
MODERNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LEITEIRA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO. 
 
 INTRODUÇÃO 
 

A produção e a produtividade leiteiras, no Brasil, apresentaram crescimentos constantes nas 
últimas décadas do século XX, conforme dados dos Censos Agropecuários do IBGE. Além disso, de 
acordo com SAMPAIO et al (2005) houve também um aumento do consumo de leite no período de 
1990 – 2000 em cerca de 6,5 bilhões de litros. 
 No Brasil, considerando-se o ano de 2006, foram ordenhadas 20,9 milhões de vacas, 
segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, número suficiente para aumentar a produtividade 
por vaca/ano de 1.193 litros em 2005 para 1.213 litros em 2006. A produtividade de leite por vaca 
no Brasil tem aumentado continuamente desde 1999. 
 Em relação ao Rio Grande do Sul, pode-se dizer que esse estado também apresentou um 
crescimento expressivo tanto da produção quanto da produtividade do leite nas últimas décadas do 
século XX, segundo informações extraídas dos Censos Agropecuários realizados pelo IBGE. Da 
mesma forma, o município de Carazinho apresentou um crescimento significativo da produção e da 
produtividade do leite, principalmente em relação aos dados do Censo de 1985 e 1995/1996. 

   
 Objetivos 
 
Objetivos específicos:  
 

− Analisar a influência da Instrução Normativa 51 na modernização da produção leiteira 
brasileira; 

− Verificar como está ocorrendo a modernização da produção leiteira no município de 
Carazinho, através da Instrução Normativa 51, e também da indústria de laticínios Parmalat; 

− Realizar um estudo de caso no Distrito de São Bento, a fim de avaliar o grau de 
modernização dos produtores de leite desse Distrito. 

 
1 - METODOLOGIA  

 
A presente pesquisa, realizada no município de Carazinho, RS, tendo como estudo de caso o 

Distrito de São Bento, baseou-se em referências bibliográficas condizentes à questão leiteira 
brasileira, além de pesquisa documental e trabalho de campo.  
 
1.1 – Tipologia dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. 

 
A pesquisa referente à tipologia dos produtores de leite do Rio Grande do Sul realizou-se 

através de pesquisas em unidades produtivas desse Estado, por intermédio de um grupo de 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, o qual estipulou tipologias para a produção leiteira do Estado. Sendo assim, 
de acordo com GEHLEN (2000) seguem-se as tipologias relativas à produção leiteira no estado do 
Rio Grande do Sul e suas principais características,  
A) Moderno convencional: é 1) consolidado, ou seja, tem um tempo de regularidade mínimo (5 
anos); identifica-se como e tem uma racionalidade de produtor de leite moderno; sua produtividade 
está de acordo com o padrão moderno (dentro de sua região); 2) a produção do leite é estratégica; 
utiliza a principal força de trabalho e esta ocupa-se na maior parte do tempo de trabalho com a 
produção do leite; na organização sistêmica da propriedade prioriza-se a produção do leite; o 
reinvestimento dos rendimentos se dá nesta atividade da propriedade; 3) no padrão tecnológico 
deste produtor, os animais são especializados na produção de leite (raças puras); os equipamentos 
utilizados e suas instalações seguem as especificações dos laticínios; a força de trabalho utilizada é 
qualificada para a produção de leite; a alimentação do animal é balanceada e controlada de acordo 



com critérios especificados no pacote tecnológico (da agroindústria) e recursos externos, se 
preocupando muito mais com a produção do que com o equilíbrio energético da propriedade. 
B) Moderno não convencional: é 1) consolidado, ou seja, tem um tempo de regularidade mínimo 
(5 anos); identifica-se como e tem uma racionalidade de produtor de leite moderno; sua 
produtividade está próximo ao padrão moderno (dentro de sua região); 2) a produção do leite é 
estratégica; utiliza a principal força de trabalho e esta ocupa-se na maior parte do tempo de trabalho 
com a produção do leite; na organização sistêmica da propriedade prioriza-se a produção do leite; o 
reinvestimento dos rendimentos se dá nesta atividade da propriedade; no padrão tecnológico deste 
produtor os animais são de raças leiteiras (não necessariamente puras) mais adaptadas à região; os 
equipamentos utilizados e suas instalações nem sempre seguem as especificações dos laticínios , 
por vezes se opta por equipamentos e instalações adaptados a realidade da sua propriedade; a força 
de trabalho utilizada é qualificada para a produção de leite; a alimentação do animal é balanceada e 
controlada de acordo com critérios que levam em conta o equilíbrio energético da própria unidade 
de produção (procurando importar o mínimo de energia extensão). 
C) Produtor de transição: é 1) está em consolidação, ou seja, tem um tempo de regularidade 
mínimo (5 anos), mas ainda não se identifica completamente como produtor moderno nem adota 
completamente esta racionalidade; sua produtividade não está de acordo com o padrão moderno 
(dentro de sua região); 2) a produção do leite está se tornando estratégica; a força de trabalho 
principal está cada vez mais envolvida com esta atividade produtiva; a organização sistêmica da 
propriedade está se reorganizando em torno da produção do leite; o reinvestimento dos rendimentos 
se dá cada vez mais nesta atividade da propriedade, mas ainda não é o principal; 3) no padrão 
tecnológico deste produtor, os animais são mestiços ainda não especializados na produção de leite; 
os equipamentos utilizados e suas instalações ainda são precários, mas eles procuram, na medida do 
possível, adotar as especificações dos laticínios; a força de trabalho utilizada está se qualificando 
para a produção de leite e está procurando fazer um balanceamento e controle da alimentação, 
conforme as necessidades percebidas pelo produtor; pode transitar para moderno convencional ou 
não convencional, conforme as influências recebidas. 
D) Tradicional: é 1) consolidado, ou seja, tem um tempo de regularidade mínimo (5 anos); 
identifica-se como e tem uma racionalidade de produtor de leite tradicional; sua produtividade está 
de acordo com o padrão tradicional (dentro de sua região); 2) a produção do leite não é estratégica; 
utiliza a força de trabalho secundária, que ocupa-se com a produção de leite apenas o tempo 
necessário; na organização sistêmica da propriedade não prioriza a produção do leite; o 
reinvestimento dos rendimentos da propriedade raramente vai para a produção de leite; no padrão 
tecnológico deste produtor, os animais não são especializados na produção de leite; os 
equipamentos utilizados e suas instalações quando existem, são precários; a força de trabalho 
utilizada orienta-se por métodos tradicionais na produção de leite; a alimentação do animal não é 
planejada, tornando-se precária na maior parte do ano.  
 
