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RESUMO 

 

A produção de leite no Rio Grande do Sul (RS) é considerada uma das principais 

atividades agropecuárias, movimenta 5,9 bilhões de reais na economia gaúcha, é 

responsável por 11 % da produção nacional de leite e está presente em 90% dos 

municípios gaúchos. No Vale do Taquari (VT) está uma das maiores bacias leiteiras do 

RS, reunindo aproximadamente 8,8 mil propriedades rurais que abastecem 20 

agroindústrias. A qualidade do leite deve atender aos parâmetros estabelecidos pela 

legislação nacional e estadual, pois diz-se que qualidade máxima é obtida no momento 

da ordenha e os estágios seguintes são de sua manutenção até o ponto de consumo. 

Resultados denotam que uma parcela significativa do leite produzido não atende aos 

padrões. O atingimento de tais padrões é sustentado pela inovação e difusão de 

tecnologias de processo na rede de atores formada por produtores, agroindústrias, órgãos 

de governo e unidades de pesquisa e extensão (UPE). A complexidade do relacionamento 

desta rede e a dificuldade de mobilizar todos para melhorar os índices de qualidade, a 

cooperação lastreada pela comunicação torna-se um instrumento para o atingimento 

deste objetivo. O objetivo desta pesquisa foi investigar o papel da comunicação e 

cooperação entre os atores do arranjo produtivo leiteiro do Vale do Taquari para a melhora 

da qualidade do leite cru. Para este fim, utilizou-se a combinação de métodos qualitativos, 

quantitativos e de Análise de Redes Sociais (ARS). Realizou-se pesquisa documental das 

legislações que apresentam padrões de qualidade internacionalmente reconhecidos. 

Atores foram entrevistados e os resultados destas entrevistas receberam análise de 

conteúdo. Uma survey aplicada a uma amostra de produtores rurais e os resultados 

receberam análise estatística descritiva. Para a compreensão dos fluxos relacionais de 

comunicação e cooperação realizou-se a ARS. Os resultados demonstram que os índices 

internacionalmente adotados para mensuração da qualidade do leite são Contagem de 

Células Somáticas (CCS) e Contagem Padrão em Placas (CPP). Aproximadamente 50% 

dos resultados de qualidade do leite das amostras oficiais do Vale do Taquari não 

atendem a estes parâmetros. Recursos como tecnologias de processo, atendimento 

técnico especializado e participação em treinamentos promovem qualidade do leite e 

estão disponíveis no arranjo produtivo, mas sua efetividade em todas as propriedade 

rurais é condicionada pela heterogeneidade e pela limitada difusão das tecnologias de 

processo que permitam a produção de leite de qualidade. A rede de comunicação e 

cooperação mapeadas com auxílio da ARS denotam que os atores estão interligados em 

redes amplas sem isolamento. As métricas da ARS denotaram baixos níveis de trocas 

relacionais (baixa densidade, coesão e clusterização), o que condiciona a difusão 

tecnológica. Um potencializador à qualidade é a propensão a cooperar, admitida pela 

maioria dos atores entrevistados. Identificou-se que unidades de pesquisa e extensão 

possuem condições de reunir os demais atores e montar pautas de comunicação e 

cooperação para promover a inovação e difusão tecnológicas necessárias a melhoria da 

qualidade do leite. 

 

Palavras-chave: Qualidade do Leite. Análise de Redes Sociais. Comunicação. 

Cooperação. Difusão tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

The production of milk in Rio Grande do Sul (RS) is considered one of the main 

agricultural activities, moves 5.9 billion reais in the southern economy, accounts for 11% 

of the national milk production and is present in 90% of the southern municipalities. In 

Taquari Valley (TV) is one of the largest dairy basins in the RS gathering approximately 

8,800 farms that supply 20 agroindustries. The quality of the milk must comply with the 

parameters established by national and state legislation, because it is said that maximum 

quality is obtained at the time of milking and the following stages are from its maintenance 

to the point of consumption. Results of milk quality indicate that a significant portion of the 

milk produced does not meet the standards. The achievement of such standards is 

supported by the innovation and diffusion of process technologies in the network of actors 

formed by producers, agricultural industries, government agencies and research and 

extension units (UPE). Considering the complexity of the relationship of this network and 

the difficulty of mobilizing everyone to improve the quality indices, cooperation backed by 

communication becomes an instrument for achieving this goal. The objective of this 

research was to investigate the role of communication and cooperation among the actors 

of the milk production arrangement of the TV quality of raw milk improvement. For this 

purpose, the combination of qualitative, quantitative and Social Network Analysis (SNA) 

methods were used to better understand this situation. Bibliographic research has been 

carried out on legislation with internationally recognized quality standards. Actors were 

interviewed and the results of these interviews received content analysis. A survey applied 

to a sample of rural producers and the results received descriptive statistical analysis. For 

the understanding of the relational flows of communication and cooperation a SNA was 

realized. The results obtained with the research show that the internationally adopted 

indices for measuring milk quality are Somatic Cell Count and Total Bacterial Count. 

Approximately 50% of the milk quality results of the official TV samples do not meet these 

parameters. Resources such as process technologies, specialized technical assistance 

and training participation promote milk quality and are available in the productive 

arrangement, but its effectiveness in all rural properties is conditioned by its heterogeneity 

and the limited diffusion of process technologies that allow the production of quality milk. 

The network of communication and cooperation mapped with the help of the SNA denote 

that the actors are interconnected in wide networks without isolation. The SNA metrics 

showed low levels of relational exchange (low density, cohesion and clustering), which 

conditions the technological diffusion. A potentiator of quality is the willingness to 

cooperate admitted by most of the interviewed actors. It was identified that research and 

extension units are able to gather the other actors and set up communication and 

cooperation guidelines to promote technological innovation and necessary diffusion to 

improve milk quality. 

 

Key-words:  Milk Quality. Social Networks Analysis. Communication. Cooperation. 

Technological diffusion.  
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1 INTRODUÇÃO 

Espera-se de uma organização que evolua ao longo do tempo tornando-se 

mais produtiva e competitiva no mercado em que atua. De acordo com Castells (2002) 

o desenvolvimento econômico de um grupo está relacionado ao avanço tecnológico, 

e ambos são dependentes de alguns fatores como cultura do grupo, inovação, 

empreendedorismo e de troca de informações entre os indivíduos que compõem este 

grupo e indivíduos de outros grupos, pois através destas trocas surgem as novas 

ideias e tecnologias. 

A produção nacional de leite também está inserida neste contexto, evoluiu ao 

longo do tempo em função de inovações tecnológicas, recebendo forte influência da 

cultura de seu grupo e de atores econômicos que interagem com os demais atores 

trocando informações. O Leite é considerado um produto de importância econômica e 

social do agronegócio brasileiro. Conforme o relatório Projeções do Agronegócio 

Brasil 2013/2014 - 2023-2024 (BRASIL, 2014), o leite é um produto que apresenta 

elevadas possibilidades de crescimento e possui previsão de ampliação de 29% na 

produção e consumo nos próximos anos, alcançando a marca de 44 bilhões de litros 

em 2023/24. Em 2014 a produção brasileira foi de 36 bilhões de litros. Há expectativas 

de aumento do consumo interno e ampliação das exportações que tornam o cenário 

favorável ao incremento da produção (BRASIL, 2014). Cabe ressaltar que este 

crescimento deve estar lastreado na melhoria da qualidade do produto (desde a 

matéria-prima até o alimento processado) e esta está baseada na troca de 

informações e conhecimentos entre os atores da cadeia produtiva em prol da 

introdução de novas tecnologias modificando seus processos, visando economias em 

custo, criação de valor e incremento de competitividade, qualidade e desenvolvimento 

econômico. 

No Rio Grande do Sul (RS) a produção leite é considerada uma das principais 

atividades agropecuárias. Ela está presente em 450 municípios do RS (90% dos 

municípios), é responsável por cerca de 11% da produção nacional de leite. A cadeia 

produtiva (produtor até indústria) movimenta aproximadamente 5,9 bilhões de reais 

ao ano, representando 2,7% da riqueza gerada no RS (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

A produção caracteriza-se pela grande pulverização, tanto da produção como dos 

setores de coleta e industrialização do leite, isto porque é uma atividade 

preponderantemente da agricultura familiar e gera aproximadamente um milhão de 

empregos diretos e indiretos. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 



15 

 

Estatística (IBGE) em 2006, no Rio Grande do Sul existiam 205 mil propriedades 

agropecuárias que produziam leite ocupando uma área de 20 milhões de hectares 

(IBGE, 2006). 

Conforme Schmitt (2012) a Região do Vale do Taquari (VT) possui a maior 

bacia leiteira do RS compondo o Arranjo Produtivo Local Leiteiro do Vale do Taquari 

(APL Leite VT). A produção de leite no APL Leite VT envolve aproximadamente 9 mil 

propriedades rurais e 22 agroindústrias e é responsável pela produção de 10% do leite 

do RS. A capacidade de processamento das agroindústrias é superior à produção no 

campo, o que demanda a aquisição de matéria-prima (leite cru) de outras regiões do 

estado, elevando os custos de produção. 

Neste arranjo produtivo podem ser identificados grupos de produtores rurais 

responsáveis pela produção de leite no campo e abastecer as agroindústrias com 

matéria-prima. Cada agroindústria mantém uma carteira de produtores rurais 

formando uma espécie de rede de abastecimento. Agroindústrias e produtores 

interagem com diversos outros atores que contribuem diretamente com a cadeia de 

valor ou apoiam seu desenvolvimento tais como transportadores, assistência técnica, 

fornecedores de insumos e equipamentos, Instituições de ensino, centros de pesquisa 

e extensão, laboratórios, órgãos de governo, assistência técnica e extensão rural 

(SCHMITT, 2012). 

O objetivo principal de uma organização é seu desenvolvimento econômico e o 

mesmo se espera do arranjo produtivo onde esta está inserida. Castells (2002) 

apresenta o mecanismo de geração de desenvolvimento econômico quando 

menciona que a sociedade processa informação e conhecimento, produzindo novas 

tecnologias que alavancam a produtividade, gerando desenvolvimento econômico. A 

comunicação entre todos os participantes deve ser adequada para modificar o 

processo de produção de modo a atingir os objetivos comuns. O atingimento de 

objetivos comuns denota a necessidade de cooperação entre os atores para a 

modificação de processos e consequente alcance dos objetivos. A cooperação entre 

indivíduos deve estar lastreada em confiança e comunicação. A comunicação é o 

veículo da informação, necessária para que todos os participantes conheçam os 

objetivos que beneficiem o grupo e direcionem suas ações para alcançar os objetivos 

propostos. A confiança é o elemento das relações sociais que permite a coesão do 

grupo evitando atitudes oportunistas que podem minar o sucesso do pleito. 
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Considerando que o leite é um alimento fundamental na dieta da população, a 

manutenção e ampliação de seu volume comercializado depende da qualidade do 

produto que vai à mesa dos consumidores. A qualidade é avaliada pelo consumidor, 

mas também é monitorada pelos atores que compõem o arranjo produtivo, pois quem 

produz um alimento é responsável pela manutenção dos padrões mínimos de 

qualidade. O governo brasileiro tem lançado mão de diversos instrumentos para 

regular a atividade de produção de leite e derivados e promover seu desenvolvimento. 

O intuito é atender os padrões internacionais de qualidade de modo a atingir o 

mercado consumidor internacional. A Instrução Normativa Nº 62 (IN 62), de 29 de 

dezembro de 2011, publicada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) estabelece padrões mínimos de qualidade para o leite cru destinado à 

industrialização, a obrigatoriedade de análise mensal da qualidade do leite de cada 

propriedade rural que forneça matéria-prima aos estabelecimentos agroindustriais e a 

progressão dos critérios ao longo do tempo (os critérios ficam mais rígidos a cada 

período). Em julho de 2018 entrarão em vigor novos limites para Contagem Padrão 

em Placas (CPP) e Contagem de Células Somáticas (CCS) de 100.000 e 400.000, 

respectivamente para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

No Rio Grande do Sul o governo expediu em 2013 a Portaria 090/2013, que 

determina a adoção no âmbito Estadual da IN 62/20. O objetivo foi de padronizar e 

monitorar a qualidade do leite processado pelos estabelecimentos de laticínios 

registrados na Coordenadoria de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (Cispoa). 

Comparando a legislação brasileira com padrões internacionais percebe-se 

que os principais parâmetros de qualidade são CPP e CCS. No Brasil os limites de 

CPP e CCS são de 300.000 e 500.000, respectivamente, na União Europeia estes 

padrões são de 100.000 e 400.000 respectivamente (BORNEMAN; STIEGERT; 

INGHAM, 2015; DIAZ, 2011; VIDOR, 2002). A distância entre padrões nacionais e 

internacionais não parece ser impossível de ser superada, porém no Brasil ainda 

existem muitos produtores que não atingem os padrões nacionais e correm o risco de 

serem excluídos do processo caso punições sejam adotadas pelos órgãos 

reguladores. 

O atendimento destes padrões de qualidade está lastreado em tecnologias de 

processo. Vallin et al. (2009) e Bozo et al. (2013) testaram e comprovaram a eficácia 

da adoção de boas práticas de campo com utilização de procedimentos simplificados 



17 

 

na redução de CCS e CPP atingindo os padrões legais vigentes. O setor leiteiro tem 

se atualizado tecnologicamente ao longo dos anos promovendo incremento em 

produtividade, qualidade de processos de acondicionamento, transporte e 

industrialização. Porém, ainda hoje há uma lacuna a ser preenchida: a qualidade do 

leite no campo é uma prerrogativa para a qualidade dos produtos lácteos e o índice 

de resultados não conformes historicamente é elevado. Permanece a dúvida de quais 

são as causas para a manutenção desta situação. 

A presente pesquisa avalia o relacionamento entre os atores do APL Leite VT 

utilizando-se da análise de Redes Sociais para identificar quais elementos 

relacionados à comunicação e à cooperação entre os atores potencializam ou 

restringem a qualidade do leite cru produzido no Vale do Taquari. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 Quais são as condições potencializadoras e os entraves para melhoria da 

qualidade da matéria-prima do APL Leite da Região do Vale do Taquari a partir da 

comunicação e cooperação entre os atores? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

 Investigar o papel da comunicação e cooperação entre os atores do APL 

Leiteiro da Região do Vale do Taquari para a melhoria da qualidade do leite destinado 

à industrialização. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Descrever as condições de produção e identificar requisitos e padrões 

nacionais e internacionais de qualidade do leite; 

b) Caracterizar a qualidade do leite produzido e destinado à industrialização no 

APL Leite do VT; 

c) Mapear os relacionamentos entre atores do APL Leite VT aplicando a técnica 

da Análise de Redes Sociais visando identificar pontos de comunicação e cooperação; 
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d) Identificar os elementos potencializadores e condicionantes da qualidade do 

leite a partir da inovação e difusão tecnológica, comunicação e cooperação entre os 

atores do APL Leite VT. 

1.3  Justificativa 

Sob o ponto de vista sócio-econômico, esta pesquisa é relevante, pois abrange 

o desenvolvimento do APL Leiteiro do VT mediante majoração dos níveis de qualidade 

do leite cru. O leite é um alimento importante pelas suas características nutricionais, 

fazendo parte da dieta de boa parcela da população mundial. No APL Leite VT ele é 

a base de uma atividade econômica relevante, tanto pelo volume de recursos 

envolvidos tanto pelo cunho social de distribuição da renda para o homem do campo. 

Os stakeholders almejam o desenvolvimento desta atividade visando a ampliação de 

mercado consumidor através da exportação e do consumo no mercado interno. Para 

tanto, é fundamental aprimorar seus processos de modo a superar os entraves ao seu 

desenvolvimento. A qualidade da matéria-prima merece atenção especial, pois 

condiciona a qualidade dos produtos industrializados e, se atingir patamares inferiores, 

além de prejudicar a qualidade do produto final torna-se empecilho às exportações e 

ao desenvolvimento deste setor. 

No RS a produção agropecuária tem sido um forte pilar de sustentação da 

economia movimentando anualmente mais de 50 bilhões de reais. O leite é produzido 

por 121 mil produtores rurais distribuídos nos 450 municípios gaúchos (90% dos 

municípios do RS). Esta matéria-prima abastece 162 indústrias de laticínios gerando 

empregos e renda, abastecendo a população. A cadeia produtiva do leite no Estado 

movimenta anualmente, cerca de R$ 5,9 bilhões, representando aproximadamente 

2,7% da riqueza gerada no RS e possui um perfil de exportador de lácteos para os 

demais estados do país (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

O governo brasileiro estabeleceu normas para a qualidade da matéria-prima 

visando atingir os padrões internacionalmente aceitos para este tipo de produto. Já se 

passaram 13 anos desde a publicação da Instrução Normativa nº 51/ 2002 e ainda 

existe um grande número de produtores rurais que abastecem as agroindústrias com 

leite cru fora dos padrões mínimos de qualidade. Agroindústrias e produtores rurais 

são conhecedores dos procedimentos de manejo adequados para o alcance dos 

parâmetros da legislação, apesar disto, o problema persiste. Assim, a pesquisa 

contribui no sentido de avaliar os relacionamentos entre os atores do APL de modo a 
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identificar os elementos restritores à qualidade do leite que possam estar relacionados 

com a necessidade de maior cooperação para o intercâmbio de informações, 

tecnologias e práticas que possam elevar os padrões de qualidade do leite. 

No período recente, este setor produtivo tem recebido atenção especial de 

órgãos fiscalizadores que adotaram nova estratégia de ação conjunta e tem 

deflagrado ações de fiscalização intituladas “Operação Leite Compensado” para 

combater fraudes de adição de água, soro de queijo e produtos mascarantes para 

obter ganhos econômicos com aumento do volume do leite destinado à 

industrialização. Importante ressaltar que além de ser uma fraude econômica é um 

problema de saúde pública que abala profundamente a imagem do produto perante o 

consumidor, o que pode provocar redução de consumo e exclusão de produtores 

rurais do processo produtivo (FERREIRA, 2015). 

Esta pesquisa poderá contribuir com o APL identificando quais aspectos do 

relacionamento entre os atores é condicionante ou potencializador à qualidade da 

matéria-prima. Após caracterizada a qualidade do leite do APL VT e de posse dos 

elementos restritores e condicionantes, o estudo permitiu propor ações cooperativas.  

Muitas pesquisas relacionadas a produção de leite são efetuadas por 

acadêmicos e pesquisadores em todo o mundo, porém, cada região possui suas 

peculiaridades tornando a realidade de cada APL digna de ser pesquisada para que 

se conheça suas características. Análises de Redes de empresas, estudos sobre 

relacionamentos entre atores de diversas organizações e redes também são objetos 

de pesquisas e muitos trabalhos já foram publicados. O presente estudo pretende 

contribuir com as pesquisas acadêmicas, combinado à busca pelo incremento da 

qualidade com Análise de Redes Sociais no APL Leite do VT. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados os marcos teóricos que servem de base para 

esta dissertação. Inicialmente são abordados os conceitos de qualidade seguido dos 

conceitos de inovação, transferência e adoção de novas tecnologias que levem a 

majoração dos níveis de qualidade de produtos. Também serão abordados os 

conceitos de interação, comunicação e cooperação entre os atores de um Arranjo 

Produtivo e, por fim, a contribuição teórica da Análise de Redes Sociais (ARS) como 

base para a pesquisa. 

2.1 Conceito de qualidade 

A qualidade é um tema muito amplo, que possui vários desdobramentos no dia 

a dia das pessoas e das organizações que fornecem produtos ou serviços. Ela pode 

ser entendida como um atributo, uma característica de um produto (FARINA et al., 

2005; GHOTBABADI; FEIZ; BAHARUN, 2015; LEME; MACHADO, 2010; LEONG; 

ZAKUAN; SAMAN, 2012; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). Diz-se que 

um produto é de qualidade quando possui desempenho superior atendendo 

expectativas dos clientes (ANGELOVA; ZEKIRI, 2011; AQUINO; BARROS; MELO, 

2015; GHOTBABADI; FEIZ; BAHARUN, 2015; LEME; MACHADO, 2010; NOVAES; 

LASSO; MAINARDES, 2015). A qualidade também pode ser compreendida como uma 

função da produção: fazer certo a coisa certa (GOLDER; MITRA; MOORMAN, 2012; 

LEME; MACHADO, 2010; NOVAES; LASSO; MAINARDES, 2015; PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985). No mundo dos negócios a qualidade pode ser 

considerada uma vantagem competitiva de uma organização, quando seus produtos 

e serviços são percebidos como de alta qualidade pelos consumidores (ANGELOVA; 

ZEKIRI, 2011; AQUINO; BARROS; MELO, 2015; FARINA et al., 2005; GHOTBABADI; 

FEIZ; BAHARUN, 2015; GOLDER; MITRA; MOORMAN, 2012; JAKPAR et al., 2012; 

LEONG; ZAKUAN; SAMAN, 2012; NOVAES; LASSO; MAINARDES, 2015; 

SCHOENHERR; NARASIMHAN, 2012).  

A qualidade também reduz custos por meio da elevação da eficiência, 

produtividade e uso do capital, gerando consumidores satisfeitos e aumentando 

receitas através da elevação das vendas e de preços de venda maiores (AQUINO; 

BARROS; MELO, 2015; ARROTEIA; ZUCCARI; TOMAZ, 2015; GHOTBABADI; FEIZ; 

BAHARUN, 2015; JAKPAR et al., 2012; LEME; MACHADO, 2010; NOVAES; LASSO; 
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MAINARDES, 2015; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985; SLACK, 2002; 

VANTAMAY, 2007; ZEITHAML, 1988). 

Sob uma perspectiva histórica o conceito de qualidade evoluiu conjuntamente 

com as empresas que se adaptaram aos novos mercados. O primeiro enfoque 

utilizado foi o de Foco no Padrão em que o objetivo da qualidade era fazer com que o 

produto final atendesse o padrão estabelecido através da padronização de processos 

e do controle do produto final através de inspeções. O próximo enfoque foi o Foco no 

Uso (ou usuário/consumidor) em que a qualidade buscava satisfazer o uso que o 

consumidor buscava fazer do produto. Surgiam as estratégias de marketing onde os 

hábitos e interesses do consumidor eram mapeados através de pesquisas de mercado 

e de opinião. O estágio seguinte foi o Foco no Custo em que a qualidade buscava 

adequar o produto aos padrões de custo cada vez mais baixos, proporcionando 

preços mais competitivos. Neste estágio o controle de processos recebia a atenção 

das organizações. O próximo estágio foi chamado de Foco no Desejo, quando a 

qualidade buscava descobrir os desejos do mercado consumidor antes que fossem 

explicitados. Percebe-se o viés do Marketing recebendo ênfase neste estágio da 

qualidade. Foco no Investidor, quando a qualidade passa a ter uma visão mais 

abrangente e global do cliente. Investidores, acionistas, fornecedores e até 

consumidores passam a ser vistos como parceiros e auxiliares importantes na 

conquista de mercado. Neste estágio a qualidade passa a ser estratégica e é 

incorporada ao planejamento estratégico das organizações (BALLESTERO-

ALVAREZ, 2001; REDIVO; REDIVO; SORNBERGER, 2010). 

A evolução do mercado, os avanços tecnológicos e o acirramento entre os 

competidores tornam a qualidade estabelecida como um elemento superável pelos 

concorrentes ao ponto de não ser mais uma fonte de vantagem competitiva. O 

mercado consumidor aumenta suas expectativas, elevando o status de qualidade 

esperada tornando-se mais difícil de ser superado pela qualidade percebida. A 

qualidade então toma a dimensão de um elemento vivo, que se modifica conforme é 

estimulada pelo mercado. As empresas precisam reagir a este desafio ampliando o 

foco da produção com qualidade para as necessidades dos clientes em constante 

mudança (GOUVÊA; PINTO; OLIVEIRA, 2013; KAPLAN; NORTON, 1997; VIDOR; 

MEDEIROS; CRUZ, 2015; WOODRUFF, 1997). 

Slack (2002) aborda estes dois vieses da qualidade (ora vantagem competitiva, 

ora elemento básico para a manutenção dos negócios) quando apresenta os dois 
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grandes grupos de objetivos de manufatura: objetivos ganhadores de pedidos e 

objetivos qualificadores. Os primeiros estão atrelados ao ganho de negócios e são 

percebidos pelos consumidores como fatores chave para a competitividade. 

Qualificadores são basilares, são aqueles aspectos que devem estar acima de um 

determinado nível para que os consumidores considerem a organização como um 

possível fornecedor. Abaixo deste nível o fornecedor estará descartado. O autor 

ressalta que o consumidor é quem define os critérios de qualidade e que estes critérios 

não são estáticos, eles variam conforme as prioridades dos consumidores e o 

desempenho de concorrentes.  

Seja como vantagem competitiva ou como requisito basilar, a qualidade pode 

ser compreendida como um elemento fundamental para garantir a sobrevivência das 

organizações pois mantém o volume de vendas e majora os lucros da empresa. A 

qualidade é um dos elementos que permite a fidelidade dos clientes correntes. Esta 

fidelidade ocorre através de recompras dos produtos da organização, já que os 

clientes estão satisfeitos, não recebem influência para mudar de fornecedor. A 

manutenção da carteira de clientes permite manutenção dos volumes de vendas e 

redução dos gastos com captação de novos clientes (GHOTBABADI; FEIZ; 

BAHARUN, 2015; SELEME; STADLER, 2012).  

Seleme e Stadler (2012) apresentam uma estratégia para imprimir na rotina das 

empresas os atributos que permitirão fidelizar os clientes através da qualidade. Os 

atributos da qualidade são moral, segurança, qualidade intrínseca, entrega e custo. 

Moral representa o estado de espírito do trabalhador. Ele deve estar inserido em um 

clima de motivação e boa vontade que pode ser considerado a sustentação para os 

demais atributos. Qualidade intrínseca está relacionada às características dos 

produtos e serviços e ao atendimento das especificações. Entrega significa realizar a 

entrega na quantidade, local e prazo pactuados. Custo abrange custos de produção 

(viés da empresa) e preço observado pelo cliente. O preço deve ser percebido como 

“justo” pelo cliente e cobrir os custos de produção. Deve permitir o fluxo de vendas e 

a sobrevivência da empresa. Segurança possui dois vieses: interno (ponto de vista 

da empresa) e externo (ponto de vista do cliente). A segurança interna está 

relacionada ao processo produtivo seja através do atendimento de padrões técnicos, 

adequação a normas vigentes ou ao risco que o funcionário esteja submetido. 

Segurança externa é traduzida pelo ato de consumo sem risco à saúde do consumidor. 
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Neste contexto Garvin (1984) destaca a dificuldade de conceituar qualidade, 

por se tratar de um tema abordado por diversas áreas do conhecimento. Para 

contribuir com a compreensão do assunto, o autor apresenta cinco abordagens 

diferentes que definem qualidade: abordagem Transcendental, baseada em 

Manufatura, baseada no Usuário, baseada em Produto e baseada em Valor. Estas 

abordagem estão descritas no Quadro 01. 

