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RESUMO 
 

Produtividade, custo e lucro na produção de leite no Brasil 

 
 O contínuo aumento na produção leiteira, associado à diminuição no número de 

produtores na atividade, acaba por levantar um questionamento no tocante à produtividade. 

Afinal, quais os fatores socioeconômicos que podem estar afetando esta produtividade? A fim de 

investigar mais sobre o assunto, o presente trabalho analisou o comportamento das funções de 

produtividade, de custo e de lucro. Além das variáveis econômicas propriamente ditas – como 

escala de produção, nível e tipo de tecnologia, essas funções incluíram algumas especificidades 

do produtor – como escolaridade, idade, experiência, domicilio etc. Para sintetizar tais 

especificidades, utilizou-se o método dos componentes principais da análise fatorial. Em seguida, 

os fatores obtidos foram incorporados nos modelos de lucro, custo e da produtividade. As 

variáveis econômicas tiveram efeito predominante sobre a produtividade. Observaram-se ganhos 

moderados de escala, que reduzem os custos e aumentam os lucros. Dessa forma, há uma 

tendência moderada de longo prazo de expansão de volume produzido em maiores propriedades, 

ficando os pequenos produtores em desvantagem competitiva. A permanência desses produtores 

na atividade dependerá da capacitação que venham a receber, o que costuma ser oferecido por 

cooperativas e laticínios. Esse treinamento deveria ser estendido também aos filhos. 

Investimentos nesse sentido trariam ganhos na receita e um impacto social positivo por reter o 

jovem no campo e/ou prepará-lo para que, em melhores condições, busque outras formas de 

ocupação nas áreas urbanas.    
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ABSTRACT 

Productivity, cost and profit in the milk production in Brazil 
 

 The continuous growth of the milk production along with the reduction of the number of 

producers raises questions concerning productivity. What factors might be affecting  

productivity?   This work aimed to analyze the effects of economic variables on the cost, the 

profit and the milk productivity functions. In addition some specificities of the farmer – such as 

age, experience etc. - were considered in those functions. The method of principal components of 

the factorial analysis was used to group the specificity variables in factors that later entered the 

models of profit, cost and the productivity. As for the economic variables, they are the main 

variables that affect the productivity. Moderate increasing returns to scale were observed. 

Therefore there is a tendency in the long run of increasing production in large farms. The 

permanence of small producers in the activity will depend on the training they will receive, which 

is usually offered by cooperatives and some milk companies. It is essential that this training also 

be extended to their children. Investments in this direction would bring gains in income either by 

enhancing farm productivity or by improving the chances of success in urban activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetiva investigar se existem e quais seriam os fatores 

socioeconômicos que influenciam a produtividade de leite em seis estados: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Espera-se medir se determinadas 

variáveis sugeridas pela literatura especializada, tais como idade, experiência, escolaridade, têm 

efeito positivo ou negativo sobre a produtividade das fazendas leiteiras. Ganhos de produtividade 

são considerados essenciais para a permanência do produtor na atividade em decorrência da 

globalização, da concentração dos mercados e das mudanças tecnológicas havidas na última 

década. 

A importância deste trabalho explica-se pela expressiva redução do número de 

produtores de leite no Brasil1. Desde a implantação do Plano Real, em julho de 1994, nota-se a 

perda do valor real dos preços pagos aos produtores de leite na média nacional. Esse fato 

pressiona a receita total do produtor, tendo ele somente uma ferramenta para contornar a situação, 

que nada mais é do que obter ganhos de produtividade - objetivo que, na maioria dos casos, é 

custoso de ser atingido.  

Mesmo com uma diminuição significativa do número de produtores, dados da 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (Food and Agriculture 

Organization – FAO/ONU), mostraram que, no Brasil, a taxa de crescimento na produção leiteira 

foi de 3,38% ao ano no período de 1996 a 2003. Com isso, o país posiciona-se como o 60 maior 

produtor mundial, ficando atrás somente dos EUA, Índia, Rússia, Alemanha e França. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2004), de 1997 

a 2003, a produção formal de leite no país cresceu 24,13%, passando de 10,6 bilhões de litros 

para 13,2 bilhões. Em relação à produção total (formal e informal), a FAO (2004) mostra que, em 

1997, o Brasil obtinha 19,4 bilhões de litros de leite e, já em 2003, atingia 23,3 bilhões de litros, 

um crescimento de 15,03% em sete anos.  

 

 

 

                                                 
1 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE LEITE – ABPL (2004) mostra que nos 15 maiores 
laticínios do país existiam 152.455 produtores de leite no ano de 1998, enquanto que, em 2003, este número reduziu-
se a apenas 95.847 (diminuição de 37,13%).  
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1.1 Tendências do setor leiteiro no Brasil 

De 1997 a 2003, o número de vacas ordenhadas cresceu num ritmo de 2,2% ao ano, 

saindo de 16,2 milhões de cabeças para 19,2 milhões, ou seja, aumento neste período de 18,32% 

(IBGE, 2004).  O mesmo ocorre com a produção total de leite que, de 1997 a 2003, teve um 

crescimento, ligeiramente superior, de 20,19%, o que representa um ritmo de crescimento de 

2,83% a.a. Isso já mostra, apesar de pouco expressivo, um ganho de produtividade de 1,58% nos 

anos compreendidos 1997 a 2003, como ilustrado na Tabela 1. 

Sabe-se, contudo, que o número de vacas ordenhadas divulgado pelo IBGE refere-se às 

“vacas mestiças ou de raça (de corte, de leite ou de dupla aptidão) existentes nos municípios e 

que foram ordenhadas em algum período do ano-base da pesquisa” (IBGE, 2004), o que acaba 

por superestimar o número de cabeças que realmente foram destinadas para a atividade leiteira.  

Dados dos quinze maiores laticínios do país, apresentados pela Leite Brasil,  

Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, Confederação Brasileira de 

Cooperativas de Laticínios - CBCL e Embrapa Gado de Leite em 2004, mostram que o volume 

de leite diário por produtor cresceu 98,73% de 1997 a 2003. Contudo, o número de produtores 

neste mesmo período diminuiu 47,78%. Isso demonstra ganhos de produtividade significativos 

no setor; ganhos provenientes da maior taxa de lotação (vacas/hectare) e também da maior 

produtividade por vaca (litros/vaca), ou seja, tem-se um produtor preocupado em obter maior 

produtividade por hectare e por vaca, podendo ser mensurado em litros/hectare/ano. 

 
Tabela 1 - Produção total de leite no Brasil, total de vacas ordenhadas e produtividade - taxas 

geométricas de crescimento e o coeficiente de determinação 

Ano 
Vacas ordenhadas  

(cabeças) 
Produção Total 

(Mil litros) 
Produtividade 

(Litros/vaca/ano) 
1997 17.048.232 18.666.010 1,095 
1998 17.280.606 18.693.914 1,082 
1999 17.395.658 19.070.048 1,096 
2000 17.885.019 19.767.206 1,105 
2001 18.193.951 20.509.953 1,127 
2002 18.792.694 21.642.780 1,152 
2003 19.255.642 22.253.863 1,156 

TGC  % a.a 2,22 2,83 0,59 
R2 0,9742 0,9200 0,3309 

 

Fonte: Cálculos a partir de dados do IBGE (2004) 
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Se, por um lado, o produtor obteve ganhos em volume, por outro, o preço médio bruto 

recebido não evoluiu da mesma forma. No período de maio de 1990 a agosto de 2005, registrou-

se uma queda real nos preços de 47,51% na média de seis estados (RS, PR, SP, MG, GO e BA), 

conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Cepea (2005) 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Preços médios no Brasil do leite tipo C pagos ao produtor de maio/90 a ago/05, 

deflacionados pelo IGP-DI (Base 100 = Ago/05) 
Fonte: Cepea (2005) 

 

Os estados de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa 

Catarina, alvos deste estudo, estavam entre os seis maiores produtores de leite no país em 2002. 

Juntos representavam 73,74% dos 21,64 bilhões de litros produzidos no país; desse total 28,57% 

da produção nacional estavam concentrados no estado de Minas Gerais, 25,44% na região Sul do 

país, Goiás participava com 11,47% e São Paulo, com 9,17%. 

Na Tabela 2 e na Tabela 3, estão apresentados os dados referentes ao total de vacas 

ordenhadas e o volume da produção total nos seis estados citados. 

Nota-se, observando a Tabela 2, que o total de vacas ordenhadas, no período de 1996 a 

2003, aumentou em quase todos os estados; a exceção foi São Paulo. Em Minas Gerais, o 

aumento no número de vacas ordenhadas foi de 16,85%, em Goiás, de 30,18%, no Rio Grande do 

Sul expandiu 14,7%, no Paraná, o acréscimo foi de 15,47% e em Santa Catarina, de 25,26%.  Já 

em São Paulo, o plantel reduziu em 11,31%.  
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Tabela 2 - Total de vacas ordenhadas de 1996 a 2003 nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio 

Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina 

Ano MG GO RS PR SP SC 
1996 3.767.929 1.726.793 1.030.826 1.044.123 1.943.536 513.668 
1997 4.043.253 1.781.689 1.101.230 1.040.147 2.057.751 518.604 
1998 4.404.340 1.870.489 1.105.208 1.064.748 1.916.428 527.450 
1999 4.365.068 1.937.574 1.117.033 1.115.022 1.833.150 544.711 
2000 4.414.779 2.006.038 1.164.912 1.155.072 1.790.550 576.656 
2001 4.474.638 2.121.271 1.204.371 1.150.617 1.732.129 598.637 
2002 4.574.085 2.217.158 1.186.301 1.187.065 1.717.466 611.722 
2003 4.402.955 2.247.895 1.182.358 1.205.669 1.723.636 643.420 

 

Fonte: IBGE (2004) 
 

O volume total produzido, por sua vez, cresceu ainda mais, como mostra a Tabela 3. Em 

Minas Gerais, a expansão da oferta foi de 718,8 milhões de litros (12,83%) e, em Goiás, de 523,6 

milhões de litros (26,19%). Para São Paulo, o aumento no volume produzido foi de 270,7 

milhões de litros, ou de 17,88%. No Paraná, o acréscimo no volume total produzido foi de 41,4% 

e, em Santa Catarina, de 53,38%, se somados os volumes desses dois últimos estados no período 

de 1996 a 2003 resultam num aumento na oferta de 1,1 bilhão de litros, o que equivale a 61% de 

toda produção do estado de São Paulo em 2003. Se observada a região Sul, nota-se um aumento 

no volume total produzido de 1,5 bilhão de litros, no mesmo período, a produção total do país foi 

ampliada em 3,7 bilhões de litros, o que significa que a região Sul representou 41,13% deste 

aumento na produção total do Brasil. 

 

Tabela 3 - Volume total produzido de leite de 1996 a 2003 nos estados de MG, GO, RS, PR, SP 

e SC (em mil litros) 

ano MG GO RS PR SP SC 
1996 5.601.112 1.999.398 1.860.984 1.514.481 1.514.481 866.064 
1997 5.602.015 1.868.976 1.913.124 1.579.837 1.579.837 852.169 
1998 5.688.011 1.978.579 1.914.556 1.625.226 1.625.226 870.809 
1999 5.801.063 2.066.404 1.974.662 1.724.917 1.724.917 906.540 
2000 5.865.486 2.193.799 2.102.018 1.799.240 1.799.240 1.003.098 
2001 5.981.223 2.321.740 2.222.054 1.889.627 1.889.627 1.076.084 
2002 6.177.356 2.483.366 2.329.607 1.985.343 1.985.343 1.192.690 
2003 6.319.895 2.523.048 2.305.758 2.141.455 1.785.209 1.332.277 

 

Fonte: IBGE (2004) 
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Esses números deixam claros os ganhos de produtividade no Sul do país e em São Paulo, 

mas não em Minas e Goiás. Contudo, pode não ser suficiente para se afirmar que estes dois 

estados não tiveram ganhos de produtividade no período. Como explicado, a metodologia do 

IBGE inclui todas as categorias de vacas ordenhadas em qualquer período do ano, não refletindo 

apenas a pecuária leiteira. 

No próximo capítulo, estudos das determinantes da produtividade no Brasil e no exterior 

serão examinados com vistas a dar suporte às análises subseqüentes deste trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Produtividade: causas e efeitos  

Como demonstrado no capítulo anterior, vêm sendo observandos na atividade leiteira 

aumentos na produção formal e informal do país, decorrentes da combinação de crescimento da 

produtividade com expansão do rebanho. Os números do IBGE são confirmados pela Associação 

Brasileira dos Produtores de Leite – ABPL (2004), que compila números de produtores e volume 

captado pelos 15 maiores laticínios/cooperativas do país. Segundo estas entidades, a 

produtividade média diária de leite em 2000 era de 135 litros/dia/produtor e, em 2003, passou 

para 172 litros/dia/produtor, acréscimo de 27,40% nos três anos. 

O crescimento da produtividade dos fatores de produção é observado não só no setor 

leiteiro mas em toda a agricultura brasileira. Gasques e Conceição, 1998 apud Barros (1999), 

calcularam as taxas anuais de crescimento das produtividades totais e parciais na agricultura 

brasileira a partir de dados dos censos agrícolas. Os autores estimam que, entre 1976 e 1994, a 

produtividade total dos fatores aumentou 3,38% a.a.; a produtividade da terra, 3,79% a.a. e a do 

trabalho, 4,02% ao ano. 

Trabalho mais recente, de Barros e Spolador (2005), mostra que a pressão dos 

consumidores por preços baixos chega até os produtores que, para sobreviverem, adotam novas 

tecnologias que proporcionam ganhos de produtividade. Uma das fortes evidências disso são as 

exportações: mesmo crescendo, não são suficientes para conter o excedente no mercado interno, 

deprimindo, portanto, os preços.  

Para a atividade leiteira, Yamaguchi,  Martins e Carneiro (2003) mostram que, no Sul do 

país, o crescimento da produção de leite, no período de 1990 a 2001, decorreu tanto do 

crescimento do rebanho quanto dos ganhos reais de produtividade. No estado de Santa Catarina, 

71,9% do aumento da produção deveu-se ao aumento do rebanho, segundo os autores, enquanto 

que nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, 61,9% e 70,3% respectivamente, são devidos aos 

ganhos obtidos em produtividade. Esses autores mostram que a taxa geométrica de crescimento 

para o Brasil, no período de 1990 a 2001, foi de 3,27% a.a., tendo 1,2% de aumento para o 

número de vacas leiteiras e 2,07% em produtividade.  

