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Introdução

A produção total de leite no Brasil vem crescendo 
nos últimos anos. Em 1980, foram produzidos 11,2 
bilhões de litros. Já em 2007, a produção aumentou 
para 26,1 bilhões de litros, gerando uma receita de 
aproximadamente 6,25 bilhões de dólares. No setor 
primário, a produção de leite envolveu cerca de 5 
milhões de pessoas, incluindo os 1,3 milhões de 
produtores de leite. [1]

O estado de Pernambuco também acompanhou 
essa fase de crescimento, passando de 0,313 bilhões de 
litros em 1990 para 0,747 bilhões de litros em 2007.
[2]

Na região do Agreste Meridional de Pernambuco, 
encontra-se o município de Garanhuns. Sendo 
historicamente uma região produtora de leite, os
excedentes gerados por ela contribuem para o 
abastecimento de todas as mesorregiões do estado.

A atividade leiteira no município de Garanhuns é 
responsável pela captação de cerca de 70% da 
produção da bacia leiteira pernambucana, formando,
assim, um eixo importante de produção e distribuição 
de leite para o Norte/Nordeste.

Uma característica da produção leiteira no Brasil 
é predominância de pequenas e médias propriedades 
com agricultura familiar, nas quais essa atividade, 
geralmente, é a principal fonte de renda.

Outra característica é a dualidade tecnológica, 
visto que convivem, lado a lado, produtores que 
utilizam alta tecnologia e alcançam elevados índices de 
produtividade com outros tradicionais, que empregam 
baixo nível tecnológico e alcançam pequenos índices 
de produtividade.

Atualmente, com o mercado cada vez mais 
globalizado e competitivo, a administração da 
propriedade ganha cada vez mais importância, pois 
uma propriedade bem administrada pode reduzir os 
custos e aumentar os lucros.

Diante da relevância da bacia leiteira de 
Garanhuns e da importância de uma boa administração 
das propriedades rurais, este trabalho visa diagnosticar 

como é realizada a administração das propriedades 
leiteiras do município de Garanhuns.

A partir dessa identificação, pretendemos realizar 
ações pontuais para orientar os produtores em relação 
aos problemas apresentados na administração das 
propriedades que trabalham com pecuária leiteira no 
município.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada através da aplicação de 
37 questionários em diferentes microrregiões do 
município de Garanhuns. Os questionários foram 
aplicados no primeiro semestre de 2007.

Para obter maior representatividade em relação ao 
universo de produtores, a amostra foi estratificada 
segundo dois critérios que se completaram: quantidade 
produzida de leite e número de produtores.

A estratificação de acordo com a produção de 
leite foi a seguinte: a) < 20 litros/dia; b) 21-49
litros/dia; c) 50-99 litros/dia; d) 100-149 litros/dia; e)
150-199 litros/dia; f) 200-299 litros/dia; e g) > 300
litros/dia.

Aspectos de produção, administração da 
propriedade, condições das instalações, características 
de manejo, utilização de boas práticas de produção, 
refrigeração do leite e outros aspectos, como 
instalações e equipamentos de ordenha foram 
levantados através dos questionários aplicados aos 
produtores.

No entanto, nesse trabalho vamos nos ater apenas 
aos aspectos relacionados à administração das 
propriedades leiteiras.

Após a aplicação dos questionários, os resultados 
foram tabulados em Programa Excel®, para cálculos 
das freqüências absolutas e relativas.

Resultados e Discussão

A idade média dos produtores entrevistados é de 
48 anos de idade e a escolaridade média é de 3,2 anos. 
Um fato interessante é que a escolaridade aumenta à 
medida que aumentam os estratos de produção. Os 



produtores com produção de mais de 200 litros/dia têm 
6,5 anos de escolaridade, diferença que se reflete no 
nível de conhecimento do produtor sobre a atividade 
leiteira.

Em média, os produtores entrevistados têm 22,4 
anos de experiência na atividade leiteira. Quanto à 
origem do produtor, predominam o do próprio 
município, 80% dos entrevistados. 16,7 % declaram ser 
de outros municípios de Pernambuco e apenas 3,7% 
são oriundos de outros estados.

É importante salientar que os produtores que 
produzem menos de 20 litros/dia não apresentam à 
atividade leiteira como principal fonte de renda. Nessas 
propriedades, a principal fonte de renda é a agricultura 
ou aposentadoria.

Quanto à administração da propriedade, 
observarmos que a maior parte delas utiliza a mão-de-
obra familiar (64,9%). Apenas 35,1% utilizam mão-de-
obra contratada (Tabela 01). Nas propriedades que 
produzem menos de 200 litros de leite/dia, 85,7% da
atividade leiteira é conduzida pela família. Já nas 
propriedades que produzem mais de 200 litros de 
leite/dia, a utilização da mão-de-obra é 100% 
contratada.

A administração dos recursos oriundos da 
produção de leite é realizada pelo proprietário em 
67,5% das propriedades. Já em 18,9% das propriedades 
a administração dos recursos é realizada pelo 
proprietário e pela sua família (Tabela 02). Portanto, 
observamos uma administração tipicamente familiar e 
poucos são os casos em que a administração é realizada 
por um administrador contratado, apenas 13,6% dos 
entrevistados.