Quadro 01- Abordagens que definem a qualidade 

Abordagem Definição Referência 

Transcendental 
A qualidade é sinônimo de excelência inata, ou 
qualidade absoluta, o melhor possível em termos de 
especificação de serviço ou produto. 

Anacleto e Paladini (2015), 
Charters e Pettigrew (2006), 

Garvin (1984), Harvey (2006), 
Novaes, Lasso e Mainardes 
(2015) Perin et al. (2009) e 

Zeithaml (1988) 

Baseada na 
Manufatura 

Significa fazer produtos ou proporcionar serviços 
livres de erros, atendendo as especificações. O 
produto não precisa necessariamente ter qualidade 
Transcendental, apenas estar livre de erros e atender 
as especificações técnicas. Possui duplo enfoque: 
considera o ponto de vista do consumidor (externo), 
mas a ênfase está no processo de produção (interno) 
através da simplificação do controle de engenharia, 
do controle estatístico do processo, de evitar erros, 
produtos defeituosos, retrabalhos, reclamações de 
clientes e todos os custos envolvidos. 

Anacleto e Paladini (2015), 
Figueiredo e Csillag (2010), 

Garvin (1984), Golder, Mitra e 
Moorman (2012), Harvey 

(2006), Miranda et al. (2010), 
Novaes, Lasso e Mainardes 
(2015), Perin et al. (2009) 

Baseada no 
Usuário 

Está implícita a abordagem baseada na manufatura 
onde o produto é livre de erros e conforme às 
especificações, porém, deve estar adequado ao seu 
propósito atendendo as necessidades e desejos do 
usuário/consumidor.  
A qualidade está nos olhos de quem vê, ou seja, os 
consumidores possuem diferentes desejos e 
necessidades, e os produtos que melhor satisfazem 
as suas preferências são aqueles que eles 
consideram como tendo a mais alta qualidade.  
Ocorre a combinação adequada de atributos dos 
produtos que levam a satisfação do consumidor, 
porém cada consumidor costuma possuir seu ponto 
de vista, dificultando a mensuração da satisfação. 

Anacleto e Paladini (2015), 
Charters e Pettigrew (2006), 

Eberle, Milan e Lazzari (2010), 
Figueiredo e Csillag (2010), 

Garvin (1984) Golder , Mitra e 
Moorman (2012), Guerrini 

(2014), Harvey (2006), Leme e 
Machado (2010) Miranda et al. 

(2010), Novaes, Lasso e 
Mainardes (2015), Oliveira et 
al. (2014), Perin et al. (2009), 

Zeithaml (1988) 

 
Baseada no 

Produto 
 
 

Qualidade é composta por um conjunto mensurável e 
preciso de características necessárias a satisfação do 
consumidor. Ela é expressa por atributos do produto 
que refletem as diferenças perante o consumidor. 
Esta abordagem permite hierarquizar a qualidade dos 
produtos classificando-os de acordo com o valor do 
atributo desejado que eles possuem.  

Anacleto e Paladini (2015), 
Figueiredo e Csillag (2010), 

Garvin (1984), Harvey (2006), 
Miranda et al. (2010), Perin et 
al. (2009) Slack, Chambers e 

Johnston (1999) 

 
Baseada em 

Valor 
 
 

Considera as variáveis custo, preço e a percepção de 
valor do consumidor. Produto de qualidade é aquele 
que proporciona desempenho adequado a um preço 
aceitável ou a conformidade a um custo aceitável. 

Anacleto e Paladini (2015), 
Garvin (1984), Harvey (2006), 
Novaes, Lasso e Mainardes 
(2015), Perin et al. (2009), 

Vantamay (2007) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Neste enfoque Garvin (1984) traça uma estratégia para atingir a qualidade 

combinando três abordagens: baseada no Usuário, no Produto e na Manufatura. As 

características/atributos que denotam qualidade devem ser identificadas por meio de 

pesquisa de mercado (abordagem baseada no usuário). Estes atributos devem ser 

identificados pelos consumidores nos produtos (abordagem baseada no produto) e o 

processo produtivo deve garantir que os produtos sejam feitos com precisão 

atendendo estas especificações (abordagem baseada na manufatura).  

Em um mercado competitivo as organizações buscam aprimorar seus produtos 

atribuindo-lhe qualidade em determinados atributos. Sabe-se que é difícil possuir 

qualidade elevada em todas as dimensões/atributos de um produto, pois isto geraria 

uma elevação de custo que pode ser considerada inadequada pelos consumidores. 

Desta forma, a organização identifica atributos para adicionar qualidade de modo a 

atingir positivamente a percepção dos consumidores sobre o produto. Esta definição 

de qual dimensão da qualidade desenvolver é estratégica para as organizações, pois 

corre-se o risco do produto apresentar qualidade em atributos que o consumidor não 

valorize e deixar a desejar em atributos considerados de alto valor. Equívocos na 

competição por qualidade podem ser fonte de insucesso (GARVIN, 1984; GUERRINI, 

2014; SHAHIN; SAMEA, 2010).  

Para permitir a melhor compreensão dos atributos de qualidade de produtos, 

Garvin (1984) apresenta as oito dimensões da qualidade destacando que formam a 

base do uso da qualidade como estratégia de concorrência. As oito dimensões são: 

performance, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, facilidade de 

manutenção, estética e qualidade percebida. Estas estão definidas no Quadro 02. 

Garvin sugere que estas dimensões devem ser usadas de forma adequada e 

ordenada definindo quais devem ser consideradas e quando devem ser aplicadas, 

pois nem todos produtos necessitam atender a todas dimensões. Confiabilidade e 

conformidade merecem destaque, pois melhorias em ambas são normalmente vistas 

como elementos de qualidade pelos consumidores (GARVIN, 1984; GUERRINI, 2014). 
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Quadro 02 – Oito dimensões da qualidade 

Dimensão Definição 

Desempenho 
Relacionado às características básicas de um produto ou serviço. Avalia-se 
eficácia e eficiência do produto atendendo àquilo que foi proposto. 

Características 
Associada a atributos adicionais dos produtos, ou características secundárias, 
suplementam o funcionamento do produto e têm o poder de alterar a percepção 
do cliente com relação ao produto ou serviço. 

Confiabilidade 

Associada ao pleno funcionamento do produto em um determinado período. 
Esta dimensão recebe maior ênfase nos produtos considerados duráveis. 
Quanto maior for a confiabilidade de um produto ou serviço, menor a 
possibilidade de falha e de frustrar a expectativa do cliente. 

Conformidade 
Grau em que as características de um produto ou serviço estão de acordo com 
padrões e com especificações. 

Durabilidade 

Está associada a vida útil de um produto. Pode ser definida como o tempo pelo 
qual um produto mantém suas características e perfeito funcionamento, em 
condições normais de uso. A durabilidade possui dimensões técnicas e 
econômicas. Quando o produto para de funcionar e não possui conserto, deve 
ser substituído, então é fácil dimensionar sua durabilidade. Quando o produto 
pode ser consertado, fica a critério do consumidor executar a manutenção ou 
não em função de viabilidade técnica, econômica ou até por conveniência. 

Facilidade de 
manutenção 

Abrange velocidade, cortesia e competência na manutenção do produto. A 
disponibilidade de assistência técnica, o tempo de retorno da manutenção e a 
qualidade da manutenção são decisivos na avaliação desta dimensão. 
Cordialidade no atendimento também costuma ser avaliado pelos clientes. 

Estética 
Está relacionada ao ponto de vista do cliente, a aparência de um produto ou 
sentimento ou sensação que a imagem dele provoca. 

Qualidade 
percebida 

Ligada à “reputação” de um produto ou fornecedor. Acredita-se que quem 
produz algo de qualidade reconhecida, é capaz de manter esse nível em outros 
produtos ou serviços. Está diretamente relacionada com a confiabilidade. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Garvin (1984), Guerrini (2014), Golder, Mitra e Moorman 
(2012), Jakpar et al. (2012), Movahedi, Lavassani e Kumar (2008), Schoenherr, 
Narasimhan (2012) e Vantamay (2007). 

 

Mesmo frente a diferentes definições e entendimentos, destacam-se duas 

dimensões da qualidade: objetiva e subjetiva. A dimensão objetiva refere-se à 

qualidade intrínseca do produto expressa pelas propriedades físicas, que não podem 

ser separadas do objeto. A dimensão subjetiva refere-se à percepção que as pessoas 

têm das características do objeto. Ela está associada à capacidade que o ser humano 

tem de pensar, sentir e de diferenciar em relação às características do produto 

(TOLEDO, 2006; ZEITHAML, 1988). Apesar deste modelo estar estabelecido, 

Zeithaml (1988) faz uma crítica afirmando que apesar da qualidade objetiva estar 

relacionada a atributos mensuráveis comparados a um padrão específico, ela sofre 

influência do julgamento de cada consumidor, recebendo então um caráter subjetivo. 

Diaz (2011) aborda a qualidade objetiva e subjetiva dos alimentos afirmando 

que a qualidade objetiva está relacionada às características nutricionais e higiênicas 

dos alimentos. Apesar de objetivas, não são facilmente percebidas pelos 

consumidores, mas podem comprometer sua saúde. A qualidade subjetiva está 

relacionada às preferências dos consumidores interferindo nos hábitos de consumo. 
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Ela é percebida através de características como forma, cheiro, sabor, textura, 

praticidade e aparência, que não colocam em risco a saúde dos consumidores. 

O Quadro 03 apresenta os elementos utilizados por diversos pesquisadores 

para definir qualidade objetiva e qualidade subjetiva. Diaz (2011), Garvin (1984), 

Shewhart (1931) e Toledo (2006) abordam a qualidade objetiva como características 

de um produto. Toledo (2006) adiciona que estas características são inseparáveis dos 

produtos. Shewhart (1931) e Zeithaml (1988) mencionam que estas características 

podem ser mensuradas e comparadas a um padrão. Shewhart (1931) considera a 

qualidade objetiva como superioridade técnica de um produto. 

A qualidade subjetiva é descrita por Diaz (2011), Garvin (1984), Shewhart (1931) 

e Zeithaml (1988) como a percepção dos consumidores quanto às características dos 

produtos e a preferência destes em relação a estas características. Garvin (1984) e 

Zeithaml (1988) destacam que há subjetividade na mensuração e interpretação das 

características dos produtos. 

 

Quadro 03 – Qualidade objetiva e subjetiva 

Dimensão Elementos / Critérios Autores de referência 

Objetiva 

Características nutricionais e higiênicas. 
Charters e Pettigrew (2006), Diaz (2011), 

Figueiredo e Csillag (2010) 

Propriedades físicas e inseparáveis do produto. 
Características mensuráveis do produto que 
podem ser comparadas a um padrão. 

Charters e Pettigrew (2006), Golder, Mitra 
e Moorman (2012), Guerrini (2014), Jakpar 

et al. (2012), Shewhart (1931), Toledo 

(2006), Zeithaml (1988) 

Abordagem da qualidade baseada no produto: 
características dos produtos. 

Figueiredo e Csillag (2010), Garvin (1984), 
Guerrini (2014), Pérez et al. (2007) 

Superioridade técnica de um produto, mensurável 
e possível de ser comparada com determinado 
padrão. 

Guerrini (2014), Novaes, Lasso e 
Mainardes (2015), Zeithaml (1988) 

Subjetiva 

Preferências dos consumidores relativos a sabor, 
cheiro, textura, aparência. 

Charters, Pettigrew (2006), Diaz (2011), 
Figueiredo e Csillag (2010) 

Abordagem da qualidade baseada no usuário. 
Preferências dos consumidores. 

Charters e Pettigrew (2006), Garvin (1984) 

Percepção das pessoas sobre características do 
produto, ou o que os consumidores realmente 
querem. 

Ghotbabadi, Feiz e Baharun (2015), 
Golder, Mitra e Moorman (2012), Guerrini 
(2014), Harvey (2006), Hossain (2007), 

Novaes, Lasso e Mainardes (2015), Shahin 
Samea (2010), Shewhart (1931) 

Mensuração e interpretação das características 
pode ser subjetiva. Qualidade percebida é fruto do 
julgamento dos consumidores sobre 
características dos produtos. Envolve abstração 
sobre os atributos do produto. 

Charters e Pettigrew (2006), Garvin (1984), 
Guerrini (2014), Pérez et al. (2007), 

Zeithaml (1988) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A percepção da qualidade pelos consumidores merece especial atenção, pois 

cada consumidor pode perceber um mesmo produto de forma diferente. Diz-se que a 

qualidade está nos olhos de quem vê (AQUINO; BARROS; MELO, 2015; CHARTERS; 
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PETTIGREW, 2006; GARVIN, 1984; GUERRINI, 2014; LEME; MACHADO, 2010; 

TOLEDO, 2006) e toda percepção de qualidade do consumidor é importante. Esta 

percepção sobre a qualidade muda ao longo do tempo em função do acúmulo de 

informação de experiências de consumo, aumento da competição e das expectativas 

do consumidor. A qualidade percebida é composta pela lacuna entre as expectativas 

dos consumidores e sua percepção do produto ou serviço. Da comparação entre as 

expectativas e experiência de consumo advém a satisfação do consumidor 

(ANGELOVA; ZEKIRI, 2011; GHOTBABADI; FEIZ; BAHARUN, 2015; GUERRINI, 

2014; MILAN; SILVA; BEBBER, 2015; PÉREZ et al., 2007; POOLE; MARTÍNEZ; 

GIMÉNEZ, 2007; SHAHIN; SAMEA, 2010; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 1999; 

VANTAMAY, 2007; ZEITHAML, 1988).  

A qualidade é difícil de ser determinada de forma inequívoca em função dos 

diferentes entendimentos sobre os atributos dos produtos e até sobre a importância 

que cada indivíduo atribui sobre cada um dos aspectos dos produtos consumidos. 

Existem também discrepâncias (gaps) entre o entendimento do consumidor e o da 

empresa fornecedora quanto ao conceito de qualidade (AQUINO; BARROS; MELO, 

2015; CHARTERS; PETTIGREW, 2006; GARVIN, 1987; GUERRINI, 2014; 

PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

1999). Pode também existir discrepância entre o entendimento da empresa sobre a 

qualidade do produto e a atuação da empresa para a sua manutenção. Além da 

mensagem que a empresa emite sobre a qualidade do produto (através de 

comunicação em propagandas e rótulo do produto), existem diversos fatores que o 

consumidor avalia para criar uma imagem/definição sobre a qualidade de determinada 

empresa ou produto. Estes fatores adicionais podem incluir informação de fontes 

diversas (notícias), experiências de consumo próprias ou de terceiros, reação da 

empresa quando ocorrem falhas, dentre outros (PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1985; SHAHIN; SAMEA, 2010). 

As três principais classificações para propriedades de produtos que podem ser 

adotadas para avaliação da qualidade são propriedade de busca, de experiência e de 

crenças. Propriedades de busca são aquelas que o consumidor está procurando em 

um produto, elas determinam a prioridade do consumidor ao optar por um produto. 

Incluem atributos como marca, tamanho, preço, durabilidade, aparência, dentre outras. 

As propriedades de experiência somente podem ser discernidas após a compra ou 

durante o consumo. Incluem atributos como sabor, cheiro, textura, confiabilidade. 
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Propriedades de crença incluem as características de produtos que mesmo após o 

consumo, o consumidor possui dificuldade de avaliar, desta forma ficam incorporados 

a crença do consumidor. Os consumidores costumam combinar diversas propriedades 

(busca, experiência e crença) para compor uma avaliação da qualidade de um produto. 

Atributos de busca e experiência são facilmente mensurados, porém os de crença não. 

Isto explica em parte a dificuldade em se medir a qualidade de um produto pelo viés 

do consumidor (FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010; PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1985; POOLE; MARTÍNEZ; GIMÉNEZ, 2007). 

Leme e Machado (2010) afirmam que nenhuma dimensão da qualidade pode 

ser considerada como a melhor em todas as situações. Cada produto, mercado e 

segmento de público consumidor possui características distintas que demanda pela 

combinação adequada de critérios de modo que permita gerenciar a satisfação do 

consumidor e o valor que atribui ao produto. A percepção do consumidor sobre a 

qualidade de um produto considera a lacuna existente entre dois fatores principais: a 

qualidade desejada/esperada e a qualidade percebida/recebida. Esta ponderação vai 

gerar um conceito que varia desde a qualidade ideal até a qualidade totalmente 

inaceitável, com um ponto intermediário representando a qualidade satisfatória. Esta 

ponderação não é rígida, imutável, ela evolui conforme o consumidor amplia seu 

conhecimento a respeito do produto. Neste construto percebe-se a subjetividade da 

avaliação que dificulta sua correta mensuração e obtenção de dados para uso 

gerencial (MILAN; SILVA; BEBBER, 2015; WOODRUFF, 1997). 

Em determinados produtos de consumo, um atributo ou um conjunto deles 

indicam a qualidade deste produto. Estes podem ser intrínsecos ou extrínsecos. 

Intrínsecos são aqueles associados a características físicas: a composição, sabor, 

cor, textura, suavidade de um alimento são exemplos. Eles não podem ser 

dissociados do produto e são percebidos pelo ato de consumo. Extrínsecos são 

relacionados ao produto, mas não fazem parte dele. São exemplos o preço, marca e 

reputação/imagem. Ambos são importantes na avaliação da qualidade do produto e 

se alternam em importância para o consumidor no ato de escolher qual produto 

consumir, ou seja, qual atende seus requisitos de qualidade. O consumidor pode 

escolher entre opções de marcas de alimentos (extrínseco), e segundo seu 

julgamento, opta por aquele que possui melhor reputação (imagem), ou está 

associado a pureza ou segurança alimentar (intrínseco). Em outra oportunidade ele 

pode buscar algum alimento com determinadas características, como baixo teor de 
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gordura, sem adição de açúcar, integral, ou isento de algum componente alergênico 

como glúten ou lactose. Destaca-se que no caso de avaliação da qualidade de 

alimentos, os atributos intrínsecos costumam possuir maior peso na avaliação, pois 

influenciam diretamente a saúde (CHARTERS; PETTIGREW, 2006; FIGUEIREDO; 

CSILLAG, 2010; POOLE; MARTÍNEZ; GIMÉNEZ, 2007; VIDOR; MEDEIROS; CRUZ, 

2015; ZEITHAML, 1988). 

Houghton et al. (2008) fazem uma avaliação das tendências sobre a 

mensuração da qualidade dos alimentos na União Europeia. A qualidade possui 

relação direta com a segurança alimentar, ou seja, o alimento não pode oferecer risco 

a saúde dos consumidores. Ainda sobre as tendências apresentadas pelo estudo, as 

perspectivas dos consumidores e de todos os participantes da cadeia de suprimentos 

estão sendo abrangidas na avaliação dos riscos. Na prática, isto representa ampliar 

os controles para além do ponto de venda dos alimentos, atingindo a mesa do 

consumidor. O envolvimento dos participantes da cadeia de suprimentos significa por 

exemplo, ampliar os controles que até então se concentravam na indústria para a 

cadeia de logística, embalagens, serviços associados e produção no campo. 

Sob o ponto de vista da manufatura, a qualidade pode ser considerada o 

resultado da combinação de matérias-primas com o processo produtivo. 

Considerando que o processo está sob o controle da manufatura, cabe a esta inovar 

em seus processos promovendo melhorias que majorem os níveis de qualidade. 

Utilizando-se esta estratégia, a inovação forma a base de sustentação para a 

qualidade desejada. Considerando que existem diversos atores envolvidos no 

processo, há de se considerar a participação de cada ator e a difusão destas novas 

tecnologias para que surtam o efeito desejado em cada uma das esferas envolvidas, 

promovendo então a adoção de novos procedimentos que, combinados, culminem 

com a obtenção dos padrões de qualidade desejados. 

2.2 Inovação, transferência e adoção de novas tecnologias 

Foi Schumpeter (1997) quem iniciou os estudos sobre Inovação. Ele definiu 

como uma atividade empresarial que possibilita o aumento do lucro da organização. 

Este melhor desempenho é alavancado pela inovação, porque ela permite a vantagem 

de explorar a comercialização do produto inovador na forma de um monopólio (em 

caso de registro de patente) ou pelo período de tempo que as outras firmas 

necessitam para imitar a inovação.  
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Inovações tecnológicas são implementadas por organizações visando 

atendimento de aspectos internos e externos. Aspectos internos podem envolver o 

planejamento estratégico, desenvolvimento de competências e aprendizagem 

organizacional. Os aspectos externos estão vinculados ao relacionamento com o 

mercado abrangendo fornecedores, concorrentes e consumidores. Uma inovação 

atende uma demanda do mercado ou uma necessidade da organização, podendo 

abranger desenvolvimento de novos produtos e processos, ou melhorar os processos 

existentes promovendo melhoria de custos, de produtividade ou qualidade 

(CALLIGARIS; TORKOMIAN, 2003). 

A inovação e o conhecimento são os principais fatores que definem a 

competitividade e o desenvolvimento de nações, de regiões, setores, empresas e até 

de indivíduos. A crescente competição impulsionada pela globalização traz a 

necessidade de introduzir inovações nos processos produtivos, objetivando 

sobrevivência e desenvolvimento neste meio. Apesar da influência global, alguns 

elementos como a tecnologia, a inovação e o conhecimento têm se tornado 

componentes estratégicos de desenvolvimento de caráter regional. No contexto desta 

pesquisa é coerente o estudo da transferência de tecnologias de processo entre os 

atores do APL leite VT e identificação dos fatores que possam alavancar a qualidade 

da matéria-prima (CASSIOLATO; LASTRES, 1999).  

O desenvolvimento econômico surge de mudanças da vida econômica. Estas 

acontecem em um processo espontâneo e descontínuo. São reações que ocorrem 

sem imposições, mediante iniciativa dos atores econômicos e criam condições para 

novos desenvolvimentos. Estas mudanças são a inovação, que modifica o equilíbrio 

econômico, alterando padrões de produção e criando diferenciação para as empresas 

(SCHUMPETER, 1961).  

A inovação modifica a realidade social onde está inserida, quebrando o 

equilíbrio estacionário do fluxo econômico dando origem ao lucro e ao 

desenvolvimento econômico. É importante considerar que ela está inserida em um 

contexto social e econômico, portanto, está atrelada às práticas colaborativas e estas 

à confiança, comunicação, mentalidades, condutas culturais, religiosas, sociais e 

políticas que sustentam a iniciativa pessoal, a liberdade empreendedora e criativa.  A 

inovação não ocorre de forma isolada, mas sim por meio de redes sociais que reúnem 

os recursos necessários para surgir e posteriormente permitem sua difusão 

promovendo o capital social (PUTNAM, 2002; SOARES, 2009) 
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A inovação pode ser compreendida como um processo de três estágios:  a 

invenção, quando a ideia possui potencial para exploração comercial atendendo a 

necessidade de consumidores, a disponibilização da inovação para exploração 

comercial e a difusão de novos produtos e processos no mercado (SCHUMPETER, 

1961). A inovação pode ser classificada em quatro categorias: incremental, radical, 

mudanças do sistema tecnológico e mudança no paradigma tecno-econômico 

(revolução tecnológica). A inovação incremental ocorre continuamente com maior ou 

menor intensidade. Tem origem em processos formais de pesquisa e desenvolvimento 

e em sugestões oriundas de técnicos envolvidos no processo de produção. Pode ser 

o resultado de uma solução criativa de um colaborador, uma nova forma de atender o 

cliente, uma alternativa de determinada etapa do processo produtivo ou a modificação 

de um insumo para o novo produto. Inovações radicais são eventos descontínuos e 

oriundos da atividade de pesquisa e desenvolvimento deliberada. Mudanças do 

sistema tecnológico afetam um ou vários setores da economia e permitem a entrada 

de uma empresa em novos setores de atuação. Mesclam inovação radical e 

incremental e conforme sua intensidade podem  influenciar no comportamento da 

economia. Um paradigma tecno-econômico é aquele que afeta a estrutura e as 

condições de produção e distribuição de quase todo o ramo da economia. Uma 

revolução tecnológica implica num processo de seleção econômica do âmbito da 

combinação de inovações tecnicamente factíveis e, de fato, isto toma um tempo 

relativamente longo (FREEMAN, 1987). 

A tecnologia é reconhecida como um fator que proporciona a maior fonte de 

avanços em produtividade e prosperidade para uma nação ao longo do tempo 

(SCHUMPETER, 1961). A evolução tecnológica de um país é considerada como um 

objetivo difícil de ser alcançado, pois demanda muito esforço e recursos. A agricultura 

também é objeto de investimentos para evolução tecnológica, pois é fonte de 

alimentos, segurança e bem-estar para a população e até objeto de comércio 

internacional (AKER, 2011; SILVA; OLIVEIRA, 2010). Historicamente a agricultura 

iniciou seu desenvolvimento tecnológico com a transferência de cultivares com maior 

produtividade para adaptação em regiões de plantio, almejando ganhos econômicos. 

Também foram feitos cruzamentos entre raças de animais, com melhoramento 

genético e adaptação de técnicas de manejo (mediante mecanização das atividades 

e adoção de fertilizantes químicos). Após este estágio institucionalizou-se a pesquisa 

e desenvolvimento e a extensão rural como fontes de geração e difusão tecnológica. 
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Quando uma nação falha na implementação de uma estrutura de pesquisa com 

objetivo de geração e difusão tecnológica voltada a agricultura, ela está criando um 

sério impedimento à sua participação neste mercado (RUTTAN; HAYAMI, 1973).  

Paiva (1975) classifica a agricultura sob o prisma da tecnologia empregada. Ele 

afirma que existem dois tipos principais de agricultura, uma tradicional e outra 

moderna. Nos países em desenvolvimento, existem agricultores com alto 

desenvolvimento tecnológico, que empregam modernas técnicas de produção 

desenvolvidas em centros de pesquisa, bem como agricultores em estágio de 

desenvolvimento atrasado, que mantêm baixos níveis de adoção e conhecimento 

tecnológico. Ruttan (1996) menciona que o modelo de inovação – imitação – difusão 

tecnológica é utilizado na introdução de avanços tecnológicos em diversas áreas da 

economia (inclusive agricultura). Este modelo deve contemplar o conhecimento sobre 

as características de cada tecnologia incluindo fontes de conhecimento, graduação da 

aplicação e geração de conhecimento tácito, complexidade de pesquisa e de 

produção, existência de economias de escala além da acumulação de conhecimento 

sobre as tecnologias. Devem ser considerados a diversidade de agentes econômicos 

que participam ativamente da adoção desta nova tecnologia, incluindo aspectos 

sociais, comportamento, cultura e capacidade cognitiva necessárias à adoção da 

tecnologia. Os fatores  exógenos como incentivos à adoção de tecnologias (aumento 

de receitas, redução de custos) e fatores restritores (fonte de capital para investimento, 

fluxos de caixa, risco e mercado consumidor incerto) também precisam ser 

contemplados.  