No trabalho desenvolvido por Fernandes e Lima (1991), 74 propriedades foram 

avaliadas nas regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes, ambas em MG. No estudo, os 

autores, utilizando análise fatorial, selecionaram três fatores que captaram 80,8% da variância 
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total das 16 variáveis, sendo 50% do fator 1, intitulado como “tecnologia da atividade”, 18,4% do 

fator 2, intitulado como “sanidade” e 12,4% do fator 3, denominado de “outras variáveis”. Uma 

das conclusões dos autores foi que a análise multivariada é um instrumento extremamente útil e 

adequado para a identificação de sistemas de produção.  

Ademais, segundo os autores, “futuras pesquisas devem considerar a utilização de um 

número ainda maior de variáveis, principalmente sócio-econômicas, que caracterizam a 

propriedade e o proprietário rural” (FERNANDES e LIMA, 1991, p. 1835). 

Comparando-se a produtividade brasileira ao padrão internacional, segundo Schuh 

(1975), o Brasil apresentava índices relativamente baixos até o final dos anos sessenta, com ritmo 

vagaroso de modernização. O autor excetua desta análise o estado de São Paulo, responsável por 

30% do produto agrícola, naquela década, que apresentou um desenvolvimento de agricultura 

moderna, com produtividade da terra e do trabalho crescendo durante todo o período posterior a 

II Guerra Mundial. O emprego de insumos modernos no Brasil foi impulsionado por volta de 

1967, proporcionando aumentos da produtividade com grande rapidez (SCHUH, 1975). 

 

2.2 Papel dos fatores socioeconômicos 

Schuh, em 1975, alertava para o desenvolvimento rápido das regiões Norte 

(Transamazônica) e Centro-Oeste, uma vez que a inserção de novas terras no mercado 

intensificaria ainda mais o uso das terras já cultivadas. Por esse motivo, os incentivos à 

modernização se tornavam cada vez mais intensos. Isso implicaria numa oferta de mão-de-obra 

especializada.  

Aí o ponto fundamental da educação, cujo papel principal é facilitar a compreensão e a 

decodificação das informações geradas nas novas tecnologias de produção. O autor ressalta 

ainda, em 1975, que a melhoria da escolaridade dos agricultores deveria ser dada de maneira 

substancial. Para tanto, deveriam ser destinados recursos orçamentários que provessem cientistas 

agrícolas altamente treinados para atuar no ensino, pesquisa e extensão rural.  

Estudos sobre produtividade e tecnologia já fazem parte da ciência desde a I Guerra 

Mundial, tomando corpo principalmente na década de 60. Surgem aí modelos que estudam a 

função da agricultura no desenvolvimento econômico criados por Frei e Ranis em 1961 

(BACHA, 1987). Já em 1971, o modelo de “inovação induzida”, desenvolvido por Hayami e 
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Ruttan criou o conceito da difusão e geração de tecnologia, cujo efeito era endógeno ao processo 

de desenvolvimento agrícola.  

Contador (1975) utilizou o modelo de Hayami e Ruttan com objetivo de descobrir quais 

os fatores responsáveis pelo pluralismo tecnológico entre as propriedades rurais nos anos de 1962 

a 1970. 

Uma das suas conclusões comprova a dispersão de técnicas entre estabelecimentos 

rurais, demonstrando ser explicável pela escala, pela educação do responsável, pelo vínculo 

contratual entre o proprietário do estabelecimento e o produtor responsável pela atividade 

predominante (agricultura ou pecuária), pela taxa de retorno do estabelecimento, pelo acesso a 

crédito e pela qualidade do solo e distância aos centros urbanos. Essa lista de fatores demonstrou 

ser capaz de explicar a maior parte da variância de distribuição de técnicas, tanto nos anos de 

1962/64 como em 1969/70. 

Para Contador, os resultados deixam poucas dúvidas quanto à complementaridade entre 

tecnologia e nível de educação do responsável. Estabelecimentos gerenciados por alfabetizados 

mostram um nível tecnológico mais elevado do que os estabelecimentos gerenciados por 

analfabetos, cujo hiato entre as tecnologias é substancial.  

Contudo, o efeito da educação no modelo proposto não se mostrou significativo. Apesar 

disso, o autor ressalta que seria um erro afirmar que a educação em nível superior à mera 

alfabetização seja desnecessária no meio rural. Um ponto importante a destacar é com relação aos 

preços relativos que, se incentivados, acelerariam os avanços tecnológicos no meio rural de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo; em Minas, também seriam fomentados, mas em ritmo 

mais lento (CONTADOR, 1975). 

“Para a agricultura brasileira, os anos 80 iniciaram sob a égide da prioridade agrícola” 

(VALENTE, 1994, p. 48). As grandes conturbações do mercado - como o choque do petróleo em 

1979, a recessão no mercado interno de 1981 a 1984 e a quebra de safra de 1984 - fizeram com 

que a agricultura brasileira na década de 80 fosse eleita pelo governo como prioridade nacional. 

Em 1986, segundo Valente (1994), boa parte dos estímulos veio pelo Plano Cruzado, 

que aumentou a demanda por alimentos. Outros dois fatores podem ser citados: os subsídios - via 

taxa de juros - e o perdão de boa parte do débito agrícola, trazendo uma revitalização do capital 

para os produtores rurais naquele período. 
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Entretanto, em 1989 e em 1990, ocorrem os cortes sofridos nas aplicações na agricultura 

Barros (1994). Quando comparados em termos relativos: “o dispêndio global do setor público da 

União cresceu 32%, simultaneamente ao decréscimo de 50% nos gastos na agricultura” 

(BARROS, 1994, p. 8). Ressalta o autor que o apoio às exportações fazia-se necessário naquele 

momento. Contudo, a falta de uma política “realista” – que reduzisse a grande valorização da 

moeda nacional e gerasse uma política comercial eficiente – leva a crer que o aumento da 

produtividade do Agribusiness na década de 90 pode ser atribuído aos investimentos havidos na 

década anterior. 

Ainda na década de 90, Vicente (1989) mostra que a produtividade do trabalho foi o 

fator que mais contribuiu para a elevação da produtividade da agricultura, que cresceu 3,92% ao 

ano. Destaca o mesmo autor que esse crescimento é localizado basicamente nas regiões Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste.  

Investimentos em educação, extensão rural e pesquisa agrícola exerceram influências 

significativas nos ganhos de produtividade obtidos. Supõe Vicente (1989) que essa produtividade 

teria sido maior se os investimentos em pesquisa e educação da população rural fossem tão 

adequados àquela quanto os atribuídos à assistência técnica. Outro ponto destacado por Vicente, 

em 1989, é a criação da Embrapa, em funcionamento desde 1974, importante indicador de como 

a pesquisa agrícola contribui para os ganhos de produtividade no Brasil. 

Para Hoffmann (1992), houve um grande crescimento do rendimento médio das pessoas 

economicamente ativas de 1981 a 1990. Entretanto, ocorreu também um extraordinário 

crescimento da desigualdade na distribuição de renda. De acordo com os dados do IBGE, 19862 

apud Hoffmann (1992), o grau de pobreza entre pessoas ocupadas na agropecuária brasileira em 

1990 é nitidamente maior do que em 1981.  

Embora tenham sido registradas alterações na produtividade e na renda da agricultura 

nas décadas de 80 e 90, tanto Barros (1994) quanto Hoffmann (1992) consideram ser difícil 

estabelecer o quanto as atuais aplicações governamentais no setor estão distantes das reais 

necessidades de recursos, principalmente no âmbito do desenvolvimento rural, como o combate à 

pobreza rural via educação, treinamento, saúde e tecnologia. 

                                                 
2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa nacional por amostra de 
domicílios – PNAD: 1985. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. 127 p. 
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Neste aspecto, Kassouf (1997), com dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

- PNSN, referentes a 1989, mostrou que os retornos à escolaridade e ao treinamento foram bem 

maiores no setor urbano do que no rural. Além disso, os trabalhadores urbanos atingem o pico de 

rendimento mais cedo do que os do setor rural. Kassouf (1997) conclui que os indivíduos 

residentes no setor urbano têm maiores incentivos para investir em educação e em estágios de 

treinamento do que os residentes no setor rural. A autora, contudo, lembra que a demanda por 

trabalhadores qualificados é crescente, principalmente em países em desenvolvimento como o 

Brasil. “Assim, para que os produtos brasileiros se tornem competitivos e de alta qualidade, é 

preciso, também, investir em capital humano” (KASSOUF, 1997, p. 76) 

Outro fato constatado por Kassouf (1997) é que os aumentos dos rendimentos não-

salariais, como aluguel, pensão, abono, provocam uma diminuição da participação do indivíduo 

no mercado de trabalho, e que o aumento do número de anos de experiência e educação tem 

efeito positivo na participação das pessoas no mercado de trabalho.   

Já a interação entre o número de anos de educação e o número de anos de experiência 

mostrou-se negativa, ou seja, a importância do nível educacional de um indivíduo para obtenção 

de emprego se torna menor quando este tem uma grande experiência na área (KASSOUF, 1997). 

Nos Estados Unidos, El-Osta e Morehart (1999) subdividiram os dados do Farm Cost 

and Return Survey (FCRS)3 de 1993 em quatro grupos com diferentes tipos de tecnologias. O 

primeiro grupo foi definido como de tecnologia intensiva em capital (CIT) e o segundo grupo foi 

chamado de gerenciamento intensivo de tecnologia (MIT), cujo objetivo é a melhora do rebanho 

para recordes constantes na produção. O terceiro grupo é a associação do primeiro e do segundo 

grupos, denominado CIT-MIT. O quarto e último grupo representa produtores que não utilizam 

nenhuma tecnologia na produção de leite. 

Com os grupos definidos, os autores testaram os efeitos da idade, da educação, do 

gerenciamento, da produtividade (litros/vaca) e dos grupos de propriedades na adoção de 

tecnologia – sugerida pela teoria do capital humano.  

 Nos resultados apresentados, a idade do empresário mostrou-se positiva e significativa 

para os produtores de capital intensivo (CIT). Nesta mesma categoria, o tamanho da propriedade 

também se mostrou significativo, contudo com influência negativa. Para os produtores com 

                                                 
3 Dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em 1994. Dairy Version 
referentes a 15 estados americanos produtores de leite, totalizando 680 produtores.   
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gerenciamento intensivo de capital (MIT), os anos de escolaridade mostraram-se positivos e 

significativos, assim como o número de vacas em lactação na adoção de tecnologias (EL-OSTA e 

MAREHART, 1999). 

Estudos de El-Osta e Marehart (1999) mostram que os proprietários que utilizam capital 

e gerenciamento intensivamente (CIT-MIT) permanecem mais tempo na atividade leiteira; são 

também, no longo prazo, os produtores que menos sofrem com as altas oscilações de preços no 

mercado. Tal constatação, segundo os autores, é atribuída ao fato de que esses proprietários 

buscam constantes ganhos de produtividade.  

Já 39% dos produtores que não buscam nenhum tipo de tecnologia (NT) são os que 

apresentam maior probabilidade de abandonar a atividade, perdendo, inclusive no curto prazo, 

competitividade no mercado, tornando-se incapazes de pagamento de dívidas (EL-OSTA e 

MAREHART, 1999). 

Vale destacar a elevada idade média dos 680 proprietários amostrados, cerca de 48 anos, 

como descrito nos trabalhos de El-Osta com Marehart (1999) e de Zapeda (1990). Nos modelos 

apresentados nos dois estudos, a idade - elevada ao quadrado - apresenta sinal negativo, o que 

indica que há um pico máximo na adoção de tecnologia - cerca de 52 anos (EL-OSTA e 

MAREHART, 1999). 

Dada a queda da rentabilidade da atividade em 2001 e a elevada idade dos produtores, 

Mishra, El-Osta, Johnson (2001), com dados da Agriculture Resource Management Survey - 

ARMS, mostram uma preocupação com as sucessões nas fazendas americanas. A educação do 

empresário, o bem-estar dos negócios familiares, o crescimento do tamanho da propriedade e as 

dívidas da propriedade (últimos cinco anos) são significativos ao influenciarem a sucessão nas 

propriedades americanas. Ademais, o grau de especialização da propriedade é levado em 

consideração pelo proprietário ao fazer planos de sucessão. 

Na literatura muitos modelos neoclássicos relacionam agricultura e tecnologia. Bacha 

(1987) relaciona três grandes grupos. O primeiro analisa a função da agricultura no 

desenvolvimento econômico ressaltando a importância de uma mudança técnica na agricultura 

para viabilizar tal função. No segundo grupo, os modelos denominados de “Teoria da 

Modernização da Agricultura” classificados por Santos (1986), dentre eles estão os modelos de 

Conservação, os modelos do Impacto urbano-industrial, modelo de Difusão, Modelo de Insumos 

Modernos, e os modelos de Pastore, Dias e Castro e o mecanismo de Autocontrole de Ruy Miller, 
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todos mencionados por Paiva (1976). Estes modelos analisam basicamente o processo de 

desenvolvimento da agricultura.  

E, por fim, o terceiro grupo, que analisa os impactos sobre o emprego e sobre renda dos 

agentes econômicos envolvidos com a agricultura quando esta sofre uma mudança técnica. 

Ambos os autores procuraram desenvolver um modelo que fosse endógeno ao processo 

de desenvolvimento agrícola. Consideravam que o maior uso de equipamentos mecânicos na 

agricultura seria induzido pelo propósito de reduzir os custos do trabalho e os avanços biológicos 

e químicos seriam induzidos pelo desejo de aumentar a quantidade produzida por unidade de área 

ou para melhorar a produtividade dos produtos animais por unidade de ração (CONTADOR, 

1975). 

Este modelo apresentou uma grande contribuição na literatura pois, ao salientarem o 

papel da escassez relativa de fatores e consequentemente preços relativos desfavoráveis ao 

emprego de fatores escassos, os autores chamaram a atenção para o processo induzido, pelo qual 

são geradas inovações agrícolas que apontam a direção provável que a tecnologia agrícola deve 

assumir para poder se desenvolver. 