1.2 – Sistemas de produção de leite no Brasil. 

 
No que diz respeito aos sistemas de produção de leite no Brasil, de acordo com a Embrapa 

Gado de Leite (2005), os mesmos classificam-se da seguinte forma: sistema extensivo, sistema 
intensivo a pasto e sistema intensivo em confinamento.  
 
 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  
2.1 - Estrutura da cadeia produtiva do leite 
 

A cadeia do leite é estruturada por vários elos interligados entre si. Nesse sentido, DUARTE 
(2002, p.14-15) a define da seguinte forma: 
 

Por exemplo, a cadeia de produção de leite pasteurizado envolve os produtores rurais de 
leite, as indústrias de laticínios e as empresas de distribuição que fornecem o produto ao 



consumidor final. Além desses, deve-se considerar a presença das organizações que 
participam no fornecimento dos equipamentos e de insumos para todos os segmentos da 
cadeia (leite pasteurizado). Pode-se mencionar os fornecedores de ordenhadeira para os 
produtores rurais, de energia, de filme de polipropileno para envasar o leite pasteurizado 
nas indústrias etc. Ainda a presença de bancos e de transportadoras deve ser registrada. Em 
síntese, a cadeia de produção agroindustrial é conjunto seqüencial de etapas tecnológicas de 
produção distintas ligadas a um dado recurso natural (leite), ou de um produto/serviço 
(restaurante).  

 
2.2 - Produção: um elo muito importante da cadeia produtiva do leite. 
 

 Dentro da conjuntura da cadeia produtiva do leite, pode-se inferir que a produção apresenta-
se como um elo de fundamental importância não apenas para o pleno funcionamento da cadeia, mas 
para a própria existência dessa cadeia. Isso porque é nesse elo que se produz a matéria-prima que 
rege toda a cadeia de produção leiteira. Assim, pode-se dizer que é o elo mais importante dessa 
cadeia. No entanto, é um dos menos valorizados.  

Nesse contexto, BRESSAN et al (1999, p.269), ao comentar acerca da cadeia produtiva do 
leite no Brasil, diz o seguinte:  
 

Um dos elos frágeis dessa cadeia é, sem dúvida, o da produção. Levantamentos recentes 
indicam que falta a ela habilidade de se organizar em grupos corporativos de pressão capaz 
de reivindicar dos outros segmentos, inclusive governo, condições mais adequadas de 
competição no mercado. Além disso, é o segmento que, por ser o provedor de matéria-
prima, mais sofre as contingências de mercado, tendo que a elas se adaptar caso queira 
permanecer na atividade. Demandas sobre qualidade da matéria-prima, adoção de 
tecnologias de resfriamento tornam-se cada dia mais comuns, exigindo mudanças não 
apenas na forma de conservação do produto, mas, basicamente, no manejo do rebanho, nas 
suas condições reprodutivas e sanitárias, no padrão genético dos animais, nos cuidados com 
sua alimentação, no preparo da mão-de-obra e na transformação do produtor em 
empresário. 

 
Em relação aos problemas concernentes ao elo da produção leiteira brasileira, GOMES et al 

(2001, p.47) faz o seguinte comentário: “Analisando os preços unitários recebidos pelos produtores 
de leite e pagos pelos consumidores, no período de 1970-1999, observa-se que ambos 
experimentaram um decréscimo de 3,4% e de 2,8% ao ano, respectivamente”.  

Ainda no tocante aos problemas da produção do leite, FREDERICQ (1982) traz o exemplo 
dos preços dos insumos leiteiros no Estado de São Paulo e sobre isso ressalta que o aumento anual 
médio desses preços entre 1973 e 1976, foi de 88,5% para adubos e defensivos, 53% para vacinas e 
medicamentos, 46% para utensílios e combustíveis, 31% para mão-de-obra, 30% para sementes e 
mudas e 19% para a alimentação do gado. O autor também comenta que os acréscimos relativos ao 
litro de leite, nesse mesmo período, por parte do Estado (pois nesse contexto o Estado é quem 
regulava o preço do leite), eram muito inferiores aos acréscimos concernentes aos insumos leiteiros. 

Porém, os produtores de leite brasileiros não são atingidos uniformemente pelos problemas 
concernentes à cadeia do leite. Isso ocorre devido ao fato desses produtores serem diferenciados no 
que diz respeito à especialização produtiva. Nesse sentido, há produtores especializados e não-
especializados. Assim, os primeiros são privilegiados em relação aos segundos no que se refere à 
participação nos lucros dentro da cadeia leiteira. Nesse sentido, JANK (1999, p.190) faz a 
diferenciação conceitual de produtores:  
 

Produtores especializados: são aqueles que têm como atividade principal a produção de 
leite, obtida a partir de rebanhos leiteiros especializados e outros ativos específicos para 
este fim, tendo investido em know-how, tecnologia, economias de escala, e até alguma 
diferenciação do produto (a exemplo dos leites tipo A e B). Por especialização entende-se a 
aplicação de recursos financeiros em elementos de incremento da produção de leite em 
termos de volume e qualidade, como vacas especializadas de raças européias, alimentos 
concentrados (farelo de soja, fubá de milho, polpa cítrica, etc.), alimentos volumosos 
(pastagens e forrageiras de alta produção, silagem, fenação, etc.), equipamentos de ordenha, 



misturadores, resfriadores de leite, etc. 
 

Da mesma forma, o autor também conceitua produtores não especializados: 
 

Produtores não-especializados: também chamados de “extratores” ou “extrativistas”, os 
produtores não-especializados são aqueles que trabalham com tecnologia extremamente 
rudimentar, para os quais o leite ainda é um subproduto do bezerro de corte (ou vice-versa, 
dependendo da época do ano) e, por isso mesmo, são capazes de suportar grandes 
oscilações de preços. Trata-se, na sua maioria, de produtores que encontram no leite uma 
atividade típica de subsistência, portanto não-empresarial, que serve mais como uma fonte 
adicional de liquidez mensal, onde os custos monetários são, no geral, bastante reduzidos. 
(JANK 1999, p.191). 

 
2.3 - Transformações na cadeia produtiva do leite, no Brasil, a partir da década de 1990. 
 
