãos 

públicos e privados, que proporcionem essa interação. Ademais, em muitos casos, problemas de 

gestão dessas próprias associações e cooperativas são comuns, demonstrando a deficiência técni-

ca e muitas vezes falta de interesses de seus gestores. Esses fatos se caracterizam em função da 

pouca e ou nenhuma interação entre o pequeno produtor e fábrica processadora, afetando a ques-

tão comercial, de distribuição e de condições da qualidade do leite. Nesse sentido, em muitos 

casos a entidade, passa a exercer apenas um papel político, até partidário, definindo em que can-

didato votar (infelizmente essa é a realidade de algumas dessas Associações e Cooperativas). O 

sentido precípuo da atividade de associativismo e cooperativismo perde sua força, segundo o pro-

fessor Severino Benone (Coordenador do Laboratório do Leite do curso de Zootecnia da Univer-

sidade Federal Rural de Pernambuco- UFRPE), entrevistado, em 2008, pelo autor da tese. Nesse 

patamar a atividade de inovação, cooperação e de novas tecnologias em muitos casos parece não 

ser a obstinação dessas entidades para seus adesos, não obstante 80% do pequeno produtor rural 

de leite, quando fazendo parte de uma cooperativa, escoa sua produção, através desse canal. Ca-

racteriza-se, assim, um cenário não estimulante ao pequeno produtor, rural que tornou - se refém 

de interesses outros, muitas vezes, até prejudicandoo (perda do produto leite, baixo preço de ven-

da); também, como não possuem outras, alternativas, geralmente, torna-se preso a essa cadeia do 

preço baixo, pois, não terá como escoar a sua produção.                            

        Continuando na análise da cadeia produtiva do leite, em Garanhuns/Pernambuco, encontra – 

se as EMPRESAS TRANFORMADORAS do leite "in natura" em outros produtos derivados. 

Essas empresas são grandes corporações compradoras de leite, que na maioria das vezes dita as 

condições para aquisição do produto leite, pressionando o pequeno produtor, que não possui con-

dições de colocar seu produto em outros mercados. Essas grandes corporações nacionais e inter-

nacionais atuam na região objeto da pesquisa com compra diária de até 100.000 litros/dia. Na 
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região objeto da pesquisa tem- se as empresas Parmalat, Cemil, Batavo e Notaro (as duas últimas 

em fase de implantação), o que talvez possibilite uma melhor condição para o pequeno produtor 

poder oportunizar novas condições para a venda do seu produto.  

        Atualmente, existe uma forte ação da empresa Parmalat, que consegue determinar o preço de 

compra pelas suas condições de escala produtiva, fazendo com que aja um preço cada vez mais 

espremido. Espera-se que com a entrada dessas grandes outras empresas, também com volumes 

estimados de processamento em torno de 100.000 litros/dia cada, possibilite-se um novo quadro 

de concorrência para a compra do leite na região; bem como espera - se que as pequenas empre-

sas transformadoras como as queijarias, pequenas fabricas de derivados, também, consigam con-

tinuar a realizar um maior consumo do leite produzido pelo pequeno produtor. Ao bem da verda-

de, essa grande empresa poderá até formar um grande oligopólio no setor, que pode até vir preju-

dicar as micro e pequenas empresas produtoras de leite. Mudar essa face negativa de tendência 

para a pequena produtora de leite irá requerer articulação de setores governamentais, nas escalas 

federal, estadual e municipal, bem como, da iniciativa privada, na busca de uma interação maior 

desses elementos. Assim como, a grande corporação deverá criar mecanismos de cooperação que 

possibilite ao pequeno produtor as condições mínimas de exercer a sua atividade, sem se caracte-

rizar um quadro endêmico de pobreza com hoje se caracteriza.      

         Em quarto lugar na cadeia produtiva do leite, em Garanhuns/Pernambuco, tem – se os gran-

des DISTRIBUIDORES DE LEITE E DERIVADOS, que fazem um papel de interelação entre o 

pequeno produtor, sua associação/cooperativa e as grandes empresas transformadoras. Na verda-

de esse é um dos mais interessados na cadeia do leite, pois, recebe das cooperativas de leite e 

vende esse produto às empresas transformadoras, bem como, recebe os produtos de transforma-

ção e os comercializam no mercado. Dessa forma, se estabelece um modelo de relação difícil 

para o pequeno produtor, pois, não tem seu interesse bem representado pela Cooperativa e fica a 

mercê de vender seu produto em muitos casos a esse Distribuidor, com preços diferenciados a 

menor. Esse ator da cadeia também, se relaciona com o produtor fazendo-lhe empréstimo, adqui-

rindo equipamentos e passa em muitos casos a ser o “verdadeiro dono” do negócio, dado a gama 

de débitos que o produtor passa a ter com eles. Assim, torna-se um processo cíclico de pobreza 

continua, pois, para se sair de tal estrutura requer investimentos, condições de empréstimo, cria-

ção de mercado, o que para o pequeno produtor de leite são bloqueios fortes para a sua liberdade. 
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         Seguindo a cadeia produtiva do leite, em Garanhuns/Pernambuco, tem – se as empresas de 

VAREJO representadas pelas Redes de Grandes Supermercados e os Pequenos Mercadinhos, 

localizadas em todo o Estado de Pernambuco. Nas grandes redes de supermercados o acesso é 

consentido às grandes marcas de derivados de leite, ficando a pequena empresa de queijaria e 

derivados, sem condições de competir com as grandes marcas. Por outro lado as pequenas empre-

sas transformadoras têm acesso junto aos pequenos Mercadinhos, normalmente periféricos (situ-

ados em pequenos bairros, vilarejos de cidades pernambucanas) que adquirem pequenas quanti-

dades de produtos para revenda. Então, forma-se uma verdadeira competição por mercado entre 

essas empresas, uma vez que o grau de penetração da grande empresa no mercado é singularmen-

te mais forte, possui preço competitivo, em muitas das vezes e uma forte logística, para a distri-

buição de seus produtos. De forma geral, essa situação de mercado irá repercutir no pequeno pro-

dutor para que venda seu produto cada vez com um preço menor e para o consumidor final, que 

paga os custos referentes a essas transações. A Figura 6 a seguir caracteriza a estrutura da cadeia 

produtiva do leite em Garanhuns/Pernambuco. 
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Figura 5. Cadeia Produtiva do Leite em Garanhuns. 

 

Fonte: autor da Tese - 2008 

 

          A atividade da cadeia produtiva leite em Garanhuns/Pernambuco inicia-se com as ativida-

des de produtores de leite, que tem suas necessidades atendidas por fornecedores de insumos. 

Tais produtores produzem o leite “in natura” realizando o atendimento as demandas das associa-

ções/cooperativas e grandes distribuidores de leite e derivados. Nessa relação de produtores com 

os distribuidores de leite e derivados, há uma quebra (descompromisso), uma vez que o preço do 

produto, será pressionado pelos distribuidores, visando o repasse com maiores ganhos as empre-

sas transformadoras; assim, haverá uma forte pressão nesse produtor para baixar o seu preço. Por 

outro lado, esse produtor, continua fornecendo seu leite as associações e cooperativas, que teriam 

a função de lhes “proteger” com a política de venda de um melhor preço e condições de armaze-

nagem, logística e negociação, todavia, o que vê é que essas cooperativas negociam o leite para 

as empresas transformadoras e também para os grandes distribuidores de leite e derivados, pres-

sionando os preços para baixo, junto ao produtor. Assim, mais uma vez a lógica do preço para o 

produtor  é afetada diretamente, com pressões para baixo. Por sua vez as empresas transformado-

ras adquirem o produto leite das associações e cooperativas e também dos grandes distribuidores 

de leite e derivados- atravesadores do processo de distribuição entre o produtor e a indústria (e 
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em algumas vezes recebem o leite do próprio produtor, em condições degradantes de preço), 

sempre fazendo o lado do volume de aquisição (em média 100 litros/dia) ser o fator definidor de 

uma política de preços para menor.  

          Essas empresas vendem seus produtos acabados (queijo, iogurte etc.) aos grandes distribui-

dores de leite e também as redes de varejo – supermercados e mercadinhos, criando uma relação, 

neste caso para seus produtos de maior valia, negociando quem irá pagar mais. Assim, só resta ao 

varejo repassar seus preços ao consumidor final, o que cria um ambiente econômico em que os 

dois “atores” mais afetados pelo processo, são os produtores e consumidores finais. O primeiro se 

coloca numa posição de subsistência (quadro pobreza endêmica comprovada na pesquisa de 

campo) tendo que vender seu produto em um preço, muitas vezes abaixo do custo de produção e 

ou com margem de lucro muito baixa. E o segundo, em função de ter que consumir um produto 

necessário na sua dieta alimentar, com um preço que poderia ser mais baixo. Nesse sentido, é que 

se pode aventar a questão da construção de um sistema de inovação regional e local, consideran-

do os limites existentes na base estrutural, na constituição dos atores.        
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Capítulo 3. – Os limites de bloqueios e possibilidades à construção de sistema de inovação 

local em Garanhuns/Pernambuco. 

 

          Uma região na atualidade se caracteriza pela evidência de “fatores que norteiam  e configu-

ram ações para o desenvolvimento regional e local” (Bacelar, 2008). A lógica de um desses fato-

res tem a sua essência na construção de um sistema de inovação local12. Existe, portanto, como 

elementos constitutivos para esse sistema, estruturas educacionais, de pesquisa, fomento, coope-

ração, associação, que irão promover o relacionamento e possibilitar uma maior interação e fluxo 

da informação e do conhecimento entre esses atores.  da atualidade concentra as  análises nesses 

elementos de "fixos e fluxos" (Santos, 1988) seja na escala global ou escala local e nesse sentido 

a interação e arrumação de como se originaram é condicionante para uma realidade de formação 

sistêmica. Requer também, o fator tempo, na cadeia do "espaço geográfico" (Santos, 1992, p.61), 

visando uma sistematização efetiva, com trocas de valores e conhecimentos adquiridos, propor-

cionando aprendizado e preparando o local para que as empresas oriundas desse espaço fiquem e 

se estabeleçam como competitivas.  

         A “construção” de um sistema de inovação (Albuquerque, 1997, p.221) local, requer pro-

cessos de articulação e cooperação, que permeiem as atividades a partir de um espaço geográfico, 

traduzido por lugar/território, com a existência de atores como governo, iniciativa privada e soci-

edade. Obviamente, fatores como aspectos históricos, sociais, políticos, de conhecimento e a-

prendizado (Storper, 2003) serão elementos constitutivos dessa formação estrutural. A dinâmica 

espacial congregada irá estabelecer a intensidade de criação, bem como, de recriação nos proces-

sos interativos que envolvam espaços de produção e de inovação a produtos e ou serviços estabe-

lecidos, diferenciando-os conforme as situações. Na verdade o espaço geográfico “per si” busca 

aspectos de superação, numa dialética com a realidade empírica existente, como saída para as 

soluções de situações que requeiram processos inovativos.  

          Obviamente que a busca de alternativas para o desenvolvimento regional e local, terá tam-

bém aspectos limitantes a essa iniciativa. A região/local não se “cria” per si, mas através da inte-

ração e cooperação entre os seus atores, sendo estes, governo, sociedade e iniciativa privada, nu-

ma visão geral. 

 

12. O sistema de inovação se caracteriza pela abordagem sistêmica inovativa que pode ser em um país, região, setor ou uma comunidade e suas 

relações no ambiente considerado (Freeman, 1982).       
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         Os "fatores limitantes" (Porter, 1998, p.168) se constituíram em dificuldades e problemas 

sejam de natureza econômica, social e política, tipificados, por exemplo, pela falta de construções 

de instituições, investimentos em novos negócios e decisões efetivas de se investir numa regi-

ão/local. A identificação e o diagnóstico de tais limites irão permitir para região/local um proces-

so de melhor decisão no rumo a ser seguido no sentido de “construção e desenvolvimento de um 

sistema de inovação” (Albuquerque, 1997, p.225). Vale ressaltar que, além dos aspectos estrutu-

rais que deve existir para o estabelecimento de um sistema de inovação de caráter regional/local, 

deve-se entender que esse sistema só funcionará a partir da ação de fatores de comunicação, inte-

ração e cooperação. O mesmo não funcionará como uma “máquina” e sim movido pela busca 

efetiva de trocas de idéias e ações específicas de interação. 

          Nesse sentido, a região/local pode ser “identificada em que estágio se encontra o  sistema 

de inovação e ou até a sua inexistência” (Albuquerque, 1997, p.228), para um determinado seg-

mento. Para tal, analisa - se os elementos constitutivos do mesmo, base de formação (empresas de 

pesquisas, mão-de-obra, empresas privadas, governo, educação, outras organizações), suas estru-

turas, grau de interação e cooperação, que permitem divisar uma escala de dados, demonstrando a 

posição desse sistema de inovação. Quanto mais estruturada e desenvolvida for uma região, me-

lhores as chances de ter um "sistema de inovação mais sedimentado" conforme, Albuquerque, 

1997.             

          Dessa forma,  a partir do segmento do leite, atividade mais antiga na região/local e de suma 

importância socioeconômica foram realizadas três formas de ações empíricas, constituídas de 

uma pesquisa de campo, uma entrevista com especialista em leite e o levantamento espacial do 

grau de especialização da produção do leite. Nessa tese buscou-se verificar os limites de bloquei-

os e possibilidades para a construção de um sistema de inovação local na região de Garanhuns, 

Pernambuco, considerando o foco da pequena propriedade rural em estratos de produção de leite 

entre 50 l/d e 500 l/d, nas regiões do Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Ga-

ranhuns.  

          A primeira ação foi à pesquisa de campo (200 produtores rurais de leite) com o Serviço 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e o autor da tese, identificando 

aspectos sócio-espaciais da produção de leite na área da pesquisa, assim como foram trabalhados 

os dados de pesquisa realizada pelo SEBRAE em todo o Estado de Pernambuco, também realiza-

da pelo SEBRAE, que o autor da tese participou.. A segunda, a entrevista com o professor Drº 



109 

Severino Benone, diretor do Laboratório do Leite da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

– UFRPE, sobre a questão da gestão e da qualidade do leite na área de pesquisa. E finalmente, a 

terceira, com o cálculo do Quociente Locacional – Q.L, da região, que verificou o grau de especi-

alização e concentração da atividade leiteira.  Vale ressaltar que tais dados foram utilizados no 

Cap. 3 com instrumentos de análise para identificação do sistema de inovação ou não do segmen-

to do leite.    

          

 

3.1. Interpretação e análises de Pesquisa de Campo - dados do SEBRAE, 2007- 2008. Indica-

dores da produção de leite na área da pesquisa.  

       

          A pesquisa de campo foi realizada pelo SEBRAE no Estado de Pernambuco e pelo autor da 

tese nas regiões (Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns) do seu foco 

de pesquisa, possibilitando o levantamento de informações fundamentais, para a análise do siste-

ma de inovação local/regional em Garanhuns, Pernambuco. A partir dos dados colhidos, se evi-

denciaram em qual estágio as empresas produtoras de leite local se estruturam e operacionalizam 

as suas atividades, considerando os diversos atores que formam um sistema de inovação lo-

cal/regional.    

          A pesquisa de campo do SEBRAE envolveu o Estado de Pernambuco e suas áreas de pro-

dução leiteira. A amostra da pesquisa na tese, pelo autor, foi definida a partir da caracterização de 

15 municípios inseridos em três regiões do Agreste Meridional de Pernambuco. Assim a distribu-

ição foi realizada, considerando as regiões do Vale do Ipanema com os municípios de Pedra, 

Buique, Venturosa, Águas Belas e Tupanatinga; a do Vale do Ipojuca os municípios de Capoei-

ras, São Bento do Una, Pesqueira, Cachoeirinha e Belo Jardim; e finalmente a região Serrana de 

Garanhuns, composta pelos municípios de Bom Conselho, Arcoverde, Garanhuns, Correntes e 

Iati, maiores produtores de leite dessas respectivas regiões (Parmalat, Batavo, entre outras). Na 

pesquisa do SEBRAE foram entrevistados 800 produtores de leite nas regiões pernambucanas, 

considerando uma estratificação de produção das propriedades, componentes de um universo de 

mais de 14.000 produtores de leite em Pernambuco, com aproximadamente 70% desses produto-

res constituídos de negócios de pequeno porte. Considerou - se o seguinte estrato: produção de 

leite por dia na escala de até 50 litros, de 50 a 100 litros, de 100 a 200 litros, 200 a 500 litros e 
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acima de 500 litros. A escolha das sub-regiões de pesquisa do autor da tese foi realizada com os 

mesmos estratos do SEBRAE. Foram pesquisados um total de 200 produtores. Tal pesquisa, con-

siderou a capacidade produtiva de leite das regiões objeto da pesquisa, uma vez que 70% da pro-

dução do leite de Pernambuco são oriundos da região do Agreste Meridional. Os dados abaixo 

sintetizam o resultado de pesquisa do autor da tese, considerando os 200 produtores pesquisados, 

nas regiões definidas como objeto da pesquisa (Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Ser-

rana de Garanhuns).   

 

 Quadro 20.  Amostra da Pesquisa, em 2008. 

Região/ 

Especificação 

Nºs Muni-

cípios 

População 

Total 

Regional 

IBGE* 

IDH 

Médio 

Regional 

– 

PNUD** 

Escolaridade 

Regional 

Nºs  

Produtores 

Pesquisados 

Vale do Ipa-

nema 

05 142.550 0.576 4,14 100 

Vale do Ipo-

juca 

05 229.490 0.623 4,20 60 

Serrana de  

Garanhuns 

05 260.342 0.616 6,71 40 

Total Pesqui-

sa 

15 632.328 0.605 5,01 200 

Total 

Pernambuco 

185* 8.706.168* 0.705** 7,68** - 

Autor da Tese – 2008; *IBGE – Censo Agropecuário -- 2006;** PNUD – 2000.   

Extratificação da pesquisa considerando volume e produtividade leiteira na região pesquisada. 

 

          As regiões consideradas – ver Quadro 20 – na pesquisa foram divididas com cinco municí-

pios cada e que representam um total de população estimada em 632.328 habitantes, com um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio em 0.605 e um índice de escolaridade de 5,01 

anos. Observa-se que no tocante a questão escolaridade se está abaixo dos 13 anos mínimos ne-

cessários a inclusão no ensino superior, que parece caracterizar uma região com forte necessidade 
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de investimentos em educação. Também foram pesquisados um total de 200 produto-

res/distribuidores, divididos com 100 entrevistados para o Vale do Ipanema (região de maior pro-

dução da amostra), 60 entrevistados no Vale do Ipojuca e finalmente, 40 entrevistados na região 

Serrana de Garanhuns.          

        No Quadro 21 abaixo, observa-se o estrato da produção de leite por região, caracterizando a 

região do Vale do Ipanema como a de destaque na produção, com 53,92% e que no estrato da 

quantidade produzida até 50 litros leite/dia há uma concentração de produtores com um total de 

58,96%, isto é, existe um maior número de pequenos produtores nessas regiões.   

 

Quadro 21. Distribuição percentual da amostra dos produtores entrevistados na 

            Região do Agreste Meridional, segundo estratos de produção de leite e 

             Divisão homogênea de municípios (5 municípios/ região), em 2008 (%). 

Produção/ 

Região (litros/dia) 

Vale do Ipa-

nema 

Vale do Ipo-

juca 

Serrana de 

Garanhuns 

Total 

Até 50  30,01 18,55 10,40 58,96 

50 a 100 11,20 6,08 2,07 19,35 

100 a 200   6,52 2,01 1,82 10,35 

200 a 500  3,34 1,58 1,52 6,44 

Acima de 500  2,85 1,03 1,02 4,90 

Total 53,92 29,25 16,83 100,00 

Fonte: Autor da Tese – 2008. 

 

          Outro aspecto que se caracteriza como evidência para a análise conclusiva é que 64,48% 

dos produtores/distribuidores estão localizados no próprio município da amostra (Vale do Ipane-

ma, Vale do Iojuca e Região Serrana de Garanhuns), fator este que é reforçado, uma vez que para 

o estado de Pernambuco ocorre o mesmo comportamento com 70,28% dos produto-

res/distribuidores localizados no estado, conforme Quadro 22. Ressalte-se também que, com rela-

ção ao estrato de produção do leite, a concentração se apresenta maior nos produto-

res/distribuidores até 50 l/dia com um resultado de 73,24% do total. Essa permanência se dá a 

partir das características e perfis destes produtores, que de fato utilizam a atividade produtiva 

como forma de subsistência e comercialização do leite “in natura”.     
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Quadro 22. Origem dos entrevistados nas regiões da amostra, segundo os estratos de  

                  produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produção 

(litros/dia) 
Próprio Município 

Outro Municí-

pio 
Outro Estado 

Até 50 73,24 19,15 7,61 

De 50 a 100 66,36 28,04 5,61 

De 100 a 200 69,49 30,51 - 

De 200 a 500 67,74 32,26 - 

Acima de 500 45,00 40,00 15,00 

Pernambuco* 70,28 23,43 6,29 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          A freqüência da residência na propriedade foi outro fator que caracterizou a pesquisa com 

um resultado de 78,73% dos produtores/distribuidores residindo na propriedade rural, fato este 

também observado na média de Pernambuco com um resultado de 85,74% bem como, a concen-

tração no estrato de até 50 litros/dia, com um resultado de 89,41% especificados na Quadro 23. 

Observe-se que no estrato da pesquisa dos produtores até 50 litros/dia o número de produtores 

residentes na propriedade rural chega próximo a 90% do universo pesquisado, o que aponta para 

uma ação direta e continua em sua atividade produtiva, como forma efetiva de produção e de sua 

renda.   

 

Quadro 23.  Freqüência da residência dos entrevistados, nas regiões da amostra,  

                   segundo estratos de produção de leite, em 2007. 

Estratos de produção (li-

tros/dia) 

Propriedade 

Rural 
Cidade Total 

Até 50 89,41 10,59 100,00 

De 50 a 100 79,38   

De 100 a 200 92,45 7,55 100,00 

De 200 a 500 67,74 32,26 100,00 

Acima de 500 64,71 35,29 100,00 
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Continiação do Quadro 23. 

Pernambuco* 85,74 14,26 100,00 

Fonte: SEBRAE - 2007. 

 

          Na Quadro 24 abaixo, verifica-se que a média da amostra considerada na pesquisa dos pro-

dutores/distribuidores que tem como principal atividade o trabalho com leite é de 51,29%, próxi-

mo a média pernambucana que é de 53,89%.           Destaca-se no estrato da produção de leite até 

50 litros/dia com 96,02% com os produtores/distribuidores como principal atividade. A média de 

idade da amostra considerada está em 48,35 anos, praticamente igual à de Pernambuco que é de 

48,38 anos; aponta-se ainda uma maior média de idade no estrato de produção do leite acima de 

500 litros/dia que é de 52,79 anos, o que parece caracterizar uma faixa de idade que poderá ainda 

desenvolver vários trabalhos para o segmento. No índice escolaridade a média da amostra gira em 

torno de 6 anos, com destaque para o estrato acima de 500 litros/dia que é de 7,79 anos, bem a-

cima do estado de Pernambuco que ficou em torno de 5,01 anos. Esse dado caracteriza um dos 

gargalos no aspecto da inovação para região, uma vez que com baixo nível de escolaridade, para 

a agregação de novos conhecimentos, torna-se menor. Finalmente, a média de tempo de produtor 

é de 23,22 anos, considerados na amostra, sendo o estrato de produção de leite acima de 

500litros/dia, superior a da média com 26,38 ,inclusive, do Estado de Pernambuco que é de 21,64 

anos. 