Assim, uma economia carente em terras aproveitáveis, mas com farta disponibilidade de 

mão-de-obra, como por exemplo o Japão, seria induzida a desenvolver e empregar inovações 

biológicas e químicas que permitissem a substituição da terra. Por outro lado, uma economia com 

escassez de mão-de-obra e oferta em terras, como os Estados Unidos até a I Guerra Mundial 

procuraria desenvolver inovações mecânicas que substituíssem o fator trabalho carente e 

permitissem uma maior produção por homem. Contudo, a utilização desta tecnologia passa por 

um processo de adoção e difusão que reúne as condições locais e economicamente mais propícias 

(CONTADOR, 1975). 

Assim, a divulgação de uma nova tecnologia pode exigir um prévio esforço de 

adaptação e experimentação local, tanto ambiental quanto a oferta relativa de fatores. Aquelas 

regiões onde os fatores de produção, que a nova tecnologia pretende substituir, são menos 

escassos ou mesmo reúnem condições diversas a aplicação direta da nova tecnologia serão 

“retardatários” naquele processo específico de modernização.  

Contador (1975) observa a inovação tecnológica como fator endógeno, o modelo não 

esclarece até que ponto os produtores rurais empregarão as novas tecnologias. Ou seja, o autor 
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preocupa-se, basicamente, na oferta de novas tecnologias, que implicitamente – à la Say – geraria 

a sua própria demanda, ou, em outras palavras, a inovação geraria sua própria adoção. 

Contudo, alguns autores discordam desta afirmação, como Contador (1975) e Schuh 

(1973). Para esses autores, os estabelecimentos que detêm determinadas condições favoráveis 

reagem ao aparecimento de novas técnicas com a sua adoção. Para outros, entretanto, mesmo 

com a informação destas novas tecnologias mostrar-se-ão mais relutantes ou claramente 

indiferentes à adoção.  

Por detrás desse comportamento existem argumentos econômicos de divergência entre 

esses estabelecimentos, como os preços relativos de fatores e produtos; capacidade de decodificar 

as informações técnicas; extensão dos estabelecimentos; proporção da renda bruta apropriada 

pelo fator terra; acesso a fatores complementares aos insumos modernos; capacidade financeira 

para novos investimentos; receptividade da cultura ou atividade predominante à mudança 

tecnológica etc. 

O modelo de De Janvry, 1978 apud Bacha (1987) segue na mesma linha de análise do 

modelo de Hayami e Ruttan e procura especificar mais rigorosamente os processos de decisão às 

gerações de inovação agrícola pelo setor público. Mostram-se a interação dinâmica da pressão 

econômica versus os incentivos econômicos, sendo introduzidos os elementos sociais na teoria 

econômica da motivação das inovações, como apresentado na Figura 2. 

Neste modelo, utiliza-se também a hipótese da inovação induzida acrescida dos 

seguintes fatores que representam forças estimuladoras ou bloqueadoras dos movimentos 

inovadores: como o grau de concentração geográfica do produto; a possibilidade de 

industrialização ou comercialização externa do produto e a possibilidade de se incorporar 

resultados de pesquisa obtidos no exterior. 
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Oferta Efetiva 
de Inovação

 
Figura 2 - Estrutura do modelo de De Janvry  
Fonte: Bacha (1987) 

 

No modelo de Paiva Schattan e Freitas, 1976 apud Bacha (1987), distingue a adoção e a 

difusão da tecnologia moderna.  A adoção de tecnologia moderna, um problema de caráter 

microeconômico, é uma decisão direta do produtor. Numa economia aberta, orientada pelas 

forças de mercado, ocorre um grau adequado de modernização do setor agrícola através do 

próprio sistema de preços de mercado. Segundo os autores, a hipótese é de que a difusão da 

tecnologia moderna aumenta o grau de modernização e eleva a produção. Dado que a demanda 

de produtos agrícolas é pouco elástica às variações de renda, ocorre queda no preço do produto. 

Além disso, a diminuição no emprego dos fatores tradicionais (mão-de-obra e terra) diminuem 

seus preços. Esse mecanismo de autocontrole está sujeito a implicações políticas do mecanismo 

de autocontrole, pois, em países em desenvolvimento, a modernização do setor agrícola depende 

da expansão do setor não-agrícola.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Fonte dos dados 

 Os dados4 foram obtidos por meio de questionários aplicados em 160 propriedades de 

leite no período de setembro de 2001 a agosto de 2002. Trinta e seis dessas unidades produtivas 

estão no Rio Grande do Sul, 20 no Paraná, 17 em Santa Catarina, outras 17 em São Paulo, 43 em 

Minas Gerais e 27 em Goiás. Totalizam-se, assim, seis estados e 83 municípios. Os questionários 

foram aplicados a partir de uma parceria entre o Cepea/Esalq e a Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação - FAO/ONU. Os proprietários foram contactado a partior de 

indústrias de laticínios de cada região.  

 No estado do Rio Grande do Sul, a mesorregião nordeste concentrou 100% das 

propriedades selecionadas. Em Santa Catarina, 100% das propriedades visitadas estão localizadas 

no oeste. Já no Paraná, 90% das propriedades amostradas estão localizadas centro-oriental e 10% 

na mesorregião norte pioneiro paranaense (nomenclatura usada pelo IBGE). No estado de São 

Paulo, 30% das visitas foram feitas na mesorregião de Ribeirão Preto, 15% na mesorregião de 

Araraquara e 55% na de São José do Rio Preto. No estado de Minas Gerais, 35% das informações 

foram coletadas na mesorregião central mineira, 32% na mesorregião Metropolitana de Belo 

Horizonte e 33% no Triângulo Mineiro. Em Goiás, 100% dos levantamentos foram realizados no 

sul. 

 

3.2 Caracterização das propriedades analisadas 

 A amostra foi dividida de acordo com a uniformidade tecnológica observada nos dados. O 

critério para a estratificação foi o volume produzido por hectare em um ano, como descrito na 

Tabela 4. A produtividade mensurada em litros por hectare por ano (l/ha/ano) pode ser 

considerada um critério coerente para retratar o nível tecnológico das propriedades de leite por 

indicar simultaneamente a taxa de lotação (vacas/ha) e a produção por vaca (l/vaca). 

 

 

 

 

                                                 
4 Dados não publicados que foram levantados em pesquisa primária da qual o autor participou. 
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Tabela 4 - Número de questionários em cada categoria de produtividade nos seis estados 

 Categoria GO MG PR RS SC SP TOTAL 
< 1.000 l/ha 14 13 1 4 3 3 38 
1.001 a 2.000 l/ha 6 9 2 10 2 1 30 
2.001 a 4.000 l/ha 3 10 6 10 7 4 40 
4.001 a 8.000 l/ha 4 8 5 10 4 3 34 
> 8.000 l/ha - 3 6 2 1 6 18 
TOTAL 27 43 20 36 17 17 160 
 

Fonte: Cepea e FAO (2001) 
 

 A Tabela 4 mostra que, na divisão por categoria de produtividade, cerca de 74% das 

propriedades do estado de Goiás encontram-se abaixo da produtividade de 2.000 litros/ha/ano, 

diferentemente do observado no Paraná, onde 65% das unidades têm produtividade acima de 

4.000 litros/ha/ano. Nota-se que somente Santa Catarina apresenta distribuição mais próxima da 

normal.  

 Com base nessa divisão, já se constata a precariedade de se analisar as informações 

subdivididas apenas por faixas de produtividade, dado o número restrito de informações. As 

análises, portanto, não serão focadas por estado, mas, sim, considerando o conjunto todo das 

informações que, por sua vez, tendem a apresentar um comportamento normal. 

 A Tabela 5 ilustra as médias de capital investido em benfeitorias, máquinas, terra e 

rebanho por propriedade de cada faixa de produtividade.  

 

Tabela 5 - Capital médio investido nas diferentes categorias de produtividade (em R$) 

 Categoria Benfeitorias Máquina Terra Rebanho 
< 1.000 l/ha 72.711,45 40.621,84 660.616,16 24.218,74 
1.001 a 2.000 l/ha 70.016,60 29.065,67 364.313,46 18.030,19 
2.001 a 4.000 l/ha 49.139,18 43.149,63 332.510,63 17.883,05 
4.001 a 8.000 l/ha 85.582,50 64.567,06 296.720,60 24.886,95 
> 8.000 l/ha 66.181,00 57.980,56 440.751,91 55.557,72 

 

Fonte: Cepea e FAO (2001) 
 

 Nota-se que não há uma tendência clara de comportamento no que diz respeito às 

propriedades mais tecnificadas (>8.000 litros/ha/ano) com relação ao capital investido em 

benfeitorias e máquinas, diferentemente do que ocorre com o capital investido em terra. 

Propriedades menos tecnificadas (<1.000 litros/ha/ano) possuem um capital em terra, na média, 
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33,28% superior ao das propriedades com alta tecnologia (>8.000litros/ha/ano). A princípio, isso 

indica ociosidade da terra, atribuída à falta de capital para investimento em rebanho, e até 

mesmo, baixa qualidade das pastagens, que não suportam a lotação ideal. Essa situação é 

facilmente observada no estado de Goiás, onde 36,84% das propriedades amostradas têm 

produtividade inferior a 1.000 l/ha/ano. 

 Já na análise do rebanho, há também uma tendência, embora em sentido oposto à da terra. 

Ou seja, à medida que a produtividade vai aumentando, nota-se um aumento no capital investido 

em rebanho, chegando a uma diferença de 129,40% entre a primeira (<1.000 litros/ha/ano) e a 

última faixa (>8.000 litros/ha/ano). Esse quadro ocorre principalmente no Paraná, dado que um 

terço das propriedades com maior produtividade estão neste estado. 

 Numa análise agregada, somando-se todos os investimentos (Figura 3), observa-se uma 

curva côncava, indicando um mínimo de R$ 442.682,48 em benfeitorias, máquinas, terra e 

rebanho que propicia uma escala de produtividade de 2.000 a 4.000 litros/ha/ano, podendo chegar 

a 8.000 litros por hectare por ano com um investimento total de R$ 620.471,18.   
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Figura 3 - Capital total médio investido nas diferentes escalas de produtividade (em R$) 
Fonte: Cepea e FAO (2001) 

 

Os ganhos de produtividade podem ser dados por diversos fatores; entre eles, o 

melhoramento genético através da inseminação artificial e investimentos tecnológicos na coleta e 
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resfriamento do leite. Faria e Corsi (1993) indicaram quatro fatores a serem considerados: 

aproveitamento racional da mão-de-obra, melhoria nos índices de reprodução, melhoria na 

eficiência da alimentação e, finalmente, a melhoria no crescimento e no estado sanitário do 

rebanho.  

 Segundo os autores, esses quatro fatores estão fortemente associados aos custos de 

produção da atividade leiteira, como observado nos EUA, Inglaterra, Holanda, Nova Zelândia, 

França e Dinamarca. Os autores deixam claro também que a “intensificação da produção de leite 

requer a aplicação de conhecimentos técnicos capazes de promover mudanças nos índices de 

produtividade” (FARIA e CORSI 1993, p. 21).  Na maioria das vezes, os investimentos 

financeiros realizados não conseguem modificar a estrutura de produção e, portanto, não alteram 

os índices de produtividade.   

 Na tentativa de uma melhor visualização dos dados, na Tabela 6 estão apresentados os 

principais índices zootécnicos das propriedades de leite amostradas. 

 

Tabela 6 - Índices zootécnicos médios avaliados nas cinco faixas de produtividade 

 Categoria 
Vacas em 
lactação 

litro/vaca/
dia Área (ha) u.a/ha1 Litro/dia/ 

produtor 
< 1.000 l/ha 58,45 20,65 434,18 0,21 675,36 
1.001 a 2.000 l/ha 44,30 22,39 146,33 0,35 551,27 
2.001 a 4.000 l/ha 44,30 26,07 86,23 0,29 665,69 
4.001 a 8.000 l/ha 52,32 28,08 55,32 0,41 849,37 
> 8.000 l/ha 100,50 31,41 61,39 0,64 1954,76 

 

Fonte: Cepea e FAO (2001) 
1 unidade animal de 450 kg de peso vivo por hectare 

 

 Na Tabela 6, a produtividade medida em litros/hectare/ano comprova-se uma boa medida 

uma vez que, quanto maior o total de litros por hectare, maior a taxa de lotação (ua/ha), bem 

como a produtividade de leite por vaca. Isso vem a reforçar a hipótese de que a produtividade 

avança em duas frentes: aumento na taxa de lotação e na quantidade de litros por vaca. 

 Vale ressaltar que, nesse caso, a análise por estado se mostra relevante (Tabela 7).  No 

Rio Grande do Sul, a média diária em litros de leite é de 28,52 l/vaca; em Santa Catarina, de 

27,45 l/vaca e no Paraná, com a maior média encontrada, de 29,46 l/vaca. Em Minas Gerais, a 

produção média diária fica em 22,79 l/vaca e, em Goiás, é de 20,43 l/vaca/dia. 
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 Há, portanto, nos dados pesquisados, uma grande importância estadual nos fatores de 

produção, o que deverá ser levado em consideração no modelo proposto futuramente. 

 

Tabela 7 - Índices zootécnicos médios avaliados nas seis regiões pesquisadas  

UF 
Litros/hectare/ 

ano 
litros/vaca 

/dia 
Área (ha) 

 
Litros/dia/ 
produtor 

GO 1.837,28 20,43 306,63 735,36 
MG 2.779,27 22,80 202,42 761,10 
PR 7.741,28 29,46 119,50 1593,69 
RS 3.531,73 28,53 103,75 638,57 
SC 3.732,01 27,45 102,41 394,00 
SP 6.188,18 23,79 145,59 1103,03 

 

Fonte: Cepea e FAO (2001) 
  

 Outros fatores que não os estritamente técnicos podem também ser a causa do aumento da 

produtividade. Podem ser apontados, por exemplo, o treinamento do produtor no gerenciamento 

da atividade, sua idade, experiência e, ainda, aspectos culturais ligados às tradições agrícolas da 

região onde o produtor reside. 