 O Brasil, a exemplo de outros países, esteve inserido nos processos de reordenação 
econômica, oriundos das políticas neoliberais, a partir da década de 1990. Como conseqüência 
disso, o Estado se tornou menos intervencionista, permitindo que as leis de mercado atuassem com 
mais liberdade. 

Assim, com a liberalização do preço do leite, proporcionando a desregulamentação do 
mercado desse produto, o Brasil se tornou um país atrativo para a instalação e expansão de 
empresas multinacionais, e até mesmo nacionais, relacionadas ao setor de lácteos. Isso porque essas 
empresas passaram a ter mais liberdade para atuar nesse setor, podendo estabelecer, de acordo com 
as leis da oferta e da procura, o preço pela compra do leite cru e também pela venda do leite 
pasteurizado, o que lhes proporcionou uma margem elevada de lucros.  

No que diz respeito estritamente aos derivados do leite, como o leite em pó, por exemplo, de 
acordo com FREDERIC (1982) para esse tipo de produto não havia regulamentação governamental 
no período que antecedeu as políticas de liberalização dos preços. Assim, as empresas 
multinacionais, que já atuavam no setor leiteiro, investiam principalmente no ramo dos derivados 
do leite, pois tinham liberdade para comercializá-los impondo os preços que julgassem ser 
convenientes. Desse modo, nesse período, o investimento na pasteurização do leite não era atrativo 
para as empresas multinacionais. 

Uma das outras razões que explica as intensas transformações na cadeia produtiva do leite 
no Brasil, a partir da década de 1990, dentro das políticas neoliberais, refere-se à abertura 
comercial. Nesse contexto, pode-se inferir acerca da formação do Mercosul, o que proporcionou a 
ampliação do mercado e a competição entre os países membros. Em relação a isso, PEDROSO 
(2002, p.24) enfatiza que: 

 
A formação do Mercosul implicou uma ampliação do mercado interno para os países 
membros. A eliminação das barreiras ao comércio possibilitou que as demandas fossem 
satisfeitas pelo acesso aos produtos exportados. Com a ampliação da oferta de lácteos, 
intensificou-se a concorrência entre os países membros. Essa concorrência induziu a fortes 
investimentos de empresas locais e estrangeiras estimulando-se, assim, ganhos de 
produtividade através de modernização, especialização e incorporação de tecnologias.  

 
2.4 - Modernização da produção leiteira brasileira 

 
Devido às transformações inerentes à cadeia do leite brasileira, a partir da década de 1990, 

com a abertura comercial, a desregulamentação do mercado (com o fim do tabelamento do leite) e a 
expansão das indústrias de transformação multinacionais relacionadas ao setor leiteiro, o Brasil 
passou a elaborar e a desenvolver políticas referentes à modernização da produção leiteira. Isso 
porque, com a inserção crescente do país no mercado internacional de lácteos, o mesmo precisa 
apresentar um padrão de qualidade de seu produto que esteja à altura das exigências internacionais, 
com o intuito de manter-se cada vez mais competitivo. Nesse sentido, toda a cadeia do leite 
brasileira tem como preocupação fundamental o melhoramento da qualidade dos produtos lácteos, 



até mesmo porque o mercado consumidor está cada vez mais exigente.  
Desse modo, GEHLEN (2000) falando da conjuntura atual da cadeia do leite diz que há 

fortes apelos, vindos da própria indústria de laticínios, para que todos se adaptem à globalização da 
economia, para que os produtores produzam determinados tipos de leite, que tem aceitação pelos 
consumidores, e se empenhem em melhorar os índices de produção, pois todos estão sendo 
coagidos pela competitividade. Nesse sentido, percebe-se a importância do mercado consumidor 
como um agente estimulante da melhoria da qualidade da produção leiteira, pois essa produção de 
qualidade é influenciada pela demanda dos consumidores. 

Apesar de o Brasil ter apresentado nas últimas décadas, e principalmente a partir da década 
de 1990, o crescimento da produção e da produtividade do leite (conforme mostra as tabelas...), o 
que indica que está ocorrendo à modernização da produção leiteira no país, MARIANI (2006, p.71) 
ressalta o seguinte: “O que ainda carece de um choque de modernização é a questão da qualidade do 
leite, e neste sentido são dois os fatores mais enfatizados como promotores essenciais desta 
melhoria: a granelização do transporte de leite e resfriamento da matéria-prima na fazenda”. 

Então, no intuito de atingir essa qualidade para a produção leiteira e modernizá-la, bem 
como tornar o Brasil cada vez mais competitivo no setor de lácteos, iniciou-se em 1996 a 
construção do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL), conforme pode-
ser verificado nas palavras de MARIANI (2006, p.23):  
 

A busca de mudança desta realidade, com vistas à oferta de qualidade sanitária para o 
consumidor nacional, mas também visando a maior participação brasileira do mercado 
internacional, passou a ser construída a partir de 1996, com o estabelecimento do Programa 
Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL), visando o aumento da 
competitividade e a modernização do setor lácteo nacional. 

 
No entanto, a efetivação da lei que de fato estabeleceu as normas referentes à qualidade do 

leite no Brasil somente se concretizou com a Instrução Normativa Nº 51 (IN 51) de 18/09/2002 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), dentro do Programa Nacional de 
Qualidade do Leite. 

Nesse sentido, MARIANI (2006) ressalta que as políticas de melhoria da qualidade do leite 
têm por intenção oferecer, ao consumidor brasileiro, produtos lácteos cuja qualidade da matéria-
prima seja semelhante a dos países de pecuária leiteira desenvolvida, com possibilidades, até 
mesmo, de exportação. Desse modo, conforme relata o autor, o resfriamento e a granelização do 
leite fazem parte de uma estratégia de otimização de logística, bem como de redução de custos, que 
juntamente com a melhoria da qualidade da matéria-prima, apresentam-se como fatores 
fundamentais para a manutenção da competitividade das indústrias de laticínios. Por essa razão, o 
uso do resfriador a granel, nas propriedades produtoras, está se tornando cada vez mais obrigatório.  