 

Quadro 24. Atividade Principal, Idade, Escolaridade e Tempo de Produtor de acordo  

                  com estrato de produção de leite, nas regiões da amostra, em 2007. 

Produção/ 

Especificação (li-

tros/dia) 

Principal 

atividade 

Idade 

(anos) 

Escolaridade 

(anos) 

Tempo de Pro-

dutor 

(anos) 

Até 50 96,02 48,90 4,59 20,80 

     

50 a 100  44,80 48,41 5,18 23,38 

100 a 200  65,63 44,80 5,40 20,88 

200 a 500  58,33 46,85 7,04 24,69 

Acima de 500  50,00 52,79 7,79 26,38 



114 

Continiação do Quadro 24. 

Pernambuco* 53,89 48,38 5,01 21,64 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          Na questão mão – de – obra evidencia-se um baixo grau de formalidade, com apenas 4,5% 

e 15,8% de funcionários com carteira assinada, respectivamente, nos estratos de produção de leite 

de 200 a 500 litros/dia e acima de 500 litros/dia, na amostra da pesquisa considerada e a média do 

estado de Pernambuco é de 0,63%. Esse grau de informalidade da mão –de – obra, especificado 

na Quadro 25, pode ser um dos fatores que inibem investimentos governamentais no setor, o que 

proporciona uma estagnação ao mesmo. Também, caracteriza a situação da informalidade movida 

pela falta de recursos e condições em contratar, em função da desestruturação do setor, com pro-

blemas de gestão e organização.    

 

Quadro 25. Freqüência de procedimentos relativos à mão-de-obra permanente   

                  contratada pelos entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos    

                  de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produção 

(litros/dia) 
1 2 3 4 5 

Até 50 - 0,98 8,50 9,80 81,05 

De 50 a 100 - - 15,73 19,10 62,92 

De 100 a 200 - 2,04 40,82 12,24 48,98 

De 200 a 500 4,55 4,55 27,27 45,45 36,36 

Acima de 500 15,38 - 23,08 69,23 - 

Pernambuco* 0,63 1,04 13,99 14,41 69,94 

Fonte: SEBRAE – 2007. 1 – Carteira assinada; 2 – Contrato de trabalho; 3 – Apenas recibado; 4 – Não tem nenhum 

controle escrito; 5 – Não tem mão-de-obra contratada. 

     

          No tocante as áreas em hectares para a criação do gado e produção de leite segundo estrato 

da amostra da Quadro 26, constata-se que área de produção de leite no estrato acima de 500 li-

tros/dia, são as mais extensas na produção de pastagens, com 163,04 hectares e a seguir vem a 

plantação da palma forrageira, nesse mesmo estrato com 34,00 hectares. Observa-se também, no 
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mesmo quadro, que o cultivo da palma forrageira, apresenta-se em todos os estratos (dos estratos 

de 50 litros/dia até os acima de 500 litros/dia), evidenciando o grau de importância dessa planta-

ção para a pecuária regional. A média de hectares total na região da amostra (com os diversos 

tipos de áreas utilizadas) ficou em 83,54 hectares e o resultado médio em Pernambuco foi de 

36,68 hectares.  A área de 36,68 hectares não deve representar obstáculos à expansão da produ-

ção de leite. Com tecnologia, essa área é suficiente para produzir uma quantidade de leite capaz 

de proporcionar renda compatível com os gastos do produtor. 

 

Quadro 26. Áreas utilizadas pelos entrevistados nas regiões da amostra, segundo      

                  estratos de produção de leite, em 2007 (ha). 

Estratos de produ-

ção (litros/dia) 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Total 

 

Até 50 18,83 1,62 0,09 1,15 0,02 0,34 0,04 22,09 

De 50 a 100 36,07 2,44 0,21 1,52 0,02 0,68 0,15 41,09 

De 100 a 200 42,10 3,76 0,24 1,59 0,04 0,87 - 48,60 

De 200 a 500 82,64 12,91 0,40 2,20 - 2,03 - 100,18 

Acima de 500 163,04 34,00 - 0,75 - 7,36 0,63 205,78 

Pernambuco* 30,92 3,39 0,15 1,35 0,02 0,78 0,07 36,68 

Fonte: SEBRAE - 2007. 1 – Pastagem (natural + formada); 2 – Palma Forrageira; 3 – Cana-de-açúcar; 4 – Capi-

neira; 5 – Forrageiras não-anuais; 6 – Milho/sorgo para silagem; 7 – Outros usos para gado de leite. 

 

          Outro aspecto que caracteriza a pesquisa é questão da unidade de animal, conforme estrato 

da amostra no Quadro 27, onde na produção até 50 litros leite/dia, tem – se a quantidade de 19,33 

animais ao passo nos produtores/distribuidores acima de 500 litros/dia esse número é de 187,91, 

ficando a média de Pernambuco em 33,04 animais. Essa tabela caracteriza a forte diferença do 

uso do espaço pelos estratos de produção da amostra realizada. Conforme Quadro 26, 200 dos 

entrevistados são mantidas em média de 36,68 hectares (Quadro 26). A taxa de lotação corres-

pondeu a 0,90 UA/ha, inferior a recomendação técnica. Tal resultado reflete o deficiente conjunto 

de práticas sobre alimentação do rebanho, em especial, a alimentação volumosa. 
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Quadro 27. Número de unidades-animal (UA) do rebanho leiteiro dos entrevistados  

                  nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007.    

Estratos de produção (litros/dia) Quantidade (animal) – nº 

Até 50 19,33’ 

De 50 a 100 33,73 

De 100 a 200 47,60 

De 200 a 500 85,51 

Acima de 500 187,91 

Pernambuco* 33,04 

Fonte: SEBRAE – 2007.  

 

          A sazonalidade média da produção dos entrevistados em Pernambuco era de 20% (Quadro 

28). Todavia, enquanto a sazonalidade era de 25% na produção até 50 litros, na de mais de 500 

litros era de 11%.  A sazonalidade da produção reflete o nível tecnológico (quanto maior o uso de 

tecnologia, maior a produção ao longo do ano, diminuindo a sazonalidade), razão pela qual é me-

nor nos grandes produtores. Além de refletir o nível tecnológico da produção, a sazonalidade, 

quando alta, dificulta o planejamento da indústria laticinista. A sazonalidade da produção tem 

como consequência natural a sazonalidade nos preços recebidos pelos produtores, com graves 

reflexos nos sistemas mais tecnificados, cujos custos de produção pouco variam durante o ano. 

Por essa razão, nas regiões mais avançadas na produção de leite, há tendência de adotar medidas 

que contribuam para reduzir a sazonalidade, como, por exemplo, o pagamento diferenciado do 

leite-cota e do leite-excesso. 

 

Quadro 28. Produção média no inverno e na seca, nas regiões da amostra, segundo  

                  estratos de produção de leite, em 2007 (litros/dia). 

 Estratos de produção (litros/dia) No inverno Na seca 

Até 50 41,84 31,28 

De 50 a 100 87,15 65,44 

De 100 a 200 161,35 122,75 

De 200 a 500 295,83 246,04 
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Continiação do Quadro 28 

Acima de 500 826,56 736,06 

Pernambuco* 101,48 81,52 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

       

          Assim como em outros estados do país, a produção de leite na região da amostra era con-

centrada nos maiores produtores. Os entrevistados que produziam até 50 litros/dia, 64% em nú-

mero de produtores, responderam por 23% da produção e os de mais de 500 litros/dia, apenas 

2,7% em número, por 27% do total produzido na região pesquisada, conforme Quadro 29. Tam-

bém se caracteriza que nas regiões da amostra há maior número de produtores/distribuidores no 

estrato de produção de leite de até 50 litros/dia com a participação de 63,88% dos entrevistados, o 

que demonstra ter os pequenos produtores forte participação, tanto no volume, tal como na pro-

dutividade do estado de Pernambuco.  

 

Quadro 29. Distribuição do número de produtores entrevistados e de suas produções  

de leite, nas regiões da amostra, estratos de produção de leite, em 2007 (%).  

Estratos de produção (li-

tros/dia) 
Produtor Produção 

Até 50 63,88 23,43 

De 50 a 100 18,58 16,02 

De 100 a 200 10,23 17,34 

De 200 a 500 4,59 16,14 

Acima de 500 2,72 27,07 

TOTAL 100,00 100,00 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          Na distribuição da produção, 84% foram vendidas como leite fluido, Quadro 30. Todavia, a 

venda não na forma de laticínios, diretamente ao consumidor, foi significativa, 11% do total a 

produção (item 3 – Quadro 30). A indústria artesanal de queijo, realizada pelo próprio produtor, 

foi outro aspecto destacado (Quadro 30). Esse processo produtivo, caracteriza que o leite da regi-

ão da pesquisa, tem sua utilização na produção dos queijos artesanais para o consumo local. 
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Quadro 30. Produção de leite dos entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de pro-

dução de leite, em 2007 (litros/dia). 

  Estratos de produção 

(litros/dia) 
1 2 3 4 5 Total 

Até 50 27,56 2,57 - 2,28 0,01 32,42 

De 50 a 100 65,47 4,22 - 8,58 - 78,27 

De 100 a 200 133,61 5,71 - 18,41 - 157,73 

De 200 a 500 285,74 9,66 - 29,11 - 324,51 

Acima de 500 741,35 13,96 11,05 168,00 1,71 936,07 

Pernambuco* 76,36 3,83 0,33 9,85 0,05 90,42 

Fonte: SEBRAE – 2007. 1 – Leite vendido; 2 – Leite auto- consumo humano; 3 – Leite auto- consumo animal-

aleitamento artificial; 4 – Laticínios vendidos (equivalentes litros de leite); 5 – Laticínios auto - consumo (equiva-

lentes litros de leite). 

 

          Quanto à produtividade, os resultados médios dos entrevistados, nas regiões da amostra, 

foram de 6,38 litros/vaca em lactação/dia e de 4,43 litros/total de vacas/dia (Quadro 31). Esse 

resultado de produtividade foi inferior às de países especializados na produção de leite. Dada 

a importância do argumento, vale repetir que os resultados dos pequenos produtores influencia-

ram, de modo expressivo, as médias da região da pesquisa e do estado. Os baixos resultados de 

produção e produtividade refletiram nos indicadores econômicos, tais como no custo de produção 

e na taxa de remuneração do capital. A produtividade cresceu nos estratos de maior produção, o 

que demonstra maior especialização dos produtores desses estratos (até 50 litros/dia – 4,84 l/d e 

acima de 500 litros/dia – 8,50 l/d vacas em lactação e no total da produção das vacas, no estrato 

de até 50 l/d – 2,95 l/d e acima de 500l/d – 6,41 l/d). 
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Quadro 31. Produção de leite/vaca em lactação e produção/total de vacas dos  

                  entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de  

                  leite, em 2007 (litros/dia). 

Estratos de produção (litros/dia) 
Produção/vaca em 

lactação 

Produção/total de va-

cas 

Até 50 4,84  2,95  

De 50 a 100 5,74  3,82  

De 100 a 200 7,26  5,01  

De 200 a 500 7,84  5,80  

Acima de 500 8,50  6,41  

Pernambuco* 6,38  4,43  

Fonte:  SEBRAE - 2007. 

 

          A produtividade da terra, medida em litros/hectare/ano, foi de 2.720,77 litros/hectare/ano. 

O resultado da região da amostra é explicado pela pequena área da propriedade. A produtividade 

da terra aumentou nos estratos de maior produção (Quadro 32), em razão da maior especialização 

dos entrevistados dos estratos maiores. A média do estado de Pernambuco foi de 1.697,25 li-

tros/hectare/ano. 

 

Quadro 32. Produção anual de leite por área utilizada pela atividade leiteira dos  

                  entrevistados, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de  

                  leite, em 2007 (litros/há). 

  Estratos de produção (litros/dia) Produção anual/área 

Até 50 1.381,29 

De 50 a 100 1.876,72 

De 100 a 200 2.333,19 

De 200 a 500 3.553,12 

Acima de 500 4.459,55 

Pernambuco* 1.697,25 

Fonte: SEBRAE - 2007. 
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          Os resultados financeiros (Quadro 33) levantados como o faturamento, custos mensais 

(gestão de fazenda, por animal e transporte), assim como o preço médio do leite nos último dez 

anos e investimentos realizados, ajudam a caracterizar o cenário de pequeno desenvolvimento do 

setor. Utilizando-se do processo de estratos de produção, observa-se que o custo produtivo men-

sal da produção até 50 litros/dia fica em 62,02% do faturamento mensal, e que no estrato de pro-

dução acima de 500 litros/dia, tem – se um custo produtivo de 80% do faturamento mensal. To-

davia, dada a escala de produção os resultados financeiros são bem maiores no estrato de produ-

ção acima de 500 litros/dia); ressalte-se que tais produtores (acima de 500 litros/dia, estão inves-

tindo em processos de redução de custo, com a inserção de processos tecnológicos).    

 

Quadro 33. Faturamento, Custos Totais Mensais, Preço Médio e Investimentos, nas  

regiões da amostra, segundo estratos da produção de leite, 2007. 

Estratos de 

Produção 

(Litros/dia) 

Fatu-

ramen-

to – 

Média 

Mensal    

(R$)   

Custos Mensais  

(R$) 

Preço Médio Leite 

(R$) 

Investimento 

Mensal *   

(R$) 

 

 

Gestão 

Fazenda 

Por 

animal 

Transporte Atual Há 5 

Antes 

Há 

10 

Antes 

Até 50 l 559,03 313,00 19,80 13,90 0,588 0,450 0,460 18,70 

De 50 a 100 l  1.215,00 682,00 41,66 37,42 0,550 0,510 0,450 50,00 

De 100 a 200l 2.371,06 1.445,89 87,48 86,17 0,547 0,520 0,420 134,50 

De 200 a 500 l 4.764,85 3.081,85 183,70 152,99 0,553 0,500 0,410 361,80 

Acima de 500 l 13.682,90 10.117,58 385,77 562,51 0,541 0,500 0,400 973,24 

Fonte:  SEBRAE – 2007. 

Investimento envolve: terra, benfeitorias, máquinas e animais.   

  

          Na Quadro 34, que caracteriza o capital investido, mostra que 71,88% dos entrevistados, no 

estrato de até 50 litros/dia, investiram em terra e apenas 0,03% em animais.  Tais dados permitem 

consolidar a informação que neste estrato de produção (50litros/d) praticamente não investe se na 

melhoria animal, que possibilitará a geração de problemas na produção e produtividade do leite. 

Por outro lado no estrato de produção acima de 500 litros de leite o investimento em terra ficou 

na faixa de 55,81% do capital investido, porém, o investimento em animais já foi bem mais con-
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siderável, com o total de 29,15% do capital investido. De forma geral o Estado de Pernambuco, 

pouco investe na qualidade de seus animais, com apenas 17,69% do capital investido e 61,04% 

em terras. Esses dados corroboram para a evidência da falta de uma política de produção animal 

com mais qualidade e comprovam que o meio técnico-científico-informacional se instala na regi-

ão e atividade produtiva de forma rarefeita.    

 

Quadro 34. Distribuição do capital investido pelos entrevistados, nas regiões da  

amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produ-

ção (litros/dia) 
Terra Benfeitorias Máquinas Animais Total 

Até 50 71,88 25,78 2,32 0,03 100,00 

De 50 a 100 66,52 17,47 2,02 13,99 100,00 

De 100 a 200 57,32 20,44 2,60 19,64 100,00 

De 200 a 500 52,43 18,59 4,06 24,92 100,00 

Acima de 500 55,81 11,37 3,67 29,15 100,00 

Pernambuco* 61,04 18,77 2,49 17,69 100,00 

Fonte: SEBRAE - 2007. 

 

         A seguir apresenta - se os Quadros 35, 36, 37, 38, 39 e 40, por estrato de produção de leite 

(até 50 litros/dia; de 50 a 100 litros/dia; de 100 a 200 litros/dia; de 200 a 500 litros/dia e acima de 

500 litros/dia) e resultado da média consolidada das regiões do Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca 

e Região Serrana de Garanhuns (regiões da amostra), todos em Pernambuco na produção de leite, 

especificados com dados sobre renda bruta, custos e indicadores de resultados financeiros. 
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Quadro 35. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados        que pro-

duziram, em média, 50 litros/dia em 2007, nas regiões de amostra. 

Especificação Unidade 

Total da ativi-

dade leiteira 

(R$/ano)* 

Total do leite 

R$/ano R$/Litro 

1. RENDA BRUTA (RB)     

    Leite  R$  6.708,47  6.708,47  0,5866 

    Laticínios  R$  330,38  330,38   

    Animais  R$  1.206,21    

TOTAL R$  8.245,06  7.038,85  0,5866 

2. CUSTOS DE PRODUÇÃO     

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE)      

       Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho  R$  287,89  245,77  0,0214 

       Manutenção de pastagens  R$  157,24  134,24  0,0117 

       Manutenção de palma forrageira  R$  382,48  326,52  0,0285 

       Manutenção de canaviais  R$  8,56  7,31  0,0006 

       Manutenção de capineiras  R$  35,48  30,29  0,0026 

       Manutenção de outras forrageiras não-anuais  R$  8,82  7,53  0,0007 

       Silagem   R$  74,10  63,26  0,0055 

       Concentrados   R$  1.737,10  1.482,97  0,1293 

       Minerais   R$  78,91  67,37  0,0059 

       Aleitamento artificial   R$  -  - 

       Medicamentos   R$  242,18  206,75  0,0180 

       Hormônios   R$  0,49  0,42  0,0000 

       Materiais para ordenha   R$  22,58  22,58  0,0020 

       Transporte do leite   R$  166,84  166,84  0,0146 

       Energia e combustível   R$  236,57  201,96  0,0176 

       Inseminação artificial   R$  - - - 

       Impostos e taxas   R$  34,10  29,11  0,0025 

       Reparos de benfeitorias e máquinas   R$  234,61  200,29  0,0175 

       Outros gastos de custeio   R$  48,07  41,03  0,0036 

 TOTAL DO COE  R$  3.756,01 3.234,24  0,2821 

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)      

       Custo operacional efetivo   R$  3.756,01  3.234,24  0,2821 

       Mão-de-obra familiar   R$  2.060,18  1.758,79  0,1534 

       Depreciação - benfeitorias   R$  1.320,82  1.127,59  0,0983 

                            - máquinas   R$  236,24  201,68  0,0176 

                            - animais de serviços   R$  26,01  22,20  0,0019 

                            - forrageiras não-anuais   R$  338,08  288,62  0,0252 

                            - palma forrageira   R$  199,53  170,34  0,0149 

TOTAL COT   R$  7.936,88  6.803,47  0,5934 

2.3. CUSTO TOTAL (CT)     

        Custo operacional total   R$  7.936,88  6.803,47  0,5934 
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        Remuneração do capital em: - benfeitorias    R$  691,99  590,75  0,0515 

                                                       - máquinas   R$  62,15  53,06  0,0046 

                                                       - animais   R$  868,76  741,67  0,0647 

                                                       - forrageiras não-anuais   R$  198,79  169,71  0,0148 

                                                       - palma forrageira   R$  112,84  96,33  0,0084 

TOTAL CT   R$  9.871,42  8.455,00  0,7374 

3. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS      

3.1. Margem bruta total (RB-COE)   R$  4.489,05    

3.2. Margem bruta unitária (RB-COE)   R$/Litro  0,39    

3.3. Margem líquida total (RB-COT)   R$  308,18    

3.4. Margem líquida unitária (RB-COT)   R$/Litro  0,03    

3.5. Lucro total (RB-CT)   R$   (1.626,36)   

3.6. Lucro unitário (RB-CT)   R$/Litro   (0,14)   

3.7. Margem bruta/Área   R$/ha  221,96    

3.8. Margem bruta/vaca em lactação   R$/Cab  636,76    

3.9. Margem bruta/total de vacas   R$/Cab  421,59    

3.10. Taxa de retorno do capital sem terra   % a.a.  1,14    

3.11. Taxa de retorno do capital com terra   % a.a.  0,41    

Fonte: SEBRAE – 2007.  

 

Quadro 36. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados  

que produziram, em média, 50 a 100 litros/dia em 2007, nas regiões da amostra. 

 Especificação Unidade 

Total da ativi-

dade leiteira 

(R$/ano)* 

Total do leite 

R$/ano R$/Litro 

1. RENDA BRUTA (RB)         

    Leite   R$  14.589,95  14.589,95  0,5502 

    Laticínios   R$  1.159,27  1.159,27   

    Animais   R$  1.913,08     

TOTAL   R$  17.662,29  15.749,21  0,5502 

2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:       

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:        

       Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho   R$  757,75  675,68  0,0251 

       Manutenção de pastagens   R$  199,37  177,78  0,0066 

       Manutenção de palma forrageira   R$  653,04  582,31  0,0216 

       Manutenção de canaviais   R$  21,35  19,04  0,0007 

       Manutenção de capineiras   R$  53,71  47,89  0,0018 

       Manutenção de outras forrageiras não-anuais   R$  -  - - 

       Silagem   R$  215,13  191,83  0,0071 

       Concentrados   R$  4.304,26  3.838,05  0,1424 

       Minerais   R$  168,17  149,95  0,0056 
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       Aleitamento artificial   R$  -   - 

       Medicamentos   R$  392,51  350,00  0,0130 

       Hormônios   R$  - - - 

       Materiais para ordenha   R$  22,94 22,94  0,0009 

       Transporte do leite   R$  449,09  449,09  0,0167 

       Energia e combustível   R$  467,67  417,02  0,0155 

       Inseminação artificial   R$   0,79  0,70  0,0000 

       Impostos e taxas   R$  63,94  57,01  0,0021 

       Reparos de benfeitorias e máquinas   R$  389,49  347,31  0,0129 

       Outros gastos de custeio   R$  35,55  31,70  0,0012 

 TOTAL DO COE   R$  8.194,78  7.358,30  0,2729 

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)       

       Custo operacional efetivo   R$  8.194,78  7.358,30  0,2729 

       Mão-de-obra familiar   R$  2.926,62  2.609,63  0,0968 

       Depreciação         - benfeitorias   R$  2.160,48  1.926,47  0,0715 

                                    - máquinas   R$  387,97  345,94  0,0128 

                                    - animais de serviços   R$  45,07  40,19  0,0015 

                                    - forrageiras não-anuais   R$  590,31  526,37  0,0195 

                                    - palma forrageira   R$  338,35  301,71  0,0112 

TOTAL C.O.T   R$  14.643,59  13.108,61  0,4862 

2.3. CUSTO TOTAL        

       Custo operacional total   R$  14.643,59  13.108,61  0,4862 

       Remuneração do capital em: - benfeitorias    R$  1.049,01  935,39  0,0347 

                                                      - máquinas   R$  121,21  108,08  0,0040 

                                                      - animais   R$  1.680,32  1.498,32  0,0556 

                                                      - forrageiras não-anuais   R$  280,97  250,54  0,0093 

                                                      - palma forrageira   R$  183,97  164,05  0,0061 

CUSTO TOTAL – CT  R$  17.959,08  16.064,98  0,5959 

3. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS        

3.1. Margem bruta total (RB-COE)   R$  9.467,51     

3.2. Margem bruta unitária (RB-COE)   R$/Litro  0,35     

3.3. Margem líquida total (RB-COT)   R$  3.018,70     

3.4. Margem líquida unitária (RB-COT)   R$/Litro  0,11     

3.5. Lucro total (RB-CT)   R$   (296,79)    

3.6. Lucro unitário (RB-CT)   R$/Litro   (0,01)    

3.7. Margem bruta/Área   R$/ha  276,66     

3.8. Margem bruta/vaca em lactação   R$/Cab   735,82     

3.9. Margem bruta/total de vacas   R$/Cab  489,85     

3.10. Taxa de retorno do capital sem terra   % a.a.  6,35     

3.11. Taxa de retorno do capital com terra   % a.a.  2,07     

Fonte: SEBRAE – 2007. 
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Quadro 37. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados  

que produziram, em média, 100 a 200 litros/dia em 2007, nas regiões da amostra. 