Os principais fatores que provocam mudanças nos sistemas produtivos em 

geral: avanços tecnológicos, instabilidade e aumento da exigência dos consumidores, 

a ação do Estado através de regulação ou incentivos, pressão competitiva do mercado 

de atuação e meio ambiente (MIELE, 2006). A adoção de técnicas modernas na 

agricultura se justificam porque visam obter vantagem econômica através da redução 

de custos ou aumento da produção, visando aumento da renda líquida. Apesar de ser 

vantajoso, muitas vezes o processo de modernização tecnológica fica condicionado 

ao desenvolvimento do setor não agrícola, devido a ação de um mecanismo de 

autocontrole. A modernização de processos envolve custos de investimento que 

precisam ser lastreados pelo processo industrial ou de exportação. Em condições 

desfavoráveis com o excesso de produção, preços baixos ou indústria não 

desenvolvida, a introdução das inovações torna-se inviável economicamente. Pode-
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se então concluir que o dualismo além de ser uma característica da agricultura em 

países em desenvolvimento é um estágio de seu desenvolvimento (VIEIRA FILHO; 

SILVEIRA, 2012). 

Além do condicionante de ordem econômica, uma variável comportamental 

deveria ser introduzida ao processo de adoção de novas tecnologias: a resistência a 

mudança. Há necessidade de estímulos ao agricultor para compensar o esforço de 

adquirir novos conhecimentos técnicos, novos recursos materiais e introduzir a 

mudança na rotina. Esta dificuldade de mudar pode ser entendida como um custo 

subjetivo de transferência de tecnologia (PAIVA, 1975; SILVA; OLIVEIRA, 2010; 

VIEIRA FILHO; SILVEIRA, 2012). 

Neste enfoque Mendes (2015) define transferência tecnológica como o 

processo interativo entre múltiplos agentes – da pesquisa, ensino, extensão, fomento, 

segmentos da agricultura e da sociedade, públicos e ou privados – visando ao 

intercâmbio e fluxo de conhecimento objetivando que os resultados da pesquisa e 

desenvolvimento sejam introduzidos como novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo ou social, resultando em novos produtos, processos ou serviços. Na 

agricultura traduz-se no processo de apropriação prática dos resultados de pesquisa 

e desenvolvimento de forma ampla, considerando o agricultor o sujeito do processo 

estabelecendo trocas bidirecionais com este. 

Hayami e Ruttan (1971) criaram o modelo da Inovação Induzida para explicar 

a inovação e transferência tecnológica na agricultura. Conforme este modelo, as 

mudanças tecnológicas são implementadas segundo a sinalização oferecida pelo 

mercado, quando este reflete eficazmente as mudanças na oferta e demanda de 

produtos e quando há interação adequada entre produtores rurais, institutos de 

pesquisa, governo e indústrias fornecedoras de insumos e equipamentos. Quando no 

mercado há um fator escasso, mão de obra ou terras, ocorre a indução do 

desenvolvimento tecnológico visando a solução desta restrição. Neste exemplo, pode-

se promover a mecanização tendo em vista a substituição de mão de obra ou adoção 

de novas técnicas que aumentem a produção por área plantada, liberando terras 

agriculturáveis para outras finalidades. Também admite a existência de fatores 

exógenos que não são induzidos pelo mercado: pode haver disponibilidade de alguma 

nova tecnologia que permita redução de custo de insumos, de mão de obra ou 

aumento de produtividade, que seja poupadora de um fator abundante. Mesmo assim 
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o benefício em custos/sobras é suficientemente atrativo para que a inovação seja 

adotada. 

A difusão tecnológica é favorecida quando há disponibilidade de grupo de 

pesquisadores capacitados, mão de obra com capacitação técnica adequada para 

implementação de testes e posterior difusão tecnológica (RUTTAN; HAYAMI, 1973, 

HOFF et al., 2010), rede governamental de apoio a pesquisa, setor privado 

empreendedor (fornecedores de insumos e fazendas) e demais mecanismos 

necessários para a realização das pesquisas e implementação de seus resultados 

(RUTTAN; HAYAMI, 1973). 

Os fatores restritores para a transferência tecnológica são: limitada capacidade 

de experimentação (falta de equipe qualificada, laboratórios, centros de pesquisa, 

recursos) e capacidade industrial incapaz de fornecer os recursos para a pesquisa ou 

produzir as inovações oriundas das pesquisas (RUTTAN; HAYAMI, 1973). Hoff et al. 

(2010) atribuem a intensidade da inovação e seu ineditismo como fatores restritores a 

difusão tecnológica. Mudanças muito drásticas, disruptivas, encontram resistência no 

público alvo e também encontram dificuldades técnicas na sua adoção (problemas 

técnicos). Este efeito letárgico da difusão de novas tecnologias foi estudado por 

Rogers (1976) quando propôs que taxa de adoção de uma inovação segue uma curva 

do tipo “S”, quando observados dados acumulados ao longo do tempo. Esta curva 

segue uma distribuição normal e apresenta o número acumulado de novos adotantes 

ao longo do tempo. Estes podem ser classificados em 5 categorias: inovadores, 

adotantes iniciais, adotantes intermediários, adotantes tardios e retardatários. A curva 

em “S” de difusão tecnológica está representada na Figura 01. No primeiro estágio 

ocorre a adoção com incremento gradual e lento do número de ocorrências. No 

segundo estágio (após a primeira curva do “S”) ocorre uma aceleração do crescimento 

com incremento rápido do número de adotantes. No terceiro estágio após a segunda 

curva do “S” ocorre a desaceleração da curva de crescimento (BASS, 2004; HOFF et 

al., 2010; SAHIN, 2006).  

Face a isso Bass (2004) discorre sobre a Curva de Rogers destacando que os 

adotantes da segunda fase (tardios) recebem influência social na forma de pressão 

para adoção da tecnologia estudada (Figura 01). Sob o ponto de vista destes atores, 

eles poderiam dizer que se sentem forçados a imitar os inovadores e que o grau de 

pressão varia conforme cada situação. 
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Figura 01 – Curva “S” de difusão tecnológica 

 

 

 

         Fonte: Rogers (1976, p.337) 

 

A Curva de Rogers costuma ser utilizada como referencial para estudos na área 

de difusão de tecnologia e adoção. Destaca que o método é amplamente utilizado em 

disciplinas como ciência política, saúde pública, comunicação, história, economia, 

tecnologia e educação. Difusão pode ser definida como o processo no qual uma 

inovação é comunicada aos membros de um sistema social ao longo do tempo. Após 

a comunicação haverá a decisão de adoção ou não da tecnologia. A partir destas 

definições pode-se inferir que inovação, comunicação, tempo e sistema social são os 

quatro componentes-chave da difusão de inovações. Neste contexto a inovação pode 

ser definida como uma ideia, uma prática ou projeto percebido como novo por um 

indivíduo. A percepção do indivíduo é que baliza esta relação e não a temporalidade 

da invenção (que pode ter sido lançada a bastante tempo). A comunicação é o 

processo pelo qual indivíduos trocam informações para obter um entendimento mútuo. 

A informação parte de uma fonte e trafega por um canal até o indivíduo. A difusão é 

uma forma específica de comunicação onde a inovação é o objeto. A dimensão tempo 

é relevante na pesquisa sobre difusão tecnológica, pois permite mensurar a 

velocidade ou a resistência a sua adoção. O sistema social é um conjunto de unidades 

interligadas envolvidas na resolução conjunta de problemas para alcançar um objetivo 
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comum. A difusão de inovações ocorre no sistema social e é influenciada pela 

estrutura do sistema (SAHIN, 2006). 

Em seus estudos sobre adoção ou inovação Rogers (1976) abordava 

tecnologia e inovação como sinônimos, pois compreendia que a tecnologia era um 

instrumento que reduz a incerteza nas relações de causa e efeito e prol do atingimento 

de um objetivo. Esta tecnologia costuma ser composta por dois elementos chamados 

de hardware e software. O hardware é a ferramenta física que contém a tecnologia e 

o software é a informação, o conhecimento para utilizar a ferramenta (SAHIN, 2006).  

Em vista disso Mazzoleni e Oliveira (2010) associam a difusão de tecnologias 

no campo com o surgimento de um processo inovador e com o ambiente propício para 

o surgimento e para a difusão. Um ambiente adequado para a introdução de 

mudanças tecnológicas inclui: o conhecimento de várias fontes, a interação entre os 

atores, a adaptação destas mudanças à realidade onde se insere e a repercussão 

desta inovação na rotina, nas tradições, cultura e política de cada região (HOFF et al., 

2010). A interação entre os atores é um processo relevante à difusão tecnológica. Este 

inicia com o indivíduo tomando conhecimento da existência da inovação e buscando 

informações à respeito dela, o que é a inovação, como funciona e porque é importante 

(SAHIN, 2006). Considerando um desfecho favorável à adoção da inovação, a difusão 

ocorre mediante transferência da tecnologia aos demais atores do processo. Hoff et 

al.(2010) destacam que a difusão tecnológica faz parte da inovação sob a ótica 

Schumpeteriana, pois para se caracterizar uma inovação é imprescindível sua adoção 

no cotidiano. 

Schioschet e Paula (2008) comparam a inovação com seu processo de difusão 

tecnológica. A inovação é um momento de criação, único, já o processo de difusão 

costuma estender-se ao longo do tempo. A difusão permite retroalimentação do 

processo de inovação através do aprendizado dos usuários e adaptações propostas: 

learning-by-using e learning-by-doing. Visto desta forma, a difusão permite inovações 

incrementais. Pode-se acrescentar que a adoção de uma nova tecnologia e sua 

velocidade de difusão também depende das expectativas dos usuários e do momento 

em que é introduzida, bem como da perspectiva de adaptações futuras que podem 

provocar sua substituição. Em algumas situações uma tecnologia é substituída antes 

mesmo dos custos de adoção terem sido pagos. 

 O viés social deve receber especial atenção no processo de transferência 

tecnológica entre participantes de uma cadeia produtiva rural. Este construto recebe 
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forte influência da comunicação utilizada para divulgação da tecnologia, vantagens e 

formas de utilização junto aos usuários, técnicos de extensão e vendedores. Esta 

comunicação costuma seguir um padrão, um modelo: há uma fonte (pesquisa) que 

emite uma mensagem através de determinados canais para receptores (indivíduos). 

A qualidade desta comunicação possui forte impacto na adoção da nova tecnologia 

(eficácia), pois precisa vencer a força da tradição e dos costumes enraizados nos 

processos adotados pelos agricultores (PÉREZ; HARTWICH, 2008; RUTTAN, 1996; 

SILVA; OLIVEIRA, 2010; VIEIRA FILHO; SILVEIRA, 2012).  

Além do viés social, o econômico e o geográfico influenciam fortemente a 

difusão tecnológica. Pesquisas envolvendo o viés geográfico preocupam-se com a 

difusão de tecnologias por diferentes territórios, além de estudar as tecnologias 

adotadas em países diferentes. O viés econômico busca avaliar os impactos 

econômicos da adoção de novas tecnologias e a influência dos fatores escassos 

(custo da terra e custo da mão de obra, fontes de custeio, dentre outros) como 

promotores do desenvolvimento tecnológico (RUTTAN, 1996). 

Dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2006) denotam um grave problema 

na transferência de tecnologia do Brasil: a heterogeneidade produtiva decorrente da 

difusão tecnológica desuniforme. Dos 4,4 milhões de estabelecimentos que 

informaram área de produção, apenas 500 mil (11,4%) produziram 86,6% do valor da 

produção, e os restantes 3,9 milhões (88,6%) contribuíram com apenas 13,3% do 

valor da produção. Alves (2012) apresenta os entraves a adoção de novas tecnologias 

e consequente retardamento do desenvolvimento da agricultura tradicional: baixo 

nível de educação entre os pequenos produtores; políticas de garantia de preços de 

safra não acessíveis a pequenos produtores; apenas grandes produtores possuem 

acesso às tecnologias modernas via extensão rural pública ou privada e 

desestruturação da extensão rural voltada aos pequenos produtores rurais. 

Mendes (2015) destaca que na atual conjuntura o fator terra tem reduzido sua 

importância no sistema produtivo, pois a produção e as rendas agropecuárias passam 

a depender crescentemente de tecnologia, de investimentos em infraestrutura, 

‘máquinas, qualidade da terra e investimentos em recursos ambientais e capacitação 

dos recursos humanos. O desenvolvimento da tecnologia adotada na agricultura 

permitiu evolução da produção e produtividade sem depender da ampliação 

exagerada da fronteira agrícola. 
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Além dos fatores econômicos, a qualidade de produtos também pode ser fonte 

de incentivo à adoção de novas tecnologias, quando o mercado consumidor percebe 

como valorosa alguma nova tecnologia adotada por um fornecedor. Os demais 

fornecedores necessitam adaptar-se a esta novidade sob risco de perder sua fatia do 

mercado consumidor (COMIN; MESTIERI, 2014). Pode-se dizer que o mercado 

sinaliza aos atores econômicos um novo padrão ou patamar a ser atingido. Cabe a 

eles inovar, buscando adotar as novas tecnologias que lhe permitam atender estes 

requisitos. A difusão desta tecnologia perpassa as redes sociais difundindo as 

informações e tecnologias necessárias ao sucesso da inovação, derrubando as 

barreiras da incerteza e rejeição, atraindo adeptos tal como descrito por Rogers (1976). 

Atores com melhor interação com o arranjo produtivo recebem um fluxo de 

informações mais efetivo, permitindo a cooperação e melhor superação das barreiras 

para inovação. 

2.3 Cooperação, interação e comunicação entre atores organizacionais 

Cooperação interorganizacional pode ser definida como a busca conjunta de 

objetivos, que são acordados de forma compartilhada entre as partes. Este acordo 

costuma incluir definição das contribuições e recompensas de cada uma das partes e 

tempo de duração da cooperação na forma de um escopo de cooperação. As 

organizações negociam o que estão dispostos a contribuir (tempo, recursos, acesso 

ao mercado, etc.) para conseguir o que querem (novos produtos, mais eficiência, 

acesso a mercado) por quanto tempo (GULATI; WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 

2012). 

As organizações são responsáveis pela gestão da sua interdependência na 

cadeia de valor e por buscar uma posição mais favorável.  Em redes sociais e de 

empresas, cada ator deve estabelecer e gerir sua rede de relacionamentos para 

permitir o bom fluxo de informações, pois, é relevante para o desenvolvimento 

econômico e social de grupos sociais e organizações. A gestão da informação inclui 

a troca de informações necessárias aos indivíduos para a geração de capital social e 

a proteção de ativos que não devem erodir-se da organização (MARTELETO; SILVA, 

2004; PENNINGS; LEE, 1999). 

Uma característica importante das redes organizacionais é que não obedecem 

a fronteiras geográficas (CASTELLS, 2002; MARTELETO, 2001) e podem até dar 

origem a organizações multinacionais (BALESTRIN; VARGAS, 2004; SMITH-DOERR; 
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POWELL, 2003) que se apropriam das melhores características de cada membro para 

promover a competitividade da rede. As maiores podem também atrair organizações 

menores com o interesse de fornecer seus produtos e serviços, compondo então 

redes complexas que estabelecem relacionamentos comerciais e cooperativos com 

outras redes formando então redes de redes. Importante destacar que o nível de 

análise pode ser modificado conforme o enfoque utilizado em um estudo. Em uma 

rede de empresas, os nós são compostos pelas empresas e organizações que 

contribuem com o desenvolvimento da mesma. Em uma visão macro, do mercado, a 

rede seria composta pelas redes já mencionadas, que neste nível de análise são 

tratados como nós. Estas cadeias produtivas complexas incorporam componentes e 

tecnologias de vários fornecedores situados em diversas localizações geográficas 

espalhadas pelo globo. Cada organização faz parte de uma rede e através de seus 

relacionamentos na cadeia de suprimentos também recebe componentes, 

informações e tecnologias de diversos atores de outras redes, compondo então uma 

“rede global” (CASTELLS, 2002; DUYSTERS; LOKSHIN, 2011).  

Esta Rede Global é fruto da nova economia, definida por Castells (2002, p. 120) 

como “informacional, global e em rede”. Informacional porque a competitividade dos 

atores (empresas, regiões, países) dependem da sua capacidade de gerar, processar 

e aplicar de forma eficiente a informação e os conhecimentos de modo a desenvolver 

sua competitividade. Global porque a cadeia de suprimentos, o consumo e circulação 

de mercadorias e serviços possuem dimensões globais. Em rede porque os 

relacionamentos entre os atores se interconectam em redes de múltiplos agentes. 

Nesta nova economia, as organizações em rede bem-sucedidas são aquelas capazes 

de gerar conhecimento e processar informações com eficiência, adaptam-se às 

mudanças do mercado de forma flexível, modificando seus meios de modo a atingir 

seus objetivos frente a mudanças culturais, tecnológicas e institucionais. A partir das 

informações e conhecimentos, produz inovação tecnológica, que além de promover 

sua flexibilidade e adaptabilidade tornam-se elementos de competitividade no 

mercado onde atuam (CASTELLS, 2002). 

As empresas buscam participar de arranjos interorganizacionais, inclusive 

cooperando com competidores, quando necessitam de determinados recursos (como 

por exemplo capital técnico, comercial ou social), necessitam aprender ou desenvolver 

habilidades, gerenciar sua dependência de outras firmas, ou manter a competividade 

(AHUJA, 2000; DAVIES, 2009; DUYSTERS; LOKSHIN, 2011; FARIA; LIMA; SANTOS, 
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2010; GULATI; WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; LIN et al., 2012; SMITH-

DOERR; POWELL, 2003). A principal motivação para organizações mudarem seus 

procedimentos, adotar novos métodos e tecnologias, interagir com novos indivíduos, 

cooperar com seus concorrentes e até participar de determinado grupo é o lucro e a 

vantagem competitiva. A busca pelo lucro e pela vantagem competitiva incentivam as 

organizações a atuarem em redes, sejam redes verticais onde os fornecedores de 

uma cadeia de suprimentos se unem em torno de objetivos comuns, ou em redes 

horizontais, onde empresas concorrentes se reúnem para cooperar em torno de um 

objetivo que dificilmente seria alcançado por uma só organização (BALESTRIN; 

VARGAS, 2004; CASTELLS, 2002; FARIA; LIMA; SANTOS, 2010; GULATI; 

WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; LIN et al., 2012; MILANEZE; BATALHA, 

2005). 

Além dos incentivos, as oportunidades também são importantes ao 

estabelecimento de um relacionamento interorganizacional. As empresas possuem 

oportunidades diferenciadas para estabelecer um relacionamento interfirmas 

cooperativo e o fato de pertencerem a uma rede de relacionamentos (formal ou 

informal) e ter o hábito de cooperar com parceiros, contribui para o sucesso destes 

relacionamentos (AHUJA, 2000; DUYSTERS; LOKSHIN, 2011; GULATI; 

WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; HALLEN; EISENHARDT, 2012; SMITH-

DOERR; POWELL, 2003).  

A busca por benefícios em uma rede ocorre quando os atores mobilizam suas 

conexões intra e interorganizações para obter acesso aos recursos de outros atores 

sociais (AHUJA, 2000; LEENDERS; GABBAY, 1999).  Quanto mais entrosada estiver 

esta organização nesta rede, maior será a propensão de obter benefícios. Os 

principais tipos de benefícios são obtenção de informações úteis ao sucesso dos 

negócios e ou status, que se traduz pelo pertencimento a um grupo seleto de 

organizações que dominam determinado know-how, permitindo a participação em 

negócios e até a obtenção de melhores preços de venda (AHUJA, 2000; GULATI; 

WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012).  

Como mecanismo de atuação da rede social, Leenders e Gabbay (1999) 

mencionam os efeitos positivos do relacionamento em rede enquanto provedor de 

acesso a recursos privilegiados, ou quando reduz os custos de transação restringindo 

comportamentos oportunistas que prejudicam os negócios. O intercâmbio de ideias, 

opiniões e crenças propiciado pelas trocas possibilita um importante passo para a 
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criação do conhecimento: o compartilhamento do conhecimento tácito dentro da 

comunidade da rede. Ocorre muitas vezes que este ator (cujos relacionamentos 

promovem benefícios) não está consciente que sua rede de relacionamento lhe 

promove benefícios ou para alguma organização onde atue. Diz-se que ele está 

imerso na rede sem perceber sua influência (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). 

Em uma rede de empresas destaca-se o papel da confiança e da cooperação 

para a promoção do conhecimento e da inovação. Ressalta-se que a confiança não 

pode ser intencionalmente criada, ela deve ser criada naturalmente num contexto e 

estrutura adequados. Apesar de não ser possível criá-la, ela pode ser fomentada 

através do compartilhamento de informações e discussão sobre mercado, fatores de 

produção, objetivos e projetos coletivos. Alguns fatores estruturais também promovem 

a confiança e a cooperação, tais como similaridade de estrutura organizacional, níveis 

de informação e capacitação técnica, conhecimento sobre o mercado, divisão justa de 

investimentos, riscos e retornos e experiência em relacionamento interfirmas. Diz –se 

que a assimetria destes fatores pode facilmente proporcionar desentendimentos entre 

os parceiros e atitudes oportunistas (BALESTRIN; VARGAS; FAYARD, 2005; 

TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005).  

Poder e informação estão intimamente relacionados na rede social e, na era da 

informação, estar bem informado permite ter acesso a oportunidades e negócios. Em 

uma organização o gestor pode controlar seus subordinados possuindo algumas 

fontes de informação. O poder pode ser ampliado quando é modificado o nível da 

análise do indivíduo para a firma (ou rede de firmas), ou seja, o indivíduo que ocupa 

uma posição central em uma rede de relacionamentos dentro de uma organização 

pode possuir relacionamentos em várias organizações (rede de empresas) permitindo 

que o fluxo de informações flua entre estas empresas através de sua rede de contatos 

(LEENDERS; GABBAY, 1999). 

A cooperação permite a atuação coletiva para a solução de problemas, para a 

realização de atividades que demandem muito esforço e ou recursos, logo, não 

poderiam ser executadas por um indivíduo apenas ou cada indivíduo deveria possuir 

todos os recursos para a completude da atividade e para a implantação de instituições 

que beneficiariam a toda a comunidade por um longo período. Putnam (2002) 

menciona a situação de dois fazendeiros que poderiam unir-se para efetuar a colheita 

dos grãos maduros precocemente de um dos personagens, para depois executar a 

mesma tarefa para o segundo personagem, quando sua plantação estivesse pronta 
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para a colheita. Neste exemplo o autor ainda destaca a importância da confiança para 

o estabelecimento da cooperação. A confiança entre os atores é implícita ao sucesso 

da cooperação, pois quando um dos atores adota postura oportunista, não cumprindo 

com o pactuado, está corrompida a cooperação e fadada ao insucesso. A confiança 

deve ser recíproca para o estabelecimento da cooperação, desta forma reduz-se a 

chance de oportunismo que pode possuir diversos níveis, desde aquele em que um 

elemento não cumpre o seu papel por simplesmente sentir-se desobrigado até o 

estágio do “carona” que é aquele que participa apenas para beneficiar-se e ao final 

não cumpre o seu papel (DAGNINO; PADULA, 2002; GULATI; WOHLGEZOGEN; 

ZHELYAZKOV, 2012; KALE; SINGH; PERLMUTTER, 2000; LIN et al., 2012; MOHR; 

SPEKMAN, 1994; PUTNAM, 2002). 

Como supressor das atitudes oportunistas que impedem o sucesso da 

cooperação existe a coerção, que se estabelece através do controle e punição. A 

punição deve ser impactante o suficiente para desestimular o oportunismo. Espera-se 

do agente que exerça este papel que seja imparcial, confiável e que tenha “força” o 

suficiente para manter as regras perante revezes e ataque do próprio oportunismo. 

Em coletividades pode-se esperar que o Estado desempenhe este papel. Em redes 

de organizações ele pode ser concedido a um líder e até reforçado pela atuação de 

regras sociais criadas por um grupo de que mantém a atuação cooperativa em prol de 

determinado objetivo. Uma forma comum de um grupo proteger-se do oportunismo 

através do controle social é o risco de exclusão do grupo: aquele que descumprir as 

regras poderá receber este tipo de sanção. Desta forma as redes de relacionamentos 

são apontadas como a estrutura que preenche a função de sustentar a ordem entre 

seus atores (AHUJA; SODA; ZAHEER, 2012; PUTNAM, 2002; REGINATO, 2007). 

Medidas coercitivas podem também fazer parte de contratos estabelecidos entre as 

diversas organizações que se relacionam em prol de objetivos cooperativos (AHUJA; 

SODA; ZAHEER, 2012; PUTNAM, 2002). Ainda deve-se avaliar a ética das ações da 

rede social, pois podem ter conotação negativa como grupos corruptos, autoritários e 

restritores de liberdade. 

As redes funcionam como vias de tráfego dos relacionamentos condicionando 

as atitudes de seus atores, permitindo ao mesmo tempo oportunidades de 

comunicação e cooperação e constrangimentos de atitudes indesejadas 

(MARTELETO; SILVA, 2004; SOARES, 2009). Os relacionamentos na rede 

promovem a capacidade de inovação individual e organizacional  alavancando o 
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desenvolvimento, cujos reflexos são percebidos nas organizações, na região onde 

estão instaladas e até a expansão econômica e social de uma nação (TOMAÉL; 

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). 

Apesar da coerção existir na sociedade ela não é considerada por Putnam 

(2002) como adequada em uma sociedade que deseja desenvolver-se por meio dos 

fundamentos da cooperação. O autor destaca que confiança, normas e sistemas de 

participação de uma coletividade tendem a acumular-se e reforçar-se mutuamente ao 

longo do tempo em consequência das experiências positivas e seus resultados 

obtidos a partir da cooperação. O mesmo costuma ocorrer em comunidades onde os 

valores tendem a não-cooperação. A desconfiança, omissão, exploração, isolamento, 

desordem e estagnação costumam intensificar-se e reforçar-se mutuamente 

promovendo a falta de cooperação. Percebe-se a forte influência dos valores e cultura 

do grupo que está sendo estudado.  

A confiança entre os atores é basilar para o estabelecimento de 

relacionamentos interfirmas. A confiança é considerada o pivô do relacionamento e 

permite a longevidade da relação. Ela também reduz o esforço destinado ao controle 

dos demais atores, reduzindo os custos de transação e permitindo o atingimento de 

objetivos propostos. A comunicação também possui dupla relevância em 

relacionamentos interfirmas. Ao mesmo tempo que ela é veículo de informações sobre 

o objeto da cooperação e permite o alcance de objetivos, ela favorece a aproximação 

entre os atores e lhes permite atribuir maior ou menor confiança a determinado ator. 

Quanto mais central for a posição de um ator dentro de uma rede, maior será sua rede 

de comunicação e mais chances terá de identificar parceiros confiáveis. O contrário 

também é válido para aquele ator situado na periferia da rede, pois menor “visão” terá 

dos demais atores (GULATI; WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; HALLEN; 

EISENHARDT, 2012; LEENDERS; GABBAY, 1999; LIN et al., 2012).  