Assim, devido à necessidade de inserirem-se nos padrões de qualidade exigidos pela IN 51, 
e de tornarem-se cada vez mais competitivas, as indústrias de laticínios passaram a exigir essa 
qualidade dos seus fornecedores (produtores de leite). Desse modo, uma das maneiras dos 
produtores de leite melhorar a qualidade dessa matéria-prima é através do resfriamento do leite em 
suas propriedades, por resfriadores a granel. Nesse sentido, MARIANI (2006, p.68), ao discorrer 
sobre esse tempo de competição econômica acirrada, enfatiza que: “Do produtor é exigida a 
conquista de capacidade de produção nos padrões de qualidade demandados pelo sistema 
competitivo do mercado, a fim mesmo de garantir sua sobrevivência”. 

Desse modo, em decorrência das exigências da Instrução Normativa 51 (IN 51) para a 
qualidade da produção leiteira e a conseqüente necessidade da melhoria dessa qualidade junto aos 
produtores, as indústrias de laticínios passaram, então, a utilizar-se de políticas estimuladoras para 
com esses produtores. Isto é, as indústrias de laticínios, como a Parmalat, por exemplo, começaram 
a estabelecer políticas de diferenciação dos preços para os produtores que possuem o resfriador a 
granel.  

Sendo assim, os produtores que possuem esse tipo de resfriador recebem um preço a mais 
pelo litro de leite. Nesse sentido, o pagamento diferenciado aos produtores que possuem o 



resfriador a granel, por parte das indústrias de laticínios, serve como um estímulo para que outros 
produtores também venham a adquiri-lo.  

Em relação às vantagens do resfriador a granel (ou resfriador de expansão) para os 
produtores, pode-se inferir que além de induzir o aumento da produção leiteira (pois possui uma 
dimensão que permite a refrigeração de uma quantidade muito grande de litros de leite), contribui 
para a economia de energia elétrica dos produtores e para a redução dos custos de transporte, pois 
permite que o leite fique armazenado por mais tempo nas propriedades produtoras. Devido a isso, 
não há necessidade da coleta diária. Nesse sentido, as indústrias de transformação do leite, 
estimulam os produtores a comprar o resfriador a granel, pois esse equipamento, além de melhorar a 
qualidade do leite, contribui para a diminuição dos custos de transporte dessas empresas.  

O estímulo que muitas indústrias de transformação do leite, como a Parmalat, por exemplo, 
apresentam aos produtores para que esses adquiram o resfriador a granel, como já vimos, está 
relacionado a políticas de preços diferenciados. Isto é, o produtor que possui o resfriador a granel 
recebe um preço maior, pelo litro de leite, do que o preço que recebe o produtor que não possui.  

Em relação ao exemplo da Parmalat, o estímulo ao produtor, para a compra do resfriador a 
granel, também está relacionado ao estímulo para aumentar a produção leiteira. Isso porque essa 
empresa também paga a mais, pelo litro de leite, ao produtor que possui o resfriador a granel e 
entrega mensalmente 3.000 litros ou mais. Sendo assim, percebe-se que as políticas de 
diferenciação dos preços, pago aos produtores que possuem esse resfriador, podem contribuir não 
apenas para a melhoria da qualidade do leite, mas também para a modernização de toda a produção 
leiteira. Isso porque, a soma dos rendimentos provenientes da qualidade e quantidade do leite, 
juntamente com a soma dos rendimentos advindos da diminuição dos custos de energia elétrica, 
pode ser investida na aquisição de equipamentos de produção modernos ou ainda no melhoramento 
de outros elementos relacionados à produção, como, por exemplo, na aquisição de um plantel de 
maior potencial produtivo. 
 
2.5 - Agentes fomentadores da modernização da produção leiteira brasileira 
 

A modernização da produção leiteira brasileira, como já fora ressaltado, deve ser entendida a 
partir de uma conjuntura mais ampla, ou seja, dentro do contexto dos vários atores que atuam na 
cadeia do leite. Além disso, deve-se ressaltar como ponto de partida, as exigências internacionais 
para a qualidade do leite, as quais pressionam, de certa forma, o Brasil a inserir-se nesse processo a 
fim de tornar-se competitivo internacionalmente.  

Por outro lado, pode-se verificar que o contexto dessa produção de qualidade do leite está 
ligado diretamente ao mercado consumidor tanto nacional quanto internacional. Isto é, devido ao 
processo de globalização e de crescente competição no mercado de lácteos, as empresas desse setor 
precisam apresentar produtos de alta qualidade, a fim de conquistar o consumidor que está se 
tornando cada vez mais exigente. Nesse sentido, as políticas de mercado brasileiras, do setor de 
lácteos, estão sendo direcionadas para qualificar a produção leiteira.   

Sendo assim, como vimos anteriormente, o Brasil, em 2002, instituiu a Instrução Normativa 
51, a qual tem as suas normas relacionadas à qualidade da produção leiteira e a conseguinte 
modernização dessa produção. Desse modo, com o intuito de atingir o cumprimento dessas normas 
no contexto de toda a produção leiteira, o país está trabalhando, por exemplo, com projetos de 
assistência aos produtores de leite. Um desses projetos diz respeito ao financiamento de resfriadores 
a granel aos pequenos produtores.  

 Desse modo, o governo federal transfere os seus recursos, por exemplo, para a EMATER, a 
qual financia os resfriadores aos produtores. Dessa forma, o governo federal está induzindo à 
modernização da produção leiteira brasileira.  Nesse sentido, GEHLEN (2000, p.138) ressalta que: 
 

O Estado tem relações próximas com a cadeia do leite, tanto é que no caso brasileiro que 
até 1991 interferia diretamente tabelando o preço do leite, neste caso, tornando-se um ator 
social da cadeia. Mas, a sua força está situada enquanto um agente externo, tornando-se um 
agente que faz a autoregulação externa. Esta relação interessa aos dois agentes de forma 



distinta; ao Estado, para implementar as suas políticas e aos agentes da cadeia permite que 
se organizem enquanto grupo de interesses e pressão para obter vantagem sobre uma 
atividade produtiva. 

 
No que diz respeito às indústrias de laticínios, como um dos agentes da cadeia leiteira, há de 

se ressaltar que as mesmas também têm interesse na modernização dos produtores, haja vista que as 
exigências de qualidade, que estão vigorando na forma de lei, dizem respeito a todo o contexto da 
produção, do qual essas empresas fazem parte. 