Especificação Unidade 

Total da ativi-

dade leiteira 

(R$/ano)* 

Total do leite 

R$/ano R$/Litro 

1. RENDA BRUTA (RB)         

    Leite   R$  28.452,80  28.452,80  0,5476 

    Laticínios   R$  2.262,74  2.262,74   

    Animais   R$  2.860,00     

 TOTAL   R$  33.575,54  30.715,54  0,5476 

 2. CUSTOS DE PRODUÇÃO         

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE)        

       Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho   R$  2.044,80  1.870,62  0,0358 

       Manutenção de pastagens   R$  593,33  542,79  0,0104 

       Manutenção de palma forrageira   R$  1.112,88  1.018,08  0,0195 

       Manutenção de canaviais   R$  45,00  41,17  0,0008 

       Manutenção de capineiras   R$  183,06  167,47  0,0032 

       Manutenção de outras forrageiras não-anuais   R$  7,35  6,72  0,0001 

       Silagem   R$  262,14  239,81  0,0046 

       Concentrados   R$  9.110,78  8.334,72  0,1594 

       Minerais   R$  154,04  140,91  0,0027 

       Aleitamento artificial   R$  -   - 

       Medicamentos   R$  719,91  658,59  0,0126 

       Hormônios   R$  - - - 

       Materiais para ordenha   R$  15,31  15,31  0,0003 

       Transporte do leite   R$  1.034,06  1.034,06  0,0198 

       Energia e combustível   R$  1.034,49  946,37  0,0181 

       Inseminação artificial   R$  30,61  28,00  0,0005 

       Impostos e taxas   R$  199,20  182,23  0,0035 

       Reparos de benfeitorias e máquinas   R$  699,04  639,50  0,0122 

       Outros gastos de custeio   R$  104,76  5,84  0,0018 

 TOTAL DO COE   R$  17.350,75  15.962,18  0,3053 

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)        

       Custo operacional efetivo   R$  17.350,75  15.962,18  0,3053 

       Mão-de-obra familiar   R$  3.542,22  3.240,49  0,0620 

       Depreciação          - benfeitorias   R$  2.919,14  2.670,49  0,0511 

                                     - máquinas   R$  450,91  412,50  0,0079 

                                     - animais de serviços   R$  58,80  53,79  0,0010 

                                     - forrageiras não-anuais   R$  1.036,25  947,98  0,0181 

                                    - palma forrageira   R$  413,95  378,69  0,0072 

TOTAL COT   R$  25.772,02  23.666,12  0,4526 

2.3. CUSTO TOTAL         

       Custo operacional total   R$  25.772,02  23.666,12  0,4526 



126 

Continuação do Quadro 37 

       Remuneração do capital em:- benfeitorias    R$  1.328,02  1.214,89  0,0232 

                                                     - máquinas   R$  169,49  155,05  0,0030 

                                                     - animais   R$  2.578,81  2.359,14  0,0451 

                                                     - forrageiras não-anuais   R$  542,11  495,93  0,0095 

                                                     - palma forrageira   R$  237,52  217,28  0,0042 

CUSTO TOTAL (CT)   R$  30.627,97  28.108,43  0,5376 

3. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS         

    3.1. Margem bruta total (RB-COE)   R$  16.224,80     

    3.2. Margem bruta unitária (RB-COE)   R$/Litro  0,31     

    3.3. Margem líquida total (RB-COT)   R$  7.803,52     

    3.4. Margem líquida unitária (RB-COT)   R$/Litro  0,15     

    3.5. Lucro total (RB-CT)   R$  2.947,58     

    3.6. Lucro unitário (RB-CT)   R$/Litro  0,06     

    3.7. Margem bruta/Área   R$/ha  340,62     

    3.8. Margem bruta/vaca em lactação   R$/Cab  811,63     

    3.9. Margem bruta/total de vacas   R$/Cab  560,45     

    3.10. Taxa de retorno do capital sem terra   % a.a.  11,45     

    3.11. Taxa de retorno do capital com terra   % a.a.  4,40     

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

Quadro 38. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados  

que produziram, em média, 200 a 500 litros/dia em 2007, nas regiões da amostra.  

Especificação Unidade 

Total da ativi-

dade 

leiteira* 

(R$/ano) 

Total do leite 

R$/ano R$/Litro 

1. RENDA BRUTA (RB)         

    Leite   R$  57.178,21  57.178,21  0,5534 

    Laticínios   R$  4.224,81  4.224,81   

    Animais   R$  3.751,36     

 TOTAL   R$  65.154,38  61.403,02  0,5534 

2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:        

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:        

       Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho   R$  5.035,19  4.745,28  0,0432 

       Manutenção de pastagens   R$  1.001,59  943,92  0,0086 

       Manutenção de palma forrageira   R$  4.230,68  3.987,09  0,0363 

       Manutenção de canaviais   R$  - - - 

       Manutenção de capineiras   R$  183,86  173,28  0,0016 

       Manutenção de outras forrageiras não-anuais   R$  - - - 

       Silagem   R$  637,68   600,97  0,0055 
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       Concentrados   R$  18.772,05   17.691,22  0,1611 

       Minerais   R$  613,27   577,96  0,0053 

       Aleitamento artificial   R$  - - - 

       Medicamentos   R$  963,82  908,32  0,0083 

       Hormônios   R$  3,18  3,00  0,0000 

       Materiais para ordenha   R$  68,55  68,55  0,0006 

       Transporte do leite   R$  1.835,94  1.835,94  0,0167 

       Energia e combustível   R$  1.335,45  1.258,56  0,0115 

       Inseminação artificial   R$  - - - 

       Impostos e taxas   R$  219,69  207,04  0,0019 

       Reparos de benfeitorias e máquinas   R$  1.631,82  1.537,86  0,0140 

       Outros gastos de custeio   R$  449,45  423,58  0,0039 

TOTAL DO COE  R$  36.982,23  34.962,58  0,3183 

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)         

       Custo operacional efetivo   R$  36.982,23  34.962,58  0,3183 

       Mão-de-obra familiar   R$  3.696,30  3.483,48  0,0317 

       Depreciação         - benfeitorias   R$  3.800,06  3.581,26  0,0326 

                                    - máquinas   R$  1.240,42  1.169,00  0,0106 

                                    - animais de serviços   R$  73,58  69,34  0,0006 

                                    - forrageiras não-anuais   R$  1.546,06  1.457,04  0,0133 

                                    - palma forrageira   R$  1.445,05  1.361,85  0,0124 

TOTAL COT  R$  48.783,69  46.084,55  0,4196 

2.3. CUSTO TOTAL         

       Custo operacional total   R$    48.783,69  46.084,55  0,4196 

       Remuneração do capital em: - benfeitorias    R$    2.215,52  2.087,96  0,0190 

                                                      - máquinas   R$  483,38  455,54  0,0041 

                                                      - animais   R$  5.939,35  5.597,39  0,0510 

                                                      - forrageiras não-anuais   R$  1.069,23  1.007,66  0,0092 

                                                      - palma forrageira   R$  1.033,20  973,71  0,0089 

CUSTO TOTAL (CT)   R$  59.524,36  56.206,81  0,5117 

3. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS          

    3.1. Margem bruta total (RB-COE)   R$  28.172,15     

    3.2. Margem bruta unitária (RB-COE)   R$/Litro  0,26      

    3.3. Margem líquida total (RB-COT)   R$  16.370,69      

    3.4. Margem líquida unitária (RB-COT)   R$/Litro  0,15      

    3.5. Lucro total (RB-CT)   R$  5.630,02      

    3.6. Lucro unitário (RB-CT)   R$/Litro  0,05      

    3.7. Margem bruta/Área   R$/ha  335,11      

    3.8. Margem bruta/vaca em lactação   R$/Cab  733,89      

    3.9. Margem bruta/total de vacas   R$/Cab  543,42      

    3.10. Taxa de retorno do capital sem terra   % a.a.  11,37      

    3.11. Taxa de retorno do capital com terra   % a.a.  5,19      

Fonte: SEBRAE – 2007. 
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Quadro 39. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados  

que produziram, em média, mais de 500 litros/dia em 2007, nas regiões da amostra. 

Especificação Unidade 

Total da ativi-

dade leiteira* 

(R$/ano) 

Total do leite 

R$/ano R$/Litro 

1. RENDA BRUTA (RB)       

    Leite   R$  164.194,83 164.194,83 0,5415 

    Laticínios   R$  16.677,69 16.677,69  

    Animais   R$  12.234,92   

TOTAL   R$  193.107,45 180.872,53 0,5415 

2. CUSTOS DE PRODUÇÃO       

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE)      

        Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho   R$  16.630,58 15.576,89 0,0500 

        Manutenção de pastagens   R$  400,00 374,66 0,0012 

        Manutenção de palma forrageira   R$  5.053,85 4.733,64 0,0152 

        Manutenção de canaviais   R$  - - - 

        Manutenção de capineiras   R$  - - - 

        Manutenção de outras forrageiras não-anuais   R$  - - - 

        Silagem   R$  2.405,62 2.253,20 0,0072 

        Concentrados   R$  73.515,39 68.857,60 0,2208 

        Minerais   R$  1.972,55 1.847,58 0,0059 

        Aleitamento artificial   R$  1.690,82  - 

        Medicamentos   R$  2.196,60 2.057,43 0,0066 

        Hormônios   R$  76,92 72,05 0,0002 

        Materiais para ordenha   R$  160,77 160,77 0,0005 

        Transporte do leite   R$  6.750,17 6.750,17 0,0216 

        Energia e combustível   R$  4.233,69 3.965,45 0,0127 

        Inseminação artificial   R$  1.967,32 1.842,68 0,0059 

        Impostos e taxas   R$  1.427,80 1.337,34 0,0043 

        Reparos de benfeitorias e máquinas   R$  1.662,69 1.557,35 0,0050 

        Outros gastos de custeio   R$  1.266,69 1.186,44 0,0038 

TOTAL DO COE  R$  121.411,47 112.573,24 0,3610 

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)       

       Custo operacional efetivo   R$  121.411,47 112.573,24 0,3610 

       Mão-de-obra familiar   R$  4.569,65 4.280,13 0,0137 

       Depreciação         - benfeitorias   R$  4.944,58 4.631,30 0,0149 

                                    - máquinas   R$  1.768,85 1.656,78 0,0053 

                                    - animais de serviços   R$  225,00 210,74 0,0007 

                                    - forrageiras não-anuais   R$  4.329,34 4.055,04 0,0130 

                                    - palma forrageira   R$  5.002,76 4.685,79 0,0150 

TOTAL COT   R$  142.251,65 132.093,02 0,4236 

2.3. CUSTO TOTAL       

       Custo operacional total   R$  142.251,65 132.093,02 0,4236 

       Remuneração do capital em: - benfeitorias    R$  2.812,58 2.634,38 0,0084 
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                                                      - máquinas   R$  908,88 851,30 0,0027 

                                                      - animais   R$  14.421,87 13.508,13 0,0433 

                                                      - forrageiras não-anuais   R$  2.673,32 2.503,95 0,0080 

                                                      - palma forrageira   R$  2.676,30 2.506,73 0,0080 

 CUSTO TOTAL (CT)   R$  165.744,61 154.097,51 0,4942 

3. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS       

3.1. Margem bruta total (RB-COE)   R$  71.695,98   

3.2. Margem bruta unitária (RB-COE)   R$/Litro  0,23   

3.3. Margem líquida total (RB-COT)   R$  50.855,80   

3.4. Margem líquida unitária (RB-COT)   R$/Litro  0,16   

3.5. Lucro total (RB-CT)   R$  27.362,84   

3.6. Lucro unitário (RB-CT)   R$/Litro  0,09   

3.7. Margem bruta/Área   R$/ha  407,01   

3.8. Margem bruta/vaca em lactação   R$/Cab  713,68   

3.9. Margem bruta/total de vacas   R$/Cab  537,83   

3.10. Taxa de retorno   % a.a.  16,82   

3.11. Taxa de retorno do capital com terra   % a.a.  7,78   

Fonte: SEBRAE – 2007.  

 

Quadro 40. Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros da média de  

Pernambuco, em 2007. 

Especificação Unidade 

Total da ativi-

dade leiteira* 

(R$/ano) 

Total do leite 

R$/ano R$/Litro 

1. RENDA BRUTA (RB)       

    Leite   R$  16.911,27 16.911,27 0,5731 

    Laticínios   R$  1.304,60 1.304,60  

    Animais   R$  1.922,94   

TOTAL   R$  20.138,81 18.215,87 0,5731 

2. CUSTOS DE PRODUÇÃO       

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE)      

       Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho   R$  1.216,49 1.100,34 0,0353 

       Manutenção de pastagens   R$  255,05 230,69 0,0074 

       Manutenção de palma forrageira   R$  810,99 733,56 0,0235 

       Manutenção de canaviais   R$  14,04 12,70 0,0004 

       Manutenção de capineiras   R$  59,82 54,10 0,0017 

       Manutenção de outras forrageiras não-anuais   R$  6,39 5,78 0,0002 

       Silagem   R$  208,70 188,77 0,0061 

       Concentrados   R$  5.698,84 5.154,69 0,1653 

       Minerais   R$  179,12 162,01 0,0052 

       Aleitamento artificial   R$  45,89  - 

       Medicamentos   R$  405,17 366,48 0,0117 



130 

Continuação do Quadro 40 

       Hormônios   R$  2,55 2,30 0,0001 

       Materiais para ordenha   R$  27,77 27,77 0,0009 

       Transporte do leite   R$  563,33 563,33 0,0181 

       Energia e combustível   R$  520,09 470,43 0,0151 

       Inseminação artificial   R$  56,67 51,26 0,0016 

       Impostos e taxas   R$  102,88 93,06 0,0030 

       Reparos de benfeitorias e máquinas   R$  413,83 374,31 0,0120 

       Outros gastos de custeio   R$  103,05 93,21 0,0030 

 TOTAL DO COE  R$  10.690,65 9.684,79 0,3105 

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)       

       Custo operacional efetivo   R$  10.690,65 9.684,79 0,3105 

       Mão-de-obra familiar   R$  2.516,03 2.275,79 0,0730 

       Depreciação        - benfeitorias   R$  1.852,55 1.675,66 0,0537 

                                    - máquinas   R$  374,11 338,39 0,0108 

                                    - animais de serviços   R$  40,49 36,62 0,0012 

                                    - forrageiras não-anuais   R$  620,17 560,95 0,0180 

                                    - palma forrageira   R$  434,82 393,31 0,0126 

TOTAL COT   R$  16.528,82 14.965,52 0,4798 

2.3. CUSTO TOTAL       

       Custo operacional total   R$  16.528,82 14.965,52 0,4798 

       Remuneração do capital em: - benfeitorias    R$  950,92 860,12 0,0276 

                                                      - máquinas   R$  126,43 114,36 0,0037 

                                                      - animais   R$  1.795,20 1.623,79 0,0521 

                                                      - forrageiras não-anuais   R$  356,32 322,30 0,0103 

                                                      - palma forrageira   R$  250,66 226,72 0,0073 

CUSTO TOTAL (CT)  R$  20.008,35 18.112,80 0,5807 

3. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS       

3.1. Margem bruta total (RB-COE)   R$  9.448,16   

3.2. Margem bruta unitária (RB-COE)   R$/Litro  0,30   

3.3. Margem líquida total (RB-COT)   R$  3.609,99   

3.4. Margem líquida unitária (RB-COT)   R$/Litro  0,12   

3.5. Lucro total (RB-CT)   R$  130,46   

3.6. Lucro unitário (RB-CT)   R$/Litro  0,00   

3.7. Margem bruta/Área   R$/ha  287,68   

3.8. Margem bruta/vaca em lactação   R$/Cab  703,57   

3.9. Margem bruta/total de vacas   R$/Cab  488,18   

3.10. Taxa de retorno do capital sem terra   % a.a.  7,54   

3.11. Taxa de retorno do capital com terra   % a.a.  2,82   

Fonte: SEBRAE – 2007. 
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          Nos Quadros acima caracterizam - se as evidências financeiras de que a atividade de pro-

dução de leite se torna inviável para alguns estratos de produção. No caso dos produtores até 50 

l/d e 100 l/d (Quadros 35e 36), o lucro líquido total é de R$ 1.626,36 negativos, e de R$ 296,79 

negativos, respectivamente. Esses produtores constituem aproximadamente 70% dos produtores 

da região da bacia leiteira de Garanhuns e aproximadamente representando 78% do universo da 

amostra pesquisada. Observa-se na Quadro 41, que o preço do leite reduziu com o aumento de 

produção. Enquanto os entrevistados até 50 litros/dia receberam R$ 0,59/litro, os de mais de 500 

litros/dia receberam R$ 0,54/litro. Tal comportamento dos preços está associado ao tipo de mer-

cado utilizado pelos produtores desses estratos. Enquanto os menores utilizavam mais o mercado 

informal, incluindo a venda direta ao consumidor, os maiores utilizavam mais o formal, que des-

conta frete e impostos, este último, para o governo. 

 

Quadro 41. Preço e custos unitários do leite dos entrevistados, nas regiões da   amostra, segundo 

estratos de produção de leite, em 2007 (R$/litro).  

Estrato de produção (litros/dia) 
Preço do 

leite 
COE COT CT 

Até 50 0,5866 0,2821 0,5934 0,7374 

De 50 a 100 0,5502 0,2729 0,4862 0,5959 

De 100 a 200 0,5476 0,3053 0,4526 0,5376 

De 200 a 500 0,5534 0,3183 0,4196 0,5117 

Acima de 500 0,5415 0,3610 0,4236 0,4942 

Pernambuco 0,5731 0,3105 0,4798 0,5807 

Fonte: SEBRAE - 2007. COE – Custo Operacional Efetivo; COT – Custo Operacional Total; CT – Custo Total. 

 

         O custo operacional efetivo (COE), por litro, aumentou com o aumento da produção, Tabela 

41. Os entrevistados até 50 litros/dia tinham COE de R$ 0,28/litro e os acima de 500 litros/dia, de 

R$ 0,36/litro. Esse resultado reflete o nível tecnológico desses estratos, visto que o COE reflete 

os gastos diretos na compra de insumo. Todavia, o custo total (CT), por litro, diminuiu à medida 

que aumentou a quantidade produzida, que passou de R$ 0,74 para R$ 0,49/litro na mesma tabela 

acima. Isto aconteceu em razão do custo fixo médio (CT-COE), "que reduziu com o aumento da 

produção e demonstra que os aparatos do meio técnico-científico-informacional, instalados de 
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forma raraefeita na produção e na região em estudo, são usufruidos pelos maiores produtos" 

(Paulo Sérgio, 2011). 

          Os resultados referentes ao COE e ao CT confirmam as teses de que os maiores produtores 

são mais tecnificados e mais eficientes, do ponto de vista econômico, porque gastou mais na 

compra de insumos e tiveram menor custo total médio. A margem bruta/área indica o poder de 

competição da atividade leiteira com outras atividades agropecuárias.  

          Ainda no aspecto financeiro há uma variação no sistema de produção do leite por estrato, 

Quadro 42, sendo essa uma característica a ser considerada na cadeia produtiva do leite local, 

onde o processo de estratificação reflete melhor o desempenho das escalas de produção das pro-

priedades. Por exemplo, enquanto a renda bruta dos entrevistados que produziam até 50 litros/dia 

era de R$ 8.245,06/ano, a do estrato com mais de 500 litros/dia era de R$ 193.107,45. A mesma 

variação acontecia nos custos, visto que o custo total do estrato até 50 litros/dia era de apenas R$ 

9.871,42/ ano e o do estrato com mais de 500 litros/dia, R$ 165.744,61. Esses resultados apresen-

tam que os produtores situados na faixa de 50 litros/dia onde os custos totais de produção são 

altos (R$ 9.871,42/ano) e receitas brutas de R$ 8.245,06/ano, sendo estes uns dos fatores impedi-

tivos ao desenvolvimento do setor da pecuária local, uma vez que os maiores números de produ-

tores estão nessa faixa (para cada 100 litros de leite produzido/dia, 65% por cento são de produto-

res do estrato até 50 litros/dia).      

 

Quadro 42. Resumo das rendas e dos custos da atividade leiteira dos entrevistados,  

 nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (R$/ano). 

Estrato de produção (li-

tros/dia) 
RB COE COT CT 

Até 50 8.245,06 3.756,01 7.936,88 9.871,42 

De 50 a 100 17.662,29 8.194,78 14.643,59 17.959,08 

De 100 a 200 33.575,54 17.350,75 25.773,02 30.627,97 

De 200 a 500 65.154,38 36.982,23 48.783,69 59.524,36 

Acima de 500 193.107,45 121.411,47 142.251,65 165.744,61 

Pernambuco 20.138,81 10.690,65 16.528,82 20.008,35 

Fonte: SEBRAE – 2007. RB – Renda Bruta; COE – Custo Operacional Efetivo; COT – Custo Operacional Total; CT 

– Custo Total. 
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          Então o lucro para o estrato, de até 50 litros estão situados em R$/ano em  

-1.626,36, conforme Quadro 43, mas em contra partida nos produtores acima de 500 litros/dia, 

esse resultado sobe par R$ 27.362,84. Essa disparidade na relação entre os produtores com estrato 

de produção de 50 litros/dia e de 500 litros/dia, demonstra como os maiores produtores, conse-

guem ter um maior lucro, em função da escala produtiva, movidos por condições diferenciadas, 

com uso tecnológico e melhores condições. Ao passo que o produtor até 50 litros/dia, tem apenas, 

ao longo do tempo prejuízos em sua atividade, movida pelas precárias condições em seu processo 

produtivo.   

 

Quadro 43. Margens e lucro da atividade leiteira dos entrevistados, nas regiões da  

amostra segundo estratos de produção de leite, 2007 (R$/ano). 

Estrato de produção (litros/dia) MB ML L 

Até 50 4.489,05 308,18 -1.626,36 

De 50 a 100 9.467,51 3.018,70 -296,79 

De 100 a 200 16.224,80 7.803,52 2.947,58 

De 200 a 500 28,172,15 16.370,69 5.630,02 

Acima de 500 71.695,98 50.855,80 27.362,84 

Pernambuco 9.448,16 3.609,99 130,46 

Fonte: SEBRAE – 2007. MB – Margem Bruta; ML – Margem Líquida; L – Lucro. 

 

          Em resumo no aspecto financeiro e econômico, os seguintes pontos merecem destaque na 

análise dos componentes do custo de produção:  

1) Os gastos com concentrados foram elevados; representaram 28% do custo total e 53% do custo 

operacional efetivo (IPA, 2007). O peso do concentrado no custo de produção refletiu as defici-

ências da alimentação volumosa. A relação entre produtividade do rebanho (baixa) e consumo de 

concentrados (alto) indica deficiência no sistema de produção adotado;  

 

2) Considerando a média de todos os entrevistados, os gastos com mão-de-obra contratada para 

manejo do rebanho, R$ 1.216,49, (IPA, 2007) foram menores que o da mão-de-obra familiar, R$ 

2.516,03, (IPA, 2007). Isto indica que prevalecem, nas regiões da amostra, os sistemas de pro-

dução familiar. A prevalência desses sistemas dá grande resistência às variações do mercado. A 
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agricultura familiar flexibiliza, com facilidade, o sistema de produção, ainda que com sacrifícios 

para a própria família;  

 

3) Depois do concentrado e da mão-de-obra, a palma forrageira representa o maior custo opera-

cional efetivo de R$ 810,99. O custo total médio de palma é de R$ 1.496,47, segundo dados do 

IPA, 2007. Por razões de solo e de clima, a palma forrageira é indispensável à alimentação do 

rebanho nas regiões da amostra e em Pernambuco, razão pela qual a lucratividade da produção de 

leite depende muito da produtividade da palma. 