 A educação é uma variável importante para explicar produtividade em qualquer atividade 

econômica. A Tabela 8 mostra os anos de escolaridade dos produtores entrevistados. Nota-se que 

os produtores com faixa de produtividade mais elevada possuem 1,87 ano a mais de estudo do 

que produtores na menor faixa de produção e apenas 0,79 ano a mais do que a média dos 

produtores na faixa de 2.000 a 4.000 litros/ha/ano. Já em termos regionais, produtores de Minas 

Gerais aparecem com uma média de 8,98 anos de estudo, enquanto os paranaenses têm média de 

10,70 anos e os paulistas, de 9,41 anos. 

 Importante notar que em todos os casos a escolaridade média da mulher é menor se 

comparada à do cônjuge. A diferença é menor nas faixas de produtividade de 1.000 a 2.000 

litros/ha/ano e nas propriedades com alta produtividade por hectare, as de 8.000 litros/ha/ano. As 

maiores diferenças estão nos casos em que a produtividade anual é inferior a 1.000 litros/ha, onde 

a mulher tem em média 2,03 anos a menos de escolaridade que o marido. 
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Tabela 8 - Índices sociais médios avaliados nas cinco faixas de produtividade (em anos) 

 Categoria 

Experiência 
na atividade 

leiteira  
Idade do 

proprietário 
Idade da 
esposa 

Escolaridade 
proprietário  

Escolaridade 
da esposa 

< 1.000 l/ha 20,13 51,92 41,00 8,58 6,55 
1.001 a 2.000 l/ha 16,37 49,90 48,03 9,27 9,20 
2.001 a 4.000 l/ha 16,25 50,20 40,65 9,65 8,68 
4.001 a 8.000 l/ha 19,15 48,79 42,47 8,24 6,79 
> 8.000 l/ha 17,78 46,50 41,50 10,44 10,39 

 

Fonte: Cepea e FAO (2001) 
 

Para compensar esta defasagem na escolaridade, muitas vezes, os pequenos produtores 

(requisito área) têm a oportunidade de possuir uma boa assessoria técnica provinda de 

cooperativa ou de laticínio, além de também participarem mais ativamente de cursos em centros 

de treinamentos das próprias cooperativas, casas da lavoura, prefeituras etc.  

Ao separá-los de acordo com o tamanho da área, constata-se que 40,74% dos pequenos 

produtores (< 41 ha) participaram de treinamento no período de 1999 a 2001. Já entre os 

produtores que possuem maior área, apenas 28,30% tiveram algum treinamento nesse período. 

Por outro lado, nas regiões de São Paulo e Santa Catarina, observa-se maior percentagem de 

treinamento entre os produtores médios e grandes. 

Os dados mostram, preliminarmente, que os produtores mais jovens são responsáveis 

pelos maiores índices de produtividade (Tabela 8), possuem áreas menores e, consequentemente, 

menor capital investido em terra (Tabela 5).  Contudo, possuem um rebanho produtivo elevado e, 

portanto, um capital investido em rebanho maior se comparados às demais categorias de 

produtividade. Das 18 propriedades com produtividade superior a 8.000 litros/ha/ano, exatamente 

50% estão na região Sul do País, sendo que 33,33% das 18 encontram-se no Paraná. 

Outro ponto a destacar é o fato de as propriedades com baixa produtividade (<1.000 

litros/ha/ano) apresentarem a maior média de idade do proprietário, o qual tem também as 

menores médias de escolaridade - tanto o proprietário quanto a esposa.  Nota-se ainda que a 

maior diferença entre idades dos proprietários (10,92 anos) bem como das escolaridades (2,03 

anos) ocorrem na menor faixa de produtividade.  

Isso pode sinalizar que as propriedades de baixa produtividade são mais conservadoras na 

adoção de tecnologia, se comparadas às de maior produtividade (>8,000 litros/ha/ano). Ressalta-
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se ainda que das 38 propriedades amostradas na faixa de produtividade inferior a 1.000 

litros/ha/ano, 27 estão nos estados de Goiás (14) e de Minas Gerais (13), ou seja, 71%.  

Na média de todas as propriedades da faixa de 2.000 a 4.000 litros/ha/ano, a idade média 

dos proprietários é de 50,2 anos e a da esposa, de 40,65 anos. Possuem um capital médio 

investido de R$ 89.583,35. Porém, com índices zootécnicos relativamente baixos, obtêm 

produção diária de 26,07 litros por vaca - taxa de lotação média de 0,29 u.a/ha, área média 

destinada à produção de leite de 89 hectares e aproximadamente 44 vacas em lactação.  

É importante ressaltar novamente que as análises deste trabalho são referentes a 160 

propriedades e não podem ser extrapoladas para outros produtores dos mesmos estados ou 

mesmo para o Brasil. 

Muitas destas propriedades não operam em seus máximos técnicos, embora a produção 

diária de leite por vaca mostre-se alta se comparada à média nacional. De acordo com Alves e 

Brandão, 1996 apud Alves (2004), 711 produtores avaliados num universo de 963 apresentavam 

renda líquida negativa. Contudo, apresentavam retornos constantes de escala, o que indica que os 

produtores estão longe de explorar sua capacidade de gestão. “Se duplicassem todos os insumos, 

obteriam mais que o dobro de renda líquida, mas encontrariam o crédito de custeio e também de 

investimentos como pedras de tropeço” (ALVES, 2004. p.332) 

 

3.3  Análise fatorial 

Muitos trabalhos têm sido realizados utilizando-se da análise fatorial no Brasil. Como 

por exemplo: Llanillo, 1984; Hoffmann e Kageyama, 1985; Hoffmann e Kassouf, 1989; Gomes, 

1990; Figueiredo, 1996; Shikida, 1997; Meyer e Braga, 1998 apud Santos e Bacha (2002), 

utilizaram o procedimento para avaliar a modernização da agricultura através do método dos 

componentes principais. Em trabalhos citados por Latif (1994), a análise fatorial foi aplicada 

também para análises de marketing, como, por exemplo, preferências do consumidor na escolha 

de supermercado e compra de automóveis. 

A análise fatorial se faz em quatro partes. Na primeira, é determinada a matriz das 

correlações entre as variáveis originais. Para isso, considere L observações para as n variáveis, 

sendo Xij (como i= 1, 2, 3,..., L) e j= 1, 2, 3,...,L) a j-ésima observação da i-ésima variável. 

Na segunda etapa, serão calculados os fatores necessários para representar as variáveis. 

Neste trabalho, os fatores serão calculados utilizando-se o método dos componentes principais. 
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Sua aplicação é dada para reduzir a correlação entre as matrizes, como, por exemplo, a 

comunalidade dos números na diagonal principal.  A técnica dos componentes principais permite 

uma combinação linear destas variáveis, sendo construída de maneira a explicar o máximo da 

variância das variáveis originais (HARMAN, 1976). 

Conforme descrita por Hoffmann (1993), nos modelos de análise fatorial, cada uma das 

n variáveis é uma combinação linear de m fatores (com m < n), fatores comuns e de um fator 

específico (unique factor). Na análise fatorial clássica, a parcela relevante para determinar o 

coeficiente do fator comum pode ser escrita: 

jmimjjmpipij yuFaFaFaz +++++= ...... .11 ,            (j = 1, 2,...,n)         (1) 

ou 

 iji

m

p
pjjpj yufaz +=∑

=1
  (2) 

onde: 

fpj  = é o valor do p-ésimo fator comum para a j-ésima observação, ou seja, valor dos fatores 

comuns desde que todas as variáveis sejam expressas em função deles; 

aip  são coeficientes; 

ui  é termo estocástico; 

 yij representa o j-ésimo valor do i-ésimo fator específico, ou seja, é o valor único que representa 

a parte não explicada pelos fatores comuns. 

A soma dos quadrados dos coeficientes dos fatores mostra a comunalidade de uma 

variável em particular, quando qualquer termo 2
jpa  indica a contribuição do fator .pF para a 

comunalidade do jz  (HARMAN, 1976).  

O primeiro passo para o método dos fatores principais envolve a seleção dos primeiros 

coeficientes dos fatores 1ja  para fazer a soma da contribuição deste fator no total máximo da 

comunalidade. Esta soma é dada por: 

 222
1 12111 ... naaaV +++=    (3) 

e os coeficientes 1ja  devem ser escolhidos para ser o máximo de 1V  sob as condições: 
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∑
=

=
m

p
jk kppj aar

1
                   (j, k = 1, 2, ..., n) (4) 

onde jkr  = kjr  e jjr  é a comunalidade 2
jh  da variável jz . As condições da eq. (3) mostram que as 

correlações observadas são substituídas pelas correlações reproduzidas, implicando na suposição 

de zero resíduo. 

A fim de maximizar em função de n variáveis, quando as variáveis são conectadas por 

um número arbitrário de equações auxiliares, o método da multiplicação de Lagrange é 

particularmente adaptado (HARMAN, 1976). Este método é empregado para maximizar 1V , da 

qual é uma função de n variáveis 1ja  sob ½n(n+1) restrições da eq. (4), entre todos os 

coeficientes pja . Assim, 

kpjp

m

p
jk

n

kj
jk

n

kj
jk aaVrVT ∑∑∑

===

−=−=
11,

1
1,

12 µµ    (5) 

onde jkµ ( = kjµ ) são os multiplicadores de Lagrange. Então, a derivada parcial da nova função T 

diz respeito a qualquer n variável com 1ja  igual a zero e, similarmente, a derivada parcial diz 

respeito a qualquer outro coeficiente jpa  (p≠1) igual a zero, obtém-se: 

0
1

11 =−∂=
∂
∂ ∑

=
kp

n

k
jkjp

jp

aa
a
T µ          (p= 1, 2,...m)                             (6) 

 

onde  Kronecker, 1956 apud Harman (1976),  p1∂ = 1 se p =1 e p1∂ = 0 se p ≠ 1. 

Multiplicando (6) por 1ja  e somando com os respectivos j, obtém-se: 

01
111

2
11 =−∂ ∑∑∑

===
kpj

n

k
jk

n

j

n

j
jp aaµ                                              (7) 

Agora, a expressão 1
1

j

n

j
jk a∑

=

µ  é igual a 1ka de acordo com (6), e, ajustando∑
=

=
n

j
ja

1
1

2
1 λ , 

esta última equação pode ser escrita: 

              ∑
=

=−∂
n

k
kpkp aa

1
111 0λ                                                             (8) 

Aplicando a condição (4) em (8), tem-se 
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∑
=

=−
n

k
jkjk aar

1
111 0λ                                                                     (9) 

As n equações, uma para cada valor de j, estão representadas na expressão (9) e podem 

ser escritas na totalidade como: 

 

                                     0...)( 113113211211
2

1 =++++− nnarararah λ , 

                                     0...)( 12312321
2
21121 =+++−+ nnararahar λ , 

                                     0...)( 1331
2
221321131 =++−++ nnaraharar λ , (10) 

                                   ................................................................. 

                                     0)(... 1
2

313212111 =−++++ nnnnn ahararar λ , 

 

onde os parâmetros de (9) estão designados por λ. 

 Assim, a maximização de (3) sob as condições de (4) conduz ao sistema de equações (10), 

com solução para n desconhecidos 1ja . Uma condição necessária e suficiente para este sistema 

de n equações homogêneas é ter solução não trivial, isto é, o desaparecimento dos coeficientes da 

determinante 1ja  (HADLEY, 1961 apud HARMAN, 1976), esta condição pode ser escrita como: 

                                           nrrrh 11312
2

1 ...)( ++++−λ , 

                                            nrrhr 223
2
221 ...)( +++−+ λ , 

                                           nrhrr 3
2
23231 ...)( ++−++ λ ,          = 0 (11) 

                                           )(... 2
321 λ−++++ nnnn hrrr , 

 

Para a análise fatorial, algumas das mais importantes propriedades incluem o fato de que 

todas as raízes são reais. Quando uma raiz simples da equação característica é substituída por λ 

na eq. (10), um conjunto de equações lineares e homogêneas são postas em ordem (n-1). Este 

conjunto de equações possui uma solução familiar: todas são proporcionais em um fator de 

proporcionalidade, ∑
=

=
n

j
ja

1

2
11λ . 
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Contudo, a expressão precisamente é 1V , a quantidade que deverá ser maximizada. Em 

outras palavras, 1V  é igual às raízes da equação característica (11), nomeada maior raiz 1λ . 

O problema em encontrar os coeficientes de 1ja  para o primeiro fator, o qual esclarecerá 

tanto quanto toda a comunalidade possível, se isso ocorrer, estará solucionado. A maior raiz 1λ  

de (11) é substituída em (10) e algumas soluções 12111 ,...,, nααα  são obtidas. Então, para 

satisfazer a relação (3), os valores são divididos pelo quadrado da soma dos quadrados das raízes 

e multiplicados por 1λ ;  

2
1

2
21

2
11111 .../ njja αααλα +++=                           (j=1,2,...n),          (12) 

do qual são discriminados os valores de 1F no fator padrão (1) 

As raízes ( 1λ ’s) das equações características (11) são chamadas de raízes 

características, algumas vezes chamadas de “eigenvalues”, ou simplesmente de raízes da matriz 

R5 (HARMAN, 1976). A solução para um conjunto de equações (10) para uma raiz dada conduz 

ao vetor cuja definição é dada por vetor característico “eingenvector” da matriz R. 

A seguir, na Tabela 9, estão descritas as variáveis que irão compor a análise fatorial.  As 

variáveis relativas ao perfil do produtor foram obtidas de forma primária, exceto o índice de 

comunicação (comunic). Este foi baseado em informações também primárias, mas consiste na 

soma unitária de diversos meios, como a televisão, telefone fixo, telefone celular, rádio, jornal e 

revistas especializadas - o maior valor possível, portanto, é seis, e o menor, zero, caso produtor 

não possua nenhum meio de comunicação.    

Logo após a obtenção dos componentes principais, é feita a terceira etapa, quando é 

realizada a rotação dos fatores, definida pelo método Varimax (KAISER, 1956). Tanto Hoffman 

(1993) quanto Harman (1976) sugerem que seja mantida a ortogonalidade dos fatores, para isso a 

necessidade da rotação dos valores. Com isso, os novos fatores obtidos tornam-se independentes, 

tendo as variáveis uma correlação mais forte entre si dentro de um mesmo fator, e os fatores que 

apresentam uma correlação mais fraca estão dentro de outro fator (SANTOS e BACHA, 2001). 