 Sendo assim, empresas como a Parmalat, estipulam políticas de diferenciação dos preços, as 
quais estimulam os produtores a inserirem-se no padrão nacional de qualidade através da obtenção, 
por exemplo, de resfriadores a granel. Por essa razão, pode-se dizer, então, que o estímulo inicial 
para a modernização e qualificação da produção leiteira nacional se deu com as transformações que 
se sucederam na cadeia produtiva do leite, a partir da década de 1990, bem como através da 
promulgação da Instrução Normativa 51. Porém, as indústrias de laticínios estão cooperando 
intensamente para essa finalidade, junto aos produtores de leite, através de financiamentos diretos 
de resfriadores a granel e assistência técnica em geral, ou através, simplesmente, de políticas de 
diferenciação de preços. 

 
 
2.6 – Caracterização socioeconômica do município de Carazinho, RS. 

 
O município de Carazinho situa-se na região centro-norte do Rio Grande do Sul, no Planalto 

Médio, e cujas coordenadas geográficas são 28°17’ latitude sul e 52°47’ longitude oeste, conforme 
mostra a figura 1. 
 

 
Figura 1 – Localização do município de Carazinho no Rio Grande do Sul 



 
Fonte: Anuário Estatístico do RS, 2001. 
Org: BAIRROS, A. de.  
 
 A atividade leiteira é bastante tradicional nos municípios da região, pois acompanhava a 
produção de produtos de subsistência como o milho, o trigo e a cevada, gerando uma renda extra 
aos produtores. Até 1983, existiam duas indústrias na região que adquiriam leite em Carazinho, 
CCGL e COOLAC, instaladas em Vacaria. O município de Carazinho, compreendido na época por 
Coqueiros do Sul, Santo Antônio do Planalto e Almirante Tamandaré do Sul, produzia em torno de 
10.000 litros/dia. Com a alta da inflação e o pagamento do leite ocorrendo somente no dia 20 de 
cada mês, um grupo de produtores do município resolveu criar uma indústria (Indústria de Laticínio 
Carazinho LTDA. – CAMBI), isto ocorreu em 1989. Esta indústria não elevou o preço do leite, 
apenas antecipou o pagamento. Em agosto de 1992, a CAMBI foi vendida para o Laticínio 
LACESA de Lajeado, e posteriormente vendida à Parmalat. 

Nos anos de 1994 e 1995 a prefeitura municipal de Carazinho, juntamente com a 
EMATER/RS – ASCAR e Parmalat trouxeram 400 novilhas holandesas que foram distribuídas aos 
produtores da região. No entanto, os principais ou maiores produtores de leite em atividade na 
época em que a CAMBI foi criada, hoje não estão mais na atividade. Atualmente, a produção de 
leite nos 4 municípios que compunham o antigo Carazinho (Santo Antônio do Planalto, Coqueiros 
do Sul e Almirante Tamandaré do sul) é de aproximadamente 20.520.000 litros/ano, abrangendo 
462 produtores. Hoje, várias empresas da indústria do leite estão se instalando na região ou 
proximidades, aumentando a demanda pela produção e incentivando o incremento da atividade, tais 
como: A NESTLÉ em Palmeira das Missões; a CCGL  em Cruz Alta; a IBARÉ em Sarandi; a 
Parmalat em Carazinho; a ITALAC em Passo Fundo, a AVIPAL em Teutônia; a Bom Gosto em 
Tapejara e a Santa Clara em Carlos Barbosa, todas num raio de 100 KM. 
 Nesse sentido, o município de Carazinho está sendo afetado por essas transformações na 
cadeia produtiva do leite, as quais se repercutem diretamente sobre a produção propriamente dita. 
Desse modo, a produção leiteira sofre as conseqüências dessas transformações tanto à montante 
dessa cadeia, bem como diretamente sobre a produção (”dentro da porteira”) e na fase à jusante.  

Assim, é no âmbito das transformações da cadeia leiteira brasileira, a partir da década de 
1990, que se insere a Parmalat. E como essa empresa se instala no município de Carazinho no ano 
de 1993, entende-se que o mesmo se enquadra no contexto dessas transformações.  
 
2.7 – Perfil dos produtores de leite do Distrito de São Bento. 

 
O Distrito de São Bento possui sete produtores de leite. Dessa totalidade de produtores, seis 

deles foram entrevistados sobre as características gerais da produção leiteira em suas propriedades. 
Somente não foi entrevistada a totalidade desses produtores, devido à recusa de um deles em 
conceder a entrevista. Todos os produtores de leite, desse distrito, são agricultores familiares e 
possuem menos de 50 hectares de terras, o que corrobora com as características gerais da produção 
leiteira no Rio Grande do Sul, conforme ressalta MARIANI (2006, p.88):  
 

Uma das características peculiares da produção leiteira no Rio Grande do Sul é sua intensa 
vinculação à pequena propriedade, onde predomina a mão-de-obra familiar. A produção 
está concentrada em propriedades rurais menores do que a média nacional, principalmente 
em áreas de até 50 hectares. 
 

Tabela 1 - Meios de produção dos produtores de leite de São Bento. 
 
Meios de 
Produção 
 

Produtor 1 Produtor 2 Produtor 
 3 

Produtor 4 Produtor 5 Produtor 6 

Resfriador a 
granel 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 



Ordenhadeira 
mecânica 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Transferidor Não Não Não Não Não Não 
Lavador 
automático 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Aparelho que 
mede a 
produtividade 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Mini-usinas Não Não Não Não Não Não 
Caminhões ou 
carros utilitários 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Tratores Sim Sim Sim Não Sim Não 
Carreta de 
tração mecânica 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Vagão 
forrageiro 

Sim Sim Não Não Sim Não 

Picadeira Sim Sim Não Não Sim Não 
Arado Sim Sim Sim Não Sim Não 
Grade de tração 
animal 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Roçadeira Sim Sim Sim Não Sim Não 
Ceifa Não Não Não Não Sim Não 
Pulverizador Sim Sim Sim Não Sim Não 
Balança para 
gado 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

Equipamentos 
de inseminação 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Equipamentos 
de irrigação 

Não Não Não Não Não Não 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
Org: BAIRROS, A.de. 
 
Produtor 1 – José Domingos 
Produtor 2 – João Portella 
Produtor 3 – José Valdinei 
Produtor 4 – Elaine Batistella 
Produtor 5 – Juliano Sandri  
Produtor 6 – Edemar Oliveira Silva 

 
O trabalho de campo nas propriedades produtoras de leite, no Distrito de São Bento, revelou 

as características da produção leiteira nessa localidade. Nesse sentido, no que diz respeito aos meios 
utilizados para a produção do leite, a pesquisa mostrou que os produtores José Domingos (Produtor 
1), João Portella (Produtor 2), José Valdinei (Produtor 3), Elaine Batistella (Produtor 4) e Juliano 
Sandri (Produtor 5) possuem ordenhadeira mecânica para a ordenha das vacas, conforme aponta a 
tabela 2,  o que proporciona agilidade nesse trabalho.  