 

4) As margens brutas e líquidas dos produtores até 50 litros/dia e de 50 a 100 litros/dia foram 

positivas. Todavia, os lucros desses dois estratos foram negativos. Isso acontece porque a taxa de 

remuneração do capital desses estratos foi menor que os juros considerados no cálculo do custo 

total. 

 

5) Quando se considera o capital investido em benfeitorias, máquinas e animais (excluindo o ca-

pital empatado em terra), verifica-se que apenas o estrato até 50 litros não foi atrativo, do ponto 

de vista econômico. Todavia, os produtores desse estrato, que correspondiam a 65% dos entrevis-

tados, sobrevivem há anos e, com certeza, continuarão a sobreviver por muito tempo. A aparente 

contradição é explicada pelo baixo custo de oportunidade dos fatores de produção, em especial, 

da mão-de-obra familiar. A permanência do pequeno produtor, sem cobrir totalmente os custos de 

produção, implica um lento processo de empobrecimento, no longo prazo. 

 

6) Incluindo o capital investido em terra, especificado na Quadro 44, apenas o estrato com mais 

de 500 litros/dia era atrativo, porque sua taxa de remuneração do capital era maior que 6% ao 

ano; nos demais, a taxa é menor que 6% ao ano.  
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Quadro 44. Taxas de remuneração do capital investido pelos entrevistados, em  

regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (% ao ano). 

Estrato de produção (litros/dia) 
Excluindo capital 

em terra 

Incluindo capital 

em terra 

Até 50 1,41 0,41 

De 50 a 100 6,35 2,07 

De 100 a 200 11,45 4,40 

De 200 a 500 11,37 5,19 

Acima de 500 16,82 7,78 

Pernambuco 7,54 2,82 

Fonte: Pesquisa SEBRAE - 2007.  

 

7) A renda bruta média de todos os entrevistados é de R$ 2.138,81 correspondia a 4,40 salários 

mínimos/mês e a margem bruta, a 2,07 salários mínimos/mês. Tais valores refletem a pequena 

produção da maioria dos entrevistados. 

 

8) Os estratos até 50 litros/dia e de 50 a 100 litros/dia tinham margem bruta positiva e lucro nega-

tivo, sendo o lucro também considerado como renda líquida, porque não conseguiam pagar os 

custos de oportunidade do capital investido.  

 

9) Considerando toda a amostra, 82% dos entrevistados tinham renda líquida negativa, dados os 

critérios utilizados nos cálculos da depreciação e da remuneração do capital investido. Tais pro-

dutores conseguiam sobreviver porque não remuneravam os custos de oportunidade do capital e 

tinham baixos custos de oportunidade da mão-de-obra familiar;  

 

10) Enquanto os custos variáveis, também chamado de COE, aumentavam com o crescimento da 

produção, com variação  de R$ 0,2821/litro para R$ 0,3610/litro, os custos fixos unitários - custo 

total menos custos varáveis - reduziam, passaram de R$ 0,4553/litro para R$ 0,1332/litro. 

 

11) Os elevados custos fixos por litro, nos estratos de menor produção, contribuíram muito para o 

empobrecimento dos entrevistados;  
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12) A margem bruta positiva de todos os estratos de produção indicava que os sistemas de produ-

ção de todos os produtores eram viáveis no curto prazo. Os problemas de viabilidade aconteciam 

no longo prazo, em razão dos elevados custos fixos. 

          Portanto, pergunta-se então como ocorre à continuidade desse ciclo produtivo, bastante 

deficiente para a produção no estrato de até 50 litros/dia (uma vez que representa a maioria dos 

produtores, 70% do total dos entrevistados) e da própria produção de leite local?  

          De forma genérica, pode-se dizer que a questão da produção de leite nas regiões da pesqui-

sa, ocorre por questões de ordem cultural e de sobrevivência para os pequenos produtores, o que 

faz com que, mesmo com resultados financeiros e econômicos de baixos resultados, a atividade 

se mantenha. Do ponto de vista econômico se estabelece um ciclo de pobreza no longo prazo, 

onde só os produtores de maior porte produtivo se conseguiram manter e ter a possibilidade de 

desenvolvimento e crescimento financeiro econômico. Por outro lado, nos pequenos produtores, 

se mantém na sobrevivência diária como resposta, mas que refletirá na estruturação de longo pra-

zo em uma pobreza endêmica.     

          No aspecto logístico, a concentração da distribuição diária de leite se dá em todos os estra-

tos, com quase a totalidade do que se produz exceção nos estratos até 50 litros e acima de 500 

litros que entregam diariamente 100% do que se produz. Outro aspecto é que a concentração da 

entrega se dá em torno de dois a três clientes em todos os estratos, conforme Quadro 45.  

 

Quadro 45. Número de clientes, número de fornecedores, entrega diária do leite, nas  

regiões de amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007(Quant.). 

Estrato de produção 

(litros/dia) 

Número 

Clientes 

Número de 

Fornecedores 

Total de entrega 

diária de leite (l) 

Até 50  02 02 50  

De 50 a 100  02 03 85  

De 100 a 200  02 03 185  

De 200 a 500  03 05 465  

Acima 500  03 05 500  

Fonte: SEBRAE - 2007. 
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           No Quadro 46, os produtores de leite situados nos estratos de até 50 litros e de 50 a 100 

litros, 80% trabalham com cooperativas na entrega diária do produto, não fazem propaganda e 

nem possuem transporte refrigerado. No estrato de 100 a 200 litros, apenas 40% trabalham com 

cooperativas, não realizam propaganda e possuem apenas 10% do seu transporte refrigerado. Fi-

nalmente, de 200 a 500 litros e acima de 500 litros, em torno de 30% trabalham com cooperativa, 

aproximadamente 50% fazem propaganda e 30% tem transporte refrigerado. 

 

Quadro 46. Percentual de entrega diária, trabalho c/ cooperativa, realiza propaganda,    

nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (%). 

Estrato de Produção 

(litros/dia) 

Entrega 

diária 

Cooperativa Realiza 

propaganda 

Transporte 

Refrigerado 

Até 50  99,02 85 0 0 

De 50 a 100  98,88 80 0 0 

De 100 a 200  100,00 40 0 10 

De 200 a 500  95,45 35 47 25 

Acima 500  93,75 30 50 35 

Fonte: SEBRAE - 2007. 

 

          Também há uma concentração, na região da amostra, na entrega diária do leite aos lacticí-

nios, com aproximadamente 95% da média das entregas todos os dias nos estratos de produção 

considerados, apenas os estratos de 200 a 500 litros/dia e acima de 500 litros dia é que possuem 

sistema de refrigeração no transporte e que têm a entrega para algumas situações de 2 em 2 dias, 

conforme o Quadro 47. 

 

Quadro 47. Frequência dos entrevistados em relação ao número de dias em que o leite era envia-

do ao laticínio, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (%). 

Estratos de produção (litros/dia) 
Todos os 

dias 

De 2 em 2 

dias 

Mais de 2 

em 2 dias 
Total 

Até 50      99,02       0,65  0,33 100,00 

De 50 a 100      98,88          -  1,12 100,00 

De 100 a 200    100,00          -  - 100,00 
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Continuação do Quadro 47 

De 200 a 500      95,45       4,55  - 100,00 

Acima de 500      93,75       6,25  - 100,00 

Pernambuco*      98,74       0,84  0,42 100,00 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          Considerando os aspectos referentes à Inovação e Inovação Tecnológica, a maior parte dos 

estabelecimentos de produção de leite, considerando os estratos da amostra, conforme Quadro 48, 

tem a energia elétrica instalada. A média dos estabelecimentos de produção de leite em Pernam-

buco 94,36% apresenta o mesmo panorama na questão da energia elétrica. Esse aspecto facilita a 

instalação de tanques de resfriamento.   

 

Quadro 48. Freqüência dos entrevistados que possuíam energia elétrica que permitia instalação 

do tanque de expansão, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 

(%). 

Estratos de produção (litros/dia) Sim Não Total 

Até 50 92,16      7,84  100,00 

De 50 a 100 93,26      6,74  100,00 

De 100 a 200 100,00         -    100,00 

De 200 a 500 95,45      4,55  100,00 

Acima de 500 93,75      6,25  100,00 

Pernambuco* 94,36      5,64  100,00 

Fonte:SEBRAE – 2007.  

 

          No aspecto acesso as unidades produtoras, existe uma boa situação para o escoamento da 

produção, uma vez que a maioria destas permite a passagem de caminhão e nas com produção 

acima de 500 litros/dia há 100% de acesso; a média pernambucana é de 94,78 litros/dia, todos 

conforme dados da Quadro 49, a seguir. 
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Quadro 49. Freqüência com que a estrada que dava acesso à propriedade permitia a  

passagem do caminhão, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 

(%). 

Estratos de produção (li-

tros/dia) 
Ano todo 

Parte do 

ano 

Não permi-

te 
Total 

Até 50 93,46 6,54 - 100,00 

De 50 a 100 89,89 10,11 - 100,00 

De 100 a 200 95,92 4,08 - 100,00 

De 200 a 500 90,91 9,09 - 100,00 

Acima de 500 100,00 - - 100,00 

Pernambuco* 94,78 5,22 - 100,00 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          O uso da ordenha mecânica / elétrica é praticamente nula, exceção os estratos de 200 a 500 

litros e acima de 500 litros/dia, que representam respectivamente, 1,16 e 2,02% dos estabeleci-

mentos considerados na amostra, que fazem uso do processo, conforme dados da Tabela 50. Nes-

se aspecto se caracteriza uma evidência da instalação desigual de meio-técnico-científico-

informacional, entre as diferentes categorias de produtores. Refletindo o uso "higemônico das 

técnicas pelos maiores produtores" (Paulo Sérgio, 2011).   

 

Quadro 50. Freqüência de uso de sistema de ordenha, nas regiões da amostra, segundo estrato de 

produção, 2007 (%). 

Estratos de produção 

(litros/dia) 

Ordenha 

Manual 

Ordenha 

Mec/Elet. 

Total 

Até 50 100,00 - 100,00 

De 50 a 100 100,00 - 100,00 

De 100 a 200 100,00 - 100,00 

De 200 a 500 98,82 1,16 100,00 

Acima de 500 97,98 2,02 100,00 

Fonte: SEBRAE - 2007. 
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          O leite resfriado na fazenda e transportado em tanques apropriados tinha durabilidade por 

tempo maior, sem prejuízo de suas qualidades. No estrato da pesquisa, os produtores acima de 

500 litros/dia apresentam uma melhor estrutura logística (retira seu leite e fazem a entrega até 1 

hora).  No Estado de Pernambuco, o clima quente e a ausência de resfriador obrigam o produtor 

há reduzir o tempo entre a ordenha e o laticínio. Por isto, 73% dos entrevistados gastavam até 

uma hora no transporte do leite e 21%, de 1 a 2 horas, conforme Quadro 51. 

 

Quadro 51. Tempo gasto entre o final da ordenha e a chegada do leite ao laticínio, nas  regiões da 

amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (%). 

Estratos de produção 

(litros/dia) 
1 2 3 4 5 Total 

Até 50 74,51 19,28 3,60 0,98 1,63 100,00 

De 50 a 100 62,92 30,34 5,62 - 1,12 100,00 

De 100 a 200 75,51 18,37 4,08 - 2,04 100,00 

De 200 a 500 77,27 9,09 4,55 - 9,09 100,00 

Acima de 500 81,25 18,75 - - - 100,00 

Pernambuco* 73,28 21,29 2,92 0,63 1,88 100,00 

Fonte: SEBRAE - 2007. 1 – Até uma hora; 2 – De 1 a 2 horas; 3 – De 2 a 3 horas; 4 – De 3 a 4 horas; 5 – Mais de 4 

horas. 

 

          O leite produzido na região da pesquisa, bem como, de acordo com o estrato de produção 

praticamente não é avaliado pela qualidade, conforme Quadro 52. No mesmo quadro tem – se a 

situação do estado de Pernambuco, que demonstra a mesma tendência, conforme a região da pes-

quisa. 

 

Quadro 52. Freqüência dos entrevistados cujo leite estava sendo avaliado por                 qualida-

de, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, 2007 (%). 

 Estratos de produção (litros/dia) Sim Não Total 

Até 50 7,19 92,81 100,00 

De 50 a 100 11,24 88,76 100,00 
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Continuação do Quadro 52 

De 100 a 200 6,12 93,88 100,00 

De 200 a 500 13,64 86,36 100,00 

Acima de 500 18,75 81,25 100,00 

Pernambuco* 7,93 92,07 100,00 

Fonte: SEBRAE – 2007.  

 

          Consequentemente pouco ou nenhum relatório sobre avaliação da qualidade é  produzido, 

exceção, alguns produtores que produzem relatórios de controles e sobre a qualidade internamen-

te, conforme dados do Quadro 53. 

 

Quadro 53. Freqüência dos entrevistados que recebiam relatório sobre avaliação da  

 qualidade, em Pernambuco, segundo estratos de produção de leite, 2007(%).  

Estratos de produção (litros/dia) Sim Não Total 

Até 50 3,89 96,11 100,00 

De 50 a 100 10,25 89,75 100,00 

De 100 a 200 4,08 95,92 100,00 

De 200 a 500 9,09 90,91 100,00 

Acima de 500 12,50 87,50 100,00 

Pernambuco* 3,76 96,24 100,00 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          Os controles escritos ou em microcomputadores ocorreram com baixa frequência, confor-

me Quadro 54. Tal resultado, afeta de modo significativo, a qualidade da administração do negó-

cio e, por consequência, os níveis de produtividade e de lucratividade. Com relação aos entrevis-

tados que realizavam os controles escritos, há evidências empíricas que tais práticas eram feitas 

de modo rudimentar, o que aprofunda os efeitos sobre a administração. A freqüência de controles 

escritos era maior nos estratos de maior produção, e que significa que os maiores produtores ad-

ministravam, com mais segurança, a produção de leite o que, certamente, refletia nos resultados 

de produtividade, enfatizando o uso do meio técnico-científico-informacional especificado por 

Milton Santos. 
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Quadro 54. Freqüência de controles escritos ou feitos pelos entrevistados em  

Micro computadores, nas regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 

(%). 

Estratos de produção (li-

tros/dia) 
1 2 3 4 

Até 50 4,58 6,54 7,19 3,92 

De 50 a 100 5,62 4,49 10,11 4,49 

De 100 a 200 18,37 12,24 12,24 6,12 

De 200 a 500 36,36 40,91 27,27 22,73 

Acima de 500 53,85 38,46 53,85 30,77 

Pernambuco* 8,56 9,19 10,02 6,05 

Fonte: SEBRAE – 2007. 1 – Data da cobertura ou inseminação artificial; 2 – Data de nascimento de bezerro; 3 – 

Controle leiteiro; 4 – Anotações de despesas e receitas com gado de leite. 

 

          O estabelecimento de metas é uma etapa essencial ao planejamento de qualquer atividade. 

A meta traça o rumo para se chegar ao objetivo, daí sua importância. Entre as alternativas de me-

tas escolhidas pelos entrevistados, a de maior frequência era a produção de leite, evidenciados no 

Quadro 55. Isto revelou uma preocupação do produtor com a baixa escala de produção, compor-

tamento considerado correto, visto que o maior problema do produtor entrevistado, na região da 

amostra, é a pequena quantidade produzida de leite. Evidentemente que o caminho mais indicado 

para aumento da produção é o crescimento da produtividade, segunda meta mais citada pelos 

entrevistados. 

 

Quadro 55. Freqüência de realização de metas pelos entrevistados, nas regiões da  

mostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produção 

(litros/dia) 

Produção de 

leite 

Produtivi-

dade 
Receitas Despesas 

Até 50 1,96 1,31 1,63 0,65 

De 50 a 100 5,62 3,37 1,12 2,25 

De 100 a 200 8,16 4,08        -        - 
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Continuação do Quadro 55 

De 200 a 500 22,73 4,55 4,55 4,55 

Acima de 500 7,69 15,38 7,69 7,69 

Pernambuco* 4,38 2,51 1,67 1,25 

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          Os dados do Quadro 56, a principal fonte de informação dos entrevistados eram programas 

de televisão, com freqüência de 82%. Tais fontes devem ser entendidas como comunicação de 

massa, não dispensando métodos de grupo tais como, palestras, reuniões e visitas. De modo geral, 

as mensagens, via televisão eram genéricas e de apresentação rápida e não discutiam, didatica-

mente, os detalhes da adoção de tecnologia. Pode-se concluir que, para a grande maioria dos en-

trevistados, havia carência da assistência técnica. 

 

Quadro 56. Freqüência da principal fonte de informação do entrevistado sobre prod. de leite, nas 

regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produ-

ção (litros/dia) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Até 50 7,96 0,94 0,47 2,03 4,36 82,84 - 1,40  100,00 

De 50 a 100 6,33 2,64 1,58 - 3,96 80,74 - 4,75  100,00 

De 100 a 200 5,13 2,56 - - 2,14 87,18 2,99 - - 100,00 

De 200 a 500 4,39 7,02 - - 4,39 84,20 - - - 100,00 

Acima de 500 5,63 - - - 7,04 42,25 19,72 11,27 14,09 100,00 

Pernambuco* 7,07 1,73 0,58 - 2,69 81,63 3,70 0,38 2,22 100,00 

Fonte: SEBRAE – 2007. 1 – Vizinho; 2 – Técnico da indústria de laticínios; 3 – Técnico do IPA; 4 – Leitura de jor-

nais agropecuários; 5 – Leitura de revistas agropecuárias; 6 – Programas de TV; 7 – Treinamento (curso, palestra, 

dia de campo); 8 – Sebrae; 9 – Outras. 

 

          Parece que quando menor é o estrato de produção considerado, menor o nível de participa-

ção em treinamento e consequentemente de capacitação e informação, geradores do conhecimen-

to. Assim, no Quadro 57, no estrato de produção de até 50 litros/dia, apenas 7,92% dos entrevis-

tados participaram de algum treinamento, ao passo que nos entrevistados que estava acima de 500 

litros/dia esse percentual passa para 39.36%. A média do estado de Pernambuco ficou em torno 

dos 12,11%.  
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Quadro 57. Freqüência de participação do entrevistado em algum treinamento nas  regiões da 

amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produção (litros/dia) Sim 

Até 50                          7,92  

De 50 a 100                        16,90  

De 100 a 200                        15,35  

De 200 a 500                        19,52  

Acima de 500                        39,36  

Pernambuco*                        12,11  

Fonte: SEBRAE – 2007. 

 

          Na questão dos temas tratados no treinamento, os temas técnicos, como o “manejo do re-

banho”, apresenta um maior interesse por todos os estratos de produção, pelos entrevistados, se 

destacando o estrato de entrevistados acima de 500 litros/dia, com 61,54%. O tema melhoramen-

to genético, não apresentou interesse para os estratos a partir de 100 litros/dia até os acima de 500 

litros/dia. No Estado de Pernambuco o melhoramento genético, assim como, o gerenciamento da 

propriedade foram os que apresentaram menor interesse, com resultado de 3,76% e 1,25%, res-

pectivamente, conforme a Quadro 58. 

 

Quadro 58. Freqüência dos temas abordados no treinamento do entrevistado, nas  

regiões da amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produção (li-

tros/dia) 
1 2 3 4 5 6 

Até 50 4,58 0,65 1,96 3,92 8,17 13,73 

De 50 a 100 11,24 2,25 31,00 4,49 23,60 6,74 

De 100 a 200 6,12 4,08 - 12,24 10,20 - 

De 200 a 500 9,09 - - 18,18 22,73 - 

Acima de 500 - 7,69 - 23,00 61,54 38,46 

Pernambuco* 6,26 1,25 3,76 7,10 12,73 10,02 

Fonte: SEBRAE – 2007. 1 – Qualidade do leite; 2 – Gerenciamento da propriedade; 3 – Melhoramento genético; 4 

– Alimentação do rebanho; 5 – Manejo do rebanho; 6 – Sanidade do rebanho. 
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          No Quadro 59, evidencia- se a preocupação dos entrevistados bem diversificada, conforme 

a necessidade especifica de cada estrato de produção, com destaque para as questões da alimenta-

ção do gado e do mercado de leite. Já na questão do pouco interesse, figura os aspectos de plane-

jamento da empresa rural e as questões que relacionam a produção do leite ao meio ambiente.   

 

Quadro 59. Freqüência de carência de informação, segundo os entrevistados, nas      regiões da 

amostra, segundo estratos de produção de leite, em 2007 (%). 

Estratos de produ-

ção (litros/dia) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Até 50 0,72 8,51 16,61 27,29 6,42 17,34 10,11 1,28 9,39 2,33 100,00 

De 50 a 100 0,28 11,76 17,65 16,81 7,00 18,49 15,69 2,24 10,08 - 100,00 

De 100 a 200 0,96 8,65 15,87 26,92 4,81 20,19 10,10 3,85 8,65 - 100,00 

De 200 a 500 0,90 5,41 16,22 25,23 - 27,03 25,23 - - - 100,00 

Acima de 500 2,78 22,22 75,00 - - - - - - - 100,00 

Pernambuco* 0,72 9,19 17,77 24,72 5,87 18,08 11,80 1,63 8,73 1,49 100,00 

Fonte: SEBRAE - 2007. 1 – Planejamento da empresa rural; 2 – Cálculo do custo de produção; 3 – Mercado do 

leite; 4 – Alimentação do rebanho; 5 – Sanidade do rebanho; 6 – Manejo do rebanho; 7 – Melhoramento genético; 8 

– Produção de leite e meio ambiente; 9 – Qualidade do leite; 10 – Outros. 

 

          No sentido do grau de importância dos assuntos de relacionamento do entrevistado, nas 

regiões pesquisadas e conforme o grau de estrato de produção, o maior destaque vai para conhe-

cer o negócio, o relacionamento com o IPA, uso de novas técnicas. Porém, o relacionamento com 

entidades como a Secretaria de Produção Rural do Estado de Pernambuco, como a Secretaria de 

Agricultura do Município desperta pouco interesse, como a análise especificada no Quadro 60. 

 

Quadro 60. Grau de importância considerado pelos entrevistados, nas regiões da  

amostra, em 2007. 

ESTRATOS 

(litros/dia) 

ESCALA (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Até 50 50 70 10 80 20 88 87 81 10 9 

De 50 a 100 60 75 30 83 22 85 88 100 30 21 

De 100 a 200  70 80 50 86 26 70 72 99 36 41 

De 200 a 500 80 90 70 92 48 72 75 90 44 55 
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Continuação do Quadro 60 

Acima 500 85 10 90 100 89 80 76 97 56 62 

Fonte: SEBRAE - 2007. 1 – Educação; 2 – Uso de novas técnicas; 3 – Pesquisas diversas; 

4 – Conhecimento do negócio; 5 – Relação com Universidades; 6 – Relação com o SEBRAE; 7 – Relação com a 

EMBRAPA; 8 – Relação com o IPA; 9 – Relação com a Secretaria de Produção Rural do Estado; 10 – Relação com 

a Secretaria de Agricultura dos Municípios.  