                                                 
5 Generalizando um problema matemático, é comum expressar na forma de: Rq=λq, onde qualquer número λp 
satisfaz a equação eigenvector de R e é associado ao vetor qp ={ nppp ααα ,...,, 21 } que é o vetor característico 
eigenvector de R. Um vetor característico é estimado de acordo com 10, como designado por  ap 
={ npppa αα ,...,, 21 }. 
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Tabela 9 - Descrição das variáveis utilizadas na análise fatorial 

Variável Descrição 
  exp Experiência na atividade Leiteira (anos) 
  expout Experiência fora da atividade Leiteira (anos) 
  mora 1 se o proprietário mora na fazenda e 0 para outros 
  idadeprop Idade do proprietário (anos) 
  idadesposa Idade da esposa (anos) 
  escolprop Escolaridade do proprietário (anos) 
  escolesposa Escolaridade da esposa (anos) 
  filhos Número de Filhos 
  esptrab 1 se a esposa trabalha na atividade e 0 para outros 
  trein 1 se o proprietário participou de algum treinamento em 2002 
  distcid Distância da propriedade à cidade pólo (km) 
  outativi 1 se o proprietário possui outra atividade além da leiteira e 0 para outros 
  coop 1 se o proprietário é filiado a cooperativa e 0 para outros 
  assoc 1 se o proprietário é filiado a associação e 0 para outros 
  compt 1 se o proprietário possui computador e 0 para outros 
  comunic Índice de Comunicação (Televisão, Revista, Rádio, Jornal, telefone fixo e celular)  
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Para Santos (2000), a rotação dos fatores capta as variações indeterminadas e cria um 

conjunto de variáveis tão próximas quanto variáveis originais. Isso possibilita uma melhor 

interpretação dos valores, obtendo-se os coeficientes de correlação entre cada fator. 

Na quarta, e última, etapa serão gerados os scores6, isto é, uma estimativa dos valores de 

cada fator, que serão incorporados nos modelos econométricos a seguir, no item 3.4. 

 

3.4  Modelos propostos 

Foram especificados três modelos econométricos para verificar a influência do perfil do 

produtor bem como dos fatores econômicos sobre a produtividade (modelo C), o lucro (modelo 

B) e o custo (modelo A). 

                                                 
6 A fórmula da regressão dos scores é dada por x1" −ΣΛ=Ψ , onde Λ é a matriz rotacionada pelo método 
Varimax. 
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Espera-se, com isso, medir quais variáveis serão mais relevantes para explicar o lucro, o 

custo e a produtividade. Como metodologia, as regressões foram estimadas pelo método de 

mínimos quadrados, no qual o termo estocástico apresenta uma distribuição normal com média 

zero e variância constante (GUJARATI, 1995; GRIFFITHS; HILL; JUDGE, 1993). 

Os efeitos marginais, segundo Griffiths, Hill e Judge (1993), podem ser estabelecidos por 

1

1
x

y
iβ , e a elasticidade, diretamente por βi. 

O softwear utilizado tanto para o cálculo dos fatores principais quanto para as regressões 

posteriores é o STATA Statistical / Data Analysis versão 8.0. 

 

3.4.1 Modelo A: Função Custo 

i
i

ii
i

ii
i

iic wxxy ελββα ++++= ∑∑∑
===

6

1

3

1
2

3

1
1 lnlnln                       (13) 

onde: 

yc  variável dependente definida por custo total de produção (R$/litro); 

x1i  variáveis exógenas econômicas que afetam o custo, como: capital investido em 

benfeitorias, capital investido em máquinas e o preço da terra (Tabela 10); 

x2i variáveis de controle, como o crédito, volume e região (Tabela 10); 

wi variáveis exógenas sociais descritas na Tabela 10; 

α termo constante; 

βi, λi parâmetros a serem definidos;  

iε  termo estocástico que atende à preposição básica do modelo. 
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Tabela 10 - Descrição das variáveis utilizadas na função custo 

Sigla Variável Descrição 
yc   custototallitros Custo total de produção de leite (R$/litro) 
x1   benarea Capital total investido em benfeitorias por unidade de área (R$/ha) 
x2   maqarea Capital total investido em máquinas por unidade de área (R$/ha) 
x3   credito Se utilizou Crédito Agrícola = 1 se não = 0 
x4   volume Litros de leite produzidos 
x5   valorhectare Preço da terra (R$/ha) 
x10   dsul Se 1 para região Sul do Brasil  e 0 para outras 
w1   fator 1 Presença do proprietário na fazenda (reside na propriedade) 
w2   fator 2 Idade do proprietário 
w3   fator 3 Experiência em outra atividade 
w4   fator 4 Escolaridade 
w5   fator 5 Associativismo 
w6   fator 6 Treinamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

3.4.2 Modelo B: Função Lucro 
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onde: 

yl variável dependente definida por lucro expressa em R$/litro; 

x1i  variáveis exógenas econômicas que afetam o lucro, como: capital investido em 

benfeitorias, capital investido em máquinas e o preço da terra (Tabela 11); 

x2i variáveis de controle, como o crédito, volume e região (Tabela 11); 

wi variáveis exógenas sociais descritas na Tabela 11; 

α termo constante; 

βi, λi parâmetros a serem definidos;  

iε  termo estocástico que atende à preposição básicas do modelo. 
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Tabela 11 - Descrição das variáveis utilizadas na função lucro 

Sigla Variável Descrição 
yl      lucro Lucro por litro de leite produzido (R$/litro) 
x1      benarea Capital total investido em benfeitorias por unidade de área (R$/ha) 
x2      maqarea Capital total investido em máquinas por unidade de área (R$/ha) 
x3      credito Utilizou Crédito Agrícola = 1 se não = 0 
x4      volume Litros de leite produzidos 
x5      valorhectare Preço da terra (R$/ha) 
x10      dsul Se 1 para região Sul do Brasil  e 0 para outras 
w1      fator 1 Presença do proprietário na fazenda (reside na propriedade) 
w2      fator 2 Idade do proprietário 
w3      fator 3 Experiência em outra atividade 
w4      fator 4 Escolaridade 
w5      fator 5 Associativismo 
w6      fator 6 Treinamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

3.4.3 Modelo C: Função Produtividade 
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onde: 

yp variável dependente definida como produtividade expressa em litros/ha/ano; 

x1i  variáveis exógenas econômicas que afetam a produtividade, como: capital investido em 

benfeitorias, capital investido em máquinas, preço da terra, gastos com dieta, sanidade animal, 

manutenção de máquinas e energia, mão-de-obra (Tabela 12); 

x2i variáveis de controle, como o crédito, volume e região (Tabela 12); 

wi variáveis exógenas sociais descritas na Tabela 12; 

α termo constante; 

βi, λi parâmetros a serem definidos;  

iε  termo estocástico que atende à preposição básicas do modelo. 
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Tabela 12 - Descrição das variáveis utilizadas na função produtividade 

Sigla Variável Descrição 
yp   Produtividade Litros de leite por unidade de área  (litros/ha/ano) 
x1   Benarea Capital total investido em benfeitorias por unidade de área (R$/ha) 
x2   Maqarea Capital total investido em máquinas por unidade de área (R$/ha) 
x3   Credito Utilizou de Crédito Agrícola = 1 se não = 0 
x4   Volume Litros de leite produzidos 
x5   Valorhectare Preço da terra (R$/ha) 
x6   Gastdietaarea Total gasto com alimentação para vacas (R$/ha) 
x7   Gastsanidadearea Total gasto com sanidade das vacas (R$/ha) 
x8   Gastmaquiarea Total gasto com manutenção de máquinas somado com os gastos de 

energia elétrica por unidade de área (R$/ha) 
x9   Gastmaoobrarea Total gasto com mão-de-obra por unidade de área (R$/ha) 
x10   Dsul Se 1 para região Sul do Brasil  e 0 para outras 
w1   fator 1 Presença do proprietário na fazenda (reside na propriedade) 
w2   fator 2 Idade do proprietário 
w3   fator 3 Experiência em outra atividade 
w4   fator 4 Escolaridade 
w5   fator 5 Associativismo 
w6   fator 6 Treinamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4 TEORIA DOS CUSTOS 

Neste capítulo, o objetivo é apresentar o aparato teórico que fundamenta as 

funções custo e lucro. A relação do custo com o nível de produção tem por base os fundamentos 

teóricos relativos às condições físicas de produção, aos preços dos recursos e à busca por 

eficiência produtiva, o que envolve a obtenção de eficiência técnica e de preços.   

Para Ferguson (1999), uma definição de custo de produção pressupõe um 

comportamento empresarial eficiente: a qualquer nível, a produção se dá por uma combinação 

dos insumos tal que a taxa marginal de substituição técnica é igual à relação dos preços dos 

insumos. Importa, porém, apresentar o equilíbrio no curto e longo prazo em um mercado 

competitivo, enfatizando o papel das economias de escala. 

 

4.1 Função Custo 

Segundo Alves (1996), a função custo pode ser obtida da seguinte forma: 

 

}*{min),( xwywC
x

=                                                         (16) 

restrito a : 
yxF ≥)(   

 

Desenvolve-se a função (16) com os preços de insumos positivos, w>0 ou w ≥0. Do 

ponto de vista matemático, a parte mais delicada é a extensão para os preços não negativos, de 

modo a manter-se a continuidade da função custo em relação aos preços dos insumos. Para que a 

função custo tenha um mínimo, requer-se apenas que F(x) seja semicontínua e superior em w > 0. 

Adicionando-se as seguintes restrições: F(x) ≥ 0  tal que x ≥ 0; F(0) = 0; e ∞=∞→ )(lim xFx  e 

)(()( zFxFzx ≥⇒≥ . Não é difícil provar que o mínimo existe quando F(x) satisfaz essas 

condições e w > 0. Desta forma, trata-se do mínimo global. Para isso, seja yxF ≥)ˆ( . 

Considera-se que x̂  pertence a C7 e é factível, porque yxF ≥)ˆ( . Portanto, xwywC ˆ*),( ≤ . 

Entre os vetores, z, de B, os candidatos ao mínimo precisam satisfazer xwzw ˆ** ≤ e , assim, 

pertencem à A. Conclui-se que o mínimo ocorre em C, que é um conjunto compacto. Como w*x 

                                                 
7 Sendo o conjunto A={x:0 ≤ w*x ≤ w* x̂ } e B= {x : F(x) ≥ y}, tem-se que C = A ∩ B.  
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é função contínua em X, ela passa por um mínimo em C. Desta forma, C(w,y) é bem definida 

(ALVES, 1996). 

 

4.1.1 Propriedades da função custo 

Em virtude das equações de demanda dos fatores de produção serem homogêneas de 

grau zero em relação aos preços dos fatores, segue-se a equação definida por Barbosa (1985) que, 

C=C(q,r1,r2), onde C é o custo mínimo para produzir a quantidade q, quando os fatores são r1,r2.  

Logo, pode-se enunciar:  

i) A função de custo é homogênea do primeiro grau em relação aos preços dos fatores de 

produção. As derivadas parciais de C, com respeito aos preços dos fatores, são iguais a: 

01
1

≥=
∂
∂ x

r
C                                                                   (17) 

02
2

≥=
∂
∂ x
r
C                                                                    (18) 

ou seja, o custo total varia no mesmo sentido dos preços dos fatores de produção. Observa-se, 

também, que as expressões contidas nas eq. (17) e (18) afirmam que as equações de demanda de 

fatores, descritas por x1 = x1(q,r1,r2), podem ser obtidas derivando-se o custo C em relação a r1 e 

a r2 (BARBOSA, 1985). 

 

ii) A derivada da segunda do custo com respeito ao preço do fator é negativa.  Isto é, Derivando-

se  a função )(
2

2
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1
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∂ , obtém-se a eq. (19): 
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                                                                 (19) 

iii) A função de custo é côncava nos preços dos fatores de produção. Isto é, a matriz eq. (20) é 

negativa e semidefinida.  
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                                                      (20) 

 

iv)  A função custo é não-decrescente em relação ao nível de produção, isto é: 

0≥
∂
∂

q
C  

O modelo de minimização de custos é apropriado para as firmas cuja receita não é 

determinada pela empresa, ou seja, p*q é exógeno. Nestes casos, a determinação da função custo 

pelo método dos mínimos quadrados ordinários é o mais apropriado (BARBOSA, 1985). 

Observa-se que, nestes casos, o retorno à escala ß pode ser estimado como o inverso do 

coeficiente do logaritmo da produção (BARBOSA, 1985), apresentado na eq. (21) 

 

iiiii errqC ++++= 2
2

1
1 logloglog1log

β
α

β
α

β
α                               (21) 

 

Vale ressaltar algumas limitações apresentadas na eq. (21). A primeira crítica que se faz 

a esse modelo é que os preços dos insumos são iguais para todas as empresas. Em segundo lugar, 

refere-se à função de produção, pois esta admite uma elasticidade de substituição unitária entre os 

fatores. Em terceiro lugar, diz respeito ao fato de a elasticidade da escala ser independente ao 

tamanho da empresa. Ainda outro ponto crítico deste modelo é a admissão implícita de que todas 

as empresas são igualmente eficientes, pois possuem a mesma função de produção.   

 

4.2 Curto prazo 

O curto prazo é definido como um período analítico de tempo no qual alguns insumos 

não podem ser aumentados ou reduzidos qualquer que seja o nível do produto (FERGUSON, 

1999). Além disso, existem outros insumos variáveis, cujas quantidades podem ser modificadas. 

Por outro lado, no longo prazo, todos os insumos são variáveis (NICHOLSON, 2002).   
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As condições físicas de produção e os preços unitários dos insumos determinam o custo 

total (CT) associado com cada possível nível de produção. Esse custo, por sua vez, pode ser 

dividido em dois componentes: custo fixo (CF) e variável (CV) (FERGUSON, 1999). 

O custo médio (CMe) é o custo total dividido pela quantidade de produto (q) e 

analogamente pode ser expresso como a soma do custo fixo médio (CFme) e do custo variável 

médio (CVme), como ilustrado algebricamente na eq. (22). 