Somente o produtor Edemar Oliveira Silva (Produtor 6) não possui a ordenhadeira 
mecânica. Na verdade, esse produtor não possui nenhum meio de produção, dos quais foram citados 
nessa tabela. Todos os serviços de produção leiteira e agrícola são contratados, conforme relatou a 
sua esposa. O que esse produtor possui, de fato, é um resfriador de leite simples (não a granel).  

Da mesma forma, a produtora Elaine Batistella (Produtor 4) não possui os meios de 
produção citados acima, exceto a ordenhadeira mecânica e o resfriador a granel. Para a realização 



da produção de leite, e para a produção agrícola, a mesma também contrata os serviços de seus 
vizinhos.  

No que se trata do resfriador a granel, somente o produtor Edemar Oliveira Silva (Produtor 
6) não possue o mesmo. Assim, vê-se que os demais produtores possuem o resfriador a granel em 
suas propriedades.  

 Nenhum dos produtores entrevistados tem o transferidor automático, pois esse instrumento 
normalmente é encontrado junto aos produtores que produzem o leite tipo A, o qual é um leite de 
alta qualidade, e os produtores entrevistados produzem apenas o leite tipo C. Em relação ao lavador 
automático e ao aparelho que mede a produtividade, todos os produtores que possuem o resfriador a 
granel também possuem esses instrumentos, pois eles estão acoplados ao resfriador. Nenhum dos 
produtores entrevistados tem mini-usinas em suas propriedades, conforme mostra a tabela 2. 
 Conforme se pode visualizar na tabela 2, os produtores José Domingos, João Portella e 
Juliano Sandri, possuem em suas propriedades os seguintes instrumentos de produção: caminhões 
ou carros utilitários, carreta de tração mecânica, vagão forrageiro, picadeira, arado, grade de tração 
animal, roçadeira e pulverizador. Da mesma forma, o produtor José Valdinei possui esses 
instrumentos de produção, exceto o vagão forrageiro e a picadeira. Diferentemente dos demais 
produtores de leite do Distrito de São Bento, o produtor Juliano Sandri também possui 
equipamentos de inseminação artificial e uma ceifa utilizada na colheita da soja e do milho. 

Nenhum produtor de leite do Distrito de São Bento tem balança para pesar o gado, porém 
possuem uma trena para essa finalidade. Da mesma forma, nenhum desses produtores tem 
equipamentos de irrigação.  
 
Tabela 2 - Características gerais da produção leiteira do Distrito de São Bento.  
 
Descritores      Produtor 

 1 
Produtor 
2 

Produtor 
 3 

Produtor 
4 

Produtor 
5 

Produtor 
6 

Tamanho 
 da 
 propriedade 
 (há) 

 
23,6 ha 
 
 

 
5,7 

 
3 ha 
 
 

 
22 ha 

 
15 ha 

 
1,5 ha 

Tipo de 
 leite 
produzido 

C 
 
 

C 
 
 

C 
 
 

C 
 
 

C C 

Produção 
 média  
de leite/dia 

200 litros 55 litros 80 litros 120 litros 200 litros 20,8 litros

 
Total  
de gado 
 

 
32 cabeças 

 
17 
cabeças 

 
15 cabeças 
 

 
16 
cabeças 
 

 
20 
cabeças 

 
6 cabeças 

Total de 
 vacas 
ordenhadas 

12 cabeças 5 cabeças 9 cabeças 
 

8 cabeças 
 

12 
cabeças 

4 cabeças 

Total de 
 leite  
comerciali-
zado 

Toda  
A produção 

Toda a 
produ-ção

Toda a 
produção 

Toda a 
produ-ção
 

Toda a 
produ- 
Cão 

Toda a 
produ- 
Cão 

Principal  
produto 
produzido 

 
Leite e soja 

 
Leite 
 

 
Leite 
 

 
Leite 
 

 
Leite 

 
Leite 



Produtos 
secundários 

 Milho Milho, 
feijão, 
mandio-
ca, horta e 
frangos 
 

Soja, 
milho,  trigo 

Soja, 
horta 
 

Soja e 
milho 

Milho, 
mandi-
oca 

Raças do 
 Gado leiteiro 

Jersey, 
holandesa 

Jersey, 
holan-
desa, e 
mestiça 

Jersey, 
holandesa 

Jersey, 
holan-
desa 

Jersey, 
holan-
desa 

Jersey, 
holan-
desa, e 
mestiça 

Tipo de  
mão-de-obra 
utilizada 

Familiar, 
assalariada 
(às vezes) 

Familiar Familiar, 
associa-
tivismo 

Familiar, 
associa-
tivismo 

Familiar Familiar 

Vacinas 
aplicadas 
 no gado 

Brucelose, 
febre aftosa, 
carbúnculo, 
raiva, 
verminosesca
rrapatos 

Brucelo-
se, 
febre 
aftosa, 
carbún-
culo, 
raiva, 
vermi-
noses, 
carrapa-
tos 

Brucelose, 
febre aftosa, 
carbúnculo, 
raiva, 
verminoses, 
carrapatos 

Brucelo-
se, 
febre 
aftosa,  
vermi-
noses, 
carrapa-
tos 

Brucelo-
se, 
febre 
aftosa, 
carbún-
culo, 
raiva, 
vermi-
noses, 
carrapa-
tos, 
tubercu-
lose 

Febre 
aftosa, 
carbún-
culo, 
raiva,  
tristeza, 
mamite, 
vermi-
noses, 
carrapa-
tos 

Adubos 
aplicados  
no solo 

Calcário, 
uréia 

Adubo 
orgânico 
calcário 
uréia 

Adubo 
orgânico, 
calcário, uréia

Uréia, 
calcário 

Calcário 
Uréia 

Calcá-rio 

Realização  
de análise  
do solo 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

Utilização  
 de  
sementes 
selecionadas 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