 

          Apesar dos bloqueios, o quadro encontrado na pesquisa de campo do autor, assim, como 

das entidades como o SEBRAE e o IPA, entre outros, especificadas acima, parece caracterizar 

uma situação de retomada gradativa da produção de leite como efetivo negócio na região da a-

mostra, Vale do Ipojuca, Vale do Ipanema e Região Serrana de Garanhuns. Esse processo de re-

tomada gradativa deve - se fundamentalmente, atribui-se a alguns aspectos: necessidade do mer-

cado (o leite é um produto básico alimentar para o ser humano), “insistência” do produtor local, e 

ações isoladas e pontuais de entidades como o SEBRAE, IPA, EMBRAPA e a Secretaria de Pro-

dução Rural do Estado de Pernambuco, entre outros. Todavia, essa atuação não resolve o quadro 

de necessidades para a implantação de um novo modelo na região que venha a fazer a inserção 

de, por exemplo, inovações tecnológicas no curto e médio prazo.  De forma genérica, a concen-

tração da produção se dá em pequenos produtores até 50 litros/dia, que têm na atividade de pro-

duzir leite algo que faz parte de sua própria existência, em função de ser uma atividade histórica 

nas gerações da família.  

           Assim, mesmo se voltando para a produção como atividade econômica e não só de subsis-

tência (consumo próprio), há toda uma falta de estrutura para a dinamização do “negócio” venda 

de leite, conforme caracterizado na falta de registros, pesquisas, pouco treinamentos, carência de 

programas de qualidade, articulação entre os produtores e órgãos governamentais, falta de uma 

política especifica para o setor enfim, todo o corolário de elementos e ações que dinamizem a 

região pesquisada, no sentido de se gerar melhores condições de desenvolvimento e uma melhor 

vida para as pessoas.   

          Outro aspecto que se evidencia na pesquisa é o baixo interesse pela busca de relacionamen-

to junto às Universidades, no caso a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e a Universi-

dade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, demonstrado pelos estratos entre 50 a 200 li-

tros/dia, média de 22%, que tem a sua origem ligada, entre outros aspectos, ao baixo índice de 

informações técnicas utilizadas, baixa escolaridade, descréditos para a aplicação empírica das 
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informações, baixo ou nenhum processo de cooperação (principalmente na troca de experiências), 

entre outros. 

           A partir dos produtores de 200 a 500 litros/dia e acima de 500 litros/dia, essa média de 

relacionamento sobe para 48% e 89%, respectivamente, o que evidencia outro nível de relação e 

conhecimento aplicado. Possivelmente, nesses estratos de produção, entre 200 e acima de 500 

litros/dia, há uma troca maior de informações nas pesquisas, grau de interesse pelos dados cientí-

ficos, maior credibilidade dos resultados e aplicação dos conhecimentos. Assim, o papel da Uni-

versidade, nesse sentido, é do fazer a aproximação, numa escala progressiva entre sociedade e 

academia, para que os conhecimentos teóricos aplicados a realidade empírica, possa promover o 

crescimento e o desenvolvimento local e regional.           

           Finalmente, analisa-se a questão do investimento realizado pelos respectivos estratos de 

produção na estruturação de seu negócio, conforme dado de pesquisa, caracterizando o baixo 

investimento do setor (Quadro 61), principalmente na aquisição de animais, máquinas e benfeito-

rias pelo estrato até 50 litros/dia. Esses fatores de baixo investimento indicam que o estoque de 

capital - R$ 169.121,00 foi elevado em relação à quantidade produzida de leite, em média 87 li-

tros/dia. Já se podem antever altos custos fixos na composição do custo total. 

 

Quadro 61. Média do capital investido pelos entrevistados em Pernambuco,  

segundo estratos de produção de leite, em 2007. 

Estratos de 

produção 

(litros/dia) 

Unid. Terra Benfeitorias Máquinas Animais Total 

Até 50 R$ 64.303,4 23.066,3 2.071,68 22,89 89.464,28 

De 50 a 100 R$ 133.133,3 34.967,1 4.040,30 28.005,4 200.146,09 

De 100 a 200 R$ 125.423,2 44.714,2 5.687,80 42.980,1 218.805,30 

De 200 a 500 R$ 208.219,1 73.850,7 16.112,50 98.989,2 397.171,53 

Acima de 500 R$ 460.261,5 93.752,8 30.296,20 240.364,6 824.675,03 

Pernambuco* R$ 103.230,80 31.742,90 4.218,30 29.920,00 169.112,01 

Fonte: SEBRAE – 2007.  

 

          O percentual do capital empatado em máquinas sinalizou o nível tecnológico da atividade 

leiteira. Apenas 2,49% do capital investido em máquinas proporcionaram o baixo nível tec-

nológico da produção de leite no estado de Pernambuco. Por um lado, o percentual empatado 
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em máquinas aumentou com a elevação da quantidade produzida de leite. Por outro, o percentual 

em terra reduziu com o aumento da quantidade produzida (em média 33%). Ambos os resultados 

demonstram que houve elevação no nível tecnológico, em decorrência do aumento da produção, 

porém, com baixo nível de forma de investimentos em máquinas, bem como, em animais, princi-

palmente, nos estratos da pesquisa, entre os pequenos produtores de 50 a 200 litros/dia. Repre-

sentam estes, os menos capazes por estarem descapitalizados, de mediarem sua produção com os 

aparatos do meio técnico-científco-informacional. 

 

 

3.2. Entrevista com o especialista – uma visão sobre as condicionantes estruturais do seg-

mento de leite em Garanhuns – Pernambuco.         

        

           A entrevista técnica com o Drº da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor 

Severino Benone, que é o Coordenador do Curso de Zootecnia e Coordenador do Laboratório do 

Leite, que faz parte da Rede Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, visou identificar as 

condicionantes estruturais da produção de leite na área da pesquisa. 

          O principal aspecto focado pelo professor Severino Benone é que o processo de inovação e 

em particular a inovação tecnológica tem que passar pelo crivo da Educação. Segundo o profes-

sor “a Educação é o fator básico indispensável para a configuração de qualquer atividade técni-

ca e especializada, pois, gera, uma mudança de comportamento e que acelera o aprendizado”. 

Ainda segundo o professor é preciso enxergar que o campo requer pessoas mais capazes e tecni-

camente preparadas para o desafio da melhora da produtividade, por exemplo. Por isso que o viés 

da Educação é a mola da Inovação Tecnológica.    

          Nesse sentido, no tocante a pesquisa de campo realizada, se observou que os baixos índices 

educacionais, aliados ao baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, das pessoas e dos 

municípios pesquisados, demonstrou tal deficiência, com índice de escolaridade média de 5,01 

anos, o que comprova que há necessidade de pessoas mais especializadas no campo. Inclusive, 

assevera o entrevistado, que é preciso colocar o especialista de nível superior nas empresas, para 

exercer atividade técnica, pois, só assim, poderá se buscar uma maior produtividade. Outro aspec-

to, evidenciado pelo professor, é a aplicação da inovação tecnológica que deve se dá na medida 
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das necessidades daquele produtor, isto é, o uso de tecnologias inovadoras adequadas ao que pro-

dutor podem utilizar, para evitar soluções que não se adéquem a sua realidade.  

          Confirma também, a presença de indícios do quadro de pobreza endêmica encontrado no 

setor (especificado nas tabelas de custos por estratos, (Quadros 35 e 36), principalmente, nos pro-

dutores até 100 litros/dia, onde são característicos da “falta de inovação tecnológica e de conhe-

cimento, numa melhor ação para a melhoria da produtividade de sua pequena propriedade e de 

seus animais” afirma o Profº Benone. Assim, gera-se um ciclo vicioso, onde só quem tem lucro e 

melhores lucros são os maiores produtores que produzem acima de 500 litros/dia, porque apre-

sentam melhor produtividade.          

          Na visão do professor Benone, a região, composta sua maioria por pequenas propriedades 

rurais, produtoras de leite bovino, precisa criar processos básicos para a implantação de um ciclo 

na melhora da sua produtividade, envolvendo, alimentação do gado, cuidados no tratamento do 

animal, novas matrizes reprodutoras, inseminação artificial (na melhoria da genética do rebanho), 

gestão da propriedade, novos equipamentos/maquinários e maior inserção e apoio dos órgãos de 

pesquisa e fomento, como as Instituições de Universidades, EMBRAPA, SEBRAE e bancos pú-

blicos e privados. Nesse sentido a pesquisa de campo realizada e exposta ao lono dessa análise, 

também, demonstra o grau de dificuldade dos proprietários de pequenas produções de leite, em, 

por exemplo, renovar seu plantel (Quadro 27), sendo a diferença entre o estrato de produção de 

50 l/d se comparado ao do estrato de 550l/d, na ordem de mais de 100 animais. Caracteriza ainda 

o caso da inseminação artificial, pouco usada na região, em torno de 3 a 5% apenas desses produ-

tores pesquisados, mostrando que uma ação simples que faria um diferencial na melhoria da qua-

lidade do leite é deixada para trás, por falta de conhecimento e aprendizado da técnica operacio-

nal.  

          Outro aspecto evidenciado pelo professor Benone, foi o da questão da gestão da proprieda-

de, com o foco na produção de inovações simples, “é preciso que na propriedade as soluções de 

inovações sejam utilizadas de formas simples, como, por exemplo, o Kit da EMBRAPA (utilizado 

na melhoria da higiene), para a melhoria da qualidade leiteira”, uma vez que, segundo o profes-

sor, tais inovações, proporcionaram um diferenciar no processo produtivo. “Essas inovações 

também devem ser aplicadas e não só conhecidas pelo produtor rural de leite, se não perde o 

sentido, vira apenas moda”, assevera o professor.  Mostra também que a inovação não precisa 

ser nada extremamente vultosa, caro, que requeira muitos recursos: “a inovação tecnológica está 
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a nossa frente é preciso saber, pesquisar e descobrir formas simples para ela emergir”, salienta 

o professor Benone. 

          Quando indagado sobre a questão da QUALIDADE do leite o professor foi enfático: “pre-

cisamos educar e normatizar a atividade de produção do leite”. E nesse sentido citou a Instrução 

Normativa 51 (IN-51- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que foi inicialmente 

rejeitada pelos produtores, mas que atualmente, mostra-se como uma norma indispensável para a 

questão da exportação do nosso leite e de sua qualidade no mercado interno. Tal norma fala sobre 

a qualidade da produção do leite e sobre o transporte desse leite, que permitiu uma melhor avalia-

ção dos procedimentos e processos aplicados no setor. Ainda, essa normatização precisa seguir 

no sentido, de permitir que esses pequenos produtores recebam treinamentos, capacitações, inves-

timentos, e apoio governamental. De fato para se inserir o pequeno produtor de leite no que a 

norma preconiza é necessário um esforço conjunto dos atores da região, pois,  do contrario haverá 

uma grande saída de pequenos produtores do mercado.  

          Enfatiza o professor Benone, que tal dificuldade na qualidade do leite está relacionada mais 

uma vez a questão de como o homem foi educado para operar nessa atividade. Defende assim que 

é preciso gerar o conhecimento a partir da base, a partir da visitação das escolas às unidades pro-

dutoras, unidades de transformação, para que haja um ciclo virtuoso e conhecimento da melhor 

forma para produzir (estrutura higiênica, organização, estruturação). Lembrou também, que a 

resistência a mudança do pequeno produtor rural é uma questão cultural e de educação, uma vez 

da “desconfiança, com dificuldade de entender muitas dessas mudanças, como por exemplo, a 

falta de associações e cooperativas”, afirmou o professor. Assim, o foco deve ser na Educação 

como forma de mudar e proporcionar um maior relacionamento de informações, como constata - 

se, por exemplo, no resultado da pesquisa de campo, onde a captação de informações ainda é uma 

dificuldade para esse produtor, conforme o Quadro 59, que evidencia as questões da busca da 

informação.     

          Na entrevista também foi caracterizado a necessidade de uma maior interação dos órgãos 

institucionais, como Universidades, Entidades de Pesquisa (EMBRAPA, IPA), SEBRAE com as 

empresas, no sentido de proporcionar a disseminação do conhecimento e sua aplicação no campo. 

Afirma o professor, “conhecimento sem ser repassado não tem sentido, não gera nada”. De fato, 

há uma carência forte de articulação dessas instituições e empresas, bem como dessas instituições 

entre e das empresas entre si. O número de participação do proprietário rural em associações, 
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conforme a pesquisa realizada é ínfima em relação a necessidade em tal atividade. Assegura o 

professor Benone que é preciso fazer o “conhecimento compartilhado” entre essas instituições 

para a inter relação com a empresa rural produtora de leite, pois, só assim, se terá uma maior e 

melhor qualidade do leite para o consumidor final, quebrando o bloqueio da falta de comunicação 

entre esses atores do processo produtivo do leite.  

          Explicou também, que a UFRPE, fez grande esforço, durante mais de quinze anos na ques-

tão do laboratório do leite, fazendo parte do Programa Nacional da Melhoria da Qualidade do 

Leite, que permitiu um diferencial no estudo do leite, fazendo com que apareçam multiplicadores, 

alunos pesquisadores, realização de palestras para produtores rurais, entre outros. Há uma relação 

muito boa com o campus avançado da UFRPE em Garanhuns, com a Clínica de Bovinos, bem 

como, os cursos de graduação ligados ao segmento do leite, o que permitiu uma maior interação e 

gestão do conhecimento.    

          Concluiu a entrevista afirmando que a inovação é um fator indispensável, pois, a busca do 

conhecimento e do aprendizado, com novas técnicas e modo de operação dentro do recurso e das 

necessidades que tenha, fará com que o produtor rural mude e realize um diferencial na sua pro-

dutividade e competitividade para a região do estudo e o Brasil.    

          No tópico a seguir analisar-se-á as relações entre os produtores/distribuidores, na questão 

espacial visando entender como se dá a interação destes com um provável Sistema de Inovação 

Local, através do Quociente Locacional – Q.L.            
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3.3. O grau de especialização (Q.L – Quociente Locacional) produtiva da região de pesquisa 

e sua relação com um sistema de inovação local.                           

 

          O uso do cálculo quociente locacional de um determinado segmento/produto de uma regi-

ão/local na relação deste com outras regiões/locais, “proporciona a verificação de como este 

segmento/produto se posiciona na questão da inovação” (Haddad, 1989, p.08). É uma das ferra-

mentas que possibilita identificar as condições favoráveis para o desenvolvimento de sistema de 

inovação, pois, retrata a questão dos resultados da especialização daquela atividade na região e 

ou local.  

           A criação de um sistema de inovação local requer atores ligados à pesquisa, ao conheci-

mento, a novos formatos produtivos, à articulações e negociações, à tecnologia, enfim, um con-

junto de elementos que através do processo de relacionamento e cooperação, irá permitir o sur-

gimento de aprendizado e novos produtos/serviços. Assim, a “construção” de um sistema de ino-

vação na relação com o cálculo do quociente locacional, possibilita identificar numa região/local 

as condições necessárias a tal, partindo da visão da concentração ou não de atividades inovativas 

naquele segmento.  

          Num sistema de inovação local, a região se “prepara” para as prováveis mudanças que te-

rão que ocorrer, considerando o segmento/produto existente, e ou se lança novas ofertas a partir 

da pesquisa de novos elementos (Albuquerque, 1997, pp.221-253). Se uma região concentra as 

suas indústrias apenas na atividade local, há fortes indícios de dificuldades de competitividade 

com outras regiões, bem como, pouca capacidade inovativa, motivada pela ausência de novas 

técnicas. Ao contrário, ao não se ter forte concentração de suas indústrias na questão local, po-

rém, com tendência de expansão e grau de importância para outras regiões, "torna-se por assim 

dizer mais competitiva e “aberta” a inserção tecnológica mais efetiva" (Haddad, 1989, p. 08). 

Dessa forma, a relação entre o quociente locacional e o sistema de inovação se dá na determina-

ção como numa região/local, o (s) segmento (s)/ produto (s) da indústria local tornam-se mais ou 

menos concentrados, definindo assim, o grau de possibilidade daquela região/local ser mais ou 

menos inovativa.    

          Assim, o método do “quociente locacional constitui uma técnica bastante empregada em 

Economia Regional quando se deseja obter uma primeira aproximação do valor de determinadas 

variáveis para uma região qualquer, a partir do valor das mesmas variáveis obtidas por dados 
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censitários em nível nacional; isto é, o quociente locacional é uma medida de especialização por-

que compara o setor de uma determinada região com relação ao mesmo setor do estado, País ou 

outra região” (Haddad, 1989, p.18). Segundo o autor, a utilização dessa técnica supõe que a eco-

nomia da região j mantém a mesma estrutura da economia nacional em relação à indústria i. O 

índice de especialização, tradicionalmente referido na literatura como quociente locacional (QL), 

tem sido amplamente utilizado em estudos de economia e desenvolvimento regional desde a con-

tribuição original de Isard (1960). Foi didaticamente discutido por Haddad, 1989 e apresentado 

como: O cálculo do quociente locacional da atividade i na microrregião j é feito da seguinte 

forma: QLij = (VPij/VPi.)/(VP.j/VP..):  

Onde: 

VPij = Valor da produção da atividade i na microrregião j; 

VPi. = Valor da produção do setor de atividade de i em todas as regiões; 

VP.j = Valor da produção de todos os setores na microrregião j. 

VP.. = Valor da produção de todos os setores de atividade em todas as regiões. 

          O presente método consiste em comparar a proporção do produto total da região j que é 

devida ao setor i com a proporção do produto total nacional advindo do setor i em nível nacional. 

O quociente locacional simples pode ser visto como uma medida da habilidade da indústria regi-

onal i para atender à demanda de outras indústrias e à demanda final da região. Se o valor do 

quociente for menor do que um, a indústria i é menos concentrada na região do que em nível na-

cional. Se for maior do que um, a indústria i é mais concentrada na região do que em nível nacio-

nal. Assim, se o QL for maior do que 1 isto indica que a região é relativamente mais importante, 

no contexto estadual, em termos de setor, do que em termos gerais de todos os setores. Sendo 

assim, "quanto maior o valor do quociente, maior a especialização da região em análise" 

(Suzigan, 2004, p.58). 

          No Quadro 62, verifica-se que a atividade de produção de leite na região da amostra tem 

um Q.L médio de 13,41 caracterizando como uma região de forte concentração da atividade pro-

dutiva local em detrimento da demanda da região. Evidencia-se que a indústria de produção do 

leite em Pernambuco, com um Q.L 4,75 atende muito mais a realidade da indústria local, com 

pouca ou quase nenhuma expressão no cenário nacional. Ressalta-se que esse cenário se aplica ao 

Estado de Pernambuco como um todo, não obstante aproximadamente 70% da produção de leite 

do Estado concentram - se na amostra da pesquisa e no entorno desta, formada pelo Vale do Ipa-
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nema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns. Outro aspecto que se evidencia é que a 

participação na produção de leite do Estado de Pernambuco no cenário mundial é de 0,11% (IB-

GE, 2006, pp.01-62). Assim, foi realizada a aplicação do Q.L nas regiões da pesquisa, apresen-

tando os resultados abaixo: 

 

Quadro 62. Demonstrativo do Quociente Locacional por Região da Pesquisa.   

Região da 

Amostra 

Produção To-

tal 

(L/Ano) – 

2006* 

Q.L Participação 

Relativa na 

Amostra (%) 

N º  

Produtores/Dist. 

Entrevistados 

Vale do Ipa-

nema 

          178.163  17,02 42,29 100 

Vale do Ipoju-

ca 

140.432 13,41 33,33 60 

Região Serrana 

de Garanhuns 

102.707 9,81 24,38 40 

Média da 

Amostra 

140.434 13,41 33,33 - 

Pernambuco *630.348 4,75 **0,11 - 

Fonte – Pesquisa de Campo, 2008 - *IBGE – Pesquisa Agropecuária - 2006. ** Participação mundial.  

          Na análise por amostra da região de pesquisa, Vale do Ipanema (com 5 municípios), de-

monstra-se no Quadro 63, um Q.L para a região média de 2,49 evidenciando a concentração local 

na produção de leite, onde se tem um total de entrevistados de 100 produtores/distribuidores. 

Destaca-se que para o município maior produtor, o município de Buique, maior concentração, 

com Q.L 4,28 o que caracteriza para esse cenário o baixo uso do leite exportado para outras regi-

ões.  
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Quadro 63. Demonstrativo do Quociente Locacional por Município da Pesquisa no  

Vale do Ipanema – Agreste Pernambucano.  

Município da 

Amostra 

Produção To-

tal 

(L/Ano) – 

2006* 

Q.L Participação 

Relativa na 

Amostra (%) 

Nº  

Produtores/Dist. 

Entrevistados 

Pedra             42.840 4,09 10,16 25 

Buique 44.800 4,28 10,63 30 

Venturosa 14.000 1,33 3,32 15 

Águas Belas 19.123 1,82 4,54 20 

Tupanatinga 9.800 0,93 2,37 10 

Média da 

Amostra  

26.112 2,49 6,20 - 

Pernambuco *630.348 4,75 **0,11 - 

Fonte – Pesquisa de Campo, 2008 - *IBGE – Pesquisa Agropecuária - 2006. ** Participação mundial.  

           

          No Vale do Ipojuca (com 5 municípios), Quadro 64, outra região da amostra da pesquisa, a 

média do Q.L cai para 1,88 não obstante ter – se nos municípios de São Bento do Una e Belo 

Jardim resultados extremos, com Q.Ls respectivos, 4,39 e 0,44 o que faz com a região da amostra 

da pesquisa também apresente concentração da produção na indústria local. Por outro lado, no 

comparativo do Q.L entre a região da amostra (Média Q.L 1,88) e o Estado de Pernambuco (Q.L 

4,75) se observa que a primeira apresenta uma ação de concentração menor que o segundo. O 

número de entrevistados foi de 60 produtores/distribuidores na região da pesquisa.      
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Quadro 64. Demonstrativo do Quociente Locacional por Município da Pesquisa no  

 Vale do Ipojuca – Agreste Pernambucano.  

Município da 

Amostra 

Produção To-

tal 

(L/Ano) – 

2006* 

Q.L Participação 

Relativa na 

Amostra (%) 

Nº  

Produtores/Dist. 

Entrevistados 

São Bento Una 45.990 4,39 10,92 20 

Pesqueira 22.734 2,17 5,39 15 

Cachoeirinha 17.500 1,67 4,15 10 

Capoeiras 7.865 0,75 1,86 8 

Belo Jardim 4.672 0,44 1,11 7 

Média da 

Amostra 

19.752 1,88 4,68 - 

Pernambuco *630.348 4,75 **0,11 - 

Fonte – Pesquisa de Campo, 2008 - *IBGE – Pesquisa Agropecuária - 2006. ** Participação mundial. 

 

          Finalmente, no Quadro 65, tem-se a Região Serrana de Garanhuns (com 5 municípios), que 

representa a terceira região da amostra da pesquisa e apresenta um Q.L médio de 1,16 sendo o 

mais baixo das três regiões da amostra, apesar de ainda caracterizar uma região de concentração 

da produção para a indústria local. O número de entrevistados foi de 40 produtores/distribuidores. 

 

Quadro 65. Demonstrativo do Quociente Locacional por Município da Pesquisa na Região Serra-

na de Garanhuns – Agreste Pernambucano.  

Município da 

Amostra 

Produção To-

tal 

(L/Ano) – 

2006* 

Q.L Participação 

Relativa na 

Amostra (%) 

Nº  

Produtores/Dist. 