Fatores estruturais também influenciam a confiança entre atores. A assimetria 

de recursos e de cultura podem prejudicar os relacionamentos cooperativos. Ao 

mesmo tempo em que um ator busca em um parceiro a complementariedade de 

recursos, uma empresa de grande porte possui controles, procedimentos e políticas 

que dificultam o seu relacionamento com uma empresa de pequeno porte que adota 

procedimentos menos formais. Em sentido contrário, para a empresa de pequeno 

porte, atender as demandas do parceiro de grande porte pode lhe tomar muita energia 
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e esgotar seus recursos inviabilizando algumas operações (EBERS, 1997; GULATI; 

WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; LEENDERS; GABBAY, 1999). 

Considerando a relevância e impacto dos relacionamentos entre atores 

participantes de uma rede para com os resultados individuais e coletivos, ou seja, o 

sucesso ou não do arranjo produtivo, torna-se relevante a utilização de uma 

metodologia para poder compreender melhor o fluxo de informações e seus reflexos 

na adoção de novas tecnologias e no relacionamento cooperativo entre atores. O 

próximo capítulo abordará a Análise de Redes Sociais que tem sido considerada a 

principal metodologia para esta finalidade (CARVALHO NETO, 2009; FARINA, 2014; 

VERGUEIRO; SUGAHARA, 2010). 

2.4 Análise de redes sociais 

O termo “rede” é oriundo do latim, retis, que significa o entrelaçamento de fios 

com aberturas regulares formando uma malha, uma espécie de tecido (CARVALHO 

NETO, 2009). Uma rede também pode ser definida como um estrutura não-linear, 

descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto organizável. Redes 

pressupõem agrupamentos, fenômenos coletivos proporcionados pelo 

relacionamento de grupos, pessoas, organizações ou comunidades (TOMAÉL; 

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). Uma rede é formada por um conjunto de nós e 

relacionamentos interconectados (CASTELLS, 2002; GRANDORI; SODA, 1995). 

O conceito de redes é utilizado em diversas áreas do conhecimento tais como 

teoria organizacional, neurociências, pesquisa operacional, teoria da comunicação e 

teoria de pequenos grupos. Nas ciências sociais é aplicado à sociedade como um 

conjunto de relações e funções desempenhado pelas pessoas umas em relação às 

outras. Cada associação entre os atores funciona de maneira muito específica 

gerando uma dependência funcional entre os indivíduos. Os vínculos entre atores são  

ligações invisíveis, porém reais e muito dinâmicas (CAPRA, 2002; MARTELETO, 2001; 

TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). Capra (2002) introduz o termo “conexões 

ocultas” e Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) mencionam o termo “estrutura submersa” 

ao referir a invisibilidade da rede, ressaltando que os atores somente percebem a rede 

quando dela necessitam. A dificuldade de determinar o limite da rede está relacionada 

à incapacidade dos atores de definir claramente quem e quantos são seus 

relacionamentos, o que dificulta saber a extensão da rede. Mesmo que fosse possível 

identificar todos os integrantes em determinado momento, a rede continua a modificar-
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se em função da interação entre os atores e dos interesses vigentes. Quando o 

interesse muda, mudam os pontos de contato e a rede ganha novo formato (TOMAÉL; 

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). 

Uma rede social pode ser compreendida como um conjunto de participantes 

autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. 

Quando se pensa em rede, surge a ideia de um conjunto de nós interligados entre si, 

como uma teia que ocupa um determinado espaço em um ambiente. Os nós ou pontos 

estão ligados em pares e representam várias situações nas diversas ciências e em 

áreas de interesse comum. Sua estrutura não tem fronteiras, a comunidade não é 

geográfica e a representação gráfica desta rede se parecerá com uma árvore ou uma 

rede (MARTELETO, 2001). O conceito de rede também tem sido utilizado para 

caracterizar fluxos de recursos e informações que ocorre entre seus atores 

(FOMBRUN, 1982). 

As redes sociais podem ser caracterizadas pelo conteúdo que é trocado nas 

relações sociais. Por exemplo, redes de colaboração podem ser construídas em torno 

de intercâmbio de informações e troca de conhecimentos. Redes de amizade podem 

abranger discussões sociais e apoio social. Redes organizacionais costumam trocar 

informações e demais recursos necessários ao bom andamento das rotinas de 

trabalho (MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010). 

A participação em redes possui dois elementos que recebem destaque: 

autonomia e interdependência. A autonomia é necessária para que cada ator 

mantenha sua integridade operacional e objetivos próprios. A interdependência está 

relacionada a necessidade de cooperação para a consecução de objetivos 

compartilhados. Apesar da assimetria entre os integrantes de uma rede, deve haver 

adequada conectividade e coerência entre seus participantes. A conectividade permite 

o fluxo da comunicação sem barreiras e ruídos de modo a permitir a atuação conjunta 

e a coerência permite que os atores consigam relacionar-se adequadamente para o 

atingimento de seus objetivos (CASTELLS, 2002). 

Os estudos sobre redes com enfoque organizacional possuem apenas algumas 

décadas, apesar do fenômeno de redes sociais já existirem desde o início da 

humanidade. O que fomentou o desenvolvimento de estudos nesta área foi o interesse 

de compreender a perspectiva do grupo baseada na experiência pessoal 

(MARTELETO, 2001). Segundo Machado-da-Silva e Coser (2011) a análise de redes 

é composta por várias metodologias estratégicas e, portanto, não tem como escopo 
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apenas uma teoria formal que especifica todas as leis, proposições e correlações, mas 

sim, uma estratégia para investigação de uma estrutura social visando descrever e 

compreender as diferenciações sociais em termos de padrões relacionais entre atores 

dentro de um sistema. Para compreensão das relações entre os atores de uma rede, 

as influências recebidas do grupo e os reflexos da atuação individual sobre o grupo 

utiliza-se a Análise de Redes Sociais (ARS) de modo a identificar os fluxos de 

informação e as construções sociais simbólicas do grupo estudado (MACHADO-DA-

SILVA; COSER, 2011; MATHEUS; SILVA, 2006; VERGUEIRO; SUGAHARA, 2010). 

Estudos sobre redes sociais recebem influências de diversas correntes das 

ciências sociais, o que torna a teoria de redes sociais um construto aberto e que pode 

ser empregado em diferentes situações e questões sociais (BORGATTI et al., 2009; 

OLIVEIRA; REZENDE; CARVALHO, 2011). Por exemplo, para a Economia e o 

Marketing, há o interesse em conhecer a relação entre quem vende e quem compra. 

Na Biologia, pode ser empregado para compreender a cadeia alimentar ou para 

entender como doenças podem se propagar de uma pessoa para outras, deflagrando 

uma epidemia. Nas relações sociais pode ser empregado para compreender a internet, 

onde as pessoas se conectam e se comunicam. A análise da relação entre os nós e 

da estrutura formada pela rede fornece informações a respeito de diversos fenômenos 

que refletem sobre seus atores e sobre como as relações ou interações influenciam a 

própria rede (FARINA, 2014). 

A ARS é uma forma distinta de pesquisa utilizada pela ciência e é aplicada para 

diversos fenômenos nos quais, a importância está nas relações entre os atores que 

interagem nesse fenômeno. Na ARS os atores são interdependentes e a unidade de 

análise é a coleção de atores (FARINA, 2014). Mizruchi (2006) afirma que para os 

teóricos de redes sociais, o objeto de estudos sobre a vida social seriam as redes 

concretas de relações sociais, que incorporam e transcendem organizações e 

instituições independentemente da geografia.  

Para determinar como o comportamento, opiniões ou escolhas de indivíduos 

são influenciados pela rede onde estão inseridos, deve-se focar no conjunto de 

relações que estes indivíduos estabelecem através de suas interações uns com os 

outros e deixar em segundo plano os atributos individuais como idade, gênero e classe 

social (HANNEMAN; RIDDLE, 2005; VERGUEIRO; SUGAHARA, 2010). 

Segundo Marteleto (2001) os estudos sobre Redes Sociais possuem dupla 

aplicação: estática ou dinâmica. A utilização estática explora a estrutura da rede 
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visando compreender o grupo de atores através da estrutura formada por seus nós e 

ramificações. A utilização dinâmica busca compreender as estratégias de ação dos 

atores e do grupo para mobilização de recursos.  Os elementos de análise das Redes 

Sociais são os nós e suas ligações. Os nós da rede representam os atores que estão 

ligados uns aos outros por essas relações. A relação entre os nós da rede tem várias 

denominações apresentadas em trabalhos científicos: vínculo, ligação, arco, interação, 

conexão, relação (FARINA, 2014; HANNEMAN; RIDDLE, 2005). A relação pode 

indicar que os atores fazem parte de um clube, classe social, família, de parcela 

específica da população, de uma associação, trabalham no mesmo departamento ou 

que mantêm transações comerciais, trocam mensagens, trabalham em equipe, 

cooperam entre si ou possuem alguma ligação física como uma estrada ou rio que 

permita locomoção. Hanneman e Riddle (2005) destacam que na ARS pode-se 

comparar o quanto os atores são similares ou não, comparando seus atributos ou 

características das suas relações. Por exemplo, os atores podem se classificar como 

amigos, quem troca informação com quem, quem confia em quem de forma recíproca 

ou não.  

O desenvolvimento da análise de redes sociais tem como fundamento a teoria 

dos grafos, ramo da Matemática iniciado por Leonhard Euler, com a sua 

demonstração matemática de que não era possível atravessar as sete pontes da 

cidade de Königsberg, passando por elas somente uma vez (FARINA, 2014). As redes 

sociais podem ser representadas por matrizes, grafos ou sociogramas. A 

representação visual de redes sociais contribui para a sua melhor compreensão e 

análise.  

As representações por matrizes expressam os dados da rede em uma 

construção matemática. As matrizes são quadradas e em cada linha e coluna registra-

se um dado conforme pode-se observar na Figura 02. Por exemplo, ao questionar 

com quais atores os indivíduos mantém comunicação ativa. O indivíduo “A” 

responderá que comunica-se com “B”, mas não com “C” e “D”. “B”, “C” e “D” também 

emitirão suas respostas que serão registradas nas linhas (os elos enviados). As 

respostas registradas nas colunas representam os elos recebidos.  
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Figura 02 – Exemplo de matriz quadrada representando rede social 

 Ator A Ator B Ator C Ator D 

 Ator A - 1 0 0 

Ator B 1 - 1 1 

Ator C 0 1 - 1 

Ator D 0 1 1 - 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os grafos representam as redes através de diagramas onde os pontos 

representam os nós e as linhas as relações/interações entre os vários nós. Costuma-

se utilizar setas indicando a direção da relação (se é recíproca ou não) ou linhas 

espessas indicando elos fortes (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). A Figura 03 apresenta 

um exemplo de grafo de rede social. 

 

Figura 03 – Grafo representando rede social 

 

 

 

 

 

        Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

A partir do formato dos grafos que reflete a distribuição e relação entre os atores, 

pode-se caracterizar as redes sociais (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). O Quadro 04 

apresenta os principais tipos de grafos. 

 

Quadro 04 – Tipos de grafos 

Tipo de Grafo Definição 

Rede não-orientada as ligações não assumem uma direção previamente definida 

Rede orientada as ligações já se encontram definidas 

Rede ponderada 
redes onde as ligações são previamente definidas com um peso, uma 
força e um parâmetro de orientação 

Rede de auto-
interações 

estas redes caracterizam-se pela interação entre o próprio nó 

Rede Multigrafo 
redes que se caracterizam por apresentarem nós com várias ligações 
entre eles. 

Rede de Grafo 
Completo 

rede que se caracteriza por apresentar nós que estão todos ligados uns 
aos outros e que não contêm nenhuma auto-interação 

Fonte: Hanneman e Riddle (2005) 
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Hanneman e Riddle (2005) destacam que o tamanho da rede, alvos de 

entrevista e a pergunta de pesquisa devem ser considerados no planejamento de ARS 

para seu sucesso. O tamanho da rede é relevante, pois se é composta por dezenas 

de atores (um grupo de alunos) ou por milhares, a forma de abordagem deve ser 

diferente e adequada a cada população de pesquisa. Os alvos de estudo influenciam 

a pesquisa, pois os nós podem ser indivíduos, empresas e a abordagem deve ser 

apropriada. A pergunta de pesquisa deve ser adequada aos entrevistados e deve 

refletir o objetivo da análise. Se o intuito é medir a confiança entre atores pode-se 

perguntar em quem o entrevistado confia. Quando o ator for uma organização, uma 

questão adequada pode ser, com qual organização estabeleceria um relacionamento 

cooperativo. 

Através dos objetivos teóricos de um projeto deve-se definir quais elementos 

das relações entre atores são úteis para compreender a estrutura, os relacionamentos 

e comportamentos. Deve-se levar em consideração que os laços são múltiplos e as 

redes complexas, portanto, mais de um conteúdo relacional pode ser abordado em 

uma análise (LEENDERS; GABBAY, 1999). O Quadro 05 destaca os principais 

conteúdos relacionais abordados neste tipo de análise. 

 

Quadro 05 – Principais conteúdos relacionais abordados na ARS 

Conteúdo 
relacional 

Definição 

Reconhecimento Consciência de que o ator pertencente a rede. Contempla também as 
características que são reconhecidas neste ator, sua imagem e reputação. 

Correspondência Refere-se a filiação nas mesmas coletividades, participação nos mesmos 
eventos, acesso aos mesmos recursos e pertencer a mesma classe social, 
laborativa ou empresarial. 

Intercâmbio de 
informações 

Significa a comunicação de rotina e regular sobre diversos assuntos 
independente do meio utilizado. 

Aconselhamento Significa troca de informações destinadas a beneficiar um ator em relação a 
concorrentes. Análogo a uma consultoria onde se transmite conhecimento e 
experiência a um orientando. 

Confiança Confiar nas promessas e atitudes de outro ator, reduzindo as chances de 
comportamento oportunista por um de parceiros. Possui reflexos na redução dos 
custos de transação e é importante para a construção de relacionamentos de 
longa duração. 

Apoio Significa ter atitude solidária baseada em simpatia e empatia em momentos de 
necessidade. Ajuda financeira através de transferência de recursos, crédito ou 
instalações físicas e aquisição de bens ou serviços. Pode ter bases altruístas, 
culturais e até mercantilista. 

Autoridade Oriunda do poder legítimo de um líder ou de uma organização controladora. 

Alianças Acordos de colaboração que envolvam duas ou mais organizações que 
combinam recursos para atingir objetivos comuns ou complementares. 

Fonte: Hanneman e Riddle (2005) 
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A ARS apresenta alguns conceitos que podem ser utilizados para interpretar 

fenômenos do grupo alvo do estudo. A identificação de um grupo social ou um ator 

isolado, popularidade, prestígio, transitividade, coesão social e clique, são alguns 

exemplos (FARINA, 2014). Borgatti et al. (2009) destacam que o elemento chave da 

ARS é o estudo das propriedades dos sociogramas de modo a caracterizar sua 

estrutura, a posição e a distribuição dos atores e elos, sua centralidade, além das 

propriedades diádicas (relação entre dois nós) como por exemplo a coesão. O Quadro 

06 apresenta as principais métricas utilizadas na ARS, identificadas a partir de 

Carvalho Neto (2009), Farina (2014), Hanneman e Riddle (2005). 

 

Quadro 06 – Métricas da ARS 

Métricas da ARS Conceito 

Cliques 
São grupos coesos dentro de redes sociais. Em organizações são pejorativamente 
chamados de “panelinhas”. 

Conectores Indica quanto o nó está no menor caminho entre outros vários nós da rede. 

Homofilia 
Identifica quais atores possuem semelhanças que proporcionem intensificação de 
relacionamentos. Exemplos de semelhanças: idade, sexo, raça, profissão, habilitações, 
região, atividades que desenvolve. 

Multiplexidade Quando os atores desenvolvem mais de um tipo de relação. 

Reciprocidade Métrica que permite medir a reciprocidade da relação/interacão entre dois nós. 

Ponte Ligação entre dois nós ou dois grupos de nós ou redes distintas. 

Centralidade 

Métricas que permitem identificar e quantificar a importância de um nó ou um grupo de nós 
numa rede. Possui vários tipos de métodos de medição. 
Centralidade de Intermediação: permite identificar e caracterizar os nós com maior vantagem 
ou poder numa rede. São aqueles posicionados a menor distância dos demais nós da rede. 
Centralidade de Grau: permitem medir o grau de cada nó dependendo das suas relações. 
Centralidade de Proximidade: permite definir qual a distância métrica de determinado nó 
através da medição do comprimento dos seus caminhos mais curtos. 
Centralidade de Vetor Próprio: permite medir a influência de um nó na sua rede. 

Densidade 
(clusterização) 

Permite definir o número de ligações diretas existentes mediante o número total de ligações 
possíveis. Quanto maior a densidade, mais intensas são as trocas que ocorrem em uma 
rede. 

Distância 
(diâmetro) 

Permite medir o número total de passos entre um extremo e outro da rede, ou entre dois nós 
numa mesma rede. 

Distância 
Geodésica 

Mede a distância entre dois atores de uma rede. A distância média de todas as interações 
de um ator é uma importante medida de coesão das relações de uma rede. 

Grau nodal 
Indica o grau de “atividade” de um determinado nó, com base na quantidade de ligações 
quem mantém. 

Poder 
Indica o poder de influência de determinado ator. Leva em consideração o grau de 
centralidade do ator e o grau de centralização dos atores com quem mantém 
relacionamento. 

Força de Ligação 
ou Força dos 

Laços 

Combinação de vários fatores como tempo, intimidade, intensidade emocional e 
reciprocidade (mutualidade). 

Transitividade Indica a quantidade de tríades existentes. 

Interfaciadores Indica qual ator faz conexão entre os diversos sub grupos de uma rede. 

Walk 
Conjunto de nós e linhas conectados em sequência. Representa o caminho que uma 
informação precisa passar para ir de uma extremidade a outra. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Cruz et al. (2011) destacam duas propriedades dos elos relacionais que 

consumam ser relevantes na ARS, a direção do elo e sua reciprocidade ou não, 

também conhecida como “força”. Díades, Tríades e Grupos são conjuntos de atores 

com elos relacionais entre estes.  Nestes grupos é importante identificar propriedades 

como reciprocidade, correlação entre múltiplas relações, redundância, dentre outros.   

A abertura estrutural está baseada na otimização das relações e maximização 

dos contatos. A Figura 04 representa uma rede composta por três atores interligados 

A, B e C comunicando-se entre si. Em uma situação hipotética, A pode deixar de se 

comunicar diretamente com C e passe a trocar informações com um novo ator D.  

 

Figura 04 – Exemplo de abertura estrutural que promove maximização dos 

contatos 

             

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nesta situação A não deixaria de receber informações de C, pois as receberia 

por intermédio de B. Todos seriam beneficiados devido ao fluxo de informações 

através da eliminação de uma ligação redundante e adição de um novo elo D e de 

todas as suas relações. Importante destacar que esta movimentação modifica a 

centralidade dos elos e adiciona um novo elemento a dinâmica das relações na rede: 

otimização das relações. 

No campo da relações interorganizacionais, a otimização das relações é fator 

relevante para o bom fluxo de informações, base para a cooperação entre as 

empresas e desenvolvimento de inovações e adoção de novas tecnologias. Smith, 

Doerr e Powell (2005) destacam a estrutura da rede funciona como um canal de 

comunicação interativo, onde o fluxo de informações ocorre nos dois sentidos 

(emissor e receptor) e permite aos participantes manter ativas as trocas necessárias 

ao sucesso dos negócios e promover a inovação. Outro elemento da rede que merece 

destaque são os elos fracos abordados por Granovetter (1973) ou também lacunas 

estruturais (structural holes) abordadas por Burt (2004). Estes representam os atores 
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com que se possui uma relação de menor intensidade e que possuem ligações com 

outros clusters. Em grupos de amigos, seriam aqueles com quem não se tem muita 

proximidade ou a informação é repassada por amigos próximos (amigos de amigos), 

estes indivíduos participam ativamente de outros clusters e permitem a transferência 

de informações. Estas lacunas estruturais são fontes de novidades, de informação e 

desempenham um papel fundamental na capacidade de comunicação com o mundo 

exterior. Granovetter (1973) pesquisou fontes de informação para a busca de novos 

empregos em redes sociais e as conclusões indicaram que os elos fracos costumavam 

ser a principal fonte e não familiares e amigos próximos. Uma explicação para este 

fenômeno é que os familiares e amigos próximos frequentam os mesmos ambientes 

sociais e possuem acesso as mesmas fontes de informação. Burt (2004) afirma que 

os atores que formam as pontes de ligação entre diferentes clusters (através das 

lacunas estruturais) são fontes de informação e inovação para as organizações. Os 

indivíduos que desempenham este papel também auferem alguns benefícios, tais 

como avaliações de desempenho positivas, promoções, compensações financeiras e 

desempenho superior de seus times. 

Percebe-se que um número elevado de ligações entre um ator para com outros 

é desejável, pois este passa a receber mais informação. Há a possibilidade de otimizar 

estas conexões obtendo-se as mesmas informações através de um número menor de 

contatos, mas que sejam estratégicos e que possuam cada um uma quantidade 

razoável de conexões. Esta estratégia faz uso de aberturas estruturais e permite trocar 

informação com mais pessoas mediante um número menor de contatos diretos e, 

portanto, menos esforço. 

A proximidade dos atores e seu elevado relacionamento é conceituada por  

Barabási (2002) como clusterização. O coeficiente de clusterização indica o grau de 

coesão do relacionamento de um grupo de atores e é calculado dividindo o número 

de relações existentes entre os atores pelo número máximo de relações que poderia 

haver neste grupo. O coeficiente máximo é 1 e indica o grau máximo de clusterização. 

Na sociedade é um fenômeno possível de se compreender intuitivamente, pois os 

indivíduos costumam se reunir em grupos (família, amigos, colegas) por necessidade 

de sentirem-se seguros, familiarizados e entrosados. Na ciência, o fenômeno da 

clusterização é estudado para identificação de características da rede e recebeu 

aplicação em diversas áreas: neurologia, relações sociais, comunicação na internet, 

dentre outros. 
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Nas relações interoganizacionais, um cluster é composto por atores que 

possuem um relacionamento mais intenso. Quando o estudo da rede aborda 

comunicação, o cluster é formado pelos atores que possuem um maior índice de 

comunicação e de forma análoga para os demais elementos abordados (ex.: 

confiança, associação com finalidades diversas, dentre outros). Este grupo atua como 

um difusor de informações e inovações na rede. Através dele são planejadas e 

executadas as mudanças de rotinas, de padrões operacionais e de qualidade e até de 

políticas.  

Outra forma de mensurar a proximidade entre atores é através do número de 

Erdós. Paulo Erdós foi um matemático famoso pela autoria de inúmeros teoremas e 

pela publicação de mais de 1500 trabalhos com colaboração de mais de 500 coautores. 

Seu sucesso despertou o interesse entre os cientistas da época tornando o fato de 

ser seu coautor uma honra. Os cientistas passaram a medir a distância em relação a 

Erdós utilizando técnicas da sociometria. Seus coautores possuíam distância 1, pois 

na rede estavam a apenas 1 link de distância. Os parceiros destes em outras 

publicações, possuíam distância 2, e assim por diante. O número de Erdós continua 

sendo utilizado nos dias de hoje pela comunidade científica para ranquear a distinção 

de seus participantes através da teoria das redes (BARABÁSI, 2002).  

A avaliação sociométrica de um banco de dados de autoria e coautoria de mais 

de 70 mil publicações do ramo da matemática efetuadas entre 1991 e 1998 permitiu 

a identificação de mais de 200 mil links de coautoria. Calculando-se a clusterização 

desta rede, identificou-se um coeficiente de 10-5, que é bem menor que o coeficiente 

teórico, considerando-se a escolha aleatória dos coautores defendida por Erdós. 

Pode-se então concluir que estes não são escolhidos de forma aleatória, mas de forma 

clusterizada (BARABÁSI, 2002). 

Caso se assuma que a teoria da rede randômica (aleatória) orientasse as 

relações sociais, as pessoas não formariam clusters de amigos ou famílias, como é 

normal em uma rede clusterizada, mas sim, os relacionamentos ocorreriam de forma 

aleatória. Outro exemplo clássico de clusterização nas relações sociais é o mapa 

rodoviário de uma região ou um mapa de rotas aéreas. No mapa rodoviário, cada 

cidade é um nó e as conexões são as rodovias. Percebe-se que as cidades polo 

possuem um número maior de conexões e, por isso são chamadas de conectores. No 

mapa de rotas aéreas, as regiões mais populosas possuem a disposição um aeroporto 

regional com rota de ligação para algum aeroporto internacional ou de maior 
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movimento. As rotas entre aeroportos regionais costumam ser reduzidas, privilegiando 

as conexões nos aeroportos principais, aqui compreendidos como conectores. Na 

teoria das redes os conectores são os nós que possuem maior número de links. Eles 

são considerados fenômenos das redes e são responsáveis pela criação de 

tendências, por fazer contatos importantes reunindo os diferentes atores da rede em 

torno de si (BARABÁSI, 2002). 

Os conectores também recebem atenção em estudos sobre a difusão 

tecnológica. Identificou-se que alguns atores possuem papel fundamental na 

disseminação de novos produtos ou processos junto à população (BARABÁSI, 2002; 

CARVALHO NETO, 2009). No caso da adoção de novas sementes de milho hibrido 

em substituição às sementes tradicionais, que ocorreu na década de 1930 nos 

Estados Unidos, os estudos indicaram que em algumas regiões como no estado do 

Iowa, a disseminação foi mais rápida que nas demais regiões, apesar de existirem as 

mesmas restrições à mudança: necessidade de investimento, substituição de 

sementes próprias (colhidas na safra anterior) por sementes compradas, risco de não 

obter o retorno almejado, dentre outros. Nesta região percebeu-se que alguns atores 

considerados inovadores (early adopters) possuíam uma boa rede de contatos (links) 

que favoreceu a disseminação dos resultados favoráveis desta inovação e, portanto, 

influenciou positivamente o uso das sementes híbridas. Outro caso estudado foi o da 

adoção de novos medicamentos por médicos americanos na década de 1950, que 

foram entrevistados com o objetivo de identificar quais fatores eram relevantes na 

adoção de novos medicamentos e os resultados indicaram que alguns profissionais 

eram considerados como influenciadores nas decisões cotidianas e, portanto, sua 

influência através das redes sociais era determinante na expansão do uso destes 

produtos (BARABÁSI, 2002). 

Os inovadores influenciadores são os conectores das redes sociais, 

considerados líderes de opinião e usuários poderosos, pois através de seus contatos 

influenciam tanto positiva quanto negativamente a difusão de um novo produto ou 

tecnologia. Avaliando os dados de adoção de um produto, poder-se-ia desenhar um 

gráfico conforme foi apresentado na Figura 01 (p. 34), onde os conectores iniciariam 

a curva de crescimento e após estes, haveria um forte incremento de novos 

consumidores até o ponto de estabilização, quando inicia-se o processo de redução 

da difusão que encerra com os últimos adotantes considerados retardatários 

(BARABÁSI, 2002).  
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O próximo capítulo abordará inovação e ARS de modo a elucidar como se pode 

realizar a ARS em um grupo de atores a fim de identificar os fatores que levam a 

inovação.  