                 

CVmeCFme
q

CV
q

CF
q

CTCMe

CVCFCT

+=+==

+=
                                     (22) 

  

Graficamente, o custo fixo médio decresce continuamente, aproximando-se assim dos 

dois eixos como uma hipérbole retangular, como mostra a Figura 4. O custo variável médio 

(CVme) primeiro decresce atingindo o mínimo e, em seguida, eleva-se. O CMe continua 

declinando, efeito do contínuo decréscimo do CFme à medida que o volume produzido aumenta. 

O acréscimo do CVme tende a mais do que compensar o declínio do CFme, atingindo portanto o 

CMe em seu ponto de mínimo. Com isso, CVme aproxima-se assintoticamente do CMe.  
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Figura 4 - Curvas de custo médio e marginal 
Fonte: Ferguson (1999) 

 

O custo marginal (CMg) é o acréscimo de custo total atribuído ao acréscimo de 

uma unidade na produção (FERGUSON, 1999). Ou seja, em qualquer nível determinado de 
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produção q, pode-se perguntar como os custos irão variar se a produção aumentar  de ∆q. Como 

descrito por Varian (2000): 

  

q
qCTqqCT

q
qCTqCMg
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                       (23) 

 

Pode-se demonstrar que, nos pontos de custos médios mínimos: CMgCVme =min  e que 

CMgCMe =min . Quando minCMe ,  

⇒=
−

∂
∂

=
∂

∂
=

∂
∂ 02q

CT
q

CT

q
q

CT

q
CMe  CMgCMe =min  

De forma análoga, mostra se que CMgCVme =min , lembrando-se de que CFCVCT +=  e 

que 0=
∂
∂

q
CF .  

 

 

4.3 Longo prazo 

Longo prazo é o período de tempo com duração tal que todos os insumos são variáveis. 

Longo prazo, conforme salientado por Ferguson (1999) e por Nicholson (2002), é o prazo que se 

refere ao horizonte de planejamento em que os agentes econômicos (consumidores e 

empresários) podem planejar e escolher muitos aspectos de curto prazo nos quais eles operarão 

no futuro. No mesmo sentido, Varian (2000) define o longo prazo como sendo aquele em que as 

empresas têm liberdade para alterar seus tamanhos (k*), de forma a produzir a quantidade q 

ótima. Assim, *),()( kqCTqCT s≤ , para todos os níveis de q. De fato, num determinado nível de 

q, a saber q*, tem-se a eq. (24). 

 

*)*,(*)( kqCTqCT s=                                            (24) 

 

Segundo Varian (2000), os custos médios de curto prazo terão a mesma propriedade de 

*),()( kqCMeqCMe s≤ e *)*,(*)( kqCMeqCMe s= . Isso implica que a curva de custo médio de curto 
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prazo situa-se acima da curva de custo médio de longo prazo (CMeL) e elas se tocam num ponto, 

q*, ou seja, a curva de custo médio de curto prazo (CMeC) tangencia a de longo prazo (CMeL), 

como mostra a Figura 5. 

Na Figura 5 são mostrados seis das incontáveis curvas de custo médio a curto prazo 

(CMeC1 a CMeC6); estas muitas curvas, segundo Ferguson (1999), geram a curva de custo médio 

de longo prazo (CMeL) como um conjunto de projetos de planejamento.   
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Figura 5 - Curvas de custo médio no longo prazo 
Fonte: Ferguson (1999) 

 

Na Figura 6, a curva de custo médio a curto prazo CMeC1 está associada à  curva de 

custo marginal a curto prazo CMgC1. No ponto A, que corresponde à produção OX1, CMeC e 

CMeL são iguais. Conseqüentemente, as curvas de custo total no curto prazo e a longo prazo 

também são iguais (FERGUSON, 1999). 
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Figura 6 - Custo marginal a curto e longo prazos 
Fonte: Ferguson (1999) 
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 Para produções menores, tal como OX1’, CMeC1 excede a CMeL. Deste modo, o custo 

total a curto prazo é maior que o custo total a longo prazo. Então, para uma expansão da 

produção além de OX1’, o custo marginal a longo prazo, deve exceder ao conhecido custo 

marginal a curto prazo. Isto é, deslocando-se de um ponto onde o custo total no curto prazo 

excede ao custo total a longo prazo para um ponto onde eles são iguais. A variação no custo total, 

ou custo marginal, deve, consequentemente, ser menor para a curva de curto prazo do que para  a 

curva de longo prazo. Desta forma, CMgL é maior que CMgC à esquerda do ponto A. 

 Para uma expansão na produção de OX1 para OX1” a situação oposta é válida. O CMeC1 é 

maior que CMeL em OX1”, desta maneira, o custo total no curto prazo excede o custo total de 

longo prazo neste ponto. Agora, desloca-se de um ponto onde o custo total de curto prazo  (OX1) 

para o ponto onde o custo total a curto prazo excede o custo total a longo prazo (OX1”). Portanto, 

o acréscimo ao custo total, ou custo marginal, deve ser maior que para a curva de curto prazo que 

para a curva de longo prazo. Qualquer que seja CMgL, deve ser menor que CMgC1, à direita de 

OX1. 

 Tem-se agora a informação necessária para encontrar um ponto sobre a curva CMgL. Esta 

curva deve exceder CMgC1 à esquerda de OX1 e deve ser menor que CMgC1 à direita de OX1. 

Conseqüentemente, CMgL deve ser igual a CMgC1, à produção OX1 (ponto B). Repete-se este 

processo para encontrar os demais pontos. A CMgL deve ser igual a CMgC para a produção à 

qual a curva CMeC é tangente a CMeL (FERGUSON, 1999). 

 A CMgL intercepta CMeL quando a segunda está em seu mínimo. Existirá um e somente 

um tamanho de instalação a curto prazo, cujo mínimo custo médio a curto prazo coincide com o 

mínimo custo médio a longo prazo. Esta instalação é representada pela CMeCM e CMgCM na 

Figura 6. O CMgCM é igual a CMeCM no ponto mínimo na segunda curva. A CMeCM é tangente à 

CmeL em seus pontos de mínimos coincidentes; e como foi mostrado, a CMgL é igual a CMgC 

no ponto onde CMeC e CMgL são tangentes. Portanto, a CMgL deve passar através do ponto de 

mínimo da CMeL. 

 

4.4  As economias de escala 

Luenberger (1995) e Ferguson (1999) falam de economias e deseconomias de escala. 

Economias de escala referem-se às condições tecnológicas (função de produção) que fazem com 

que aumentos percentuais iguais nas quantidades de todos os insumos resultem em aumentos 
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percentuais iguais na quantidade produzida. Trata-se, assim, de funções com retornos crescentes à 

escala.  

Com isso, sendo os preços dos insumos constantes, os custos médios devem decrescer 

em função da variação havida na produção. Por analogia, pode-se falar em retornos constantes e 

decrescentes à escala, que se associam a custos médios constantes crescentes, respectivamente. O 

que está em jogo nessas três situações são as possibilidades de organizar a produção de forma 

mais eficiente através da melhor divisão do trabalho e das tarefas em geral e do uso mais eficiente 

de recursos especializados.  

A partir de certa escala, os autores alegam aumentos dos custos administrativos na 

tentativa de delegar funções e responsabilidades. Contudo, Luenberger (1995) afirma ser muito 

difícil determinar quando as deseconomias de escala começam e quando se tornam fortes para 

exceder as economias de escala.  

Num mercado de competição perfeita – com preços de insumos constantes – e sendo 

constante o retorno à escala, custos médios e marginais são iguais, como na Figura 8, diagrama B 

(LUENBERGER, 1995). Se o retorno à escala é decrescente, significa que a curva de custo 

médio é crescente e que a curva de custo marginal é maior do que a curva de custo médio. Se o 

retorno for crescente, o inverso ocorre: o custo marginal é inferior ao custo médio. 

O lucro associado à produção depende da relação entre receita total e custo total. O 

princípio de otimização estabelece que o preço do produto deva se igualar ao custo marginal e 

que este não seja inferior ao custo médio.  Nessa situação, prevalece o chamado Ótimo de Pareto, 

com custos sociais equiparados aos benefícios sociais.  

Para os casos em que os rendimentos de escala são constantes, o lucro será nulo. Lucros 

positivos a curto prazo são esperados, portanto, somente quando, ao nível de produção em 

apreço, ocorram retornos decrescentes à escala. Por força da concorrência, porém, esse lucro 

tenderá a desaparecer a longo prazo e as condições de Pareto passam a ser observadas. 

Caso a firma iguale custo marginal ao preço em condições de retornos crescentes à 

escala, estará incorrendo em prejuízo. Nesse caso, configuram-se condições propícias ao 

surgimento do monopólio ou oligopólio, em que custo marginal se iguala à receita marginal, 

maior do que ou igual ao custo médio. Isso viola as condições de Pareto.  

Conforme enfatizado por Baumol, Caruso e Andrade (1972), entretanto, ainda nesse 

caso pode-se obter o Ótimo de Pareto condicionado à viabilidade econômica. Para isso, é 
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necessário que se preservem condições de contestabilidade como a livre entrada de novas firmas, 

que a tecnologia seja de amplo conhecimento e que não haja custos não recuperáveis caso seja 

necessário deixar o mercado. Nesse caso, o ótimo ocorrerá quando o preço se iguala ao custo 

médio decrescente, mas, evidentemente, acima do custo marginal. Ver ponto E na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 7 - Equilíbrio contestável em monopólio natural 
Fonte: Barros (2005) 

 

4.5 Mercado de concorrência perfeita 

O termo concorrência perfeita é um conceito exato e forma a base de um dos mais 

importantes modelos de comportamento econômico. A essência do conceito é de que o mercado é 

inteiramente impessoal. Ferguson (1999) descreve essa definição como não sendo uma 

“rivalidade” entre empresas ou mesmo entre vendedores, mas sim um conceito que espelha um 

mercado em condições que garantam um mercado livre e impessoal, no qual as forças da 

demanda e da oferta – receita e custo – determinam a alocação de recursos e a distribuição da 

receita. 

Concorrência perfeita requer que todos os agentes econômicos no mercado sejam 

pequenos em relação a todo o mercado, não podendo exercer influência perceptível no preço. 

Uma segunda condição é que todos os produtos sejam homogêneos, isto é, qualquer vendedor 

num mercado de concorrência perfeita deve ter produtos idênticos ao de qualquer outro vendedor. 

A terceira pré-condição para a concorrência perfeita é que todos os recursos tenham mobilidade 

perfeita, isso é, cada recurso – sem monopólio de produção - pode imediatamente ser substituído 
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por outro, sendo também livre a entrada e saída dos agentes neste mercado. A quarta e última 

condição para o mercado perfeito é que os consumidores e produtores possuam um perfeito 

conhecimento do mercado tanto no presente quanto no futuro. Esse conjunto de condições faz do 

mercado em competição perfeita um mercado contestável, conforme definição de Baumol, 

Caruso e Andrade (1972). 

Ademais, no curto prazo o nível de produção pode ser aumentado ou diminuído de 

acordo com a utilização dos insumos variáveis. A curva de custo marginal a curto prazo de uma 

firma é derivada de sua curva de produto marginal sob a suposição de que é fixo o preço unitário 

do insumo variável.  

Para a maioria das firmas e dos insumos, esta é uma suposição razoável, porque a firma 

é usualmente tão pequena em relação a todos os usuários que os preços não se alteram. Contudo, 

quando todos os produtores em um setor expandem simultaneamente a produção, poderá existir 

um efeito marcado sobre o mercado do recurso. Ao se expandir a produção no setor, os preços 

dos insumos normalmente crescem, deste modo, mudando cada curva de custo marginal para 

cima8.  

Dadas as curvas de oferta e demanda do mercado, o equilíbrio preço-quantidade do 

mercado, a curto prazo, é atingido quando as quantidades demandadas e oferecidas são iguais, 

como familiarmente demonstrado no diagrama (A) na Figura 8. Assim, a curva de oferta (S) 

cruza com a curva de demanda (D) no ponto G, resultando num equilíbrio com preço p e com 

uma quantidade q. 

 

                                                 
8 Se somente o insumo, cujo preço cresce, é um insumo inferior, a curva de custo marginal de cada firma desloca-se 
para cima e para a direita. Isto não afeta o argumento – a soma horizontal das curvas de custo marginal de todas as 
firmas não conduzira à curva de oferta do setor (FERGUSON, 1999).  
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Figura 8 - O equilíbrio de mercado a curto prazo e o lucro ou prejuízo da firma 
Fonte: Ferguson (1999) 

 

O preço de equilíbrio do mercado, Op, o qual estabelece a demanda horizontal ou curva 

de receita marginal (Preço = RMg) para uma firma típica do setor, é mostrado no diagrama B.  

Primeiro, supõe-se que uma firma tenha o custo representado por CMe1 e CMg1. 

Também atinge seu equilíbrio de maximização do lucro no ponto A, produzindo Oq1 unidades 

por período de tempo e obtendo um lucro econômico puro de AB reais por unidade. Por outro 

lado, se seu custo é dado por CMe2 e CMg2, o equilíbrio é atingido no ponto E. Neste ponto, a 

firma produz Oq2 unidades e incorre num prejuízo de CE reais por unidade.  

Portanto, uma firma em concorrência perfeita, segundo Ferguson (1999), é meramente 

um ajustamento da quantidade. O preço é dado pelo mercado; a firma produz o nível de produção 

que maximiza o lucro ou minimiza o prejuízo, dada sua instalação. No curto prazo, não há 

alternativa disponível. No longo prazo, porém, existe.   

Desde que todos os insumos sejam variáveis ao longo prazo, um empresário tem a opção 

de ajustar seu tamanho de instalação tão bem quanto sua produção, para alcançar seu lucro 

máximo. No limite, pode liquidar seu negócio e transferir seus recursos e seu comando para um 

investimento alternativo mais rentável. Mas, como foi estabelecido conceitualmente sobre 

concorrência perfeita, outras firmas entram no mercado e novas perspectivas de lucro são 

geradas. De fato, Ferguson (1999) alerta que somente no longo prazo o equilíbrio é estabelecido 

de acordo com o número de firmas no setor, em resposta à motivação de lucro. 
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Na Figura 9 está representado graficamente o ajustamento de equilíbrio no longo prazo 

de uma atividade em concorrência perfeita. Supõe-se que cada firma na indústria é idêntica. O 

tamanho inicial é representado por CMeC1 e CMgC1 no diagrama B. A curva de demanda do 

mercado é dada por DD’, e a curva de oferta dada por S1S1’.  