Entrevistados 

Bom Conselho 29.200 2,79 6,93 12 

Garanhuns 11.175 1,06 2,65 9 

Arcoverde 9.660 0,92 2,29 8 

Correntes 6.585 0,63 1,56 6 
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Continuação do Quadro 65 

Iati 4.351 0,41 1,03 5 

Média da 

Amostra 

12.194 1,16 2,89 - 

Pernambuco *630.348 4,75 **0,11 - 

Fonte – Pesquisa de Campo, 2008 - *IBGE/Pesquisa Agropecuária – 2006. ** Participação mundial. 

 

          O uso da verificação do quociente locacional, proporciona uma visão da concentração ou 

não da atividade produtiva local ou nacional, tal atividade serve como base para a análise do es-

tágio em que se encontra aquele segmento no seu processo de desenvolvimento e competitivida-

de. Assim, percebe-se que as regiões da amostra da pesquisa, representada pelo Vale do Ipanema, 

Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns, todos compostos por 5 municípios escolhidos 

pela sua capacidade produtiva, localizada na principal bacia leiteira do Estado de Pernambuco  

tem a sua atividade agregada ao local, com baixa atuação em escala nacional. Essa característica 

também evidencia - se, como um todo no Estado de Pernambuco, uma vez que a atividade de 

produção de leite tem inúmeros gargalos para se tornar competitiva no cenário nacional. Tal falta 

de competitividade proporciona a pequena empresa local (70% da amostra da pesquisa foi de 

pequenas empresas), forte impedimento ao crescimento, necessitando de um novo “olhar” para o 

incremento de mecanismos de inovação e tecnologia para o segmento local. Dessa forma no item 

a seguir aborda-se a realidade da existência e ou inexistência de um sistema de inovação local em 

Garanhuns/Pernambuco a partir do que tem sido evidenciado na pesquisa de campo realizada.    

          A seguir, estão os quatros Mapas, 2,3,4 e 5 com a caracterização espacial, a partir dos cál-

culos do quociente locacional – Q.L geral das regiões da amostra e do Vale do Ipanema, Vale do 

Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns, respectivamente,  

situadas no Estado de Pernambuco.   
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Fonte: autor da tese, 2008 - Mapa 2 
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Fonte: autor da tese - 2008 - Mapa 3 
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Fonte: autor da tese, 2008 - Mapa 4 
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Fonte: autor da tese, 2008 - Mapa 5 
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Capítulo 4.  Características dos atores constitutivos do sistema de inovação regional/local de 

Garanhuns –Pernambuco.  

 

          A “construção de um sistema de inovação é ponto basilar para a implantação de uma po-

lítica de desenvolvimento numa região” (Freeman e Nelson, 1993, p.223) e em particular nas 

regiões periféricas, como o objeto desse estudo o Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e região de 

Garanhuns no agreste meridional de Pernambuco. Sua efetivação envolve três aspectos princi-

pais: a) envolvimento do setor produtivo com investimentos em P& D em suas atividades inter-

nas; b) viabilização de investimentos pelo setor financeiro privado, com novos modelos de opera-

ção em setores inovativos para a empresa privada e c) ampliação da infra-estrutura científica, 

capacitando-a para a absorção de conhecimentos gerados em regiões de que tenham a "pesquisa 

mais avançada nacionalmente e internacionalmente" (Freeman e Nelson, 199, p.227). A “inova-

ção é processo cultural, com caráter coletivo e com processo cumulativo de conhecimento e a-

prendizagem, com características próprias de lugar para lugar” (Storper, 2003, p.269). Envolve, 

portanto um processo de coordenação, cooperação e parceria, com estrutura sistêmica. 

          Na realidade brasileira existe a configuração de um Sistema de Inovação “Imaturo” (sem 

estruturação) como classifica Albuquerque (1997) quando faz comparativos dos sistemas de ino-

vações entre países desenvolvidos e países em desenvolvimentos. Assevera o autor que, algumas 

características são peculiares desse “sistema imaturo” tais como: 1) participação elevada das pa-

tentes de indivíduos; 2) baixo envolvimento das firmas em atividades inovativas; 3) falta de con-

tinuidade das atividades de patenteação; 4) baixa sofisticação da divisão de trabalho inter - fir-

mas; 5) papel declinante do setor produtor de bens de máquinas e equipamentos; 6) caráter pre-

dominantemente adaptativo das atividades tecnológicas das firmas estrangeiras; 7) diferenças 

entre a patenteação no INPI13 e no USPTO (United States Patent and Trademark Office), indi-

cando que alguns setores que são líderes na patenteação interna praticamente desaparecem nas 

estatísticas do escritório norte-americano de patentes e "singularmente o desperdício de oportuni-

dades criado pela infra-estrutura pública de pesquisa" (Albuquerque, 1997, p.253).  

 

 

 

 

13.  Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI  
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          Nesse cenário é que o “Brasil e suas diversas regiões se caracterizam na questão da implan-

tação de sistema de inovação regional e pode-se identificar a imaturidade do sistema de inovação 

brasileiro, indicando a singular combinação entre escassez (de gastos em P&D) e desperdício (de 

oportunidades geradas a partir da infra-estrutura científica), bem como, a incapacidade do sistema 

financeiro em financiar o investimento inovativo” (Albuquerque, 1997, p.235). 

           Essa “escala nacional de imaturidade do sistema de inovação brasileiro dificulta sobrema-

neira o desenvolvimento desse mesmo sistema de inovação numa escala regional. A forte desvin-

culação no relacionamento, cooperação e pesquisa do atores de sistema de inovação regional, 

fragiliza e não proporciona o desenvolvimento singular desse setor da estrutura do Brasil” (Albu-

querque, 1997, p.239). Como não há uma política de inovação nacional, as regiões brasileiras 

ficam a mercê de desenvolvimento de seus sistemas, requerendo assim, todo um corolário de es-

forços próprio, extremamente difícil em países em desenvolvimento, como o caso brasileiro. 

Também, a singularidade de cada região brasileira, bem como, as especificidades e características 

individuais, fazem com que a estruturação de um sistema de inovação a ser implantado, requeira 

todo um processo de ajustes e afirmação de condicionantes para que haja a efetiva relação de 

comunicação entre os seus agentes, bem como, o seu funcionamento. É nesse sentido que a ima-

turidade, especificada por Albuquerque (1997) se consolida na falta de articulação, entre os cen-

tros de pesquisa, as empresas, e os agentes financeiros (Albuquerque, 1997, pp.221-253). Com a 

concentração das pesquisas, no caso brasileiro, nos centros públicos, o financiamento para a ino-

vação, que deve ser aplicado na empresa privada, deixa forte lacuna, principalmente para as regi-

ões periféricas.       

           Os “sistemas de inovação dependem da interação entre os atores constitutivos” (Albuquer-

que, 1997, p.242), representados por instituições locais e regionais que interajam entre si, na troca 

e retro - alimentação através de informações, processos e pesquisas para a efetivação do desen-

volvimento local. Considera - se que para o desenvolvimento do Sistema de Inovação, a região ou 

país, deve haver a capacidade de absorção e aperfeiçoamento de suas instituições e empresas. 

Assim, desenvolver um sistema informacional que proporcione a interação e cooperação entre os 

atores é outro pré - requisito para a sua efetivação.  

          Construir as bases na educação superior, investimentos em pesquisa básica, criação de se-

tores e empresas estratégicas como software, biotecnologia e nichos em microeletrônica, são e-

xemplos de "elementos tangíveis" para a execução e estruturação de um sistema de inovação 
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(Storper, 2003, p.265). Soma-se a isso que a revolução da economia está trazendo mudanças sig-

nificativas no cenário global, com grande ênfase na habilidade de criar, estocar, distribuir e apli-

car o conhecimento. Nesse sentido a competitividade torna-se um elemento importante, pois, para 

tal é necessário o conhecimento, que é aplicado à inovação tecnológica, utilizando – se do uso 

criativo do conhecimento gerado. É nesse cenário que as regiões estão envolvidas, seja essa peri-

férica ou não. Por questões determinantes para o desenvolvimento do homem, a busca do conhe-

cimento, portanto, é "fator fundamental no cenário global", inclusive pela relação homem e meio 

ambiente (Porter, 1998, p.168). Assim, para a pesquisa fundamental, são necessários espaço e 

reflexão, mobilidade e abstração, e a 'disponibilidade ágil e flexível de instrumentos de apoio" 

(Storper, 2003, pp.267).  

          A base científica fundamental brasileira é respeitável e o sistema de formação de recursos 

humanos não encontra paralelo na América Latina. Em 1998, o Brasil ocupava o 21º lugar e em 

2006 passou para o 15º lugar na produção de conhecimento (com base no número de artigos cien-

tíficos e técnicos publicados – Science Citation Index, de 1999/2007). O sistema de formação de 

recursos humanos apresenta resultados expressivos, com 52.864 pesquisadores em atividade, dos 

quais 30.667 são pós-graduados em nível de doutorado, distribuídos em 8 grandes áreas do co-

nhecimento; já em 2004 esse número passa para 57.099 pesquisadores doutores e 18.493 grupos 

de pesquisa (Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq14 – 2000/2004). O desenvolvimento 

econômico e social do Brasil passa em verdade, pelo uso criativo desse conhecimento arraigado 

especificado acima, inclusive, na consolidação de novos produtos e serviços inovadores, com a 

caracterização efetiva do processo de inovação tecnológica. Nesse sentido, há proporção de novas 

bases de conhecimentos e efetivação de novos processos e serviços, se estabelece uma relação de 

construção de uma base na promoção de efeitos competitivos, que evidenciará as proporcisões 

para o desenvolvimento.      

Todavia, no aspecto inovação, com países competitivos, o Brasil tem perdido posição, ficando em 

66º lugar segundo o Word Economic Fórum, 2006, porém, com expectativas de melhora diante 

da atual mudança de cenário econômico do Brasil, em relação ao resto do mundo. 

No bojo da situação brasileira, aventa-se a premência de buscas de iniciativas transformadoras 

que possibilitem a utilização do campo das idéias para criações efetivas de produtos serviços, que 

atendam ao mercado brasileiro e mundial. 

 

14. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 
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           O Brasil tem desenvolvido ao longo dos anos, a criação de um ambiente, que favorece ao 

processo inovativo com incentivos por parte de algumas agências governamentais, no desenvol-

vimento inovativo por vários segmentos.  

           Porém, é preciso fazer mais, descentralizando os processos, com projetos e programas de 

inovação, basicamente a inovação tecnológica, para regiões menos avançadas, consideradas regi-

ões periféricas. Neste “cenário de mudança que ocorre no setor privado, requer uma nova função 

do governo, em possibilitar melhores condições em incentivos à pesquisa em inovação” (Fernan-

des, 2007). É nesse sentido que as regiões periféricas necessitam de um “novo olhar” e devem 

criar um “novo olhar” sobre as possibilidades e oportunidades que possam surgir diante das ne-

cessidades que se caracterizam, na busca de uma inserção em atividades de inovação que lhes 

possibilitem um maior grau de competitividade no cenário mundial (Albuquerque, 1997).  Assim 

é possível planejar, lançar-se numa perspectiva de busca de transformação, consolidando proces-

sos de inovação, para a sua hegemonia no cenário global, saindo desta posição periférica.    

           No Brasil, para que a “atividade de inovação seja possível, é necessário que sejam defini-

dos objetivos claros e mensuráveis com poder de promoção do progresso econômico e do bem 

estar social, levando em conta o alinhamento das diferentes iniciativas em ciência, tecnologia e 

inovação com as iniciativas políticas regulatórias, de economia e de comércio, no seu sentido 

mais amplo” (Bacelar, 2008); ou seja, “políticas públicas de inovação em todos os níveis gover-

namentais, na escala federal, estadual e municipal, com interações das empresas privadas, organi-

zações não governamentais e a própria sociedade representada pelas associações, cooperativas 

entre outras” (Bacelar, 2008). Da escala nacional a escala local, torna-se o desafio de estruturar 

políticas de inovação, numa inserção dos "fluxos intra - locais, intra – regionais e nacionalmente" 

(Santos, 1994).  

          Quando se considera os fatores e números da inovação no Brasil, observa-se entre outros 

aspectos: baixa formação de escolaridade, baixa formação de engenheiros (6 mil/ano), atividade 

de pesquisa cientifica concentrada na universidade pública, poucos engenheiros/cientistas (23%) 

nas empresas, pouca inovação pelas empresas com apenas 33,33% e apenas 5,1% destas realizam 

P& D, apenas 8,1% da receita líquida das empresas vem de setores de alta tecnologia e baixo 

número de patentes, dados apresentados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambien-

te do Estado de Pernambuco em evento realizado na cidade de Garanhuns em abril de 2008 (Fer-

nandes, 2008). Nesse cenário é que se estrutura a realidade do Brasil no tocante a inovação, com 
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distribuição espacial definida no eixo Sul/Sudeste e praticamente nula para a região Nordeste. 

Assim, o Nordeste do Brasil é uma região periférica, constituído por micros escalas local, tam-

bém de periferias, caracterizando quiça a existência de “Sistema de Inovação Imaturo”, como 

evidencia Albuquerque, 1997, em suas considerações.  

          Numa escala periférica quando pesquisa – se a região Garanhuns, situada no Agreste Per-

nambucano, no tocante a sua estrutura para análise da existência de um Sistema de Inovação, 

nesse caso considerando com um foco para o segmento de leite, objeto da tese, observa – se a 

seguinte estrutura de atores locais, que podem fazer parte desse sistema: 

1) Instituições de Pesquisa Tecnológica: 

a) Federais: 

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA – focada em projetos ligados 

ao uso do solo para a criação de plantas para a alimentação do gado, representada pela 

palma forrageira, que apresenta atualmente problemas de pragas como a “cochonilha de 

escama e cochonilha de carmim”. Registre-se que o Brasil tem aproximadamente 600 mil 

hectares de plantação da palma forrageira. 

 

b) Estaduais: 

- Instituto Agronômico de Pernambuco /IPA – desenvolve projetos de aplicação de pes-

quisa de campo nas áreas de agricultura, pecuária com enfoque atual no agronegócio. 

 

2) Instituições de Ensino Superior e Técnico: 

a) Federais: 

- Universidade Federal de Pernambuco/UFPE – atuando com cursos na área das ciências 

sociais aplicadas no entorno da região. 

- Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE – com estrutura na cidade de Gara-

nhuns, com diversos cursos na área de tecnologia, inclusive com ênfase na área de zoo-

tecnia, veterinária com estrutura de uma Clinica de Bovino. 

- Centro Federal de Educação Tecnológica/CEFET – instalado em julho de 2008, com a 

oferta de cursos na área tecnológica das mais diversas áreas. 

            b) Estaduais: 
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 - Universidade de Pernambuco/UPE – realiza projetos de pesquisa na região de Gara-

nhuns para a formação de professores, em cursos como Pedagogia, Geografia, Ciências 

Biológicas entre outros. 

           c) Municipais: 

            - Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns/AESGA – entidade de Ensino    

            Superior atuando com cursos de Administração, Direito e Secretariado. 

 

3) Órgãos da Estrutura Administrativa Governamental: 

a) Federais: 

- Serviço Brasileiro da Micro e Pequena Empresa/SEBRAE – atua em diversos seg-

mentos para promover ações de estruturação desses setores, entre os quais o setor de 

leite. 

- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – atua no segmento de comércio lo-

cal, com ações de estruturação para as empresas do segmento. 

      b) Estaduais:    

      - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária – responsável por  

      viabilizar as políticas públicas relativas à agricultura e reforma agrária  

      do estado de Pernambuco. 

      - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente /SECTMA –  

      responsável pela política de desenvolvimento da ciência, tecnologia e  

      do meio ambiente, atualmente está em processo de construção da  

      Política de Inovação para o Estado. 

      - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de       Pernambu-

co/FACEPE – entidade fomentadora de projetos em ciência e       tecnologia, com foco na 

inovação. 

                  c) Municipais: 

- Secretaria de Agricultura do Município de Garanhuns – faz o acompanhamento das 

políticas publicas municipais no setor de agricultura, pecuária e no agronegócio. 
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4) Grandes Empresas e Pequenos Produtores: 

                  a) Locais:   

- Pequenos Produtores – atendem diretamente ao mercado nos seus respectivos seg-

mentos; para a evidência do estudo foram utilizadas empresas do segmento de leite, 

com estrato de produtores/distribuidores entre 50 a 500 litros/dia. Empresas transfor-

madoras como a BOM LEITE; NATO. 

b) Não locais:  

- Empresas Transnacionais – compram leite em grande quantidade de grandes, médios 

e pequenos produtores. Exemplo: BATAVO. 

  

5) Organizações não governamentais, para-governamentais e sociedade civil: 

a) Cooperativas e Associações – entidades que congregam produtores/distribuidores de 

vários segmentos de negócios, como comércio, turismo, produtores de leite (setor de pes-

quisa da tese) entre outros. 

 

6) Outros elementos constitutivos do Sistema de Inovação: 

 a) Consumidores – a massa de consumidores de forma geral é constituída por uma popu-

lação de 124.966 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2007, com gran-

de parte da população em crescimento e desenvolvimento profissional. 

        

          Na estrutura abaixo (Figura 6) configura-se os atores para um sistema de inovação lo-

cal/regional em Garanhuns e entorno, caracterizando que há representantes na escala de regu-

lação, estruturação, pesquisa, articulação, capacitação, mas falta maior ação com políticas es-

pecíficas de investimentos, maior articulação e melhor capacitação (principalmente, a capaci-

tação técnica).   
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Figura 6. Estruturação para um Sistema de Inovação Regional/Local – Região de  

               Garanhuns – Atores da Estrutura. 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte - Autor da Tese – 2008. 

 

          As estruturas dessas entidades e elementos constitutivos de fato podem aventar a sistemati-

zação de um sistema regional e local de inovação, todavia, a grande questão é a congregação des-

ses elementos em uma política de inovação, associada a características especificas regionais e 

locais, onde o desenvolvimento do conhecimento, da cooperação e do relacionamento, seja discu-

tido para resolver os diversos problemas peculiares e referente à questão de um modelo especifi-

co. Afirmar que as regiões objeto do estudo, tem um sistema de inovação local é um tanto 

prematuro uma vez que os resultados de pesquisa, as entrevistas realizadas, os levantamen-
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tos técnicos mensurados, parece evidenciar a existência de elementos constitutivos para tal, 

porém, sem o principal viés que a estrutura de um forte processo de comunicação, interação 

e cooperação.  

           O que há são ações isoladas, sem compromisso, mal articuladas e não hegemônica, no 

tocante a um direcionamento comum. Dessa forma, há na realidade alguns “feudos” na área da 

pesquisa, por exemplo, nas Universidades Federais (UFPE/UFRPE), detentores do conhecimento, 

e por outro lado empresas privadas de grande porte como a BATAVO (SEBRAE, 2010, pp.20-

28) que, detentoras do conhecimento tácito de mercado, tende a monopolizar (com a definição de 

cotas de compra de leite, estabelecimento de preço do leite, transferência de custos de produção, 

entre outros) a atuação das pequenas empresas produtoras/distribuidoras de leite, no caso da pes-

quisa em evidência. 

          O município de Garanhuns e a região em seu entorno, aqui representado pelos dados da 

amostra, Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Serrana de Garanhuns, são exemplos do 

baixo desenvolvimento e crescimento local, não obstante as suas potencialidades futuras. Todavi-

a, Garanhuns e região apresentam problemas típicos de regiões periféricas brasileiras com baixa 

produtividade, sistema educacional não estruturado e articulado, falta de comercialização de seus 

produtos para outros mercados (pouca ou nenhuma exportação), elementos típicos de falta de 

competitividade e de subdesenvolvimento, fatores estes que afetam a produção leiteira da região, 

movidos pela ausência de melhores condições investimento, principalmente, dos pequenos produ-

tores.  

          O caso específico da indústria de leite na região de Garanhuns e seu entorno ficou caracte-

rizado que as pequenas empresas que produzem até 100 litros/dia de leite, a grande maioria, têm 

a caracterização de uma endemia de pobreza enraizada, evidenciada por uma produção arcaica e 

de subsistência, em alguns momentos, onde o que é colocado para a comercialização, demonstra 

resultados negativos financeiros, que leva a longos períodos de estagnação, sem provocar o de-

senvolvimento econômico destes (Quadros 34 e 35 – SEBRAE, 2007). Essa situação perdura, 

entre outros aspectos, pela carência da inserção do elemento inovativo, particularmente o inves-

timento na inovação tecnológica que pode dinamizar e possibilitar uma produção maior e de me-

lhor qualidade. 

          A “atuação isolada de algumas entidades não resolve o problema da sistematização de um 

sistema de inovação” (Albuquerque, 1997, p.244); a ação per si torna-se e parece caracterizar 
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cada vez mais uma distância desses atores, provocando uma confusão, com atividades repetidas, 

contraproducente e não inovativa. Essa falta de articulação, cooperação e parceria é fruto também 

da não existência de uma agenda comum a tais atores, especificados anteriormente, que busquem 

criar elementos, atividades e consolidações de ações em conjunto com dinamismo e criatividade. 

Associado a este vem à questão do conhecimento, da falta de capacitação profissional, da falta de 

visão de médio e longo prazo, do não trabalho cooperativo efetivo, todos característicos da não 

existência efetiva de um sistema de inovação. 

      Assim, na hipótese da tese, onde se afirma a evidência assimétrica entre o produtor e o 

distribuidor (indústria de transformação do leite em derivados), nesse estudo, representado por 

produtores de leite nos estratos de 50 litros/dia até acima de 500litros/dia, e pelos distribuidores, 

as empresas de transformação de derivados do leite de grande porte, tem-se algumas constata-

ções: 

a) Há uma “solidária” relação de subserviência entre o pequeno produtor e a indústria de trans-

formação de derivados do leite, onde essa exerce um papel quase que ditatorial – a relação de 

poder é a “indústria de transformação do leite comanda e os pequenos produtores obedecem”; 

b) O preço do leite é “ditado” por essas grandes empresas produtoras de derivados do leite, uma 

vez que são em número muito reduzido e tornam-se a única opção de venda para o pequeno pro-

dutor; 

c) O baixo índice de inovação tecnológica, por exemplo, aplicado pelos pequenos produtores, 

provoca uma baixa qualidade do leite além de uma baixa produtividade, não exercendo nenhum 

ganho de produção ou e diferencial competitivo, isto é, “leite é leite”, produto comum, “não a-

grega valor”; 

d) A desinformação do pequeno produtor sobre processos de gestão, produção e de mercado, 

provoca falta de poder de barganha na comercialização do produto (há baixo poder de negocia-

ção); 

e) A baixa escolaridade do pequeno produtor também é outro elemento de bloqueio na sua rela-

ção com o distribuidor, pela falta de uma visão sistêmica de todo o processo, da produção até a 

comercialização; 

f) O nível de articulação é outro elemento de assimetria na relação do pequeno produtor e a in-

dústria de transformação de derivados do leite - os pequenos produtores pouco ou nada fazem 
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para se articularem, com a existência de poucas associações e entidades nesse fim, no entanto, os 

distribuidores realizam constantes contatos e trocas de informação para esse fim; 

g) O baixo investimento na propriedade e consequentemente em processos de inovação, princi-

palmente os processos tecnológicos, produzem um “fosso” em produtividade, qualidade, rentabi-

lidade entre outros aspectos, fazendo com que o “negócio” torne-se não rentável e gere no médio 

e longo prazo um quadro de pobreza endêmica. 

          Então, confirma - se a hipótese da tese, de que são adversas as condições para o surgimento 

de um sistema de inovação em regiões periféricas, provocados por assimetrias, desde aspectos 

estruturais até sociais que caracterizam a relação entre o pequeno produtor de leite e a indústria 

de transformação de derivados de leite, uma vez das fortes evidências na falta de relacionamento, 

cooperação e parceria, tornando um lado eminentemente mais fraco e dependente do que outro, 

nesse caso caracterizado pelo pequeno produtor de leite na região de Garanhuns.  