2.4.1 Análise de redes sociais e inovação  

Apesar da vasta literatura existente sobre inovação, algumas questões 

fundamentais sobre a sua origem permanecem sem resposta. Uma dessas questões 

é se a inovação é uma função das redes sociais e se os agentes a promovem, ou se 

trata de atuação individual, ou uma combinação dos dois modos.  Uma das formas de 

elucidar estas questões é a aplicação da ARS (WINEMAN; KABO; DAVIS, 2009).  

Destaca-se Pérez e Hartwich (2008) que estudaram o processo de inovação no 

âmbito agrícola e afirmam que historicamente existem duas vertentes que explicam o 

processo de adoção de novas tecnologias pelos agricultores: vertente de contágio e 

individual. Na vertente de contágio o processo de difusão tecnológica se dá pela 

interação entre os produtores (BORGATTI et al., 2009; BURT, 1987; GONZÁLEZ R., 

2011; JOHNSON; MASTERS; PRECKEL, 2006; PÉREZ; HARTWICH, 2008). Os 

agentes de extensão e demais atores interessados na difusão tecnológica atingem os 

inovadores e estes transferem a informação para suas redes sociais, promovendo um 

processo de contágio que acelera a difusão e posteriormente desacelera quando 

atinge o limite próximo a totalidade de adotantes, tal qual a curva “S” de Rogers. Na 

vertente individualista, o produtor rural pondera os prós e contras da adoção da nova 

tecnologia num processo racional (FOSTER; ROSENZWEIG, 2010; JOHNSON; 

MASTERS; PRECKEL, 2006). Ocorre que cada indivíduo possui uma realidade 

singular, o que dificulta as generalizações e estudos nesta área.  

Embora tenha restrições, a vertente individualista dominou a atenção de 

estudiosos e influenciou políticas agrícolas e de investimento durante muitos anos 

devido a força do elemento racional. Recentemente a vertente do contágio tem 

recebido atenção de estudiosos que abordam a força das relações sociais na difusão 

tecnológica. Através das trocas entre indivíduos desenvolve-se a aprendizagem social, 

os produtores tomam conhecimento e recebem informações adicionais sobre novas 

tecnologias, atualizam suas crenças e reduzem a incerteza como forma de preparação 

para adoção da nova técnica (MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010; PÉREZ; HARTWICH, 

2008).  
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Redes sociais afetam a difusão de inovações mediante quatro processos 

principais: aprendizagem social, avaliação conjunta, influência social e ação coletiva 

(KATUNGI; EDMEADES; SMALE, 2006; MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010; PÉREZ; 

HARTWICH, 2008). A aprendizagem social promove a homogeneização do 

comportamento dos atores mediante adoção ou não de determinada tecnologia. Este 

efeito de homogeneidade ou contágio social recebe influência de acordo com a maior 

ou menor proximidade física entre os atores, o número e o nível de interações entre 

estes. A avaliação conjunta permite aos membros da rede reinterpretar o risco das 

inovações, permitindo uma avaliação mais realista. A influência social abrange 

mecanismos de controle social relativo ao cumprimento de acordos e normas sociais. 

A ação coletiva promove a coordenação de ações para atingimento de objetivos que 

podem abranger desde a solução de problemas a introdução de novas técnicas a 

rotina. 

A ARS estuda o relacionamento entre atores e seus efeitos sobre os indivíduos 

e a coletividade. A moldagem de comportamento destes mediante influência da Rede 

Social é tema de diversos estudos. Pérez e Hartwich (2008) pesquisaram a difusão 

de novas tecnologias na agricultura e identificaram que os agricultores são 

estimulados socialmente pelos demais a adotar determinada tecnologia. Moolenaar e 

Sleegers (2010) pesquisaram a influência dos relacionamentos e seus reflexos sobre 

a inovação no âmbito escolar e perceberam que onde as redes sociais são densas e 

coesas e pautadas na confiança, forma-se um clima propício à inovação, onde os 

indivíduos aderem com disposição aos propósitos da instituição.  

As redes sociais são consideradas nichos de geração de novas ideias que dão 

vida a novas tecnologias que, se colocadas em prática promovem a inovação. Através 

da ARS é possível compreender os fatores estruturais, relacionais e posição dos 

atores dentro da rede de modo a fazer previsões relacionadas aos resultados de 

determinada tecnologia aplicada. Para elucidar esta questão Wineman, Kabo e Davis 

(2009) correlacionam a densidade da rede social com a geração de novas ideias e 

sua implantação. As redes densas costumam ter boa coordenação na implementação, 

mas não são boas fontes de geração de novas ideias, pois a informação que circula 

em um circuito fechado é redundante. Estas redes conectam indivíduos e reforçam a 

coordenação entre os atores formando as bases para a inovação. Através do 

compartilhamento de informação, conhecimento e experiências, multiplicam-se os 

novos conhecimentos promovendo a criação de novos processos. As redes menos 
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densas não possuem estas vantagens, mas apresentam pontes de comunicação que 

conectam os indivíduos com atores de outras redes. Estas conexões são fontes de 

novas ideias (WINEMAN; KABO; DAVIS, 2009). 

Segundo Moolenaar e Sleegers (2010) as características das redes sociais que 

mais influenciam a inovação e, portanto merecem atenção da ARS são densidade e 

reciprocidade. A densidade refere-se à quantidade elevada de laços entre atores de 

uma rede. Estes laços permitem os vínculos necessários a boa comunicação, 

confiança e cooperação que são as bases da inovação. Para a melhor compreensão 

deste aspecto, o autor faz um paralelo com uma rede dispersa, onde a conexão entre 

atores é reduzida, dificultando a comunicação e provocando empecilhos à inovação. 

A reciprocidade em uma rede significa reciprocidade de laços, quando a relação entre 

dois atores é recíproca, ou seja, na comunicação entre eles ambos emitem e recebem 

as mensagens, diferentemente de quando um ator emite e outro apenas recebe. 

Quanto maior a reciprocidade em uma rede maiores as condições para inovar 

(MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010). 

Combinando densidade e reciprocidade em uma rede criam-se relações fortes 

e condições para fazer circular o conhecimento, ideias e demais recursos que podem 

ser recombinados em novas tecnologias e processos. As relações fortes em uma rede 

também favorecem a resolução de problemas, redução de conflitos e promoção da 

confiança. A confiança é considerada um fator relevante nos relacionamentos, pois 

facilita a ação coletiva, permitindo a colaboração, reduzindo necessidade de sanções 

e recompensas. Experiências positivas de interações sociais anteriores promovem a 

confiança ao reduzir a incerteza sobre o engajamento e a participação da outra parte 

e diminui vulnerabilidade entre os indivíduos (MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010). 

Neste contexto Pérez e Hartwich (2008) destacam que em redes sociais de 

produção agrícola, a transmissão de informações mediante um processo de 

comunicação promove homogeneidade de atitudes e comportamentos individuais. 

Isto  ocorre num processo de contágio que avança até a promoção da coesão social 

comprovando então a influência da rede sobre os indivíduos. A coesão pode ser 

definida como interação direta entre os atores, que desenvolvem proximidade 

emocional e social. Ela permite a troca de conhecimentos reduzindo a competição e 

promovendo a motivação, demostrando que a transferência tecnológica é benéfica 

para o receptor. Um grupo de atores coesos costuma desenvolver um sentimento de 

pertencimento, cujos mecanismos sociais pressionam os indivíduos a se comportar 



58 

 

de acordo com a expectativa do grupo. Desta forma a coesão contribui para a adoção 

de novas tecnologias (PÉREZ; HARTWICH, 2008). 

Quanto mais forte a densidade de ligações (homofilia) entre os atores maior 

será a coesão e também a pressão social pela conformação de atitudes. A densidade 

forte também favorece a transmissão do conhecimento tácito que é ponto de partida 

para a transferência tecnológica e os processos de comparação e influência dentre os 

atores (EBERS, 1997; SUGAHARA; SANTOS VERGUEIRO, 2011; TURETA; ROSA; 

ÁVILA, 2006). Relacionando densidade com tamanho das redes, pode-se afirmar que 

redes muito grandes costumam promover baixa densidade devido a redução da 

interação entre seus atores, desta forma, redes menores são mais suscetíveis a 

adoção de novas tecnologias (PÉREZ; HARTWICH, 2008). 

A coesão pode ser considerada um dos elementos da equivalência estrutural 

da rede. Ela ocorre quando atores com características similares relacionam-se entre 

si com tipos de ligação semelhantes. A equivalência estrutural costuma ser 

condicionada por fatores demográficos (sexo, idade, raça, estado civil), sociais 

(educação, ocupação) e culturais (linguagem, tradição, religião, valores e normas). 

Atores que possuem ligações com tipos semelhantes de atores tendem a se 

comportar da mesma forma, mesmo sem a existência de conexões entre eles. Quanto 

maior a equivalência estrutural, maior será a semelhança de comportamento 

alavancando o “contágio” da difusão tecnológica (MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010; 

PÉREZ; HARTWICH, 2008; ZANCAN; SANTOS; CAMPOS, 2012). 

Não apenas as ligações fortes entre atores são importantes para a difusão 

tecnológica, os laços fracos, que são as relações de menor intensidade que costumam 

ocorrer com atores de fora da rede principal de relacionamentos são importantes, pois 

trazem as novas ideias que são elemento chave da divulgação de uma nova 

tecnologia que é objeto da difusão (BURT, 2004; GRANOVETTER, 1973; PÉREZ; 

HARTWICH, 2008). O estágio seguinte da difusão é a adoção desta nova tecnologia 

pelos pioneiros / inovadores e transmissão da informação. Esta costuma obter 

melhores resultados se for conduzida pelos líderes de opinião ou, segundo a ARS, 

conectores. Que são atores com prestígio e reconhecimento pelos demais 

participantes da rede, além de um número elevado de ligações. Suas opiniões são 

bem aceitas pelo grupo e quando aprovam a adoção de tecnologias difundem-na 

(CARVALHO NETO, 2009; PÉREZ; HARTWICH, 2008; ROGERS, 1976). 
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As pesquisas que abordam a difusão de inovações costumam utilizar o ponto 

de vista do agente que adota a tecnologia, deixando em segundo plano o fornecedor 

que a introduz. Segundo a ARS, o fornecedor é fonte de informação e pode ser 

classificado como ligação fraca com os atores da rede. As pesquisas que abordam a 

difusão tecnológica na agricultura costumam contar com atuação da extensão que 

deve ser considerado um membro da rede. A extensão rural desempenha um papel 

determinante no processo de difusão tecnológica, contribuindo com a redução da 

incerteza e majorando a taxa de adoção da nova tecnologia (PÉREZ; HARTWICH, 

2008). 

A inovação tecnológica na agricultura de países em desenvolvimento costuma 

ser introduzida por projetos de extensão que são acompanhados de diversos 

incentivos, objetivando redução de risco e aporte da capacidade de investimento 

(subsídio de insumos, infraestrutura, assistência técnica e acesso a mercado). Este 

conjunto de mecanismos tem o objetivo de acentuar as curvas de difusão tecnológica 

e demonstram a participação ativa de extensionistas e governo neste tipo de redes e 

devem ser considerados na ARS (PÉREZ; HARTWICH, 2008). 

As taxas de adoção de novas tecnologias são alvos de estudos nos diversos 

campos da difusão tecnológica. Johnson, Masters e Preckel (2006) pesquisaram a 

taxa de adoção de novos cultivares de mandioca na Nigéria, África. A pesquisa 

realizou uma survey em propriedades rurais da Nigéria, Gana e Costa do Marfim com 

o objetivo de identificar os fatores relevantes, que influenciam a adoção de cultivares 

de mandioca de qualidade superior desenvolvidos pelo instituto de pesquisa agrícola 

da Nigéria e cultivados em propriedades de referência. A partir dos dados coletados 

concluiu-se que a adoção do novo cultivar é viável nos países estudados e que para 

isto, devem ser adotadas medidas para disseminação de informação que reduza a 

incerteza além da tradicional distribuição de exemplares para plantio e disseminação 

destes cultivares por spillovers. Spillovers são agentes de comunicação que permitem 

a transposição e rápida circulação de informações entre atores. 

Flores et al. (2014) estudaram a taxa de adoção de inovações junto aos 

caprinocultores da região da Mixteca Baixa, no sul do México. Para atingir este 

objetivo utilizou-se uma combinação de métodos ARS e Inovação. A pesquisa 

concluiu que há baixos níveis de inovação relativos a adoção de técnicas modernas 

relacionadas ao manejo, nutrição do rebanho e administração do negócio, com 

exceção de procedimentos relativos a comercialização da produção. Os índices de 
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inovação são melhores, porém não elevados em se tratando de genética, reprodução 

e de procedimentos que promovam a sanidade do rebanho. A caprinocultura nesta 

região possui 500 anos de existência e, em sua origem possuía como objetivo a 

subsistência. Estes traços culturais permanecem até os dias de hoje. A ARS 

identificou baixo relacionamento entre os atores. O sociograma gerado apresentou 

diversas pequenas redes com pouco ou nenhuma interconexão entre elas. Tanto a 

Densidade quanto a Centralidade apresentaram índices baixos denotando baixo nível 

de relacionamento e inexistência (não identificação) de ator que exerça a governança. 

Aguilar-Gallegos et al. (2015) pesquisaram a taxa de adoção de inovações no 

cultivo de palma no México visando identificar os fatores que promovem a difusão 

tecnológica e os reflexos da adoção.  A pesquisa utilizou a ARS para compreender as 

interações entre os diferentes atores. O objetivo era determinar os fatores que 

influenciavam produtores de óleo de palma adotar novas tecnologias ou práticas e 

como esta adoção estava relacionada com a geração de valor econômico. O estudo 

concluiu que existem cluster de produtores que agem de forma distinta se comparados 

os clusters e de forma homogênea aos integrantes do cluster (homofilia). Os clusters 

possuem diferentes taxas de adoção de tecnologias, e a maior adoção contribui para 

majoração de rendimentos econômicos. Produtores que adotam novas tecnologias 

costumam ter mais contato com extensionistas do que aqueles que adotam menos. 

Neste estudo, os extensionistas assumem o papel de conectores difundindo 

informações e tecnologias entre os atores. Como conclusão, os pesquisadores 

sugerem a adoção de atuação mais estratégica, adicionando a tradicional 

transferência tecnológica procedimentos de integração e consolidação de 

relacionamento entre os atores relevantes para a inovação agrícola, tais como: 

diferentes grupos de produtores, prestadores de serviços e organizações afins. 

Genius et al. (2014) pesquisaram a influência da transmissão de informação 

através de serviços de extensão e de aprendizagem social na taxa de adoção de 

tecnologia agrícola de produção de olivas na Grécia. Os autores concluíram que as 

fontes de inovação, serviços de extensão e canais de comunicação entre atores, são 

fortes determinantes de difusão tecnológica. Outrossim concluíram que a eficácia de 

um dos fatores é reforçada pela presença do outro. Aqueles que contribuem com a 

difusão tecnológica são: distância das fazendas aos polos urbanos, serviços de 

extensão e a presença de uma massa crítica de adotantes iniciais. Quanto menor a 

distância maior a facilidade de difusão tecnológica e a presença de um grupo de 
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adotantes iniciais favorece a difusão pela redução de incerteza. A pesquisa também 

identificou influência de fatores como custos de produção, precificação dos produtos 

agrícolas, restrição de recursos (água em regiões áridas) e nível de educação dos 

agricultores. Os fatores custo, preço e recursos escassos influenciam a avaliação 

racional da adoção de novas tecnologias. Quanto a educação, percebeu-se que 

quanto maior o nível de formação do agricultor, melhor o nível de informação 

disponível para a tomada de decisão o que reduz a incerteza na adoção de novas 

tecnologias. A pesquisa também sugeriu o redesenho da prestação de extensão rural 

e que considere a complementaridade com as redes sociais dos agricultores. 

Considerando os resultados das pesquisas supramencionados, pode-se 

concluir que além de fatores econômicos, existem diversos elementos relacionais que 

contribuem com a taxa de adoção de novas tecnologias. Sem diminuir a importância 

dos fatores econômicos (custos, investimento, retorno esperados), pois são elementos 

fundamentais na decisão de adoção, o relacionamento entre atores influencia muito o 

acesso a informação, a coesão social, a redução de incertezas, a geração de 

conhecimento, a cooperação e demais elementos relevantes que determinam o 

atingimento ou não de objetivos importantes ao setor. A ARS é a metodologia que 

permite compreender os fluxos relacionais entre atores e que será utilizada como base 

desta pesquisa para compreender a rede de atores do APL Leite VT e a adoção e 

difusão de tecnologias que sustentem a qualidade do leite. 
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3 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa adotou-se a combinação de métodos de 

forma que se complementem e permitam o atingimento dos objetivos propostos. 

Vergara (2008) afirma que a complementaridade de métodos pode ser considerada 

uma estratégia de triangulação para que se adote os métodos necessários para o 

estudo do objeto da análise. A autora destaca que é comum a triangulação de diversos 

elementos da pesquisa, tais como: dados, pesquisadores, teorias e métodos.  

Foram combinados métodos qualitativos e quantitativos para compor uma 

metodologia descritiva. A natureza descritiva desta pesquisa se justifica, pois busca 

identificar e descrever o impacto dos relacionamentos entre atores do APL sobre as 

práticas de inovação para a melhoria da qualidade do leite cru produzido no APL, 

fazendo associação entre variáveis de análise: comunicação, cooperação, inovação e 

difusão tecnológica para atingimento de padrões de qualidade. 

Creswell (2010) defende a adoção de métodos mistos, combinando 

abordagens qualitativa e quantitativa, pois se trata de mais do que a coleta de dois 

tipos de dados. A adoção combinada contribui com a consecução dos objetivos 

preenchendo as lacunas que a utilização de apenas um método deixaria sem 

respostas, e até reforçando-se mutuamente, quando afirmações qualitativas recebem 

comprovação de dados estatísticos. O autor apresenta duas formas de utilização de 

métodos mistos: sequencial e concomitantes. Sequencial quando o pesquisador 

procura expandir os resultados de uma pesquisa aplicando um segundo método após 

o primeiro. Concomitante quando o pesquisador converge ou mistura dois métodos 

para realizar uma análise abrangente. Nesta pesquisa foi adotado a combinação de 

instrumentos de pesquisa qualitativos e quantitativos de forma concomitante, 

mesclando entrevistas contendo perguntas com respostas abertas e questionários 

com perguntas de respostas fechadas e abertas. A coleta de dados será melhor 

descrita na sequência deste capítulo. 

O principal método utilizado é o da Análise de Redes Sociais (ARS) que 

investiga os relacionamentos entre os atores de um arranjo produtivo de modo a 

compreender o comportamento dos atores e seus reflexos a partir da estrutura da rede, 

do posicionamento dos atores dentro da rede e do tipo de relação que se estabelece 

entre eles.  

Para atender os objetivos desta pesquisa foram aplicadas entrevistas aos 

atores do APL Leiteiro com o intuito de compreender e permitir a descrição das 
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condições de produção do leite, mapear os relacionamentos entre atores do APL Leite 

VT e identificar os elementos potencializadores e condicionantes da qualidade do leite 

a partir da comunicação e cooperação entre os atores. 

Para atender aos objetivos compreender e descrever as condições de produção 

do leite e caracterizar percepção da qualidade do leite produzido, foi aplicada uma 

survey contendo quesitos de cunho quantitativo aos produtores rurais. Em adição aos 

quesitos quantitativos foram adicionados quesitos qualitativos considerando os 

objetivos: compreender e permitir a descrição das condições de produção do leite, 

mapear os relacionamentos entre atores do APL Leite VT e identificar os elementos 

potencializadores e condicionantes da qualidade do leite a partir da comunicação e 

cooperação entre os atores. 

Para ampliar a compreensão das condições de produção do leite, realizou-se 

um resumo das pesquisas e legislações que descrevem as condições de produção do 

leite e normas que regulam esta atividade nos países que possuem destaque na 

produção mundial de leite. 

A caracterização da qualidade do leite foi efetuada com base em relatórios com 

dados fornecidos pelo laboratório de qualidade do Leite e pelos órgãos de inspeção 

da produção de produtos de origem animal: Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento – MAPA e Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

do RS – CISPOA. 

3.1 Definição do objeto e da abrangência  

A Região do Vale do Taquari possui tradição na produção de leite e derivados 

no Estado do Rio Grande do Sul (RS), portanto, a escolha do APL deveu-se à sua 

representatividade na agropecuária leiteira do RS. Maraschin (2004) apresentou o 

ranking das microrregiões produtoras de leite do Rio Grande do Sul e nos dados de 

1986 e 1996, Lajeado e Estrela, que são as cidades polo do VT, figuram em primeiro 

lugar. Segundo Schmitt (2012) o VT ainda está entre as maiores microrregiões 

produtoras de leite do Rio Grande do Sul e conta atualmente com 20 agroindústrias, 

que industrializam cerca de 10 % do leite produzido no RS.  

O objeto de estudo da presente pesquisa é o relacionamento dos atores do 

arranjo produtivo leiteiro do VT, mas especificamente a comunicação e cooperação 

entre os atores e seus reflexos sobre a inovação e difusão tecnológica que sustentam 

a qualidade do leite produzido. A população de pesquisa é composta pelos atores do 
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Arranjo Produtivo Leiteiro do Vale do Taquari (APL Leite VT) identificados por Schmitt 

(2012) e apresentados no Quadro 07. 

 

Quadro 07 - Atores do arranjo produtivo leiteiro do Vale do Taquari 

Atores do Arranjo 
produtivo 

Identificação 

Produtores Rurais 8888 produtores rurais dedicados a produção leiteira no VT. 

Agroindústrias 20 agroindústrias processadoras de laticínios (foram computadas filiais). 

Órgãos Públicos 

Inspetoria Veterinária Regional de Estrela como órgão do Governo do RS 
responsável pela fiscalização estadual da produção de produtos de 
origem animal. 

Unidade Técnica Regional de Agricultura Pecuária e Abastecimento de 
Lajeado (UTRA - Lajeado), como órgão federal de inspeção de produtos 
de origem animal. 

Unidades de Pesquisa e 
Extensão Tecnológica 

Emater como instituição de extensão rural. 

Univates como instituição de pesquisa, mantenedora do Parque 
Tecnológico,  laboratórios de qualidade do leite, micro-usina 
processadora de leite  e Universidade. 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, campus de Encantado RS, 
onde são ministrados os cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos e 
Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria. 

Faculdade La Salle, campus de Estrela RS, onde é ministrado o curso 
superior Tecnólogo em Agronegócio. 

Colégio Teutônia, onde é ministrado o Curso Técnico em Agropecuária e 
está situado o Centro Regional de Formação de Agricultores – CERTA. O 
CERTA funciona em regime de parceria Interinstitucional e possui como 
objetivo o desenvolvimento de ações integradas de formação profissional 
que levem os agricultores a compreender individual e coletivamente tudo 
quanto concerne à condição de trabalho e ao meio social, visando a uma 
estratégia global de desenvolvimento rural. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Guerra (2014) e Schmitt (2012). 

3.2 Coleta de dados 

Nesta pesquisa foram utilizados dados oriundos do APL Leiteiro do VT 

coletados em diversas fontes que variam de relatórios de qualidade do leite, pesquisas, 

legislações que regulam a produção e a qualidade e entrevistas com atores deste 

arranjo produtivo.  

A identificação dos padrões nacionais e internacionais de qualidade do leite foi 

efetuada mediante consulta a legislações da qualidade do leite dos principais países 

produtores mundiais, além de pesquisas que abordam este tema. Estes dados estão 

disponíveis no Capítulo 4. 

A caracterização da qualidade do leite produzido e destinado à industrialização 

no arranjo produtivo leiteiro do VT foi efetuada, a partir de dados oriundos de relatórios 

fornecidos por órgãos fiscalizadores da produção de leite e do laboratório de qualidade 

do leite da Univates. Estes dados foram comparados com os parâmetros de qualidade 
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definidos pela IN62/2011, permitindo avaliar a qualidade do leite considerando 

resultados de CCS e CPP. 

Para mapeamento dos relacionamentos entre atores do APL Leite VT visando 

identificar pontos de comunicação e cooperação, foram efetuadas entrevistas com 

gestores de agroindústrias, processadoras de leite, representantes de órgãos públicos 

e unidades de pesquisa e extensão, além da aplicação de questionários a produtores 

rurais. As entrevistas seguiram um protocolo, padronizando a formulação de 

perguntas e registro das respostas.  

Tanto as entrevistas quanto os questionários seguiram a metodologia de ARS, 

abordando dois elementos fundamentais dos relacionamentos desta rede: 

comunicação e cooperação, e os reflexos destes relacionamentos sobre a inovação e 

difusão de tecnologias com reflexos na qualidade do leite. 

Na análise de redes sociais existem alguns métodos de identificação de atores 

para aplicação de entrevistas. Aos representantes de agroindústrias, do governo e de 

unidades de pesquisa e extensão, utilizou-se o método censo. No censo, todos atores 

são abordados para aplicação do instrumento de pesquisa (HANNEMAN; RIDDLE, 

2005). Fizeram parte da pesquisa os órgãos de governo que possuem atuação efetiva 

junto ao arranjo produtivo. O Quadro 08 identifica os atores entrevistados. 

 

Quadro 08 - Atores entrevistados 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ator Município Entrevistado

Agroindústria Battisti PROGRESSO Proprietário

Agroindústria El Formai del Zanatta  SÉRIO Proprietário

Agroindústria Fiori D' Late POUSO NOVO Proprietário

Agroindústria Omar Schneider Teutônia Proprietário

Cooperativa Languiru Teutônia Gerente Industrial

COTRILAC ANTA GORDA Proprietário

Estrelat Estrela Proprietário

Lacmax Marques de Souza Proprietário

Lactalis (Elebat) Teutônia

Lactalis (Nutrilat) Fazenda Vilanova

Laticínios Nona Nita PUTINGA Proprietário

Laticínios Ouro Branco Encantado Proprietário

Laticínios Pinhalense Paverama
Gerente Industrial e Coordenador de Controle 

de Qualidade

Primo Sole Encantado Proprietário

Rancho Belo TRAVESSEIRO			 Proprietário

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTRELA EIRELI Estrela
Não retornaram contatos até a finalização da 

coleta de dados

Lativale – Tangará Foods Estrela Negaram participação

Quinta do Vale Alimentos Doutor Ricardo Negaram participação

COSUEL – Laticínios (UHT)  Arroio do Meio

COSUEL – Laticínios (Pó) Encantado

Cispoa Regional Estrela Estrela
Fiscal Estadual Agropecuária e Supervisora 

da Inspeção de Produtos de Origem Animal

MAPA UTRA Lajeado Porto Alegre
Auditora Fiscal Federal Agropecuária 

encarregada da Inspeção de Lácteos no RS

Colégio Teutônia Teutônia
Diretor e Coordenador do Fórum Tecnológico 

do Leite

Emater Regional Estrela
Assitente Técnico Regional em Produção 

Animal

La Salle Estrela Coordenador do curso de Agronegócio

Uergs Encantado Coordenador do curso de Agronegócio

Univates Lajeado   

Presidente da Fundação, Pesquisadora e 

Gerente Técnica do Laboratório de Qualidade 

do Leite

Negaram participação

Gerente do Setor de Captação Leiteira
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Para identificação de produtores de leite aplicou-se o método de Redes 

Egocêntricas (com conexões). No método Redes Egocêntricas solicita-se aos atores 

principais (entrevistados do Quadro 08) que identifiquem os demais atores com quem 

mantém relacionamento. Aplica-se a coleta de dados aos atores identificados 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

Segundo dados fornecidos pelo IBGE em 2013 foram identificadas 8.888  

propriedades rurais de produção leiteira nos 36 municípios do VT (GUERRA, 2014). 