O equilíbrio de mercado estabelece o preço do OP1 reais e a produção total de OQ1 

unidades por unidade de tempo. Ao preço OP1, cada firma atinge um ponto de equilíbrio no curto 

prazo onde CMgC1 se iguala ao preço. Cada firma produz Oq1 unidades e obtém um lucro 

econômico puro9 de AB reais por unidade. Como o diagrama B está construído, esta poderia ser 

uma posição de equilíbrio no longo prazo porque a CMgL se iguala ao preço neste ponto. 

Porém, do ponto de vista do mercado como um todo, a presente situação não é estável, 

pois cada firma no setor obtém um lucro econômico puro. Entretanto, no longo prazo, algumas 

firmas em setores menos lucrativos tenderam a migrar para este setor, deste modo deslocando a 

curva de oferta para a direta.  

Supõe-se que, de fato, a atração do lucro seja tão forte que um número substancial de 

firmas entrem neste setor, deslocando a curva de oferta para a S2S’2 no diagrama A. Nesta 

situação, a quantidade de equilíbrio expande-se para OQ2. Quando uma firma ajusta-se 

otimamente ao novo preço de mercado, o produto de cada firma será menor. Quando o preço de 

mercado cai, devido a esse acréscimo de firma, algumas firmas estaram prontas para construir 

novas instalações, assim elas podem ajustar seus tamanhos de instalação muito rapidamente. 

Outras terão instalações relativamente novas de tamanho representado por CMeC1. Estas firmas 

por sua vez demorarão em adequar-se otimamente. 

Mas, mesmo as firmas que se ajustaram rapidamente ao tamanho de instalação ótimo 

como representado no diagrama B, na Figura 9, por CMeL2 CMgC2, acabam por perder dinheiro: 

CE reais por unidade. Aqueles cujo tamanho não é rapidamente ajustado perdem ainda mais. No 

presente caso, cada firma incorre no prejuízo econômico puro, embora possa obter um lucro 

contábil. Conseqüentemente, as firmas tenderão a sair da atividade após suas instalações e 

equipamentos serem depreciados. O investimento em qualquer outro setor é mais atrativo, porque 

a perspectiva de lucro é melhor. 

                                                 
9 Lucro puro econômico inclui os retornos que poderiam ser obtidos da mais rentável alternativa de uso dos recursos 
investidos. Consequentemente, representa um retorno de um investimento superior ao obtido em outro lugar 
(FERGUSON, 1999).  
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Figura 9 - O equilíbrio de mercado no longo prazo de uma atividade em concorrência perfeita 
Fonte: Ferguson (1999) 

 

Como resultado, a oferta da atividade econômica em questão desloca-se para a 

esquerda, elevando o preço de equilíbrio no mercado. Como é mostrado na Figura 8, a oferta de 

setor deve deslocar-se para S3S’3. Com a mesma curva de demanda, o preço de mercado é OP. 

Cada firma depois do ajustamento possui uma instalação representada por CMeC3 e CMgC3. O 

preço é igual ao custo marginal e o custo médio a curto prazo é igual também ao custo marginal e 

ao custo médio a longo prazo. Não há, assim, nem lucro e nem prejuízo econômico. 

 

 

4.6 Função lucro e a dualidade 

O lucro π  da empresa em concorrência perfeita é função do preço p do produto q e dos 

preços r1 e r2 dos fatores de produção xi. 

2211. xrxrqpCR −−=−=π                                               (25) 

Assim, em símbolos tem-se: 

),()(. 21221121 rrpxrxrxxqp ππ =−−=                                     (26) 
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Considerando que a escolha de q é basicamente decidida pela firma, assume-se que a 

firma irá decidir a quantidade q que maximize o lucro. No máximo lucro, as quantidades 

produzidas são positivas e a condição de primeira ordem para a maximização do lucro é 

encontrada derivando o lucro e igualando a zero. Assim, na condição de primeira ordem, descrita 

por Luenberger (1995), tem-se que: 

 

)(')(',0)(' qcqrouq ==π                                               (27) 

  

Dessa forma, do lado esquerdo da eq. (27) tem-se a receita marginal e, do lado direito, o 

custo marginal. Assim, pode-se afirmar que, no máximo lucro, a receita marginal e o custo 

marginal se igualam resultando na quantidade ótima produzida pela firma (LUENBERGER, 

1995). 

A interpretação econômica para isso é que no ponto ótimo, o acréscimo de uma unidade 

na receita, para cada unidade produzida, será igual ao seu custo de produção. Se o acréscimo 

marginal na receita for maior, será vantajoso para a firma produzir mais, caso contrário, se o 

acréscimo marginal na receita for menor, a firma tenderá a produzir menos. 

A solução para a otimização do lucro, tendo como exemplo uma simples commodity, 

está representada na Figura 10. O nível ótimo de produção ocorre no ponto q*, onde o custo 

marginal intercepta-se com a receita marginal. O preço que a commodity é vendida corresponde 

ao valor p*, que é o inverso da curva de demanda.  

Lucro

Custo

yy*

p*

p

CMe

CMg

E

p
RM

 
Figura 10 - Maximização do lucro 
Fonte: Luenberger (1995) 

  



 

 

53
 

Já para a condição de segunda ordem, é necessária que ocorra a maximização do lucro 

em função da quantidade seja menor que zero. Isso significa que a derivada da receita marginal 

tem de ser menor do que a derivada do custo marginal.  

Para Silberberg (2000), no ponto de máximo lucro, as firmas minimizam os custos num 

nível particular da produção. Em outras palavras, os valores paramétricos de y em ),,(* 21 ywwxi  

são substituídos por y*, cujo resultado deverá ser a função de demanda do fator derivada da 

maximização do lucro, ),,(* 21 pwwxi .  

Nos casos de n variáveis, os modelos de maximização do lucro e minimização do custo 

participam com n-1 condições de primeira ordem. A diferença entre os modelos é dada apenas no 

nível de produção; no modelo de minimização dos custos, a produção é paramétrica, enquanto no 

modelo de maximização de lucro a produção é determinada endogenamente pela hipótese de 

maximização do lucro. 

O símbolo “x*” é inicialmente usado para denotar duas diferentes funções, assim a 

demanda por fatores deriva da maximização do lucro dada por ),,( 21 pwwx p
i e esta deriva da 

minimização do custo dada por ),,( 21 ywwx y
i . Assim, ambas expressões podem ser resumidas 

pela identidade dada pela eq. (28). 

)),,(*,,(),,( 212121 pwwywwxpwwx p
i

p
i =                           (28) 

 

Vale destacar que o máximo lucro nem sempre existe, considerando-se uma tecnologia 

com retornos crescentes de escala, f(tx) > tf(x), para todo t >1. Nesse caso, seja x’ é a solução 

para o problema de maximização de lucros. Como f(tx) > tf(x), tem-se uma contradição, onde 

pf(tx’) – w.tx’ > pf(x’)-w.x’, onde x’é a maximização do lucro. Assim, a maximização de lucro 

para retornos crescentes à escala e em concorrência perfeita não tem solução. Se f tiver as 

propriedades usuais de produção e se +
+

+ ℜ→ℜ 1:),( nwpπ , tem-se que ),( wpπ  é : i) contínua; 

ii) crescente em p; iii) decrescente em w. 

O processo de minimização de custo gera a concavidade da função custo; a maximização 

gera a convexidade da função lucro. Em outras palavras, suponha que os preços do produto 

aumentem e que a firma não altere a produção. Neste caso, o lucro aumenta linearmente, ydp. 

(SILBERBERG, 2000). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Resultados da análise fatorial  

Para verificar se a aplicação da análise fatorial é adequada para esses dados, é necessário 

saber se a correlação existente entre as variáveis é significativa a ponto de apenas alguns fatores 

poderem representar grande parte da variabilidade dos dados. 

Para isso, aplicou-se o teste de Barlett. Juntamente, foi aplicado o teste de Kaiser-

Meyer-Olkin - KMO, onde os valores iguais ou menores que 0,60 indicam que a análise fatorial é 

inadequada. No Teste de Esfericidades de Barlett, o valor apresentado foi de 556,66, com 

significância menor que 1%, e com o teste de KMO de adequação da amostra igual a 0,6312. 

Ambos os testes mostram que a aplicação da análise fatorial aos dados é adequada, tendo 

em vista que cada correlação poderá ser explicada pelas demais variáveis contidas no estudo. 

Utilizando-se os dados da Tabela 9, referente às 16 variáveis relacionadas às características dos 

produtores, realizou-se a análise fatorial pelo método dos componentes principais. 

A matriz de correlação entre as variáveis apresentou seis raízes características maiores 

que 1, sendo que o primeiro fator capta 21,16% da variância, cabendo aos cinco fatores 

subseqüentes 12,73%, 9,17%, 7,82%, 7,26% e 6,44% da variância total (Tabela 13). Esses seis 

fatores possibilitam captar uma proporção significativa de 64,58% da variância total das 16 

variáveis apresentadas na Tabela 9. 

  

Tabela 13 - Valores das raízes características 

Item Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Raiz Característica 3,3861 2,0370 1,4674 1,2514 1,1614 1,0297 

Diferença 1,3491 0,5695 0,2160 0,0899 0,1317 0,0456 

Proporção 0,2116 0,1273 0,0917 0,0782 0,0726 0,0644 

Cumulativa 0,2116 0,3389 0,4307 0,5089 0,5815 0,6458 
 

Fonte: Resultados da pesquisa 

   

 Após a rotação pelo método Varimax, que possibilita a melhor interpretação dos fatores 

(SANTOS; BACHA, 2001), obtém-se a carga fatorial de cada variável, como descrito na Tabela 

14.  
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As cargas fatoriais acima de 0,6010, em valor absoluto, expressam a forte associação entre o fator 

e as variáveis que estão indicadas em negrito, também na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Cargas fatoriais de seis fatores e comunalidade de 16 variáveis relacionadas aos 

fatores nos seis estados selecionados 

Variáveis 

Carga 
Fatorial 

F1 

Carga 
Fatorial 

F2 

Carga 
Fatorial 

F3 

Carga 
Fatorial 

F4 

Carga 
Fatorial 

F5 

Carga 
Fatorial 

F6 

Comu-
nalidade 

 
1.exp 0,2922 0,4352 0,1698 -0,3633 -0,1340 -0,1964 0,5077 
2.expout 0,1288 -0,0092 0,7619 -0,0480 -0,0658 0,1339 0.3781 
3.mora 0,7315 0,0940 0,1693 -0,0188 0,1704 0,1234 0,3826 
4.idadeprop -0,1181 0,8560 -0,0765 -0,1556 -0,0743 -0,0293 0,2168 
5.idadesposa 0,2026 0,8255 0,0510 0,2284 -0,0603 -0,0386 0,2174 
6.escolprop -0,4834 -0,2770 0,0839 0,5907 -0,0443 0,1077 0,3198 
7.escolesposa -0,1010 0,0058 -0,0290 0,8957 -0,0777 -0,1238 0,1651 
8.filhos 0,0582 0,7765 -0,0477 -0,1525 0,1188 0,0133 0,3538 
9.esptrab 0,6930 0,1184 0,0389 0,1455 0,1091 -0,0256 0,4703 
10.trein -0,0547 -0,0552 0,0932 -0,1127 -0,0346 0,8597 0,2322 
11.distcid 0,1586 0,0006 -0,4971 0,2839 0,0286 0,4310 0,4604 
12.outativi -0,0397 -0,1007 0,6188 0,2010 0,1850 0,0612 0,5268 
13.coop 0,0510 0,2750 0,1278 0,0434 0,6142 0,1881 0,4907 
14.assoc 0,0331 -0,1477 -0,0372 -0,0999 0,8403 -0,1006 0,2494 
15.compt -0,7784 0,0426 0,0210 0,2906 0,0477 0,0730 0,2996 
16.comunic -0,6208 -0,0047 0,1045 0,4105 0,1783 0,0885 0,3954 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Observa-se que o primeiro fator (F1) é positivo e fortemente correlacionado com as 

variáveis 3, 9, 15 e 16. As cargas fatoriais das variáveis 3 (mora - proprietário mora na 

propriedade), 9 (esptrab – esposa trabalha na propriedade), 15 (compt – se o proprietário possui 

computador) e 16 (comunic – Índice de comunicação) compõem uma medida de importância da 

residência dos proprietários na área rural.  

Contudo, as cargas fatoriais atribuídas às variáveis 15 (-0,7288) e 16 (-0,6208) mostram-

se negativas. Isso indica que o fato de o proprietário e sua esposa residirem na propriedade está 

correlacionado negativamente com a aquisição de computadores e com a utilização dos meios de 

comunicação. Nesses casos, observa-se que a média no índice de comunicação é 2,86, o que 

                                                 
10 Para estabelecer o valor, em módulo, de 0,60 da carga fatorial, utilizou-se como referência os trabalhos de Gomes, 
1990; Hoffmann, 1992; Figueiredo, 1996; Shikida, 1997 apud Santos e Bacha (2001). 
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indica fortemente que a maioria utiliza apenas três meios de comunicação: rádio, televisão e 

telefone celular, segundo os dados. 

O segundo fator (F2) se mostra positivo e com forte associação às variáveis 4, 5 e 8. As 

cargas fatoriais das variáveis 4 (idadeprop – idade do proprietário), 5 (idadesposa – idade da 

esposa) e 8 (filhos – número de filhos) são um bom referencial das idades dos cônjuges. 

Note que o fator 2 é mais importante que o fator 3; o primeiro (F2) representa 12,73% da 

variância total, enquanto que o fator 3 -  será chamado de experiência fora da atividade leiteira 

– representa 9,17%. Isso indica que a idade dos cônjuges é mais importante que a experiência que 

o proprietário tem outra atividade – que não a leiteira e também fora da propriedade.  

O fator 4, aqui denominado de escolaridade, mede os anos de escolaridade que o 

proprietário e sua esposa têm. Ambos estão altamente correlacionados com o fator 4.   