          Em verdade, parece não haver nenhuma ou pouca relação entre esse dois entes, (produtor e 

indústria de transformação de leite), a não ser pela necessidade de um vender seu produto, quase 

em qualquer condição - produtor e do outro - indústria de transformação, em se aproveitar de tal 

situação, para ditar regras e formas de relação.  Esse contraste deságua no desequilíbrio do seg-

mento de leite na esfera local e regional (Estado de Pernambuco) fazendo com que haja forte as-

simetria na relação do pequeno produtor com a indústria de transformação de derivados de leite. 

O pequeno produtor de leite se vê envolvido num processo de menos valia do seu produto, pro-

vocado pela existência de preços baixos, falta de qualidade, baixo ou nenhum investimento em 

inovação e consequente contínuo rumo a não fortificação desse segmento na realidade local e 

regional, “não obstante ainda ser um gerador de emprego e renda, mas com deplorável situação 

estrutural para o desenvolvimento” (Bacelar, 2008). Também, há ausência e a pouca participação 

do Estado, através de políticas públicas no setor, sem uma atividade de regulação, induz ao dese-

quilíbrio constante na relação de oferta x procura, uma vez que as grandes empresas é que ditam 

como deve ser o mercado. O Estado que era para ter no mínimo uma “ação reguladora” (Ministé-

rio da Agricultura, 2005, pp.12-54), afasta-se e faz com que o ciclo do desenvolvimento local e 

regional não ocorra. Assim, o leite em Pernambuco, torna-se uma atividade local, representando 

muito pouco no cenário nacional. O pequeno negócio (até 100 litros/dia – Pesquisa SEBRAE, 

2007) do leite em Pernambuco, não reúne as condições necessárias ao seu franco desenvolvimen-

to, uma vez que os elementos fomentadores para tal estão desarticulados, não envolvidos e parece 
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pouco interessado para tal. Assim, como pode - se configurar a questão da inovação no segmento 

do leite na região de Garanhuns/Pernambuco? A partir da pesquisa com o segmento de leite, pa-

rece poder caracterizar essa “ausência” de atores articulados na construção de um sistema de ino-

vação local (Albuquerque, 1997, pp.221-253), que proporcione uma nova dinâmica regional para 

o segmento, importante no cenário competitivo nacional e mundial.  

      Dessa forma, o que há em Garanhuns são elementos, atores isolados constitutivos de um sis-

tema de inovação. O futuro para a implantação cabal de um sistema de inovação em Garanhuns, 

região periférica, localizada no nordeste do Brasil, irá requerer uma "combinação complexa entre 

estratégias de governo, investidores, empresas, cultura, usuários, pesquisa e desenvolvimento" 

(Albuquerque, 1997, pp.248). Assim nessa combinação à "articulação com a cooperação, e o re-

lacionamento, são fatores fundamentais para o êxito de um sistema de inovação" numa região 

(Storper, 1998, p.122). Até lá é que parece ser necessária, a construção gradativa de políticas pú-

blicas (Bacelar, 2008) para esse fim, de articulações empresariais, com cooperados e associados, 

novos elementos de conhecimento, com fortes investimentos educacionais, estudo e aperfeiçoa-

mento com mercados, principalmente, na exportação, enfim, a articulação de todos os atores 

constitutivos existentes para a efetivação de um sistema de inovação local em Garanhuns, Per-

nambuco. Daí indaga-se quais fatores geram bloqueios e ou possibilidades para o desenvolvimen-

to do sistema de inovação local em Garanhuns?  

 

 

4.1. Bloqueios e possibilidades para o surgimento de um sistema de inovação na região de 

Garanhuns - Pernambuco.   

                    

          A lógica da consolidação de um sistema local de inovação em região periférica passa pela 

análise dos elementos motivadores de bloqueios e por outros que gerem possibilidades em sua 

"cadeia produtiva" (Albuquerque, 1997, p.242). Tais elementos se consolidam por aspectos quali-

tativos próprios do sistema, embora que haja também a análise em escala quantitativa. Essa análi-

se se consolida a partir da criação de uma matriz de verificação dos componentes de tais variá-

veis, norteando os principais aspectos. As “variáveis são constituídas por fatores: econômico, 

político, social, tecnológico, ambiental, institucional e de comunicação” (Storper, 2003, p.268) e 

são elementos para a análise conjuntural do sistema, onde pode – se considerar a partir destes 
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quais bloqueios e possibilidades se evidencia. No caso específico da tese, foi considerada a análi-

se a partir da amostra da pesquisa, constituída pelo: Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e região 

Serrana de Garanhuns, no tocante ao segmento do leite, nas considerações de inovação em sua 

matriz de bloqueios e possibilidades, conforme quadro abaixo.          

 

Quadro 66. Síntese da Matriz dos Bloqueios e Possibilidades de Inovação do                     Seg-

mento do Leite em Garanhuns/PE – 2008. 

Variável Bloqueios Possibilidades 

Econômica/Financeira 
Mercado consumidor local/ renda 

baixa:  

- Baixa renda do produtor de leite. 

- Baixa renda do consumidor local. 

 

Pequena capacidade inovativa dos 

produtores  

 

 

 

Apoio financeiro aos projetos inovado-

res através de diversos órgãos de fo-

mento. 

Acesso a crédito em geral, inclusive 

comercialização marketing. 

Núcleo de Apoio à formação de pes-

quisa a partir de Centros de Pesquisa 

Públicos e Privados locais. 

Financiamento as empresas com capi-

tal “semente”. 

Política Institucional 
Burocracia excessiva para elabora-

ção de uma política para o segmen-

to. 

Tributação excessiva. 

 

 

Falta de parcerias com incubadoras 

e grupos de pesquisas  

Aprovação da Lei de Inovação no 

Estado de Pernambuco. 

Incentivos fiscais aos produtores ino-

vadores (PRODEPE).  

Articular Projetos com o Laboratório 

do Leite da UFRPE (levantar grupos 

no Lattes). 

 

Social e Territorial 

Grande quantidade pessoas sem 

qualificação (analfabetas e ou sem 

graduação). 

IDH baixo e com pequeno cresci-

mento. 

Falta de estrutura das organizações 

e empresas 

Elaboração de Políticas Estadual de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 

do Leite de Pernambuco. Capacitação 

de mão de obra, com Educação formal 

e de qualidade. 

Possibilidades de Eventos em Redes. 
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Continuação do Quadro 66 

Tecnológico 
Pouca utilização de inovações tec-

nológicas disponíveis. 

 

Pouca pesquisa no segmento.  

 

Demanda por produtos inovadores. 

Aplicação da Norma – IN 51 

 

Melhor estruturação de instalação e 

equipamentos da UFRPE e CEFET na 

região. 

Ambiental Deficiência em tecnologias limpas. 

 

Necessidade de produtos e processos 

em consonância com o desenvolvimen-

to sustentável. 

Comunicação 
Falta de articulação entre órgãos 

ligados a inovação, bem como, dos 

produtores do segmento de leite. 

 

Falta de Divulgação dos resultados 

de pesquisa. 

Realização de associações e cooperati-

vas que funcionem. 

 

Criação de mecanismo de comunicação 

entre produtores/distribuidores. 

Fonte: Autor da tese - 2008 

 
          Observa-se no Quadro 66 acima apresentado, a falta de pesquisa privada e pública para o 

segmento do leite na região objeto da tese o que, corrobora tacitamente, para a ausência de um 

sistema de inovação regional “maduro” (Albuquerque, 1997, p.231). Também, como ficou evi-

dente a ausência de uma interação entre os atores desse sistema de inovação “imaturo” (Albu-

querque, 1997, pp.231), descaracteriza a sua homogeneização, proporcionando uma forte desvin-

culação de informação. Também a falta de financiamentos para projetos formam outro grande 

bloqueio a efetivação do sistema de inovação no segmento do leite e finalmente, a inexistência de 

uma Lei de Inovação no Estado de Pernambuco (SECTMA, 2008), retira toda a possibilidade de 

um “norte” para as estratégias no segmento. Esses fatores parecem ser os elementos basilares e 

balizadores de políticas e ações efetivas para a consolidação de um sistema de inovação regio-

nal/local para o segmento do leite nas regiões objeto da tese (Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e 

região Serrana de Garanhuns) .        

          As caracterizações acima especificadas se consolidam nas questões abertas – colocadas aos 

entrevistados sobre a questão da estrutura do leite na região, e respondidas conforme configura-

ção abaixo: 
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Principais bloqueios: 

1) Falta de uma política de inovação para o setor pecuário; 

2) Inexistência de um foco nas questões da pecuária, como prioridade por parte do governo 

Federal, Estadual e Municipal; 

3) Pouca articulação entre produtores e demais órgãos envolvidos no segmento da pecuária, 

tais como: EMBRAPA, IPA, Ministério da Agricultura, Secretaria de Produção Rural Es-

tadual, Secretaria de Agricultura Municipal, SEBRAE, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, entre outros; 

4) Estruturas de financiamentos bancários com baixos incentivos de captação para o setor 

(dificuldades dos bancos na criação de linha de crédito específica); 

5) Falta de informações técnicas pela inexistência de Escolas Técnicas específicas com cur-

sos técnicos - agropecuários; 

6) Inexistência de articulação dos órgãos governamentais e dos produtores nos problemas da 

pecuária;  

7) Criação de mais Cooperativas e Associações de Pecuária; 

8) Melhores condições de incentivos financeiros, fiscais, materiais e técnicos; 

9) Mão – de – obra com baixa qualificação técnica; 

10) Fatores climáticos, alimentares (especifico da palma forrageira) e genéticos do gado. 

          As questões de respostas abertas, realizadas pelos produtores, refletem a preocupação com 

as questões de articulação e comunicação, fundamentais à estruturação de sistema de inovação 

regional/local e permite identificar, que dentro do meio técnico-científico-informacional, asseve-

rado por Milton Santos, o conjunto de atores envolvidos na região do estudo, carecem fortalecer 

suas relações e permitir uma maior interação para se enfrentar as diversas dificuldades encontra-

das.   

        Condiciona-se a dependência na concretização efetiva de sistema de inovação regional/local 

em Garanhuns e seu entorno, não só aspectos financeiros e econômicos, mas todo um processo de 

interação que proporcione uma visão estratégica da inovação como um dos aspectos fundamen-

tais ao seu desenvolvimento. Na região periférica, na verdade, parece haver “outras prioridades”, 

onde os canais de fazer e impulsionar setores e negócios ainda passa por crivos mais enraizados 

na cultura local. Assim, é muito mais fácil discutir as questões relacionadas ao comércio local, do 

que abordar processos e outras singularidades que um sistema de inovação local requer. Assim, 
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fatores educacionais, tecnológicos e de pesquisas são elementos distantes em muitas dessas dis-

cussões locais, em regiões periféricas, uma vez que há falta desde vontade política até o próprio 

conhecimento efetivo sobre o tema inovador.  

          Dessa forma, parece caracterizar-se na região periférica um posicionamento de que, seus 

atores locais, "evitam" a abordagem do tema inovação e mantem-se a distância, muitas vezes por 

desconhecimento e pelo próprio medo do inovar. Sem dúvida, tais processos de gestão retardam, 

a partir das empresas privadas até as entidades governamentais, o desenvolvimento dos atores 

locais na inovação, aspectos estes que levam a região periférica a um processo de “letargia ao 

desenvolvimento” (Albuquerque, 1997, p.248). Talvez, como assevera Albuquerque, (1997), so-

bre os sistemas imaturos de inovação, essas regiões periféricas estão, ainda, um pouco mais dis-

tantes nesse sentido, porque a própria constituição com os atores para a formação do sistema de 

inovação não são conclusivas. Também, há toda uma carência provocada pela ausência de comu-

nicação, cooperação e parceria, fatores fundamentais para o sucesso da efetivação do sistema de 

inovação local.   

          A região periférica de Garanhuns, portanto, não congrega as condicionantes locais e ou 

regionais a configuração efetiva de um sistema de inovação, para o segmento do leite, utilizado 

como amostra da tese. O que há são “atores” isolados que fazem parte da constituição de um sis-

tema de inovação efetivo (Albuquerque, 1997, p.231), mas que agem isoladamente sem uma ação 

planejada e direcionada, sem a configuração de processos de interação e cooperação, que poderi-

am aventar a possibilidade de, ao menos, a existência de um “sistema de inovação imaturo” (Al-

buquerque, 1997, p.221). Na verdade, a não existência de um sistema de inovação na região de 

Garanhuns, no segmento do leite, dar-se pela ausência de elementos constitutivos de um sistema 

de inovação efetivo (pesquisas e desenvolvimento, por exemplo), bem como pela extrema carên-

cia de ações interativas e cooperativas, fatores estes capazes de fomentar e possibilitar numa es-

cala regional a efetiva implantação e construção de um sistema de inovação regional.      
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Conclusão 

 

           Ao longo deste trabalho se observa qual a situação estrutural do segmento de leite na regi-

ão de Garanhuns – Pernambuco e sua inserção através do uso da inovação tecnológica, que pu-

desse caracterizar um sistema de inovação regional/local a partir dos “atores” existentes, configu-

rando um espaço inovador. Todavia, constatou-se uma forte concentração produtiva na região, 

porém, com pouco uso tecnológico, onde, na dinâmica espacial, a produção leiteira ocorre, basi-

camente, nos mesmos processos rudimentares há décadas. Essa atividade produtiva realizada leva 

a uma situação de bloqueios estruturais que impedem o crescimento, principalmente, dos peque-

nos produtores, levando-os a uma situação de estagnação, mas que, por outro lado, proporciona 

desafios que conduzem a oportunidades inovativas para o segmento numa escala local e regional. 

Fica evidenciado a não existência de um Sistema de Inovação, caracterizado geograficamente, na 

região de estudo, evidenciado pelas diversas lacunas, como a falta de articulação e comunicação 

entre os atores regionais, não investimentos em pequenas empresas produtoras de leite, políticas 

públicas que possibilitem uma maior articulação nos processos de implantação de uma cultura 

inovativa.   

            Os estudiosos da Geografia contemporânea analisam a questão do espaço inovador como 

um “sistema onde os fatores de interação e cooperação determinam o grau de seu desenvolvimen-

to em uma região e ou local” (Lopes, 2002, p.36). Nesse aspecto, para cada bloqueio existente há 

uma oportunidade caracterizada pela necessidade de ampliação e melhoria, gerando o desenvol-

vimento na dinâmica da construção dos bloqueios e possibilidades para o surgimento de um sis-

tema de inovação na região de Garanhuns - Pernambuco. A análise desse contexto é que repre-

senta um forte viés para o desenvolvimento local, particularmente, no processo de inovação e na 

aplicação da inovação tecnológica.  

           O segmento analisado, como lugar de produção leiteira, localizado na região do agreste 

meridional de Pernambuco (regiões da amostra Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca e Região Ser-

rana de Garanhuns), tem suas “raízes imbricadas com as questões de natureza histórica, social, 

política e econômica” (Alcindo Sá, 2006); nesse sentido vale ressaltar que a junção desses fatores 

(históricos, sociais, políticos e econômicos), através de suas relações intersetoriais forma a base 

estrutural e provoca a possibilidade de criação de objetivos entre as questões de inovação e do 

desenvolvimento local, sobre a questão da inovação e do desenvolvimento regional. Os atores 
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governamentais, da iniciativa privada e da sociedade, não podem ser vistos isoladamente na ques-

tão de um Sistema de Inovação Regional/Local, pois, fica uma análise incompleta. Nessa tese a 

busca de mostrar a necessidade dessa interação, ficou caracterizada a questão de que os atores 

constitutivos de um sistema de inovação regional/local em Garanhuns/PE estão desarticulados.           

          Abre-se, portanto, a liberdade de mais se estudar esse tema, diante de tão complexa estrutu-

ra na análise com um foco geográfico nas questões de natureza da inovação. Parece que a melhor 

caracterização que se pode fazer nesse trabalho é que ainda não existe um sistema de inovação 

regional e local caracterizado nas regiões da pesquisa, porém, não é impossível desenvolvê-lo no 

longo prazo, através de políticas privadas e públicas que incentive para esse fim. Talvez este seja 

o maior desafio, uma vez da análise de tal processo se vincula  não só a aspectos econômicos, 

mas também a fatores espaciais que irão possibilitar a geração de condições territoriais de inova-

ção para aquela região.     

          O trabalho desenvolvido numa visão geográfica procurou analisar os “espaços inovativos 

periféricos” na região de Garanhuns/PE, considerando o conceito de arranjo produtivo local, clus-

ters e sistema de inovação regional/local, tendo como foco as características locais para a identi-

ficação ou não da existência de um sistema de inovação regional/local. Nesse sentido, o estudo no 

segmento de leite da região de Garanhuns, na ótica de um sistema de inovação regional/local, 

caracteriza-se como uma ferramenta de análise para o desenvolvimento regional e local, conside-

rando os pontos necessários a caracterização de um sistema de inovação. O uso do segmento do 

leite, foi utilizado nesse estudo, pois, como um produto básico para a saúde humana, é uma ativi-

dade primária no ciclo da produção de uma região e com características intrínsecas definidas, 

como a criação de animais, gestão empresarial, aspectos genéticos, provocando num primeiro 

momento o consumo local para numa segunda escala atingir parâmetros em escala comercial, o 

que ajuda a entender o uso da inovação tecnológica em região periférica, com mais propriedade.  

          Esse viés de pesquisar um sistema de inovação local, a partir, de uma análise da produção 

leiteira da maior bacia do Estado de Pernambuco, permite um aprofundamento maior para enten-

der um sistema de inovação local, uma vez que trata - se de uma atividade cujo grau de comple-

xidade em sua cadeia produtiva exige um melhor e maior esforço de interação para que o sistema 

funcione.  Porém, há uma relação entre a inovação e a indústria no espaço geográfico da produ-

ção de leite na região objeto da pesquisa.  
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           Nesse sentido, na ótica do espaço geográfico da tese, foi o de configurar a relação de uma 

atividade primária, no contexto econômico produtivo que tem vários desafios para se desenvol-

ver, numa sistemática de inovação tecnológica e estrutural, em uma região considerada periférica. 

Essa região apresenta índices econômicos e sociais, que a caracterizam como periférica, eviden-

ciados, na visão conceitual sobre a atividade de conhecimento e aprendizado, carência de políti-

cas de desenvolvimento local, baixo Indíce de Desenvolvimento Humano (IDH); esses fatores 

foram confirmados quando da realização da pesquisa de campo, demonstrando configura – se 

como uma região de baixo índice de desenvolvimento, onde o desconhecimento técnico para a 

grande maioria dos produtores é um “fator inibidor para o seu desenvolvimento, afetando de for-

ma sistemática o desenvolvimento local e regional” (Bitoun, 2005).  

          Então, o estudo buscou verificar quais os mecanismos de interação necessários, numa regi-

ão considerada periférica, de acordo com as especificidades dos lugares de produção, que propor-

cionassem um maior desenvolvimento dessa região, a partir de uma atividade produtiva primária 

e que dessem pistas de como pode - se, se é que é possível, fazer tal desenvolvimento com a in-

serção tecnológica como a alavanca para esse objetivo. A relação da questão da inovação tecno-

lógica com o desenvolvimento local e regional, configura de forma direta se necessita dos atores 

locais de maneira objetiva e planejada para tal fim, na busca de se criar as condições para a estru-

turação de um sistema regional/local de inovação.        

          Todavia, quando se fala na escala produtiva (industrial), os espaços para a criação de gado 

e produção do leite, tornam - se complexos exigindo toda uma estrutura organizacional, com a 

criação de empresa (s), pois, busca-se o lucro. Assim, a escala de produção, a redução de custos, 

os controles e gestão da fazenda, o uso de tecnologia na produção (genética, equipamentos de 

extração do leite etc.), o aprendizado para desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, tor-

na-se elementos indispensáveis nesse cenário, para a perspectiva de um conjunto produtivo ino-

vador e dinâmico, conforme caracterizado na pesquisa de campo realizada (SEBRAE, 2007) de-

monstrando que tais ferramentas de fato devem fazer parte da rotina de uma empresa produção de 

leite para que tenha êxito.  

          Parece que aí resida a deficiência do pequeno produtor, pois, a formação de toda essa estru-

tura requer um foco para resultados muito bem definidos. Esse é um dos sentidos desse trabalho a 

evidência que para o pequeno produtor de leite, há uma reprodução sistemática de deficiências, 

levando-o a um quadro de pobreza endêmica característico na região, mas que permite uma “falsa 



181 

ilusão” de que o negócio é viável. Esses parâmetros do quadro de pobreza endêmica se explicam 

a partir das análises das tabelas de ganhos e custos de produção, conforme Quadros 35 e 36, 

“Rendas, custos e indicadores de resultados financeiros dos entrevistados  que produziram, em 

média, 50 litros de leite/dia e entre 50 até 100 litros de leite/dia em 2007”, respectivamente, nas 

regiões de amostra, apresentando as margens líquidas negativas que estes pequenos produtores 

possuem e que representam aproximadamente 78% da amostra da pesquisa, bem como, represen-

tam aproximadamente o mesmo percentual dos produtores de leite das regiões pesquisadas.   

          Por outro lado, como esse pequeno produtor, numa escala local, tem a tradição de produzir, 

o conhecimento tácito arraigado, o “medo” da inovação seja quanto atitude ou quanto à implanta-

ção de processo tecnológico, torna-se difícil deixar essa atividade, se mantendo assim, pois, “as-

sim sempre foi” (expressão dos produtores locais). Esse parece ser o maior entrave para a implan-

tação de uma consciência de inovação efetiva nessa região periférica para o caso do segmento do 

leite, como “habilidade coletiva para aprendizado e conhecimento” (Storper, 1988, p.117). Carac-

teriza-se por outro lado a necessidade de que esse pequeno produtor precisa de capacitação e de 

inovar a sua atividade, de forma que reúna as condições mínimas de poder competitivo; esse bus-

car conhecimento e aprendizado que o fará apto mesmo numa pequena escala a ter condições de 

promover uma atividade economicamente sadia e de qualidade, fatores estes evidenciados ao 

conhecimento e aprendizado.  

         Na outra ponta da análise estão os grandes produtores (com número reduzido) e os distribu-

idores (representados pelas transnacionais), também, em pequeno número,  

que determinam e influenciam a política de preço e condições de compra do leite dos pequenos 

produtores, através da ação no mercado. A grande empresa transformadora de leite (cadeia produ-

tiva do leite) tem na relação de poder, forte influencia na determinação, por exemplo, do preço do 

leite (arbitra qual será o preço naquela região), bem como, na caracterização de geração de em-

prego e renda, uma vez que tanto pode incentivar uma maior produção ou não.  

           Assim, configura - se um quadro assimétrico na relação produtor e distribuidor, como es-

pecificado na tese, na definição de formação de preço, da falta de inovação tecnológica, e do pró-

prio grau de relacionamento. Evidencia – se, um distanciamento especificado nas circunstancias 

do interesse do segundo (distribuidor) se sobrepondo ao primeiro (produtor), aspectos estes anali-

sados de acordo com os limites e possibilidades à construção do sistema de inovação local em 
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Garanhuns/Pernambuco, que trata da pesquisa de campo realizada junto aos pequenos e médios 

produtores locais e regionais.  

          Nesse sentido, a região objeto da pesquisa, como lugar leiteiro, especificado  sobre as ques-

tões dos bloqueios e possibilidades são evidenciadas, como fatores questionadores à formação de 

um sistema de inovação regional/local, na forma de inquirir a existência ou não desse sistema.   