Nas propriedades que produzem abaixo de 200
litros de leite/dia, a administração dos recursos é 
realizada somente pelo proprietário e pela sua família. 
Já nas propriedades com produção acima de 200 litros 
de leite/dia, a administração é realizada,
principalmente, por um responsável contratado (Tabela 
02).

O controle zootécnico é uma técnica de 
gerenciamento utilizada na propriedade leiteira, em que 
o produtor faz anotações sobre a vida produtiva 
(controle leiteiro) e reprodutiva (controle reprodutivo)
de cada animal da propriedade. Os indicadores de 
desempenho zootécnico obtidos são fundamentais para 
a tomada de decisões do produtor de leite, visando à 
eficiência e produtividade da atividade leiteira.

Na pesquisa, foi observado que aproximadamente 
59,4% das propriedades não fazem nenhum tipo de 
anotação zootécnica (Tabela 03). Nenhuma das 
propriedades entrevistadas com produção de até 20 
litros/dia faz qualquer tipo de anotação. Já 90% das 
propriedades com produção entre 21 a 49 litros de 

leite/dia não fazem qualquer controle zootécnico.
Conforme podemos observar na Tabela 03, os 

registros zootécnicos mais freqüentes foram a data de 
cobertura ou inseminação artificial (37,8%) e de
nascimento dos bezerros (35,1%). Embora 
recomendado pelos técnicos, apenas 27% dos 
entrevistados fazem o controle leiteiro. O controle 
leiteiro é uma ferramenta importante na seleção das 
vacas que devem permanecer no rebanho e as que 
devem ser descartadas.

Em relação às anotações de custos e receitas, os 
dados retratam um quadro preocupante, pois a maioria 
dos produtores não tem controle das receitas e despesas
com o gado de leite (70,3%), o que dificulta as ações 
de planejamento e as avaliações dos resultados.

Conclusão
A pesquisa identificou que a maior parte dos 

produtores de leite do município de Garanhuns 
administra a propriedade leiteira com a ajuda da 
família. Porém, a administração é realizada, na maior 
parte das propriedades, sem qualquer tipo de técnica de 
gerenciamento, ou seja, não fazem controle zootécnico
e anotações de custos e receitas.

Dessa forma, é preciso um trabalho de 
conscientização dos produtores sobre a importância de 
se fazer anotações de custos e receitas da atividade 
leiteira, bem como as vantagens de ser realizar o 
controle zootécnico.

O controle dos custos e receitas, juntamente, com 
as anotações zootécnicas ajudarão os produtores a
identificar os gargalos da atividade. Além de ser 
fundamental para o processo de tomada de decisão do 
produtor de leite, visando um aumento da eficiência e 
da produtividade da atividade leiteira.
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Tabela 1 – Valor absoluto e freqüência dos entrevistados que adotam mão-de-obra familiar e mão-de-obra contratada, segundo 
estrado de produção em 2007.

Mão-de-obra Familiar Mão-de-Obra ContratadaEstratos produção 
(leite/dia) N° % N° %

Até 20 3 75,0 1 25,0

21 – 49 9 90,0 1 10,0

50 – 99 7 87,5 1 12,5

100 – 150 4 100,0 0 0

151-199 1 50,0 1 50,0

200 – 299 0 0 4 100,0

maior 300 0 0 5 100,0

Total 24 64,9 13 35,1
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2 – Valor absoluto e freqüência de quem fazia a administração da produção de leite, segundo estrato de produção, em 2007

Apenas o 
proprietário

Proprietário e família
Adm. contratado e 

proprietárioEstratos produção (leite/dia)

N0 % N % N %

Ate 20 3 75,0 1 25 0 0

21 – 49 8 88,8 1 11,2 0 0

50 – 99 5 62,5 3 37,5 0 0

100 – 150 4 100,0 0 0 0 0

151-199 2 100,0 0 0 0 0

200 – 299 2 40,0 2 40,0 1 20,0

maior 300 1 20,0 0 0 4 80,0

Total 25 67,5 7 18,9 5 13,6
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 3 – Valor absoluto e freqüência de controles escritos, segundo estratos de produção, em 2007

Não faz anotações
Intervalo entre 

partos

Data de 
nascimento de 

bezerro

Data da 
cobertura ou 

I.A.
Controle leiteiro

Anotações de 
despesas e 

receitas

Estratos 
produção 
(leite/dia)

N % N % N % N % N % N %

Ate 20 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 – 49 9 90 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10

50 – 99 3 37,5 4 50 4 50 4 50 3 37,5 3 37,5

100 - 150 1 25 1 25 3 75 2 50 2 50 2 50

151-199 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

200 - 299 3 60 0 0 0 0 2 40 0 0 1 20

maior 300 1 20 3 60 4 80 4 80 3 60 3 60

Total 22 59,4 10 27,0 13 35,1 14 37,8 10 27,0 11 29,7

Fonte: Dados da pesquisa