Já o fator 5 mostra o alto grau de correlação entre as variáveis 13 e 14. Ambas indicam o 

envolvimento em entidades de classe por parte do produtor, isto é, a variável 13 mede se o 

produtor é membro de uma cooperativa e a variável 14, se o produtor é ligado a alguma 

associação ou sindicato.     

O mesmo ocorre com o fator 6, cuja carga fatorial é dada unicamente pela variável 

“trein”, isto é, se o proprietário participou de algum treinamento no ano de 2002. 

Para facilitar a análise, foram construídas quatro figuras (Figuras 11, 12, 13 e 14), as 

quais mostram a média dos scores nos diferentes níveis de produtividade e nos diferentes estados. 

A Figura 11, portanto, ilustra a combinação do fator 1 (residência) com o fator 2 (idade dos 

cônjuges), por estrato de tecnologia.   

Nota-se que no quadrante positivo (em x e em y) estão as propriedades cujas 

produtividades estão entre 1.000 e 2.000 litros de leite por hectare/ano, bem como as 

propriedades entre 2.000 e 4.000 l/ha/ano. Do lado oposto, cujos valores dos scores encontram-se 

negativos em x e em y, estão as propriedades com maior produtividade (> 8.000 l/ha/ano). 
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Figura 11 - Caracterização dos scores nas diferentes faixas de produtividade 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Observa-se também uma tendência de os produtores com maior produtividade não 

residirem nas propriedades, bem como de serem mais jovens que os demais produtores. Já no 

outro extremo, dos estabelecimentos com menor produtividade, os produtores residem na 

propriedade e são mais velhos.  

Uma comparação importante é decifrar geograficamente a importância dos fatores 1 

(reside na propriedade) e 2 (idade), como mostra a Figura 12. Nela observa-se no primeiro 

quadrante que os maiores estados produtores, MG e GO, estão com uma melhor posição para o 

fator 2, que significa que, nestas regiões, a idade dos cônjuges é superior à dos demais.  

Vale ressaltar a aproximação dos estados do Sul (RS, SC, e PR) aos fatores 1 e 2, 

representando uma homogeneidade maior tanto na idade dos casal como na residência na 

propriedade. 
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Figura 12 - Caracterização dos scores nos diferentes estados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Apesar de breve a análise, nota-se que não há uma relação direta entre produtividade e 

residência do proprietário no estabelecimento rural produtivo, bem como uma relação com sua 

idade. Para complementar, repetiu-se a análise para os fatores 3 e 4, tanto nas escalas de  

produtividade como por estado (Figuras 13 e 14).   
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Figura 13 - Caracterização dos scores nas diferentes escalas de produção 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Na Figura 13, nota-se que as propriedades com produtividades de 1.000 a 2.000 l/ha/ano 

têm forte relação com os fatores 3 (experiência fora da atividade) e 4 (escolaridade) 

simultaneamente – ambos estão no quadrante positivo. 

 Observa-se nas propriedades com produção superior a 8.000 l/ha/ano alta escolaridade do 

casal, associada à baixa experiência fora da atividade leiteira. Já para os estabelecimentos cujas 

produtividades estão abaixo de 1.000 l/ha/ano e também entre 4.000 e 8.000 l/ha/ano, nota-se um 

nível de escolaridade baixo, e também baixa experiência fora da atividade leiteira.  
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Figura 14 - Caracterização dos scores nas diferentes regiões 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Interessante notar que o estado de Minas Gerais apresenta valores para os fatores 3 e 4 

praticamente nulos. Esse fato indica que a alta tradição na produção de leite naquele estado não 

requer experiência fora da atividade e nem alto grau de escolaridade.  

O Rio Grande do Sul apresenta scores positivos tanto para a experiência fora da 

atividade leiteira como para a escolaridade. O Paraná é o estado onde a escolaridade é mais 

elevada, apesar de a experiência ser a menor. No estado de São Paulo nota-se que os produtores 

de leite detêm um baixo nível de escolaridade e também baixa experiência fora da atividade 

leiteira. 
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Vale ressaltar que não é possível a generalização destas observações para os estados 

como um todo, pois retrata apenas 160 observações num universo, segundo Alves (2004), citando 

dados do IBGE, de 1.810.041 produtores em 1996. 

Apesar da baixa amostragem, uma breve análise entre os dados apresentados na Tabela 

14 e dos resultados da análise fatorial mostra-se consistente com a realidade e com relativo grau 

de confiabilidade.  

 
 
5.2  Resultados dos modelos propostos 

De posse dos seis fatores, que caracterizam os principais perfis do produtor, seguem os 

resultados dos três modelos propostos. Os resultados para as variáveis utilizadas no Modelo A 

(Custo), B (Lucro) e C (Produtividade), bem como os valores do teste t para cada coeficiente 

estão apresentados na Tabela 15. Através do teste de Cook and Weisemberg, rejeitou-se a 

hipótese de heterocedasticia para os três modelos testados.    

 Observa-se que o teste F, que testa a hipótese de que os coeficientes de todas as variáveis 

são iguais a zero, foi significativo a 1% para os três modelos propostos. Sendo assim, para os 

modelos testados, o lucro, o custo e a produtividade estão sendo explicados com relativo sucesso 

pelas variáveis escolhidas. 

 No modelo C (Tabela 15), inicialmente apresentado como uma função da produtividade, 

pode-se detectar 10 variáveis com relativa significância. Nota-se que o capital investido por 

hectare em máquinas, em benfeitorias e o também o valor da terra mostraram-se positivamente 

correlacionados com a variável dependente. 
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Tabela 15 - Resultados da regressão para os modelos A, B e C 

Sigla Variável Modelo A: Custo Modelo B: Lucro Modelo C: 
Produtividade 

0,882 -1,074 -0,246 α   constante 
(1,95)** (-6,18)* -0,510 
0,007 -0,008 0,080 x1 

  benarea 
0,260 -0,800 (3,07)* 
0,057 -0,010 0,061 x2 

  maqarea 
(2,09)* -0,980 (2,02)** 
-0,090 0,028 0,115 x3 

  credito 
(-1,97)** (1,59)*** (2,68)* 
-0,160 0,074 0,216 x4 

  volume 
(-4,77)* (5,77)* (6,09)* 
-0,060 0,028 0,086 x5 

  valorhectare 
(-2,15)* (2,62)* (3,27)* 

--- --- 0,306 x6 
  gastdietaarea 

--- --- (9,42)* 
--- --- 0,118 x7 

  gastsanidadearea 
--- --- (4,45)* 
--- --- 0,323 x8 

  gastmaquiarea 
--- --- (5,49)* 
--- --- 0,001 x9 

  gastmaoobrarea 
--- --- 0,030 

-0,057 -0,041 0,068 x10 
  dsul 

-1,020 (-1,93)** 1,31 
-0,012 0,016 0,031 w1 

  fator 1 
-0,540 (1,88)** 1,500 
0,044 -0,012 -0,043 w2 

  fator 2 
(2,04)* -1,430 (-2,12)* 
-0,027 0,012 -0,012 w3 

  fator 3 
-1,290 (1,54)*** -0,610 
0,006 0,001 -0,048 w4 

  fator 4 
0,290 0,060 (-2,36)* 

-0,013 0,002 0,009 w5 
  fator 5 

-0,520 0,200 0,400 
-0,014 0,008 0,016 w6 

  fator 6 
-0,660 0,980 0,810 

Número de Observações 160 160 160 
Teste F  3,41 4,43 168,31 
R2   0,2179 0,2654 0,9496 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

* Significância de 1%; **Significância de 5%; ***Significância de 10% 
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Em especial, o valor da terra mostra-se um importante item na produtividade, no custo e 

no lucro, confirmando a hipótese de que a qualidade da terra se relaciona com o seu preço, de 

sorte que terras mais caras tendem  a ter maior produtividade (modelo C), a reduzir os custos 

(modelo A) e a elevar os lucros (modelo B), como ilustrado na Tabela 15. Ressalta-se, porém, 

que esses efeitos são bastante moderados: um aumento de 10% no preço da terra gera uma 

redução nos custos de 0,60%, aumento no lucro de 0,28% e ganho médio na produtividade de 

0,86%. 

Os coeficientes dos gastos por hectare com dieta animal, sanidade, máquinas e energia 

mostraram-se significativos a 1% e positivamente relacionados com a produtividade. Ou seja, 

quanto maior o gasto com a dieta animal, sanidade e reparos com máquinas e energia elétrica por 

hectare maior a produtividade.   

Analisando-se a soma dos gastos com os animais por unidade de área, nota-se que um 

aumento nesses gastos na ordem de 10% associa-se a um aumento no volume de leite produzido 

por hectare de 7,47%. Destacam-se nesta soma os gastos com a dieta animal bem como os gastos 

com máquina e energia elétrica.  

Os coeficientes estimados mostram que um aumento de 10% com os gastos com dieta 

motivaria uma elevação de 3,06% da produtividade; caso fossem os dispêndios com máquinas e 

energia que crescessem 10%, a produtividade seria aumentada em 3,23%. Isso mostra a 

importância da dieta animal na produtividade bem como os gastos com máquinas de ordenha e 

resfriadores de leite.  

No modelo A (Custo), o estimador da variável referente ao total investido em máquinas 

por hectare mostrou-se significativo a 1% e correlacionado positivamente com o custo unitário. 

Ou seja, se os investimentos em máquinas tiverem um acréscimo de 10%, haverá um aumento no 

custo do litro de leite em 0,57%. Entretanto, o mesmo estimador para os investimentos em 

máquinas no modelo B (Lucro) não se mostrou significativo. 

Os gastos com a mão-de-obra não se mostraram significativos no modelo de 

produtividade proposto.  

Se o produtor de leite na safra de 2001/2002 obteve acesso a crédito, sua produtividade foi 

maior se comparada à dos produtores que não obtiveram esta concessão.  

Maiores volumes implicam em maiores produtividades, como em menores custos e 

maiores lucros. Assim, no modelo A (Custo), apresentado na Tabela 15, nota-se que um aumento 
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de 10% no volume produzido implicaria em ganho de 2,16% na produtividade,  em redução de 

1,6% no custo total e em aumento de 0,74% no lucro (modelo B). Valores significativos, porém 

pouco expressivos. 

 Nota-se, portanto, no modelo A, que a função custo implica em retornos crescentes à 

escala. O que significa que o custo variável médio assim como o custo marginal decrescem com 

os aumentos na quantidade produzida. Tanto Barbosa (1985) como Silberberg (2000) enfatizam 

que nem sempre existe o máximo lucro, considerando-se uma tecnologia com retornos crescentes 

de escala.   

No tocante às variáveis ligadas às especificidades do produtor, dois efeitos significativos 

foram detectados nos casos da idade e da escolaridade do casal. No caso da idade, a interferência 

foi negativa sobre a produtividade de leite. A idade média dos casais é relativamente alta -  48,33 

anos, de sorte que os resultados não estejam captando ganhos com a maior experiência mas, sim,  

perdas associadas ao envelhecimento. O coeficiente da variável escolaridade também mostrou-se 

negativo na função de produtividade. Trata-se de resultado inesperado e de difícil explicação. O 

mais provável é que haja erro de medida na variável (escolaridade) ou que ela esteja captando 

efeito de outra variável a ela correlacionada.  

Além disso, esses resultados chamam a atenção para o tipo de educação que está sendo 

oferecida aos produtores. Que tipos de treinamentos deveriam ser enfatizados aos produtores 

mais velhos? E aos filhos? Devem estes receber treinamentos voltados para a atividade leiteira ou  

para uma gama mais ampla de atividades alternativas, inclusive não-agrícolas? Caso ocorra 

migração para a zona urbana, supõe-se que o jovem com maior escolaridade tenha melhores 

condições de sucesso. 

No modelo B, apresentado como função lucro, dois foram os fatores que se mostraram 

significativos. A residência do proprietário na fazenda e o tempo de experiência fora da atividade 

leiteira. Ambos mostram-se positivamente relacionados com o lucro. Vale lembrar que os 

produtores de leite dedicam-se a outras atividades agropecuárias em suas propriedades, não 

sendo, em geral, especializados. A escolaridade apresentou-se positivamente correlacionada ao 

lucro (modelo B), entretanto, não significativa.  
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6  CONCLUSÕES 

 A heterogeneidade na produção de leite é fato marcante no sistema produtivo brasileiro. 

Diante dos diferentes climas encontrados como também da variedade genética do rebanho de 

leite, o produtor acaba por se adaptar a essas adversidades, gerando diversos graus tecnológicos. 

O resultado dessa adaptabilidade, observado principalmente através da produtividade, é que se 

buscou explicar neste trabalho.  

 Esta pesquisa mostrou que o mercado de leite é concorrencial, por causa do grande 

número de produtores, com retornos moderados à escala. A produtividade vem crescendo ano a 

ano e como principal fator encontrado para esse crescimento estão os investimentos dos 

produtores em máquinas, alimentação e sanidade do rebanho. Elevar a produtividade significa 

reduzir custos e aumentar lucros, ainda que pouco expressivos.  

 As características especificas do produtor mais relevantes foram sua presença na 

propriedade e a idade do casal. O acesso ao crédito e também aumentos no volume de leite 

produzido são relevantes para a sucesso do produtor – independente do nível tecnológico – no 

longo prazo, uma vez que reduzem os custos e aumentam os lucros. Preocupa a situação dos 

pequenos produtores.  Sua permanência na atividade no longo prazo fica dificultada na ausência 

de ajustes nas modalidades de treinamento, o que costuma ser oferecido por cooperativas e 

laticínios. Os filhos dos produtores devem receber atenção especial de forma a se capacitarem 

para permanecer na atividade ou procurar alternativas mais promissoras no meio urbano. Ainda 

existe uma carência muito grande de estudos que diagnostiquem se investimentos em capital 

humano podem responder pela produtividade no setor agropecuário. Restrição essa 

compreensível, uma vez que há uma baixa disponibilidade de pesquisas com informações seguras 

e freqüentes. 

 Novas pesquisas devem ser feitas neste sentido, a fim de aprimorar os resultados aqui 

apresentados. Espera-se também que o presente trabalho tenha aberto portas para o 

desenvolvimento de mais estudos sobre essas variáveis não somente no setor leiteiro, mas em 

qualquer atividade do setor agropecuário brasileiro.     
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