          Registre-se que esse quadro do produtor parece ser intrínseco, estabelecido há várias déca-

das, como traço geográfico, histórico, e sem um sinal de se requerer mudanças, ao menos na rea-

lidade da área objeto do estudo. 

          Os atores públicos, como “criadores de políticas públicas” (Becker, 1982, p.128) devem ser 

os reguladores e em algumas situações incentivadores a estruturação de um determinado segmen-

to, nesse caso, representado pelo segmento do leite e da própria formação do sistema de inovação 

regional/local. Assim, não obstante a presença na área da pesquisa, desde estruturas educacionais 

até órgãos de pesquisa de campo, parece haver certa “apatia proposital” no trato dos problemas 

do segmento em evidencia, demonstrados através de uma grande falta de articulação, cooperação 

e parceria entre si e os outros atores do processo. Não obstante, trabalhos locais específicos, co-

mo o estudo para o combate da “cochonilia” (realizado pela EMBRAPA/IPA e outros) que atinge 

a palma, alimento vital para o gado regional, não se observa uma forte intenção de melhoria efe-

tiva da produção regional de leite, com programas de incentivo que possam aventar ações de ino-

vações no segmento produzindo melhores resultados.  

          Também, por conta das grandes somas gastas no meio leiteiro de Garanhuns e região, por 

estes órgãos governamentais, representados por SEBRAE, Secretarias Estaduais e até Ministérios 

dos órgãos federais, parece haver um “incentivo” para que o posicionamento da pequena empresa 

nesse cenário seja sempre “pequena empresa”, sem perspectivas, ou inovações que possam pro-

duzir novos e melhores resultados. O preço do leite, por exemplo, é regulado pelas grandes cor-

porações que atuam no mercado e que por comprarem em larga escala, “determinam” que o pe-

queno produtor não tendo como escoar a sua produção fique reféns de configurações de preços 

definidas por estes, o que no longo prazo irá refletir na quebra desse produtor e o que é pior o 

estabelecimento de um quadro de pobreza endêmica no setor e na região.            

          Todavia, a moderna visão de um sistema de inovação regional e ou local, requer que o ator 

empresa busque as alternativas pertinentes a procura de novos meios de relacionamento e dinâ-

mica, que provoquem a "busca da inovação como ferramenta" (Lopes, 2002, p.57). Esse ator de-
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ve buscar criar condições e novas formas de atuação no desenvolvimento de oportunidades, esti-

mulado aos demais atores, setor público, fornecedores, compradores, mão de obra etc., a posição 

da inovação como ferramenta de desenvolvimento local. Esse processo de inovação se dará, na 

consecução desses atores, numa mesma diretriz e foco de atuação; trata-se de um processo onde a 

interação, a cooperação e o conhecimento associado ao aprendizado  podem produzir os meca-

nismos necessários ao desenvolvimento local.  

           No caso do leite na região pesquisada, não apenas elementos empresariais devem buscar e 

procurar evidências para a implementação de uma sistematização de um processo inovador, uma 

vez que a região é considerada periférica; todos os atores locais necessitam realizar processos de 

interação e cooperação que permitam um maior desenvolvimento do setor, onde se caracteriza a 

inserção tecnológica como um fator endógeno ao desenvolvimento de regiões periféricas, bem 

como, o que deve constituir esse sistema de inovação. Pelo contrário, basta haver uma estagnação 

efetivada nas ações inovativas, onde a busca pelo novo torne-se um problema e não solução. Pro-

duz-se e vende-se leite no mesmo processo de décadas, sem considerar os processos de inovação 

e desenvolvimento do próprio setor. Logicamente as evidências da pesquisa de campo realizada, 

caracterizam uma efetiva ação de produção ainda rudimentar, porém, contínua de uma atividade, 

que pouco ou nada utiliza de processo de inovação tecnológica.  

          Assim, a própria caracterização estrutural para a efetivação de um sistema de inovação 

regional e local fica desarticulada. Pois, não obstante a existência dos atores que constituem um 

sistema de inovação, como universidades, órgãos públicos incentivadores de pesquisa e desen-

volvimento e a massa empresarial local, não há uma comunicação e interação entre eles para a 

consagração de uma cooperação efetiva e exitosa, na concretização do sistema de inovação regi-

onal/local em Garanhuns. Diante desses aspectos, pode-se caracterizar o atual sistema de inova-

ção local de Garanhuns/PE como um "caráter embrionário" (Albuquerque, 1997, p.253) - caracte-

rizado ainda pela falta nos elementos empresariais, governamentais e de universidades de estrutu-

ras de pesquisas, investimentos e inovações) diante da falta de uma atuação de forma interativa 

na busca de soluções para as deficiências e bloqueios do sistema. Essas deficiências adicionadas à 

falta de capacitação técnica, novas habilidades e conhecimentos específicos para alguns segmen-

tos, como o exemplificado na pesquisa (caso do leite na região), denota o grau ainda rudimentar 

para a estruturação de um sistema de inovação regional/local em Garanhuns - Pernambuco. 
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           O caso da bacia leiteira de Garanhuns, especificado ao longo da tese, serve para a reflexão 

de como uma atividade econômica básica, que não aplica inovação, perde ao longo do tempo sua 

capacidade produtiva, condições para a competitividade, engessamento do setor, e o pior gera 

pobreza de características endêmicas. Denota também, que as regiões periféricas têm sua base 

estrutural em “sistemas imaturos de inovação”, como assevera Albuquerque (1997), e ou embrio-

nários, caracterizando que onde apenas existem alguns elementos constitutivos de um sistema de 

inovação regional/local, estes ficam incompletos, gerando problemas de inter-relação dos “ato-

res” regionais e locais desse sistema (agentes do governo, iniciativa privada e segmentos envol-

vidos) e que dada a essa carência, via de regra, não permite o desenvolvimento.  

          Especificamente, conclui-se nessa tese que elementos de ordem territorial, represen-

tados pelos atores de um sistema de inovação imaturo e ou embrionário, caracterizado em 

região periférica, bloqueiam o desenvolvimento local. Então, a não existência de configuração 

de um sistema de inovação regional/local em Garanhuns/Pernambuco, não obstante a caracteriza-

ção de atores que compõem um sistema de inovação são evidências de fatores assimétricos que 

norteiam as relações locais, principalmente, no tocante a produção de leite, objeto do estudo e 

que configura uma das principais atividades que envolvem aspectos da herança cultural, econô-

mica e social se condicionando numa base endógena de produção.  A “região serve para a regi-

ão”, isto é, existe uma ação de concentração da escala produtiva regional, sem a existência de 

instrumentos inovativos, que possibilite um aumento da produtividade e melhora das condições, 

sócio - espaciais. Se configurando um quadro de baixo aprendizado e conhecimento, principal-

mente, em atividades como foi a do objeto de estudo, uma vez que como atividade econômica 

básica, requerer técnicos capacitados, para a melhoria da qualidade do produto, e melhor compe-

titividade.  

          Merece, assim, uma reflexão singular, a importância da inovação como forma de aprendi-

zado, geração de conhecimento e melhoria de resultados, fatores cruciais, no cenário global em 

que países como Brasil, no novo quadro espacial constituído se efetiva. Por outro lado, a inova-

ção também pode proporcionar as regiões periféricas, em franca dificuldades econômicas e soci-

ais, a busca de novas oportunidades, fazendo com que descortine - se novos horizontes e potenci-

alidades para o fortalecimento de pessoas e empresas nessas regiões, ajudando a dirimir as ques-

tões assimétricas existentes e configuradas no quadro das regiões mais pobres.        
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 Anexos 

 

Anexo 1 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO SÓCIO – PRODUTIVO DAS EM-

PRESAS PRODUTORAS E OU DISTRIBUIDORAS DE LEITE NO AGRES-

TE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - REGIÃO DE GARANHUNS – SE-

BRAE E AUTOR DA TESE.  

Informações para a Tese de Doutorado de Erice Bezerra Correia 

Período de março a abril de 2008                                                                                         

Garanhuns/PE – Março de 2008 

 

 

1. Dados da região em estudo: (PARA SER PREENCHIDO PELO PES-

QUISADOR) 

Município (                                   )  População (                         ) Escolaridade (                   

) 

IDH (                    )  Nº de Empresas Produtoras/Distribuidoras da Região (               )  

 

2. Identificação da Empresa:  

Nome (                                                                           )      Atividade desde (          ) 

Idade (    ) 

Endereço (                                                                                                                     ) 

Principal sócio (                                                                                                             )    

Nível de Escolaridade (          ) Curso Superior – Qual (                                           ) 

Onde se formou (                                                           ) 

Situação: (   ) Produtor     Há quanto tempo (   )     (   ) Distribuidor    Há quanto tem-

po  (    ) 

Principal produto 

(s)________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
3. Aspectos Produtivos da Empresa: 

Área em hectares (            )   Tipo: Pastagens (   )  Palma Forrageira (   )  Cana – de – 

açúcar ( ) Capineiras  ( )   Outras  ( )    Especifi-

que:__________________________________________________________  

Número de animais (                            ) 

Capacidade de Produção/Mês (                               ) 

Número de vacas ordenhadas mês (               ) 

Produtividade do último ano (                     ) 

Número de funcionários (                    ) 

Nível de escolaridade dos funcionários –  

Analfabeto (   ) Primário – 1º Grau Completo (  ) 1º Grau Incompleto (  ) 

Médio – 2º Grau Completo (  ) 2º Grau Incompleto (   )  Superior Completo (   ) Su-

perior Incompleto (  )  Pós- graduação – Especialização (  ) Mestrado (  )  Doutorado 

(   ) 

Nível médio dos salários (                                   ) 

Situação dos trabalhadores: carteira assinada (   )  contrato de trabalho (   )  Outros(  ) 

Especifique: _________________________________________________________  

 

4. Aspectos Financeiros:  

Faturamento Mensal (                        ) 

Custos e Despesas Mensais (                          ) Especifique: 

____________________________________________________________________ 

Custos do último ano R$/animal (                 )   Especifique: 

____________________________________________________________________   

Investimentos do último ano R$/animal (                      )   

Terra (                  )   Benfeitorias (                  )   Máquinas  (                   ) 

Preço médio praticado – R$ ______/litro – último ano, R$ _______ – 5 anos antes, 

R$ _______ – 10 anos antes, R$ ________    

Custo com transporte – Diário (             )  Semanal (               )  Mensal (            ) 

Impostos (                  )   Especifique: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



 
5. Aspectos de Mercado: 

Quantidade de clientes (                  ) 

Principais Município do(s) cliente(s)                                                                                        

____________________________________________________________________      

Vende para Associação/ Cooperativa – S (  )  N (  )  Se sim, qual o volume (            )      

Faz a entrega diária de leite - S (    )  N (    ) Qual a quantidade (               ) 

Possui quantos fornecedores ( ) Cite-os por área: 

____________________________________________________________________ 

Localização e segmento econômico dos fornecedores  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Sabe quanto detém do mercado – S (    )     N (     )  Se sim, qual o percentual ____%     

Realiza alguma propaganda S (     )     N  (     ) 

Faz parcerias com outros produtores/distribuidores fora do seu município – S (   )  N 

(   ) 

Se sim com que objetivo (s) 

__________________________________________________ 

Possui transporte refrigerado – Sim ( )  Não ( ) – Se sim que tipo: 

____________________________________________________________________   

Destino da Produção do Leite: Leite vendido  (    ) Leite auto - consumo  (   ) Lacti-

cínios vendidos (    )  Outros   (     )  Especifique: 

____________________________________________________________________ 

 

6. Aspectos de Inovação/Inovação Tecnológica:  

Possui processo de ordenha sem ser manual – S (   )   N (   )   Se sim, de que tipo: 

____________________________________________________________________ 

 

Tempo gasto para a ordenha: Até 1 h (  )  De 1 a 2 h (  )  De 2 a 3 h (  )  De 3 a 4 h ( ) 

Mais de 4 h (   )     

 

Possui energia elétrica:    Sim   (   )        Não   (   )    

 



 
Existe bom acesso de estrada para a propriedade rural: Ano todo (   )    Parte do ano  

(  )  

Não permite (  ) 

 

Possui computadores – S (  )  N  (   )  Se sim, quantos: ________________________ 

 

Faz registro de dados da sua empresa em computadores – S (  )  N (   )   De que tipo? 

Especifique: 

___________________________________________________________________  

 

Há software específico para a Gestão da Propriedade – S (   )   N  (   )  Se sim, que 

tipo:  

___________________________________________________________________ 

 

Realiza treinamentos com seus colaboradores – S (  )  N  (  )  Se sim, que tipo: 

____________________________________________________________________ 

 

Fonte(s) de informação obtida: Vizinho (  ) Indústria Láctea  (  )  IPA  (   )  SEBRAE  

( )  Jornais ( )  Revistas  ( )   Outros   ( )   Especifique:  

____________________________________________________________________ 

 

Qual o período: mensal (    )  bimensal (    )  trimestral (    )  semestral (    )  anual (   ) 

 

Faz controle de “pragas” – ação preventiva – S ( )N ( )  Co-

mo:______________________________________________________________ 

 

Adquiriu máquinas novas no último ano – S (     )  N (     ) – Quais 

____________________________________________________________________ 

 

Recebe apoio de entidades governamentais – S (      )   N (       ) – Quais 

____________________________________________________________________ 

 



 
Participa de alguma Associação/Cooperativa – S (       )   N (       ) – Cite –as 

____________________________________________________________________ 

 

Usa transporte resfriado: Sim (     )    Não  (     )   

 

Número de dias para o leite ser enviado ao lacticínio: Todos os dia (      )     De 2 em 

2 dias (     )    Mais que de 2 em dois dias  (     )  

 

Tem avaliação de Qualidade: Sim  (     )  Não  (     )   Recebe relatório s/qualidade:  

Sim  (    )       Não  (    ) 

 

Possui Metas: Produção  (    )   Produtividade  (    )   Receitas  (      )   Despesas  (     )    

 

Participa de reuniões com outros produtores/distribuidores – S (    )   N (    )  - Em  

 

que período – semanalmente (     ) mensalmente (     )  anualmente (      )   

eventualmente (      ) 

 

O que espera do produtor/distribuidor – especifique - 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Cite alguns “bloqueios” que considera à elevação de sua produtividade 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Especifique as principais dificuldades para introduzir inovações 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Que canais são utilizados para obter informações sobre o mercado: 

Mídia escrita (  )   Reuniões de associações (  ) Reuniões informais com outros pro-

dutores/distribuidores (  ) Órgãos de pesquisa (EMBRAPA/IPA/SEBRAE) (  ) Ou-



 
tros 

____________________________________________________________________ 

   

Precisa receber informações: Planejamento de Empresa Rural (    ) Custos de Produ-

ção  

(     )  Mercado do Leite  (    )  Alimentação do Rebanho  (     )   Outros  (      ) Especi-

fique: 

____________________________________________________________________ 

    

Especifique como se dá sua relação com o distribuidor no dia a dia 

Reuniões (   ) Recebe visitas (   ) Faz visitas (   ) Por telefone (    ) Pó meio informá-

tico (   ) 

Na hora da captação do produto (   ) Outros 

____________________________________________________________________  

 

Numa escala de 0 a 10 qual o grau de IMPORTÂNCIA: 

Educação (         )    Uso de novas técnicas (         )  Pesquisa Diversas (         )  

Conhecimento do Negócio (       ) Relação com Universidades (         ) Relação com o 

SEBRAE (        )  Relação com a EMBRAPA (        ) Relação com o IPA (       ) Re-

lação com a Secretaria de Agricultura do Estado (        ) Relação com a Secretaria de 

Agricultura do Município (      )  

 

Na sua, opinião, quais os principais problemas com a Cadeia Produtiva 

____________________________________________________________________ 

 

O que espera das políticas públicas – novas opções (    )  continuidade de ações atu-

ais (     ) 

Incentivos financeiros/fiscais/materiais/técnicos ( )  – Descreva 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Obrigado, pela sua atenção e contribuição!!!!!! 



 
Anexo 2 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM ESPECIALISTA 

 

Questionário de entrevista realizada com o Profº Drº Severino Benone, Coordenador 

do Curso de Zootecnia e Coordenador do Laboratório do Leite da Universidade Fe-

deral Rural de Pernambuco – UFRPE. 

 

A referida entrevista foi realizada no dia 05/08/2008, nas dependências do Curso de 

Zootecnia da UFRPE, com início às 10: 30 mim e término às 11: 40 min, conforme 

gravação em anexo. 

  

Questões: 

 

1. Como o senhor identifica a questão da inovação tecnológica na produção do 

leite na Bacia Leiteira de Garanhuns/PE? 

2. O senhor considera que a baixa produtividade do leite na região de Gra-

nhuns/PE é fruto de que aspectos? 

3. O pequeno produtor inova? 

4. E sobre a qualidade do leite, quais os aspectos que o senhor destaca positi-

vamente e negativamente? 

5. Que bloqueios e possibilidades o senhor identifica na questão da produção e 

comercialização do leite na bacia leiteira de Garanhuns? 

6. Qual o papel, em sua opinião, da UFRPE na questão do leite na região de Ga-

ranhuns/PE?   O que tem sido realizado? Tem apoios? 

7. O senhor é um dos responsáveis para a instalação do Laboratório do Leite em 

Pernambuco, instalado na UFRPE, fale um pouco desse projeto? 

8. Por que o nosso produtor de leite é resistente a mudança, principalmente os 

de pequeno porte? 

9. Por que inovar tecnologicamente é preciso? 

 

Obrigado pela sua colaboração! 



 
Anexo 3    

 

COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FAZENDAS PRODUTORAS DE LEI-

TE DAS REGIÕES DO VALE DO IPANEMA, VALE DO IPOJUCA E REGI-

ÃO SERRANA DE GARANHUNS. 

 

ALGUNS PRODUTORES/ FAZENDAS PESQUISADAS: 

 

1.Indústria de Laticínio Leta Ltda. 

Produtos: leite e derivados 

Responsável: José Aparecido Cordeiro 

Endereço: Av. Projetada, 20 – Parque Industrial – Bom Conselho – PE 

2.COOPLAN – Cooperativa dos Produtores de Leite do Agreste Meridional 

Produtos: queijo, iogurtes e manteiga 

Endereço: Av. Rui Barbosa, 626 – sala 11 – Heliópolis – Garanhuns – PE 

3.Laticínio Magia do Leite 

Produtos: leite e derivados 

Responsável: Lula Dantas 

Endereço: Fazenda São Paulo – Buíque – PE 

4.Laticínio Primavera 

Produtos: leite e derivados 

Responsável: Marttony Almeida 

Endereço: Fazenda Primavera – São Bento do Una – PE 

5.Laticínio Ramos 

Produtos: leite e derivados 

Responsável: Laudivan G. de Melo Marinho 

Endereço: Rua 3, 65 - Loteamento Lenita Cintra – São Bento do Una – PE 

6.Laticínio São Bento 

Produtos: leite e derivados 

Responsável: Erinaldo Pontes 

Endereço: Rua Santa Cruz, 6 – quadra B – Loteamento Federalino Lemos – São Bento do 

Una – PE 

7.Santa Teresa 

Produtos: leite e derivados 

Responsável: Geraldo Macedo 



 
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 680 – São Bento do Una – PE 

Fazendas de Pequeno Porte: 

 

Localidade de Caldeirão – Fazenda do Srº Gabriel, Fazenda do Srº Petronilo e Fazenda do 

Srº Sérgio Elídio. 

Localidade de Cascavel – Fazenda do Srº Carlos. 

Localidade de Roçadinho – Fazenda do Srº Flévio Monteiro, Fazendo do Srº Francisnaldo e 

Fazenda do Srº Luis Artur. 

Localidade de Bom Jesus – Fazenda da Srª Margarida. 

Localidade de Pau Ferro – Fazenda do Srº Albério e Fazenda do Srº Edésio. 

Localidade da Baixa Verde – Fazenda do Srº Gesidésio e Fazenda do Srº Gilberto. 

Localidade de Covas – Fazenda do Srº Carlos Alberto. 

Localidade de Cantinho – Fazenda do Srº Sérgio Macedo. 

Localidade de Estrela – Fazenda do Srº Carlos Alberto e Fazenda do Srº Nerivaldo. 

Localidade de Jurema – Fazenda do Srº Josafá. 

Localidade de Bom Destino – Fazenda do Srº Laércio e Fazenda do Srº Josivaldo. 

Localidade de Lagoa do Tanque – Fazenda do Srº Aluísio. 

Localidade de Bom Conselho – Fazendas dos senhores Breno Alapenha, Bruno Alapenha, 

Amon Amaral, Jurandir Galdino, José Afonso, Fabrício Lucena, Arnaldo Amaral, 

Judith Valéria Lira, Genival Alemida, Fábio Henrique, Marcos Antônio, Rodolfo T. 

Costa e Roberto Carlos Ferro.       

 

As fotos a seguir caracterizam as diversas fazendas com suas estruturas próprias e 

específicas. São construções de vacarias com especificidades de uma região periféri-

ca, onde o foco é a sobrevivência do animal, e forte carência de processos inovativos 

tecnológicos aplicáveis. Nesse sentido, as pequenas vacarias da região de Gara-

nhuns/Pernambuco, apresentam baixo número de rebanho, problemas para a alimen-

tação do gado (apesar da região não enfrentar forte estiagem) com a presença de pra-

gas na palma e de outros ingredientes; assim, o setor é carente de novas tecnologias 

(como exemplo a foto nº 4) com o uso de ordenha eletrônica, existente em apenas 

duas empresas pesquisadas. Destaca-se também, no tocante a inovação tecnológica, a 

carência da questão da melhoria genética, existente apenas entre 3 a 5% das proprie-

dades pesquisadas que fazem algum tipo de ação nesse sentido; assim, há baixa re-

novação do plantel, acarretando um quadro de baixa produção e produtividade na 



 
produção leiteira. O número de animais por fazenda é muito baixo, girando em torno 

de 5 a 7 animais por propriedade, dificultando mais uma vez a produção de leite. 

Métodos de confinamento dos animais, via de regra são em espaços abertos, com 

pouca ou nenhuma proteção as intempéries, o que leva a problemas sanitários do 

rebanho; registra-se também sério problema de controle de pragas, apesar da aplica-

ção de vacinas, via de regra outros tipos de pragas atacam os animais; armazenamen-

to do leite torna-se um dos maiores obstáculos para o pequeno produtor, pois, as 

condições de resfriamento do produto são de difícil controle, uma vez da ausência de 

recipientes inadequados para a conservação na baixa temperatura dos mesmos, dessa 

forma, o produto tem que ser recolhido diariamente; também, destacam-se as ques-

tões logísticas, não obstante razoáveis estradas para escoamento da produção, a qua-

lidade do produto é afetada pela necessidade de recolhimento diário do leite, o que 

não é possível, em virtude da complexa operação logística que tal procedimento re-

quer, tendo-se assim, que as vacarias juntar a sua produção de dois a três dias, o que 

provoca uma baixa da qualidade do produto, pelas desfavoráveis condições de arma-

zenamento (falta de estrutura de câmaras frias). Finalmente, a baixa experiência de 

gestão dos fazendeiros, com sistemas de controle, avaliação de produção, uso de 

ferramentas organizacionais, que possibilitem mais informações e conseqüente a-

prendizado, melhorando o aspecto competitivo do produto, uma vez, como por e-

xemplo, que a maioria das empresas transformadoras do leite (produtoras de queijo, 

iorgutes etc.), as de médio e pequeno porte, não consegue o selo do CIF, exigência 

para a ação de venda interestadual. Dessa forma, as fotos abaixo retratam um pouco 

desse quadro real que vive os pequenos e médios produtos de leite da região de Ga-

ranhuns/Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fotos de parte da Região de Pesquisa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