Calculou-se o tamanho da amostra (n) considerando N a população, “Z” a variável 

normal padronizada associada ao nível de confiança, “p” a verdadeira probabilidade 

do evento e “e” o erro amostral. Considerou-se 90% o nível de confiança e 5% o erro 

amostral, Z = 1,96 e N=8.888. Segue a fórmula (1) e o cálculo do tamanho da amostra 

(2). 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)

𝑍2 . 𝑝. (1 − 𝑝) + 𝑒2 . (𝑁 − 1)
 (1) 

𝑛 =
8888.1,962. 0,5. (1 − 0,5)

1,962 .0,5. (1 − 0,5) + 0,052 .8887
 (2) 

𝑛 = 263 (3) 

 

Considerando que os entrevistados forneceram contatos de 763 produtores 

rurais e o tamanho da amostra é de 263 entrevistas (3), para aplicação da survey 

realizou-se amostragem estratificada proporcional ao número de produtores por 

município. A lista de contatos foi ordenada por município e realizava-se sorteio para 

identificar o alvo da entrevista. Por exemplo, K era o número total de produtores 

daquele município. Sorteava-se um número entre 1 e K (chamado de r). Então a 

amostra era composta por r, 2r, 3r, ... até encerrar a listagem, quando se iniciava 

novamente o sorteio.  O processo encerrava quando se atingia o estrato de amostra 

previsto para aquele município. Indivíduos que declinavam da participação eram 

substituídos. A Tabela 01 apresenta a distribuição da survey aplicada aos produtores. 
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Tabela 01 – Survey aplicada aos produtores 

Município 
Número de produtores 

 de leite 
Produtores  

entrevistados 
% 

Putinga 790 23 8,7  

Teutônia 674 19 7,2  

Anta Gorda 600 19 7,2  

Arroio do Meio 550 16 6,1  

Estrela 495 15 5,7  

Westfália  371 12 4,6  

Sério 351 10 3,8  

Marques de Souza 350 10 3,8  

Forquetinha 336 10 3,8  

Vespasiano Correa 300 9 3,4  

Imigrante 291 8 3,0  

Nova Bréscia 280 8 3,0  

Travesseiro 270 7 2,7  

Santa Clara do Sul 256 9 3,4  

Cruzeiro do Sul 250 7 2,7  

Roca Sales 245 7 2,7  

Pouso Novo 230 7 2,7  

Paverama  218 6 2,3  

Encantado 210 6 2,3  

Progresso 206 6 2,3  

Coqueiro Baixo 198 6 2,3  

Colinas 179 4 1,5  

Relvado 170 5 1,9  

Canudos do Vale 145 6 2,3  

Arvorezinha 130 4 1,5  

Dois Lajeados 120 4 1,5  

Capitão  110 3 1,1  

Doutor Ricardo 102 3 1,1  

Fazenda Vilanova 90 3 1,1  

Bom Retiro do Sul  82 2 0,8  

Poço das Antas 65 3 1,1  

Muçum 62 2 0,8  

Ilópolis 50 1 0,4  

Lajeado 50 1 0,4  

Tabaí 32 1 0,4  

Taquari 30 1 0,4  

Total 8.888 263            100,0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2.1 Entrevistas com agroindústrias, órgãos de governo e unidades de 

pesquisa e extensão 

As entrevistas com representantes de agroindústrias, órgãos de governo e 

UPEs foram precedidas de agendamento. Neste contato, o pesquisador apresentou a 
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pesquisa e buscou identificar representantes da gestão das agroindústrias ou 

gerentes com conhecimento sobre o nível de qualidade do leite captado para 

industrialização e que mantém relacionamento com os demais atores do arranjo 

produtivo. Dos órgãos de governo e UPEs buscou-se identificar ator com participação 

nas atividades de sua instituição ligadas ao leite. O Quadro 08 identifica os atores 

entrevistados. 

O protocolo de entrevistas contém questões abertas que abordam os quesitos 

apresentados no Modelo de Análise (Figura 05). Eles foram  construídos a partir do 

referencial teórico apresentado no Capítulo 2 e utilizaram alguns elementos do 

questionário para ARS adotado por Carvalho Neto (2009), tais como início com 

questões de identificação do respondente ou do objeto de análise e a adoção de 

questões da ARS sem a identificação das opções de resposta. Isto eliminou a indução 

de respostas ao entrevistado, pois ele é obrigado a identificar os atores com quem 

possui relacionamento sem a facilidade de uma lista de opções. Também foram 

considerados para a construção do instrumento de coleta de dados os exemplos de 

questões trazidos por Farina (2014) abrangendo: comunicação, confiança e troca de 

informações. O protocolo de entrevistas a representantes de Agroindústrias está 

disponível no Anexo A e o protocolo de entrevistas a Órgãos de Governo e 

Universidade está disponível no Anexo B. 

3.2.2   Aplicação de questionário aos produtores 

O questionário aplicado aos produtores de leite contém questões que abordam 

os quesitos apresentados no Modelo de Análise (Figura 05). Sua elaboração contou 

com os conceitos do marco teórico apresentados no capítulo Referencial Teórico e 

apropriou-se do modelo de instrumento de coleta de dados utilizado por Carvalho Neto 

(2009), questões que abordam ARS apresentadas por Farina (2014) e algumas 

questões de cunho técnico abrangendo boas práticas de campo e seus reflexos sobre 

a qualidade do leite abordadas por Bozo et al (2013) e Cortinhas (2013) e questões 

abrangendo os reflexos da capacitação de produtores rurais sobre a qualidade do leite 

oriundas do trabalho de Olival et al (2004). 

O instrumento de pesquisa aplicado aos produtores rurais recebeu pré-teste no 

período de 30 de maio a 10 de junho de 2016. Foram aplicadas 10 entrevistas por 

telefone a produtores rurais de municípios de fora do Vale do Taquari, logo os dados 
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coletados não foram computados na análise. O pré-teste obteve êxito aprovando o 

instrumento de coleta de dados com necessidade de pequenos ajustes de texto. 

No período de julho a setembro de 2016 foram aplicados 263 questionários por 

contato telefônico. Ao iniciar a explanação o pesquisador fazia uma breve 

apresentação da pesquisa, informando que esta faz parte do Programa de Pós-

Graduação em Administração – Mestrado em Administração da Universidade de 

Santa Cruz do Sul – UNISC. Após efetuava um convite ao produtor participar da 

pesquisa respondendo as questões. O questionário está disponível no ANEXO C. 

3.3 Análise dos dados 

Os dados qualitativos coletados nas entrevistas receberam análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (1997) como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. Tem sido largamente utilizada para analisar 

quantitativamente os dados de pesquisas qualitativas. Tendo como objetivo 

compreender o sentido das comunicações e seus significados ocultos através da 

análise do conteúdo  manifesto e latente, permitindo inclusive identificar o 

comportamento de indivíduos (BARDIN, 1997; VERGARA, 2011).  

Vergara (2008) define o protocolo de adoção de Análise de Conteúdo em 

Pesquisas em Administração. Inicia-se pela definição de tema e problema de pesquisa, 

seguidos de revisão da literatura do assunto pesquisado. A seguir são planejados os 

processos de coleta de dados e após a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. 

As entrevistas devem ser transcritas em forma de texto. Todo material deve ser lido 

pelo pesquisador que define então as unidades de análise (códigos de análise) e as 

categorias de análise. Procede-se a análise de conteúdo mediante processos 

estatísticos, ligando as unidades de análise às categorias de modo a permitir 

intepretações e confrontamento dos dados com os objetivos propostos e 

fundamentação teórica. Encerra-se a análise redigindo as conclusões compondo o 

relatório da pesquisa. 

Para a realização da análise dos dados utilizou-se as categorias de análise 

definidas no Modelo de Análise (Figura 05). A realização da pesquisa ocorreu 

mediante a sistematização entre os elementos conceituais, os autores, os objetivos e 

as variáveis de análise.  
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Figura 05 – Modelo de análise 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As categorias analíticas estão apresentadas em formato de pirâmide, a fim de 

ilustrar a hierarquia dos elementos teóricos. A comunicação permite a formação de 

um ambiente adequado a cooperação. Comunicação e cooperação juntas formam a 

base de sustentação para a inovação e difusão tecnológica. Através da inovação e 

difusão tecnológica é possível a implantação de novos processos no Arranjo Produtivo 

Leiteiro, que sirvam de instrumentos para melhoria dos níveis de qualidade do leite.  

A partir dos dados coletados em entrevistas com representantes de 

agroindústrias, do governo, de universidade e em questionários aplicados a 

produtores rurais foi possível mapear os relacionamentos entre atores do APL Leite 

VT, identificando laços de comunicação e cooperação.  

Os apontamentos das entrevistas receberam análise de conteúdo, sendo que 

esta fora realizada em três etapas: pré-análise, codificação e categorização (BARDIN, 

1997). A pré-análise consistiu na leitura dos documentos fornecidos pelos 

entrevistados e degravação das entrevistas para permitir tratamento em software Atlas 

TI – Qualitative Data Analysis (versão 7.5). A codificação consiste na identificação das 

unidades de análise ranqueando as palavras por frequência de citação nas entrevistas.  

A categorização consiste na junção dos códigos em grupos, conforme sua afinidade, 

significado que exprime ou participação em um tema ou assunto.  
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Os dados relativos aos elementos da ARS, comunicação e cooperação entre 

atores, foram processados pelo programa de computador UCINET (versão 6.623) 

permitindo a geração de sociogramas e métricas específicas da ARS, tais como: 

distância geodésica, densidade, coesão, reciprocidade de laços, simetria, 

transitividade, coeficiente de clusterização, centralidade de grau, centralidade de 

proximidade e de intermediação, identificação de atores conectores, cliques e n 

cliques. Nos sociogramas cada ator recebeu um código unívoco de identificação que 

permitiu a melhor visualização do sociograma e a manutenção do sigilo dos 

respondentes. Agroindústrias com sede nos municípios do VT receberam o código 

Ag(n) onde n é um número sequencial iniciando em 1. As agroindústrias com sede 

fora do VT receberam códigos AE(n). Órgãos de governo receberam códigos G(n), 

Unidades de Pesquisa e Extensão UPE(n) e outras organizações citadas receberam 

código O(n). 

Os dados quantitativos coletados nos questionários aplicados a produtores 

rurais foram transcritos em planilha MS Excel para tratamento estatístico. Com auxílio 

do programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS (versão 20.0.0) foi 

possível efetuar análises descritivas. A partir de dados fornecidos pelo Laboratório de 

Qualidade do Leite da Univates foi possível identificar o índice médio de CCS e CPP 

dos produtores rurais que compuseram a amostra da survey. Baseado nestes 

resultados os produtores foram classificados em dois grupos, aqueles que atendem 

os parâmetros da IN62 e aqueles que não atendem. Os resultados destes grupos 

receberam análise estatística para comparação entre eles, visando identificar 

elementos que levem a produção de leite com maior qualidade. 

Após a análise dos dados foi possível identificar os elementos 

potencializadores e condicionantes da qualidade do leite, a partir do relacionamento 

entre os atores do APL Leite VT e elaborar proposição de ações que, se executadas 

pelos atores, possam ter reflexos positivos na qualidade do leite. Estes resultados são 

apresentados e discutidos no capítulo 5. 
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4 ELEMENTOS DA QUALIDADE DO LEITE 

O leite é considerado um dos alimentos mais perfeitos da natureza, porque 

apresenta uma composição rica em nutrientes, tais como vitaminas, gordura, 

carboidratos e sais minerais (inclusive cálcio). Por suas características é uma 

importante fonte de energia e nutrientes para a dieta alimentar do ser humano sendo 

então consumido por todos os povos em seu cotidiano (WINCK, 2012). 

A qualidade dos alimentos está tornando-se um atributo chave na evolução do 

agronegócio mundial e um elemento determinante para a competitividade das 

agroindústrias e fazendas (FARINA et al., 2005). Takahashi (2011) destaca a 

importância da qualidade do leite, afirmando que a inocuidade deste alimento é 

fundamental para a saúde pública. 

Leite de boa qualidade pode ser definido como aquele que é saboroso, seguro, 

íntegro e nutritivo. A integridade está relacionada a não adição de substâncias, a não 

remoção de componentes e a manutenção de suas características originais evitando 

deterioração física, química ou microbiológica (DÜRR, 2004). Merece destaque a 

qualidade microbiológica do leite, pois deve estar livre de patógenos, que são micro-

organismos e suas toxinas, vírus, parasitas e demais elementos que oferecem perigo 

biológico aos consumidores do alimento (DIAZ, 2011). 

Freitas et al. (2012) pesquisou a percepção de qualidade dos consumidores e 

destaca que os principais fatores atribuídos a um leite de qualidade são: higiene, 

aparência, sabor e certificação. O autor ressalta que o fato do produto “leite” estar sob 

constante vigilância por parte de fiscais do serviço público, que fiscalizam indústrias e 

pontos de comercialização, transmitem a impressão ao consumidor de que o produto 

é de boa qualidade. 

Os fatores que influenciam a percepção de consumidores de leite sobre a 

qualidade deste produto são de ordem: sensorial, nutricional e higiênica. 

Características sensoriais são: cor, viscosidade, sabor, consistência textura e 

aparência. Nutricionais abrangem a composição do alimento: proteínas, gorduras, 

vitaminas, minerais e açúcares. Características higiênicas estão relacionadas a 

segurança do produto, ao consumo mediante isenção de contaminantes 

microbiológicos e químicos (SCALCO, 2004, SCALCO; TOLEDO, 2006). 

Freitas et al. (2012) e Garcia (2010) pesquisaram a percepção dos 

consumidores de leite quanto a avaliação da qualidade. Os aspectos utilizados pelos 
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consumidores para avaliação da qualidade são de ordem subjetiva, relacionados à 

higiene do produto, aparência, odor, sabor e consistência. Estes consumidores 

baseiam a avaliação da higiene em símbolos ou características do produto tais como: 

a certificação identificada no rótulo, leite UHT ou processado. Aparência, odor, sabor 

e consistência são avaliados durante a experiência de consumo e formam base para 

a decisão de futuras aquisições. 

Sabor indesejado é associado à baixa qualidade. Tecnicamente o sabor 

indesejado no leite e seus derivados é chamado de defeito de sabor. As principais 

fontes de defeitos de sabor são a alimentação dos animais com algum alimento que 

deixe rastros de sabor e odor no leite, contaminação do leite por bactérias no ato da 

ordenha ou posteriormente em seu armazenamento e transporte, contato do leite 

ordenhado com fontes de forte odor, tais como currais sujos e mal ventilados, ou 

fontes de odor próximo de refrigeradores ou do caminhão de transporte também pode 

alterar o sabor do produto (GARCIA, 2010; SCALCO, 2004). 

Neste enfoque Leme e Machado (2010) afirmam que o consumidor percebe a 

qualidade de um produto pelas características e informações contidas no rótulo. Os 

autores fazem uma analogia com o iceberg, onde é possível ver apenas uma pequena 

parte do todo. A porção submersa do iceberg representam a qualidade do produto no 

atendimento as especificações técnicas e padrões.  Cabe a cadeia produtiva garantir 

o atendimento a estes padrões. 

Dürr (2004) ressalta que não se pode melhorar a qualidade do leite após ter 

sido extraído da glândula mamária. O esforço deve se concentrar na manutenção da 

qualidade entre a produção no campo e a ingestão pelo consumidor. O leite de baixa 

qualidade é fonte de perdas para toda a cadeia produtiva. A baixa qualidade é fator 

para descarte de matéria-prima, redução de rendimento no campo e rendimento 

industrial, bem com a redução dos prazos de validade dos produtos lácteos e 

alterações de sabor ou características dos produtos acabados.  

A composição do leite pode ser modificada mediante adoção de práticas de 

manejo que incluam balanceamento da dieta alimentar do animal e melhoramento 

genético. Além da importância nutricional há o fator econômico que pode estimular 

esta melhoria. Teores de gordura, proteína e sólidos totais são de interesse da 

indústria produtora de queijos, iogurtes e demais derivados lácteos que estimulam 

produtores rurais a adotar estas práticas mediante incentivos pecuniários (BUENO et 

al., 2004, DÜRR, 2004). 
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Takahashi (2011) destaca a importância de programas de incentivo a melhoria 

da qualidade do leite como o pagamento do leite pela sua qualidade e não apenas 

pelo volume comercializado. O autor destaca que na Nova Zelândia este programa foi 

responsável pelo sucesso da atividade leiteira daquele país, por ter servido como 

vantagem competitiva da indústria neozelandesa e ampliado a participação no 

mercado externo. Este programa previa a valorização de elevados índices de sólidos 

no leite, o controle de qualidade e o gerenciamento de rebanhos que foi direcionado 

para a mensuração e melhoramento dos teores de gordura, proteína e sólidos no leite 

e redução de Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Padrão em Placas 

(CPP). Aplicava-se bonificação por teores elevados dos constituintes desejados pela 

indústria e descontos (penalização) para teores de CCS e CPP acima da legislação. 

Não há bonificação por atingir os padrões legais. 

A qualidade do leite é avaliada através de parâmetros higiênico-sanitários, tais 

como a contagem de células somáticas (CCS) e a contagem padrão em placas (CPP). 

CCS é composta por células de descamação do epitélio da glândula mamária 

(oriundas do processo natural de renovação do tecido) e por células de defesa do 

organismo. CPP representa a contagem do número de colônias bacterianas presentes 

no leite. A elevação de CPP e CCS representa o decréscimo da qualidade do leite. O 

mecanismo de elevação da CCS ocorre após infecção do úbere por agentes 

patogênicos, provocando reação do organismo liberando células de defesa, o que 

provoca a mastite clínica ou subclínica. A CPP representa a qualidade microbiológica 

do leite após a ordenha e seu mecanismo de elevação depende de contaminação do 

produto durante a ordenha e armazenamento (higiene dos processos) e da 

refrigeração/conservação do leite cru, de modo a impedir a multiplicação dos micro-

organismos até o momento da industrialização, cujos processos de pasteurização ou 

esterilização (Ultra High Temperature - UHT) interrompem o crescimento microbiano. 

Dos padrões supramencionados, CCS e CPP são considerados 

internacionalmente padrões de qualidade para leite cru. CCS e CPP influenciam o 

rendimento industrial e o tempo de validade dos produtos lácteos. Se forem 

inadequados promovem alteração das características desejadas (odor e sabor 

alterados) e redução da estabilidade térmica ocasionando restrição de uso de matéria-

prima para alguns produtos (TAKAHASHI, 2011; PINTO, 2013). 

Percebe-se que nos países ou blocos econômicos (no caso da União Europeia) 

onde são adotados padrões elevados para a qualidade do leite fresco associadas a 
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estratégias de incentivo a melhoria da qualidade do leite (bonificação ou penalização 

pecuniária e ou suspensão do direito de comercializar leite) a produção e exportação 

se destacam pelos volumes comercializados e pela importância econômica que o leite 

e seus derivados auferem. 

O Gráfico 01 apresenta dados de produção de leite de vaca dos 10 maiores 

países/blocos econômicos produtores. O Brasil ocupa a quinta colocação com 34,5 

milhões toneladas de leite. À sua frente estão China, Índia, Estados Unidos e União 

Europeia em ordem crescente de produção de leite.  

 

Gráfico 01 – Produção de leite de vaca nos países com maior produção 

mundial (milhões de toneladas) 

      Fonte: USDA (2015) 

 

A produção elevada costuma ser lastreada pelo consumo interno, porém 

considerando dados de importação e exportação percebe-se que existem países que 

produzem para consumo interno, com perfil importador (demanda interna é maior que 

a produção) e que possuem capacidade de produção maior que o consumo interno 

(exportadores). Os maiores produtores são União Europeia, Estados Unidos e Índia, 

porém, a União Europeia adota postura de exportador de lácteos, comercializando 

nesta modalidade aproximadamente um terço de sua produção. Estados Unidos 

consome todo o leite que produz e a Índia possui um perfil importador. A Tabela 02 

apresenta os volumes de leite de vaca produzido, importado e exportado anualmente 

pelos 13 países maiores produtores.  
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Tabela 02 – Produção, importação e exportação de leite de vaca no 

mundo (milhões de litros / ano) 

País/Bloco Econômico Produção Importação Exportação 

União Europeia 147.000  15  465  

Estados Unidos 96.252  15  0  

Índia 63.500  0  0  

China 37.500  400  25  

Brasil 34.500  6  0  

Rússia 29.300  375  15  

Nova Zelândia 22.120  1  200  

Argentina 11.746  0  13  

México 11.600  41  13  

Ucrânia 11.160  6  8  

Austrália 9.800  5  113  

Canadá 8.535  48  4  

Filipinas 20  50                       0 

                Fonte: USDA (2015) 

 

A Índia e o Brasil possuem um perfil semelhante com elevada produção 

destinada ao consumo interno. China e Rússia possuem considerável produção, 

porém inferior ao consumo necessitando importar produtos lácteos para abastecer o 

mercado interno. União Europeia, Austrália e Nova Zelândia são os maiores 

exportadores. Filipinas, Canadá e México possuem baixa produção e perfil importador. 

Para o Brasil despontar no comércio mundial, deve estar atento aos requisitos 

de qualidade dos produtos, além de preço, custos de produção, produtividade, dentre 

outros. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2012) indica 

que aproximadamente 6 bilhões de pessoas no mundo consomem leite e produtos 

lácteos, sendo que a maioria vive em países em desenvolvimento. Da década de 1960 

até hoje o consumo per capita de leite no mundo quase dobrou, embora tenha crescido 

mais lentamente do que o de outros alimentos de origem animal - o consumo de carne 

triplicou e o consumo de ovos aumentou cinco vezes. 

Neste âmbito FAO (2012) apresenta uma classificação do consumo per capita 

de leite em alto, médio e baixo, apresentado no Quadro 09. 
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Quadro 09 – Classificação do consumo per capita de leite no mundo 

   Fonte: FAO (2012) 
 
Considerando o construto qualidade, os países da União Europeia (UE) 

possuem padrões e regramento exemplares, visando desenvolver a cadeia produtiva. 

Este regramento é definido pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União 

Europeia e os critérios para a produção de leite fresco incluem CCS máximo de 400 

mil céls/ml e CPP máximo de 100 mil UFC/mL. Há regras para sanidade animal, regras 

para edificações, equipamentos de ordenha, refrigeração e transporte, padrões de 

temperatura de armazenamento, higiene da equipe de funcionários, limpeza e 

desinfecção de equipamentos e inspeção executada por funcionário do governo. Cabe 

ressaltar que esta legislação permite a comercialização de leite fresco para consumo 

humano sem tratamento térmico (pasteurização ou esterilização) desde que 

devidamente embalada, rotulada e conservada (UNIÃO EUROPEIA, 2004). 

A UE adota diversas estratégias para regular e incentivar o crescimento da 

produção de leite e derivados, porque o setor de lácteos é o de maior importância 

econômica na sua agricultura. Dados de 2004 reportam que este ramo foi responsável 

por 43 bilhões de Euros, 14% do volume de recursos gerados pela agricultura 

(EUROPEAN COMMISSION, 2006). A indústria de laticínios é reconhecida pela 

qualidade e diferenciação de seus produtos (queijos, iogurtes, cremes e sorvetes) 

investindo em registros de produtos com certificação de origem e selos de qualidade 

emitidas pelo governo (existem cerca de 700 selos de qualidade e ou certificação de 

origem destinada a produtos lácteos).  

Uma estratégia adotada no ano de 1984 foi o estabelecimento de cotas de 

produção de leite e derivados por país e por unidade de produção (fazenda), a fim de 

regular as quantidades produzidas para evitar excesso de oferta com desvalorização 

do produto. Este sistema recebeu vários ajustes com ampliações das cotas 

Classificação Consumo percapita / ano Países

Alto > 150 kg
Argentina, Armênia, Austrália, Costa Rica, Europa,

Israel, Quirguistão, América do Norte e do Paquistão

Médio 30 a 150 kg

Índia, República Islâmica do Irã, Japão, Quênia,

México, Mongólia, Nova Zelândia, África do Norte e do

Sul, a maior parte do Oriente Médio e grande parte da

América Latina e do Caribe

Baixo <30 kg Vietnam, Senegal, África Central e Sudeste Asiático
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produzidas, inclusão de novos países produtores e encerrou sua vigência em março 

de 2015. Outra estratégia adotada pela UE é a regulação de preços mínimos dos 

produtos lácteos, através do incentivo ao consumo e as exportações, aquisição de 

produtos para formação de estoques reguladores, além de taxas de subsídio 

aplicadas aos produtos exportados. Os subsídios também estão em forte redução 

visando economia de recursos do governo (EUROPEAN COMMISSION, 2006, 2015). 

O Acordo de Luxemburgo firmado em 2003 modificou a estrutura de subsídios 

aos produtos lácteos com redução de apoio ao setor em relação a preços e 

pagamentos diretos aos proprietários rurais. Os produtores e empresários do setor 

são encorajados e apoiados por programas governamentais para se desenvolverem, 

adaptando-se a novos mercados e desenvolvendo sua capacidade de exportar 

produtos lácteos. Isto modificou o perfil de muitos participantes do ramo diminuindo o 

número, ampliando o tamanho e a produtividade das operações. Houve redução do 

número de produtores rurais e crescimento das indústrias especializadas (DIAZ, 2011).  

Dados do Censo Agropecuário da França apontam estabilidade do consumo 

de lácteos no mercado interno e exportações, diminuição do número de fazendas e 

aumento do número de animais por fazenda e da produção anual de leite por vaca, 

demonstrando o avanço tecnológico desta produção. Outro fator relevante foi a 

mudança do perfil geográfico em função de custos de produção. As fazendas de 

regiões montanhosas possuíam custo de produção maior e menor área produtiva e 

número de animais que as fazendas de planície que contam com maior mecanização 

no processo produtivo, causando a redução do número de fazendas em regiões de 

montanha e transferência da produção para fazendas de planície pelo aumento do 

número de animais e produção anual de leite por animal (DIAZ, 2011). 