Utilização  
de silagem 

Não Não Não Não Sim Não 

Outros  
alimentos  
para o gado 

Farelo de 
trigo, soja, 
milho 

Farelo de 
trigo e 
soja 

Farelo de 
trigo, farelo 
de soja 

Milho, 
resto de 
soja 

Concen-
trados, 
milho 

Quebra-
dinho de 
soja, 
milho 

Complemen-
tação mineral 

Sal mineral Sal 
comum e 
sal 
mineral 

Sal mineral Sal 
comum e 
sal 
mineral 

Sal 
mineral 

Sal 
comum e 
sal 
mineral 

Planejamen-to 
das parições 

Não há Sim Não há Não há Sim Não há 

Idade média 
das novilhas 
parirem a 1ª 

 
3 anos 

 
2,5 a 3 
anos 

 
2 anos 

 
2 a 2,5 
anos 

 
2,5 anos 

 
3 anos 



cria 
Tipo  
de reprodução 

Monta natural Monta 
contro-
lada 

Monta natural Monta 
Natural 

Insemi-
nação 
artificial 

Monta 
natural 

Padrão 
 genético  
do reprodutor 

Alta 
qualidade 

Alta 
qualida-
de 

Alta 
qualidade 

 
Alta 
qualida-
de 

Não há 
reprodu-
tor 

Comum 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
Org: BAIRROS, A.de. 
 
 
2.8 – Grau de modernização dos produtores de leite do Distrito de São Bento. 
 
2.8.1 – Grau de modernização dos produtores de leite do Distrito de São Bento segundo a tipologia 
dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. 
 
 Os produtores José Domingos (Produtor 1), João Portella (Produtor 2), José Valdinei 
(Produtor 3), Elaine Batistella ( Produtor 4) e Juliano Sandri (Produtor 5) podem ser inseridos na 
classificação, da tipologia dos produtores de leite do Rio Grande do Sul,  como produtores em 
transição conforme especificada na metodologia do trabalho. O que permite classificá-los como tal 
é o fato desses produtores apresentarem características, tais como: está em consolidação, ou seja, 
tem um tempo de regularidade mínimo de 5 anos (exceto o produtor José Valdinei que não faz 5 
anos que produz o leite para a comercialização), mas ainda não se identifica completamente como 
produtor moderno nem adota completamente esta racionalidade; sua produtividade não está de 
acordo com o padrão moderno (dentro de sua região); a produção do leite está se tornando 
estratégica; a força de trabalho principal está cada vez mais envolvida com esta atividade produtiva; 
a organização sistêmica da propriedade está se reorganizando em torno da produção do leite; o 
reinvestimento dos rendimentos se dá cada vez mais nesta atividade da propriedade; os 
equipamentos utilizados e suas instalações ainda são precários, mas eles procuram, na medida do 
possível, adotar as especificações dos laticínios; a força de trabalho utilizada está se qualificando 
para a produção de leite e está procurando fazer um balanceamento e controle da alimentação, 
conforme as necessidades percebidas pelo produtor; pode transitar para moderno convencional ou 
não convencional, conforme as influências recebidas. 
 Em relação ao produtor Edemar Oliveira Silva (Produtor 6), o mesmo pode ser classificado 
como produtor tradicional, de acordo com as características de sua produção leiteira. Sendo assim, 
no que tange ao tempo de consolidação na atividade leiteira, esse produtor é considerado 
consolidado, pois trabalha nessa atividade há cinco anos. Mas o que realmente justifica a 
classificação desse produtor, como um produtor tradicional, é o fato de o mesmo não possuir 
nenhum equipamento de produção e de suas instalações serem precárias. Nesse sentido, a força de 
trabalho utilizada orienta-se por métodos tradicionais na produção de leite. Além disso, a 
alimentação do animal não é planejada, tornando-se precária na maior parte do ano.  
 
2.8.2 – Grau de modernização dos produtores de leite do Distrito de São Bento segundo os sistemas 
de produção de leite no Brasil. 
 

Em relação aos sistemas de produção de leite no Brasil, de acordo com o modelo elaborado 
pela Embrapa Gado de Leite (2005), descrito na metodologia desse trabalho, a grande maioria dos 
produtores de leite do Distrito de São Bento (Produtores José Domingos, João Portella, José 
Valdinei, Elaine Batistella e Juliano Sandri)  está enquadrada principalmente no sistema intensivo a 
pasto pelos seguintes fatos: 

A) De acordo com a caracterização deste sistema de produção, a produtividade média por 



vaca ordenhada é de 2.000 a 4.500 litros de leite por ano. Sendo assim, da totalidade dos produtores 
de leite, pesquisados no Distrito de São Bento (que são seis), dois desses produtores (Produtores 2 e 
3)  possuem uma produtividade média por vaca ordenhada correspondente a esse intervalo de 
produtividade. No que diz respeito aos outros produtores, três deles (Produtores 1, 4 e 5) possuem 
uma produtividade média por vaca ordenhada superior a 4.500 litros ao ano. Por essa razão, esses 
produtores, no tocante à produtividade média, se inseririam no modelo do sistema intensivo em 
confinamento. No entanto, devido às características gerais da produção leiteira desses três 
produtores, os mesmos também se enquadram melhor no sistema intensivo a pasto.  

B) Em relação à alimentação do gado, esses produtores também preenchem os pré-requisitos 
do sistema intensivo a pasto, pois além de alimentarem o gado com pasto, o ano todo, os mesmos 
utilizam-se do milho, de resíduos de soja, e de trigo, além de concentrados. Desses produtos, alguns 
são comprados, porém a maioria é produzida na própria propriedade. 
  C) Quanto ao padrão genético, os produtores citados acima também se enquadram no 
modelo do sistema intensivo a pasto, pois os seus rebanhos são constituídos predominantemente por 
raças puras como a Jersey e a Holandesa. 
 D) No tocante ao controle sanitário, esses produtores também estão inseridos nesse modelo, 
principalmente no que diz respeito à vacinação do gado. No entanto, há carência de uma assistência 
veterinária permanente, pois essa assistência, no Distrito de São Bento, é realizada principalmente 
pelos técnicos da EMATER local. 
 E) No que diz respeito às instalações desses produtores de leite, as mesmas são simples e os 
investimentos estão voltados principalmente para a compra de resfriadores o que corrobora com o 
sistema intensivo a pasto.  
 F) As vacas são ordenhadas duas vezes ao dia. O sistema de aleitamento é artificial, com 
desaleitamento aos 2-3 meses de idade. As novilhas e vacas descartes são vendidas para abate ou 
para outros produtores.  
 Por outro lado, o produtor José Valdinei (Produtor 6) pertence ao grupo de produtores do 
sistema semi-extensivo. A inclusão desse produtor nesse sistema de classificação deve-se 
principalmente pelo fato de sua produtividade média por vaca ordenhada ser de 1.898 litros por ano. 
Isso porque esse sistema de produção é caracterizado por possuir uma produtividade média por vaca 
ordenhada, no intervalo de 1.200 a 2.000 litros de leite ao ano. Além disso, o que também corrobora 
para a inclusão desse produtor, no sistema semi-extensivo, é o fato de o seu rebanho ser de raças 
puras e mestiças.  
  
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

Através do trabalho de campo, pôde-se verificar que a produção de leite do distrito de São 
Bento apresenta-se numa fase intermediária do processo de modernização. Isto é, a produção 
leiteira está transitando para a modernização.  

Comprova-se essa afirmação pelo fato de que todos os produtores desse Distrito têm como 
principal atividade, em suas propriedades, a produção de leite. Nesse sentido, estão modernizando 
os meios de produção e demonstram interesse em aumentar a produção e a produtividade leiteiras.  

O único produtor que não tem mais a intenção de trabalhar com a produção leiteira é o 
produtor Edemar Oliveira Silva. Isso deve-se aos baixos rendimentos oriundos dessa atividade, 
conforme afirmações de sua esposa, 

 O produtor Juliano Sandri, quando interrogado sobre as pretensões futuras referentes à 
produção leiteira, respondeu que permanecerá na atividade, porém não deseja aumentar a produção. 
De todos os produtores entrevistados do Distrito de São Bento, esse produtor é o mais especializado 
e modernizado, pois possui equipamentos de inseminação artificial e também uma ceifa utilizada na 
colheita da soja e do milho. O produtor Juliano sandri também se distingue dos demais produtores 
de leite do Distrito de São Bento, por realizar a confecção de silagem para alimentar o gado no 
inverno. 



 Em relação aos equipamentos de inseminação, pode-se inferir que os mesmos permitem ao 
produtor Juliano Sandri um planejamento total das parições das vacas, conforme ele mesmo 
ressaltou. Dessa maneira, esse produtor mantém a produção de leite estável durante o ano todo, pois 
planeja para que as parições ocorram nos períodos de entressafras.  

Ainda em relação ao planejamento das parições, a pesquisa mostrou que o produtor João 
Portella também o realiza, porém somente através da monta controlada, pois não possui os 
equipamentos de inseminação artificial. No entanto, conforme mostrou a pesquisa, a reprodução de 
seu gado ocorre através de um reprodutor de alta qualidade genética. 

 No tocante aos produtores que permanecerão na atividade leiteira e desejam aumentar ainda 
mais a produção, modernizando-a, pode-se citar, conforme mostrou a pesquisa, o produtor João 
Portella, o qual comentou que já encomendou 8 vacas leiteiras com o intuito de aumentar a 
produção. Esse mesmo produtor há poucos meses atrás (aproximadamente maio de 2008) comprou 
um resfriador a granel e, como conseqüência disso, passou a beneficiar-se das políticas de 
diferenciação dos preços imputadas pela Parmalat. Outro exemplo a ser destacado é o da produtora 
Elaine Batistella, a qual comprou um resfriador a granel, com a finalidade de aumentar os seus 
lucros e modernizar a sua produção. 

Também se pode citar o exemplo do produtor José Domingos, pois o mesmo também 
demonstra interesse em aumentar a sua produção de leite. Para essa finalidade, esse produtor tem a 
pretensão de comprar mais terras e modernizar os meios de produção de leite. O produtor José 
Valdinei também pretende continuar na atividade leiteira e especializar a produção através da 
modernização dos meios de produção. 
 No que diz respeito à Parmalat, pode-se inferir, através da pesquisa, que a mesma está 
induzindo a produção leiteira do Distrito de São Bento à modernização. Uma das formas dessa 
indução está relacionada ao fato dessa empresa realizar pagamentos diferenciados pelo leite 
adquirido junto aos produtores. Isto é, a Parmalat paga três centavos a mais, por litro de leite, aos 
produtores que possuem resfriadores a granel e três centavos a mais, por litro de leite, para os 
produtores que entregam mais de três mil litros mensais. Nesse sentido, a Parmalat remunera 
melhor os produtores mais especializados, contribuindo para a modernização da produção.  
 A pesquisa de campo revelou, de fato, que a Parmalat tem atuado no Distrito de São Bento 
como um agente de modernização da produção leiteira, principalmente, como já fora ressaltado, 
através do pagamento diferenciado aos produtores que possuem o resfriador a granel, sendo, 
portanto, uma indutora de tecnologia. Porém, segundo essa mesma pesquisa, o agente maior de 
modernização da produção leiteira local tem sido o poder público, através da EMATER local. Isso 
porque os projetos concernentes aos resfriadores a granel, bem como a outros elementos da 
produção, como por exemplo, ordenhadeiras mecânicas, matrizes e insumos, são protagonizados 
pela EMATER. Nesse sentido, vê-se a importância do Estado para a modernização da produção 
leiteira, não apenas do Distrito de São Bento, mas de todo o município de Carazinho. Sendo assim, 
percebe-se que a Instrução Normativa 51 tem atuado no município de Carazinho, no sentido de 
induzir a produção leiteira à modernização, pois a produção leiteira desse município tem procurado 
se modernizar para atender, de uma forma ou de outra, a qualificação exigida por essa Lei. 

Uma das generalizações que se pode fazer do estudo de caso referente aos produtores de 
leite, do Distrito de São Bento, diz respeito aos produtores tradicionais. Nesse sentido, observou-se, 
no Distrito de São Bento, que esse tipo de produto está sendo eliminado do mercado leiteiro em 
decorrência da não inserção desse produtor nos padrões estabelecidos por esse mercado, que está 
cada vez mais exigente de qualidade. Sendo assim, pode-se inferir, baseado nesse fato, que os 
produtores de leite do município de Carazinho como um todo – que fazem parte desse contingente 
de produtores – também estão sendo eliminados do mercado do leite. Dessa forma, esses produtores 
estão inseridos nesse modelo de seleção e exclusão de produtores de leite que caracteriza o Brasil 
como um todo, na atualidade.  
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