Os governos de alguns países da UE também adotaram estratégias de 

incentivo a melhoria da qualidade do leite fresco. Holanda e Dinamarca foram os 

precursores na implementação de programas de pagamento do leite pela qualidade 

na UE. O primeiro critério adotado envolvia teor proteico e de gordura. Atualmente a 

Dinamarca classifica o leite em quatro categorias conforme apresentado no Quadro 

10 e aplica bonificação de 2,5% para o leite que apresentar teores de CCS menores 

que 300 mil céls./mL. 
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Quadro 10 – Classificação de leite fresco adotado pela Dinamarca 

Categoria CCS céls./mL CPP UFC/mL 

Muito bom <300 mil    <30 mil 

Bom <400 mil < 100 mil 

Regular <750 mil  <300 mil 

Não satisfatório >750 mil  >300 mil 

Fonte: Takahashi (2011) 

 

Nos Estados Unidos da América (EUA) o padrão de qualidade do leite é 

estabelecido pelo United States Departament os Health and Human Services – Public 

Health Service e Food and Drug Administration que publicou o documento oficial 

intitulado Grade “A” Pasteurized Milk Ordinance (PMO) estabelecendo padrões 

máximos de CCS (750 mil céls/mL) e CPP  máximo de 100 mil UFC/mL , temperatura 

abaixo de 10°C para armazenamento até a industrialização e ausência de 

contaminantes (drogas veterinárias)  para leite fresco destinado a industrialização e 

consumo humano (classe A). O objetivo deste documento é promover a produção de 

um leite de alta qualidade e uniformidade para atingir a excelência das práticas de 

produção. Para isto, são estabelecidas regras para produção, transporte, inspeção e 

aprovação de produtos para comercialização, além de requisitos para construção de 

instalações e salas de ordenha, abastecimento de água tratada, tipos de 

equipamentos e procedimentos de higiene (ordenhadeira e tanque de refrigeração).  

Destaco a importância que é atribuída à inspeção de fazendas, transportadores 

e plantas de industrialização e ou autorização de funcionamento que cada uma possui. 

Cada unidade de produção, transporte ou industrialização é inspecionada por 

funcionário do governo, antes de entrar em funcionamento. Em caso de instalações e 

processos conformes, é expedida uma autorização de funcionamento. 

Periodicamente e de forma aleatória ou em caso de detecção de não conformidades, 

ocorrem novas inspeções que podem demandar penalidades pecuniárias (em caso 

de descumprimento de regras sanitárias ou padrões de qualidade) ou na suspenção 

da autorização de funcionamento (casos de fraudes, contaminação do leite por drogas 

veterinárias, ou outra situação que coloque em risco a saúde humana)  (EUA, 2011). 

A PMO é adotada na sua totalidade (ou parcialmente) pelos 45 estados dos 

EUA. Cada estado pode implementar regras próprias, desde que mais rígidas que a 

PMO. Em Wisconsin, utilizam-se os limites de CCS e CPP mencionados na PMO, 

porém há registro individual e inter-relacionado de cada unidade de produção, 
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transporte e industrialização. Cada fazenda está ligada a um transportador e este 

ligado a uma indústria, de modo a manter rastreabilidade do processo. As inspeções 

de fazendas consideram os requisitos da PMO, porém geram uma classificação 

individual que deve ser superior a 90%. Ocorrem reinspeções onde a classificação 

pode ser elevada ou reduzida conforme o número de itens não conformes observados.  

Os débitos são valorados de 1 a 10 pontos com base no seu efeito na saúde pública. 

Pontuação baixa pode levar a um preço mais baixo para o leite produzido. Violações 

flagrantes ou sistêmicas podem resultar na cassação do direito de comercializar leite 

(BORNEMAN; STIEGERT; INGHAM, 2015). 

No estado da Pensilvânia, a partir do ano 2000, implementou-se um método de 

precificação do leite por múltiplos componentes que tanto bonifica por componentes 

que ultrapassam os limites mínimos, quanto penalizam com descontos aqueles 

parâmetros não atendidos. Teores de proteína, gordura, sólidos totais e CCS são 

fatores de avaliação. Os produtores são incentivados a promover o gerenciamento de 

seus rebanhos e implementar melhorias na nutrição animal e demais técnicas de 

manejo para produzirem leite fresco com elevados teores de nutrientes e de CCS 

abaixo de 350 mil céls/mL (BAILEY; HEALD, 2000). 

No Canadá os critérios de qualidade para leite fresco incluem limites máximos 

de 50 mil UFC/mL para CPP e 400 mil céls/mL de CCS, além de requisitos de ausência 

de contaminantes, regras para garantir a sanidade do rebanho e temperatura 

específica de armazenamento na fazenda até o período de transporte para a 

industrialização. Foram estabelecidas regras específicas para salas de ordenha, 

equipamentos e refrigeração do leite que garantam as boas práticas de manejo e 

higiene dos equipamentos e instalações, regras para higiene durante atividade de 

extração, armazenamento e transporte do leite (inclusive para os operadores), para 

que assegurem a qualidade do leite fresco (CANADÁ, 2013). 

Considerando os elementos supramencionados, pode-se concluir que cada 

país adota regramento específico para a produção de leite cru refrigerado e derivados 

industrializados. Os elementos comuns são requisitos para sanidade do rebanho e 

regras para seu controle, controle de qualidade para leite fresco e estabelecimento de 

limites máximos de CCS e CPP. O uso de substâncias no manejo do gado e higiene 

das instalações é regulado de tal forma, que evite a contaminação do leite com 

antibióticos ou outros contaminantes. Utilizam-se políticas de incentivo à melhoria da 

qualidade do leite no campo, seja por coerção de legislação, controle governamental 
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ou por incentivo pecuniário ao produtor que entregar leite com determinadas 

características.  

Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia, são os maiores produtores mundiais 

de leite e praticam limites máximos de 100 mil CPP/mL e 400 mil cél/ml de CCS 

(BORNEMAN; STIEGERT; INGHAM, 2015; DIAZ, 2011; TAKAHASHI, 2011). 

Takahashi (2011) ainda destaca que o Canadá é o país que possui critérios mais 

rígidos para CPP com limite máximo de 50 mil UFC/mL. Apesar das diferenças 

culturais, geográficas e políticas, os países produtores com maior volume possuem 

uma combinação de fatores de produção, parâmetros exigentes de qualidade (baixa 

CCS e CPP) e legislação adequada com fiscalização atuante, o que lhes permite 

prosperar neste ramo de atuação, galgando patamares cada vez maiores de produção 

anual que transforma esta atividade em fonte de riqueza para o país e todos 

envolvidos na cadeia produtiva.  

No Brasil, há muitas semelhanças com o quadro descrito acima: há legislação 

específica com padrões de qualidade definidos para o leite e regras para sanidade 

animal e ausência de contaminantes, a produção possui relevância econômica e 

social e há fiscalização sobre esta atividade produtiva. Estas condições estão 

descritas na próxima seção. 

4.1 Desenvolvimento da qualidade do leite no Brasil 

O Brasil possui um histórico relevante na cadeia produtiva do leite. Em 2014 

produziu 34,5 bilhões de litros e para a próxima década prevê crescimento da 

produção de leite em 29,8%, crescimento do consumo interno em 27,3%, redução das 

importações em 9,2% e ampliação das exportações em 34,7%. O crescimento das 

exportações é desejado por todos participantes da cadeia produtiva brasileira, porém, 

o consumo deve crescer a uma taxa anual entre 2,4 e 3,3%, colocando o consumo 

num nível pouco acima da produção nacional, o que exigirá algum volume de 

importações (BRASIL, 2014). 

O governo brasileiro possui dois ministérios encarregados da fiscalização da 

qualidade dos alimentos fornecidos à população e destinados à exportação, o 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA encarregado dos 

alimentos de origem animal e vegetal, e o Ministério da Saúde, através da ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Leite e seus derivados estão sob a tutela 
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do MAPA e na esfera estadual e municipal sob a tutela das respectivas secretarias da 

agricultura de cada estado e município. 

No ano de 1996 o MAPA, com apoio da Comunidade Científica e Acadêmica, 

Setores Produtivo e Industrial, deu início às discussões do PNQL – Programa Nacional 

da Qualidade do Leite, cujo objetivo era a promoção da melhoria da qualidade do 

produto, garantir a segurança alimentar da população, assim como agregar valor aos 

produtos lácteos, evitar perdas e aumentar a competitividade em novos mercados. Em 

decorrência desta atuação conjunta governo e sociedade, o MAPA fundou a Rede 

Brasileira da Qualidade do Leite (RBQL) através da Instrução Normativa n°37 – MAPA 

de 2001, cujo objetivo era servir de foro para discutir ações de melhoria e para fornecer 

suporte analítico ao PNQL (DÜRR, 2004, PINTO, 2013). 

No Brasil a segurança alimentar possui dois entendimentos diferentes: um 

relacionado à qualidade dos alimentos e outro à quantidade necessária para 

abastecer a população (erradicar a fome). Segundo a Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2010) segurança alimentar é garantir à 

população a quantidade de alimentos necessária a sua nutrição. Já a norma ISO 

22000:2005 relaciona segurança alimentar com a presença de perigos nos alimentos 

ao serem consumidos (DIAZ, 2011). Utilizando esta segunda definição, é possível 

associar a qualidade do leite à segurança alimentar, quando nos referimos a sua 

pureza e integridade, ou seja, o leite deve estar livre de contaminação microbiana, 

química e física. Diaz (2011) ressalta que o Brasil tem seguido uma tendência mundial 

de aumento do controle e rigor nos padrões de qualidade do leite.  

Como instrumento de melhoria da qualidade do leite matéria-prima, o Governo 

implementou a Instrução Normativa nº 51 - MAPA em 2002 - hoje atualizada pela 

Instrução Normativa nº 62 - MAPA de 2011 (IN 62) - que define o leite como o produto 

oriundo da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias, bem alimentadas e 

descansadas. Esta legislação abrange a produção de leite de vacas e não das demais 

espécies (ex.: cabra e búfalo). Ela estabeleceu a obrigatoriedade de realização 

mensal de análises de leite de cada tanque (individual ou coletivo) dos produtores que 

forneçam matéria-prima às agroindústrias beneficiadoras. Foram estabelecidos 

padrões de identidade e qualidade do leite, padrões para transporte da matéria-prima, 

limites de temperatura de armazenamento e recebimento, visando a manutenção da 

qualidade da mesma, além de critérios para higiene de processos, procedimentos de 

ordenha e regras para instalações e abastecimento de água.  
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A IN 62 proíbe a adição de neutralizantes de acidez e reconstituintes de 

densidade, além de qualquer aditivo ou coadjuvante de tecnologia/elaboração e 

informa que o leite deve estar livre de contaminantes orgânicos, inorgânicos e 

resíduos biológicos. Outro aspecto relevante é a sanidade do rebanho que inclui o 

controle de parasitas, mastites, brucelose e tuberculose, tendo em vista a saúde dos 

animais. A IN 62 ainda estabelece procedimentos para coleta de amostra mensal do 

leite de cada propriedade rural, que forneça leite para industrialização e remessa aos 

laboratórios da RBQL, de modo a comparar com os padrões estabelecidos. Os 

padrões de qualidade de leite cru refrigerado possuem progressão ao longo do tempo, 

visando melhora gradativa (BRASIL, 2011). 

A IN 62 possui abrangência nacional, porém, os estados e municípios possuem 

estruturas próprias de fiscalização de produtos de origem animal que geralmente 

ficam sob encargo das Secretarias Estaduais ou Municipais da Agricultura. No âmbito 

do Rio Grande do Sul a fiscalização de produtos de origem animal é executada pela 

Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal (CISPOA) e para tornar 

efetivos os requisitos da IN 62, o governo do Rio Grande do Sul publicou a Portaria 

90/2013, tornando idênticas as regras para os produtores de leite e indústrias sob a 

égide da fiscalização CISPOA. O Quadro 11 apresenta os requisitos físico-químicos e 

microbiológicos e de contagem de células somáticas do leite cru estabelecidos pela 

IN 62. 

   Quadro 11 - Requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 62 

Requisitos Limites 

Matéria Gorda, g /100 g  Teor Original, com o mínimo de 3,0 

Densidade relativa a 15/15°C g/mL 1,028 a 1,034 

Acidez titulável, g ácido lático/100 mL 0,14 a 0,18 

Extrato seco desengordurado, g/100 g Mín. 8,4 

Índice Crioscópico - 0,530ºH a -0,550ºH 

Proteínas, g /100g  Mín. 2,9 

Contagem Padrão em Placas  300.000  UFC/mL * 

Contagem de Células Somáticas 500.000 CS/mL* 

* Prazo de vigência alterado pela Instrução Normativa 07 de 2016. Parâmetro em vigor nas regiões 
Centro Oeste, Sul e Sudeste do Brasil até jun/18. Nas regiões norte e Nordeste em vigência até jun/19.  
Fonte: Instrução Normativa nº 62/2011. 
 

Apesar do estabelecimento de padrões, a qualidade do leite tem muito ainda 

para avançar no país, pois um número expressivo de produtores ainda não atingiram 

os níveis de CCS e CPP (PINTO, 2013).  
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Dados de 2012, indicam que no Brasil foram analisadas 2,8 milhões de 

amostras de leite pelos laboratórios da RBQL e que destas 30% não atingiram os 

padrões de CCS estabelecidos pela IN62 e 40% não atendiam os padrões de CPP 

vigentes naquele ano (CORTINHAS, 2013).  

Pinto (2013) apresenta diversos entraves ao atingimento dos padrões de 

qualidade estabelecidos pela IN62. Deficiências na refrigeração do leite e tempo de 

armazenamento superior à 48h prejudicam níveis de CPP. A presença de mastite 

subclínica somada ao manejo inadequado ou que não considera a mastite favorecem 

níveis elevados de CCS.  

Winck (2012) apresenta outros obstáculos à melhoria da qualidade do leite. A 

relação entre produtor rural e indústria pode ser um entrave se não houver adequado 

estímulo ao produtor para que este modifique seu processo produtivo de modo a 

atender os padrões higiênicos sanitários e até aumentar os teores de gordura, 

proteína e sólidos totais, a fim de que para que a indústria tenha melhor rendimento 

na produção e, portanto, melhor desempenho. Dentre as fontes de estímulo o autor 

menciona adequada comunicação para que o produtor compreenda requisitos da 

qualidade, além de estímulos pecuniários. Outro obstáculo são as tecnologias de 

produção que precisam ser implementadas em toda a cadeia produtiva para redução 

de CCS e aumento de produtividade. 

Olival et al. (2004) destacaram a importância da educação dos trabalhadores 

rurais como elemento de mudança da qualidade do leite. Um trabalho desenvolvido 

junto a produtores rurais com baixo grau de conhecimento técnico sobre a atividade 

leiteira e utilização de manejo inadequado, produzindo leite de baixa qualidade 

provocou uma mudança na percepção sobre a qualidade do leite e sobre o manejo 

diário. A partir da ampliação do conhecimento transformou-se a percepção sobre a 

qualidade do leite e sobre o entendimento que a adoção de novas tecnologias não era 

um elemento complicador ou restritivo, mas sim, uma estratégia para o 

desenvolvimento da atividade leiteira. Concluiu-se que a adoção de um programa 

educativo foi eficaz na modificação de aspectos culturais, sociais e tecnológicos de 

pequenos produtores de leite. Houve redução dos níveis de CCS em 80% e CPP em 

90%. 

Winck (2012) traçou o perfil educacional dos produtores rurais envolvidos na 

produção de leite em uma cooperativa do Oeste de Santa Catarina: 77% possuíam 

ensino fundamental e 1,5% ensino superior completo. Ao investigar se haviam 
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efetuado alguma capacitação relacionada a produção leiteira (manejo, ordenha, 

alimentação do rebanho) identificou que 59% tinham participado de algum treinamento 

técnico, o que considerou um percentual elevado, pois cursos sobre esta atividade 

são pouco disponíveis. 

Um dos pontos críticos para a implantação de programas de melhoria da 

qualidade higiênica do leite é a avaliação do conhecimento técnico e das opiniões dos 

produtores de leite sobre as causas, prejuízos e medidas de controle de mastite bovina 

(principal causa de CCS elevada) para a melhoria da qualidade do leite. Ocorre que 

alguns estudos não consideram a influência do fator humano na qualidade objetiva do 

leite, a abordagem destes estudos costuma ser técnica e acabam por explicar 

somente uma parte das fontes de variação da qualidade do leite. Quando avaliados 

os motivos para que produtores de leite não implementem práticas capazes de 

melhorar a qualidade do leite, inclusive aquelas que melhorariam o desempenho 

econômico, identificaram-se o estilo de gestão do produtor, crenças e atitudes frente 

a novas tecnologias e conhecimento técnico. Estes fatores consumam ser relevantes 

na implementação de programas de melhoria da qualidade do leite (CORTINHAS, 

2013). 

O aumento de renda do produtor rural é um importante fator de convencimento 

na implementação de medidas que visem a melhoria da qualidade do leite. Esta renda 

adicional pode vir de um programa de pagamento por qualidade ou pode ser oriunda 

da redução de perdas de produção causada pela mastite, redução de descarte de 

animais e até do leite recusado pela indústria e redução de gastos com medicamentos 

e mão de obra (BOZO et al., 2013). 

Cortinhas (2013) destaca os principais fatores de manejo relacionados a baixa 

qualidade microbiológica do leite fresco produzido em fazendas abrangidas por 

programas de pagamento por qualidade em Minas Gerais e São Paulo: não uso de 

desinfetante de tetos pré e pós-ordenha, higiene dos equipamentos e a prática de 

ordenha com bezerro ao pé da vaca para estimular a lactação do animal. Quando 

avaliados os fatores associados à CCS, surgiram elementos relacionados ao 

comportamento dos produtores mesclados com elementos técnicos: a importância do 

leite como atividade econômica, utilização de ordenha mecanizada e execução de 

testes para diagnóstico de mastite subclínica são fatores que contribuem com a 

redução deste indicador. A qualidade higiênica do processo, que leva ao atingimento 

de CPP baixa possui forte correlação com CCS baixa. 
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Durante os anos de 2005 e 2006, em parceria com o Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/PR) e a Associação Paranaense de 

Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), testou-se com êxito a aplicação 

de Boas Práticas de Produção (BPF) em 46 fazendas de bovinocultura de leite 

situadas em 19 municípios da região central do Paraná. O objetivo da pesquisa era 

avaliar a eficiência da implantação de boas práticas de higiene na ordenha, simples e 

barata, e que pudessem ser facilmente introduzidas pelos produtores de leite na sua 

rotina e que permitissem reduzir a contaminação do leite melhorando sua qualidade. 

As práticas adotadas são de simples incorporação na rotina de trabalho e promoveram 

a melhora significativa da qualidade do leite: desprezo dos três primeiros jatos de leite, 

lavagem dos utensílios de ordenha com detergente alcalino clorado 2%, aplicação de 

pré-dipping com solução clorada 750 ppm e eliminação de água residual dos utensílios 

de ordenha. O uso de água tratada e de boa qualidade e um sistema de refrigeração 

eficiente também são fatores importantes (VALLIN et al., 2009). Cortinhas (2013) 

define pré-dippping como a desinfecção dos tetos da vaca com agende desinfetante 

antes da ordenha. O pós-dippping é a desinfecção efetuada após a ordenha. 

Bozo et al. (2013) realizou implantação de BPF em cinco fazendas de produção 

de leite situadas no município de Pitangueiras, Paraná, e identificou a falta de 

conhecimento dos ordenadores, quanto ao correto procedimento de ordenha, 

funcionamento e manutenção dos equipamentos como causadores da má qualidade 

do leite. No pré-dipping não se utilizava a correta solução de desinfecção e a secagem 

era efetuada com toalha de pano de uso coletivo ao invés de toalhas descartáveis. O 

pós-dipping e o teste de mastite não eram efetuados. Não havia ordenamento dos 

animais para ordenha em função de CCS elevada. Havia presença de leite nos 

equipamentos no início dos trabalhos de ordenha, o que além de ser fonte de 

contaminação (leite velho em contato com o leite ordenhado) indicava a falta de 

higiene dos equipamentos. 

Considerando todos os elementos relacionados a qualidade do leite supra 

descritos, cabe agora apresentar os índices de qualidade do leite identificados nesta 

pesquisa. O próximo capítulo descreve os resultados de qualidade do leite produzido 

no RS e Vale do Taquari e os dados coletados por entrevistas e survey aplicado aos 

atores deste APL, visando mapear os relacionamentos e identificar os elementos 

potencializadores e condicionantes da qualidade do leite. 
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5 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados da coleta de dados qualitativos e 

quantitativos junto aos atores do Arranjo Produtivo Leiteiro do Vale do Taquari. O 

capítulo está estruturado da seguinte forma: a primeira seção apresenta os índices de 

qualidade do leite do VT, comparando os resultados de CCS e CPP aos parâmetros 

da IN 62. A segunda seção apresenta os resultados da análise qualitativa das 

entrevistas realizadas com 15 indústrias de laticínios, dois órgãos de governo e cinco 

unidades de Pesquisa e Extensão. A terceira seção apresenta os dados da análise 

quantitativa obtida a partir do survey. A quarta seção apresenta os dados da Análise 

de Redes Sociais. O capítulo encerra apresentando uma consolidação dos resultados 

buscando identificar o atendimento aos objetivos desta pesquisa. 

5.1 A Qualidade do leite do Vale do Taquari 

O enfoque sobre a qualidade do leite desta seção da pesquisa é estritamente 

objetivo. A IN 62 estabelece padrões de qualidade do leite cru e deste rol de padrões, 

a presente pesquisa aborda apenas CPP e CCS, cujo regramento exige a remessa 

mensal de amostras coletadas nos tanques de armazenamento nas propriedades 

rurais para laboratórios credenciados na RBQL. No Rio Grande do Sul existem três 

laboratórios credenciados a RBQL, sendo que um deles está situado no Vale do 

Taquari, o Laboratório de Qualidade do Leite da Univates. Ao ser consultado, o 

laboratório forneceu os dados de CCS e CPP do período de abril de 2015 a março de 

2016. Neste período foram analisadas amostras de leite oriundas de 28.334 

propriedades rurais do RS. Calculou-se a média dos resultados válidos das amostras 

de cada propriedade e a média geral do conjunto de resultados. Por fim criou-se um 

extrato dos resultados das propriedades situadas no Vale do Taquari. Estes dados 

são apresentados na Tabela 03. 

 

Tabela 03 – CCS e CPP do Rio Grande do Sul e Vale do Taquari 

Ensaio\ região           RS Vale do Taquari IN 62 (máximo) 

Amostras 28.334 4.491        - 
CCS (mil céls./ml) 1.737 1.450        500 
CPP (mil UFC/ml) 811 887        300 

Fonte: Laboratório Unianálises - Univates 
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Os resultados apresentam médias acima dos parâmetros estabelecidos pela 

legislação denotando que há um razoável volume de produtores que não atingem os 

parâmetros da legislação. O Vale do Taquari possui melhor média de CCS que o RS, 

porém, pior média de CPP quando comparado ao RS. Considerando que a média 

aritmética não esclarece qual o volume de produtores atendem a legislação, solicitou-

se dados oficiais dos órgãos de fiscalização que atuam nesta atividade produtiva. 

Efetuou-se pedido de dados oficiais junto ao MAPA e Cispoa. O MAPA não respondeu 

a solicitação de fornecimento de dados oficiais da qualidade do leite até o momento 

de encerramento da coleta de dados da pesquisa. A Cispoa respondeu a solicitação 

desta pesquisa e informou dados de análises de leite disponíveis do período maio de 

2015 a junho de 2016.  

A IN 62 orienta a utilização de média geométrica do trimestre (mês atual e dois 

meses anteriores) para comparação aos padrões, portanto, os resultados oficiais já 

são apresentados desta forma. Para a identificação dos resultados pertencente ao 

Vale do Taquari, adotou-se como critério o município de localização da Agroindústria. 

A Tabela 04 apresenta média geométrica de CCS e CPP e percentual de amostras 

que não atendem aos parâmetros da IN62 das amostras do RS e VT. 

 
 

Tabela 04– Resultados oficiais de CCS e CPP Cispoa RS 

  
Rio Grande do Sul Vale do Taquari 

CCS CPP CCS CPP 

Nº amostras 25.997 26.220 9.842 9.732 

% amostras não conforme 47,6 47,26 52,0 58,3 

Média Geométrica 637,3 704,58 684,3 978,6 

   CCS (mil céls./ml) e CPP (mil UFC/ml) 
   Fonte: CISPOA - RS 

 

Os resultados oficiais confirmam que existem muitos produtores que ainda não 

atendem aos parâmetros exigidos pela IN62. Comparando os resultados relativos ao 

VT com os dados do RS, percebe-se que os índices de qualidade da região estão 

aquém dos do estado. As médias geométricas do RS e do VT são maiores que os 

limites estabelecidos pela legislação e quando comparados o VT com o RS, percebe-

se que no VT as médias são maiores. 

A próxima seção apresenta resultados qualitativos que descrevem as 

condições de produção no VT e permitem melhor compreensão deste quadro. 
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5.2 Análise qualitativa 

Os resultados desta seção compreendem os dados coletados junto às 

indústrias de laticínios, aos órgãos de governo e às unidades de Pesquisa e Extensão 

aos quais, aplicou-se entrevista com questões de resposta aberta. As entrevistas 

foram transcritas e as transcrições passaram por Análise de Conteúdo, cujas 

conclusões estão relatadas a seguir. 

5.2.1 Entrevistas com agroindústrias 

O primeiro quesito apresentado aos representantes de agroindústria abordava 

o abastecimento de matéria-prima, se o leite cru é oriundo de produção própria - 

quando a agroindústria também possui produção de leite a campo, produtores 

integrados ou leite spot. O leite spot é uma modalidade de abastecimento que conta 

com o leite adquirido de outras indústrias ou cooperativa. O comprador adquire a carga 

granelizada de um fornecedor e este mantém a relação de abastecimento com os 

produtores rurais. 

As respostas estão apresentadas na Figura 06 na forma de uma nuvem de 

expressões. 

 

Figura 06 – Abastecimento de matéria-prima 

      

     

 

 

 

 

 

 

               Fonte: dados da pesquisa 

 

A modalidade que mais se destacou é o de produção própria. Esta costuma 

ocorrer nas agroindústrias de cunho familiar. Segundo relato dos entrevistados, a 

produção rural sustentou a evolução do sistema produtivo para a produção 

agroindustrial. Neste estágio do desenvolvimento o agroindustrial também é produtor 

rural. Com a ampliação dos negócios e do volume produzido, a agroindústria mescla 

o abastecimento com produção própria e leite oriundo de produtores integrados. 
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A segunda modalidade que se destacou foi o fornecimento a partir de 

produtores integrados e ou independentes que costuma ocorrer nas médias e grandes 

indústrias. A diferença entre produtores independentes e integrados é que o produtor 

independente não necessita possuir vínculo duradouro com a agroindústria, ou seja, 

ele pode romper o contrato de fornecimento e passar a vender o leite para outra 

agroindústria sem impedimentos. 

A terceira modalidade de abastecimento é fornecimento de leite spot que é 

análogo ao abastecimento por agroindústria ou cooperativa parceira (com quem se 

mantém um vínculo duradouro). Este tipo de abastecimento costuma ocorrer quando 

ocorrem picos de produção e comercialização de produtos lácteos e os períodos de 

entressafra no campo, ou seja, quando a produção é reduzida em volume e a 

demanda é elevada. Houve um caso de uma agroindústria que não possui rede de 

abastecimento no VT. O leite é todo oriundo dos postos de resfriamento da unidade 

matriz localizada no norte do RS. 

O segundo quesito da entrevista questionou sobre a percepção da qualidade 

do leite cru recebido como matéria-prima e solicitou a identificação da forma de 

monitoramento ou medição desta qualidade. As respostas foram codificadas e os 

códigos identificados estão apresentados na Figura 07 na forma de uma nuvem de 

expressões. Quanto maior a frequência maior o destaque na nuvem. 

Figura 07 – Percepção e monitoramento da qualidade pelas agroindústrias 

Fonte: dados da pesquisa 

A percepção dos entrevistados sobre a qualidade do leite é que o produto 

possui boa qualidade e tem melhorado nos últimos anos. A principal forma de 

monitoramento da qualidade se dá através da mensuração da qualidade por análises 

laboratoriais. As citações dos respondentes relativas a análises de laboratório foram 
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subdivididas em dois códigos diferentes: controla qualidade mediante análises de 

CCS e CPP e mediante outros ensaios.  

A IN 62 orienta a realização mensal de CCS e CPP, mas também os seguintes 

ensaios no leite quando do seu recebimento na agroindústria: temperatura, teste do 

álcool /alizarol, acidez titulável, índice crioscópico, densidade relativa, teor de gordura, 

pesquisa de neutralizantes da acidez e de reconstituintes da densidade, pesquisa de 

agentes inibidores do crescimento microbiano, extrato seco total e desengordurado e 

outras pesquisas que se façam necessárias. Quando o leite for oriundo de outra 

agroindústria deve ser pesquisado Fosfatase Alcalina e Peroxidase.  

Houve também citações atrelando a qualidade ao teor de sólidos no leite, pois 

permite majorar o rendimento industrial por litro de leite. Algumas citações ligam a 

qualidade à sanidade animal (livre de tuberculose e brucelose) alta tecnificação da 

produção de campo, maior produção de leite por propriedade, tempo entre a ordenha 

e industrialização e a temperatura de armazenamento. A qualidade do leite também 

foi atrelada a origem humilde e honesta dos produtores rurais que, devido a laços de 

confiança não cometeriam deliberadamente qualquer ato que prejudicasse a 

qualidade do produto.  

Os entrevistados também apresentaram estratégias para majoração dos níveis 

de qualidade, a adoção de metas e objetivos para a qualidade do leite e a adoção do 

pagamento por qualidade do leite. O terceiro quesito respondido pelos representantes 

de agroindústrias abordava quais ações foram desenvolvidas nos últimos três anos 

para promover a qualidade da matéria-prima, e se estas ações estavam relacionadas 

a melhorias no parque fabril ou na produção de campo. A codificação das respostas 

está apresentada na Figura 08. 

Figura 08 – Ações para promover a qualidade do leite promovidas por  

agroindústrias 

Fonte: dados da pesquisa 
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As ações que mais receberam ênfase pertencem a categoria de análise 

Inovação e Difusão Tecnológica. As ações citadas abrangiam o fornecimento de 

assistência técnica aos produtores rurais, melhorias realizadas nas instalações e 

equipamentos utilizados para a produção e transporte do leite e implantação de boas 

práticas de fazenda nas propriedades rurais. 

Relativas à categoria Qualidade, as ações que se destacaram estão 

relacionadas à realização de analises de monitoramento da qualidade, à realização 

de testes de brucelose e tuberculose e à implantação de programas de pagamento 

por qualidade. Identificou-se a adoção de estratégias próprias da gestão da qualidade, 

tais como a determinação de metas e objetivos para qualidade do leite, utilização de 

um benchmark para comparação e apropriação dos melhores procedimentos, a 

comparação entre atores, contratação de avaliação independente para avaliar a 

qualidade dos programas de Boas Práticas de Fazenda e a adoção de penalização 

pecuniária para leite de baixa qualidade.  

À categoria Cooperação estão relacionadas as ações de cooperação entre 

agroindústrias e Instituições de Pesquisa a Extensão para a difusão tecnológica de 

novos cultivares de pastagem, entre agroindústrias e fornecedores para promoção de 

palestras e dias de campo, e entre agroindústrias e produtores para comodato de 

equipamentos, compra conjunta de insumos ou através de clube de compras. Houve 

citações destacando o caráter nocivo do oportunismo, quando em período de 

escassez de matérias-primas surgem atores que ofertam melhor preço pelo leite no 

campo de modo a formar uma nova linha de fornecedores, a partir de produtores que 

fornecem para outras empresas.  

Relativo à categoria comunicação, houve citações destacando a necessidade 

de conscientização do produtor sobre a importância higiênico-sanitária da matéria-

prima leite e dos reflexos que a não adoção de boas práticas de fazenda têm sobre a 

qualidade. Os industriais destacam que alguns produtores recebem assistência 

técnica, mas mesmo assim tem dificuldade em adotar corretamente os procedimentos. 

Houve também menção a aproximação entre indústria e produtor, após a exclusão de 

intermediários (transportadores de leite) e os reflexos positivos, pois agora a indústria 

conhece melhor a realidade dos produtores e pode promover uma assistência técnica 

mais eficiente. 
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Pertencendo ao quesito ações para melhorar a qualidade do leite, perguntou-

se quais ações poderiam ser desenvolvidas para promover a qualidade do leite. A 

codificação das respostas está apresentada na Figura 09. 

 

Figura 09 –  Ações para desenvolver a qualidade do leite 

  
 
 
    
 
 
                     
 
 
 

           Fonte: dados da pesquisa 

 
As ações propostas com maior destaque estão relacionadas a categoria 

Inovação e Difusão Tecnológica. Foram mencionadas ações relativas à instalação de 

novos equipamentos (pasteurizador, ordenha canalizada) e a tecnologias de processo 

como amostrador automatizado na coleta do leite. Houve relatos expressando 

preocupação com os produtores rurais, que não se modernizaram e hoje possuem 

baixa tecnificação na produção. Este produtor acaba prejudicando todo o conjunto, 

pois tem dificuldade de implantar os procedimentos adequados para a produção de 

leite que atende os índices previstos na legislação. O leite é adicionado ao conjunto 

que é processado pela agroindústria, promovendo redução do rendimento industrial e 

defeitos na qualidade dos produtos. Sendo que o produtor também acaba se 

prejudicando, pois CCS e CBT elevadas possuem seus reflexos negativos na 

produtividade do rebanho, aumentam o custo de produção e reduzem a remuneração 

do litro de leite. Com menor remuneração e maior custo de produção acaba formando 

uma espécie de ciclo vicioso, pois possui menor chance de investir e melhorar seus 

processos. O relato de um dos entrevistados exemplifica este ciclo. 

infelizmente observamos que os produtores de leite de menor volume as 
vezes possuem qualidade pior. Não é regra, mas acontece. As Indústrias 
pagam por litragem e qualidade e os menores acabam recebendo menos, 
então possuem menor possibilidade de implantar medidas que poderiam 

mudar este quadro (informação verbal)1 

 

Relativas à categoria Qualidade, recebeu destaque a estratégia de 

desenvolvimento constante da qualidade, ou seja, ela é promovida na relação diária 

                                            

1 Entrevista fornecida por Assistente Técnico Regional em Produção Animal da Emater RS 
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entre agroindústria produtor. Nesta linha de raciocínio as agroindústrias desenvolvem 

assistência técnica e controlam os produtores periodicamente, relatando que em 

alguns casos, se o controle é diminuído ocorre a redução dos índices de qualidade. 

O próximo quesito apresentado aos representantes de agroindústria aborda o 

estabelecimento de ações de cooperação com outras empresas, com órgãos de 

governo e com Unidades de Pesquisa e Extensão. A Figura 10 apresenta a 

codificação das respostas.   

 

Figura 10 –  Cooperação de agroindústrias com governo e UPEs  

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

As modalidades de cooperação que se destacaram nas respostas foram 

cooperação entre agroindústria e UPEs e entre agroindústrias. As ações de 

cooperação que se estabelecem entre agroindústrias abrangem a troca de 

informações, empréstimo de produtos, harmonização de critérios de qualidade de 

matéria-prima, comercialização do leite excedente e compra em conjunto.  

A cooperação entre agroindústria e UPE envolve o desenvolvimento de 

produtos, difusão de tecnologias de processo no campo, na indústria e nos controles 

de qualidade, além de promoção de encontros de capacitação e assistência técnica.  

A cooperação entre agroindústrias e governo abrange a participação em 

programas de fomento promovidos e custeados pelo governo, ações para 

desenvolvimento tecnológico, fornecimento de orientação técnica e apoio oferecido 

por órgão de governo local. As agroindústrias também destacam a importância do 

apoio que recebem de órgãos de governo através de benefício fiscal, apoio para 

participar em feiras e recursos para investimento.  

A confiança que se estabelece ao longo do tempo entre os atores recebeu 

destaque em muitas citações. A confiança permite a definição conjunta de critérios, 

apoio mútuo em momentos de dificuldade, redução dos níveis de controle gerando 



95 

 

economias de custo, redução de burocracias e até tensão entre atores. Em sentido 

contrário, algumas citações destacam a competição entre agroindústrias pelo 

abastecimento de matéria-prima e disputa por mercado consumidor. O oportunismo 

acaba sendo consequência desta realidade e, quando algum produtor não quer seguir 

os requisitos de qualidade de determinada empresa, ele migra para outra com critérios 

mais brandos. 

Ainda, pertencendo ao quesito cooperação, indagou-se sobre o tipo de 

interação que costuma acontecer com produtores rurais. A Figura 11 apresenta a 

codificação das respostas. 

 

       Figura 11 –  Interação entre agroindústrias e produtores rurais 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 As principais fontes de interação entre agroindústrias e produtores rurais 

identificadas abrangem o fornecimento de assistência técnica mediante visitas à 

propriedade e promoção de capacitação, palestras e dias de campo como ferramentas 

de complemento a assistência técnica. 

Uma característica destacada por agroindústrias de médio e pequeno porte é a 

sobreposição do relacionamento social e comercial. A interação entre atores é 

reforçada pelo relacionamento social, que muitas vezes ultrapassa a rotina de trabalho, 

pois diversos atores convivem no mesmo ambiente social (mesma cidade) o que 

permite a aproximação e promoção da comunicação nos dois sentidos: agroindústria 

– produtor – agroindústria. 

Outra forma de interação é a aquisição conjunta de matérias-primas para o 

produtor de modo a auferir vantagem econômica. O associativismo contempla a 

aquisição de materiais, mas avança para o relacionamento duradouro, quando os 

produtores reúnem-se periodicamente e promovem discussões sobre problemas, 

buscam soluções em conjunto e desenvolvem ações coletivas como a participação 

em feiras ou elaboração de projetos. 
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O último quesito qualitativo respondido pelos representantes de agroindústrias 

abordou a forma que a agroindústria comunica ao produtor rural os requisitos técnicos 

de qualidade do leite. A codificação das respostas está apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Comunicação dos requisitos da qualidade do leite ao produtor rural 

apontado por agroindústrias 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A comunicação dos requisitos da qualidade aos produtores rurais é frequente. 

Mensalmente os produtores recebem informações sobre os índices de qualidade CCS 

e CPP através de comunicado por escrito e reforço verbal quando dos momentos de 

assistência técnica na propriedade. Além da informação as indústrias fornecem apoio 

na investigação das causas de maus resultados e cobram melhora dos índices de 

qualidade. 

 A informação sobre os requisitos de qualidade ultrapassa CCS e CPP 

abrangendo a proibição da presença de antibióticos e realização dos demais ensaios 

de qualidade. A informação é difundida no ato de fechamento de acordo de 

fornecimento de matéria-prima e nos momentos de capacitação e dias de campo 

promovidos pelas indústrias. Novamente, surgiu o código relacionamento social, como 

difusor das informações técnicas. Estas questões da qualidade do leite fazem parte 

do convívio social. O convívio social também permite a troca de informações entre 

produtores rurais promovendo diversos vetores de informação. Mediante as diversas 

fontes de informação alguns agroindustriais concluem que o produtor possui 

informação adequada para produzir leite de qualidade. 

Durante a entrevista foi relatada a sugestão de adoção de ferramentas web de 

comunicação entre agroindústrias e produtores. Ferramentas como Whats APP e 

provedores de mensagens instantâneas pela internet são muito utilizadas entre os 

atores e poderiam ser adotadas na comunicação dos requisitos técnicos. Isto 
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economizaria recursos de ambas as partes, pois a rotina de trabalho dos produtores 

é exacerbada e os técnicos tem dificuldade de encontrá-los na sede da propriedade 

para troca de informações. A comunicação em grupos também poderia ser utilizada. 

 

5.2.2 Entrevistas com governo e unidades de pesquisa e extensão 

O primeiro quesito apresentado aos representantes de órgãos de governo e 

UPEs abordava a percepção sobre a qualidade do leite cru, matéria-prima para 

industrialização de lácteos no VT. As respostas foram codificadas e os códigos 

identificados estão apresentados na Figura 13.  

 

Figura 13 – Percepção dos representantes de governo e UPE sobre a qualidade 

do leite 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As respostas denotam uma perspectiva positiva sobre a qualidade do leite, que 

a qualidade é boa e tem melhorado nos últimos anos, porém ainda existem problemas 

a serem sanados, para que se atinja o patamar adequado de qualidade. Muitas 

opiniões estão baseadas em resultados de análises de laboratório, dentre elas, CCS 

e CPP. Sobre CCS, um respondente informou que seu gerenciamento é mais 

complexo, sendo mais difícil melhorar este índice. 

Como origem dos problemas de qualidade foram mencionados: a baixa 

tecnificação de pequenos produtores e a pouca assistência técnica que empresas de 

pequeno porte fornecem aos seus produtores e em alguns casos não realizam as 

análises de qualidade do leite periodicamente. Problemas na sucessão rural também 
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foram apontados como foco de dificuldade na adoção de processos que atinjam a 

qualidade requerida. 

Atribuiu-se alguma responsabilidade à falta de estabelecimento de critérios por 

parte da IN62, que hoje não condiciona o uso do leite que não atende os padrões e 

pode desta forma estar prejudicando o índice de qualidade do leite. 

A falta de matéria-prima no campo também está associada a problemas de 

qualidade, pois gerou muita competição e promoveu o oportunismo. O VT continua 

sendo um polo industrial e a produção de boa parte do leite vem do norte do RS. Este 

ambiente de competição por matéria-prima direcionou o setor a competir por 

quantidade deixando em segundo plano a qualidade do produto. 

Como alternativas para melhorar a qualidade do leite os respondentes 

sugeriram a adoção de incentivos mediante pagamento por qualidade, fiscalização 

constante e aproximação entre agroindústrias e produtores para o fornecimento de 

assistência técnica e fomento no campo. Registrou-se uma sugestão de identificação 

dos focos de problema de qualidade para a aplicação de ação corretiva direcionada, 

ou seja, para os produtores que apresentam baixo índice de qualidade deve-se aplicar 

ação corretiva específica.  

Alguns atores que declararam perceber os benefícios de ações realizadas em 

conjunto. A cooperação permite obtenção de desempenho superior ao alcançado 

individualmente. Ainda relacionado a este quesito os respondentes foram inquiridos 

sobre a forma de monitoramento/medição da qualidade identificada como viável para 

a avaliação da qualidade do leite. As respostas foram codificadas e os códigos 

identificados estão apresentados na Figura 14.  

 

Figura 14 - Monitoramento da qualidade do leite 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

As respostas indicaram CCS e CPP como forma viável de mensuração da 

qualidade e destacaram a necessidade de monitoramento periódico. Houveram 

comentários com objetivo de justificar a adoção destes índices tais como, a qualidade 

do leite melhora rendimento industrial e tempo de prateleira dos alimentos e a 
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exportação de lácteos requer majoração da qualidade e elevação do teor de sólidos 

no leite. 

O próximo quesito apresentado aos representantes de Órgãos de Governo e 

Unidades de Pesquisa a Extensão, abordou a participação em ações de promoção da 

qualidade do leite produzido no VT. As respostas foram codificadas e os códigos 

identificados estão apresentados na Figura 15 na forma de uma nuvem de expressões. 

 

Figura 15 – Ações de promoção da qualidade promovidas por governo e UPEs 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As principais ações realizadas pelos respondentes para promover a qualidade 

do leite estão relacionadas a capacitação e educação do público. Os atores realizam 

e participam de fóruns, treinamentos, dias de campo, projetos de pesquisa, reuniões 

de sindicatos e demais grupos que atuam em conjunto para promover a qualidade do 

leite no campo. Muitas das ações em prol da qualidade possuem caráter de 

assistência técnica e são realizadas individualmente nas propriedades rurais.  

Também foi mencionado que se pode melhorar a qualidade, mediante 

promoção da educação, como que um avanço da assistência técnica para uma 

capacitação, onde os atores se tornem independentes ao final do processo. Como 

destaque deste raciocínio, um ator salientou a viabilidade de desenvolvimento da 

educação junto a população rural, pois é composta por apenas 15% da população do 

VT. 

Outras ações para a promoção da qualidade do leite estão relacionadas a 

fiscalização e a promoção do controle de qualidade, mediante análises de CCS e CPP. 
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Estas ações contribuem na identificação dos focos de não conformidade e proposição 

de ações corretivas focadas. 

A cooperação também foi considerada relevante na promoção da qualidade. 

Houveram citações de cooperação entre UPE e agroindústrias e entre agroindústrias, 

para capacitação dos produtores, de cooperação entre órgãos de governo para 

harmonização dos procedimentos da fiscalização nas esferas federal, estadual e 

municipal de inspeção de produção de alimentos, de cooperação entre governo e 

agroindústrias para desenvolvimento da qualidade do leite e de cooperação entre 

UPEs no desenvolvimento de ações de extensão e conscientização dos atores da 

importância de melhorar a qualidade do leite. 

Os respondentes apresentaram algumas sugestões para promoção da 

qualidade do leite como pagamento por qualidade e ou a penalização pecuniária por 

baixa qualidade e a adoção de tecnologias, tais como: melhorias em estrutura, 

instalações e equipamentos de produção, melhoramento genético e adoção de 

nutrição animal balanceada. 

Ainda pertencendo ao quesito ações para a qualidade, indagou-se quais ações 

poderiam ser desenvolvidas para promover a qualidade do leite cru. As respostas 

foram codificadas e os códigos identificados estão apresentados na Figura 16.  

 

Figura 16 - Ações para desenvolver a qualidade - governo e UPE 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As ações que mais se destacaram estão relacionadas a promoção de 

capacitação e educação dos atores, difusão das boas práticas de fazenda, ampliação 
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da assistência técnica e promoção do controle leiteiro. Sobre este aspecto houveram 

dois comentários que merecem destaque: há dificuldade de capacitar todos os 

produtores devido ao grande número de pessoas e sugeriu-se a realização de projetos 

de pesquisa para aprofundar os conhecimentos nessa área. Estas se justificam, pois, 

há heterogeneidade entre indústrias e entre produtores e o aumento do rigor da 

legislação traz a possibilidade de incorrer em um grave problema social, devido a 

exclusão de pequenos produtores da cadeia produtiva. 

A cooperação surgiu como alternativa para a superação de muitas barreiras. A 

cooperação entre órgãos de governo pode aumentar o controle sobre os índices de 

qualidade. Cooperação entre produtores permite desenvolver know how sobre 

processos que levem a qualidade do leite e a cooperação entre UPEs permite 

disponibilizar um diagnóstico da qualidade do leite para divulgação dos resultados e 

sugerir ações corretivas, promover conscientização entre produtores e motivação para 

melhorar qualidade. 

O próximo quesito apresentado aos representantes de Órgãos de Governo e 

Unidades de Pesquisa a Extensão abordou o estabelecimento de ações de 

cooperação entre os atores do APL. As respostas foram codificadas e os códigos 

identificados estão apresentados na Figura 17. 

 

Figura 17 – Ações de cooperação estabelecidas por órgãos de governo e UPEs 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os respondentes indicaram diversas ações que ocorrem em cooperação entre 

atores. Entre UPEs ocorre troca de informação, desenvolvimento de projetos de 

pesquisa para desenvolvimento e difusão de tecnologias e participação em 

capacitações e atividades de extensão para promover a qualidade do leite. Entre 

governo, UPE e Agroindústrias foram mencionadas ações de desenvolvimento de 

programas de qualidade do leite, fornecimento de assistência técnica, 
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desenvolvimento e registro do queijo colonial gaúcho, desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de programas de combate à fraude. As ações entre UPE e produtores 

abrangem o fornecimento de assistência técnica. 

Em adição a este quesito indagou-se sobre a cooperação com produtores rurais. 

As respostas indicaram o fornecimento de capacitação, assistência técnica e 

informações relativas a legislações e outros aspectos da cadeia produtiva e a 

realização de projetos de pesquisa envolvendo produtores rurais. 

O último quesito apresentado aos representantes de Órgãos de Governo e 

Unidades de Pesquisa e Extensão abordou a comunicação dos requisitos técnicos da 

qualidade do leite. As respostas foram codificadas e os códigos identificados estão 

apresentados na Figura 18. 

 

Figura 18 – Comunicação dos requisitos da qualidade por governo e UPEs 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

As respostas indicam a presença de muitos vetores de comunicação dos 

requisitos da qualidade. Há comunicação oficial e verbal frequente entre órgãos de 

governo e indústrias, para isto, o governo utiliza sua capilaridade entre unidades – 

coordenação na capital do RS, escritórios regionais – unidades nos municípios. As 

unidades municipais são pontos de contato com produtores e permitem a difusão de 

requisitos da qualidade aos produtores que recorrem ao atendimento nestes 

estabelecimentos. 

A difusão de legislações pela internet permite o conhecimento dos requisitos 

da qualidade. O conhecimento das legislações e requisitos da qualidade é 

considerado de obrigação das indústrias que devem manter um responsável técnico 

em seu quadro de funcionários, bem como ficam incumbidas de comunicar os 

requisitos e índices da qualidade aos produtores. 
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UPES buscam repassar informações aos produtores em atividades de 

educação (cursos e treinamentos), assistência técnica e projetos de pesquisa e 

extensão. 

Relativo ao conteúdo da informação, um respondente mencionou que o 

conceito de qualidade evoluiu nos últimos anos, que a qualidade era mensurada pela 

acidez e densidade relativa e hoje, foram adicionadas estas novas medições (CCS e 

CPP). Há expectativa que os resultados expedidos periodicamente e informados aos 

produtores promovam reflexos na rotina da propriedade para melhora ou manutenção 

dos índices de qualidade. 

Para permitir a melhor compreensão dos resultados apresentados nesta seção 

da pesquisa, o Quadro 12 apresenta a síntese da análise qualitativa. 
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Quadro 12 - Síntese dos resultados da etapa qualitativa 

Categoria Agroindústrias Governo e UPE Ações / Dimensões 

Qualidade 

Qualidade do leite é adequada e ou melhorou nos últimos 
anos. 
Controle de qualidade mediante ensaios de CCS, CPP e 
outros. 
Qualidade também abrange sanidade animal, teor de sólidos 
e honestidade dos atores. 
Estratégias: Adotar metas e objetivos para qualidade, 
benchmark e programas de incentivo a qualidade. 

Qualidade do leite melhorou nos últimos anos 
Divisão de opiniões: Governo precisa melhorar, UPES 
50% boa, 50% precisa melhorar. 
Falta cobrança IN62. Precisa monitorar CCS e CPP e 
identificar focos de problema. 
Conceito de qualidade evoluiu nos últimos anos: a 
qualidade era mensurada pela acidez e densidade 
relativa e hoje foram adicionados CCS e CPP. 
Adoção de incentivos mediante pagamento por 
qualidade, fiscalização constante e aproximação entre 
agroindústrias e produtores para o fornecimento de 
assistência técnica e fomento no campo. 

Qualidade do leite melhorou nos últimos anos. 
Opiniões divergem entre qualidade adequada 
e inadequada. 
Medição de qualidade não é uniforme.  
Conceito de qualidade evoluiu nos últimos 
anos: a qualidade era mensurada pela acidez 
e densidade e hoje foram adicionados CCS e 
CPP. 
Adoção de estratégias: incentivos para 
qualidade. 
 

Inovação e 
Difusão 
Tecnológica 

Fornecer assistência técnica, palestras e dias de campo para 
promover qualidade. 
Melhorar instalações e equipamentos de produção e 
transporte do leite. 
Difundir boas práticas de fazenda. 
Assistência técnica precisa ser repetida. Sugestão de um 
novo modelo educativo. 
Ciclo vicioso da baixa tecnificação no campo. 

Baixa tecnificação e pouca assistência técnica 
prejudicam qualidade. 
Ampliar assistência técnica e evoluir no modelo para 
educação dos atores. 
Difusão das boas práticas de fazenda e do controle 
leiteiro. 
 

Promover assistência técnica e boas práticas 
de fazenda. 
Assistência técnica deve evoluir para modelo 
educativo. 
Ciclo vicioso da baixa tecnificação no campo. 

Cooperação 

Ações conjuntas para promover assistência técnica, troca 
informações, compra conjunta, comodato de equipamentos, 
harmonização de critérios de qualidade de matéria-prima, 
comercialização do leite excedente. 
Associativismo para busca de soluções/benefícios em 
conjunto. 
Oportunismo “prejudica” cooperação.  

Harmonizar procedimentos de fiscalização da produção 
de alimentos nas esferas federal, estadual e municipal.  
Desenvolver know how sobre processos que melhorem 

a qualidade do leite. 
Promover assistência técnica e projetos de pesquisa. 
Conscientização dos atores da importância de melhorar 
a qualidade do leite. 

Cooperar para promover assistência técnica. 
 

Comunicação 

Aproximação entre indústria e produtor eliminaram 
intermediários. Comunicação dos requisitos da qualidade 
verbal e por escrito. 
Atores convivem na mesma região e a proximidade permite 
relacionamento social e comercial justaposto. 
Conscientizar produtor sobre a importância higiênico-
sanitária do leite. 
Utilizar ferramentas web de comunicação. 

Capilaridade dos órgãos de governo permite 
comunicação. 
Conhecer legislação é obrigação das empresas. 
Assistência técnica, capacitação, palestras, dias de 
campo e projetos de pesquisa e extensão são 
momentos de trocas. 

Atores tem informação adequada para 
produzir leite de qualidade. 
Intensificação da comunicação favorece a 
promoção da qualidade. 
Promover conscientização e educação dos 
atores em atividades de assistência técnica, 
capacitação, palestras, dias de campo. Adotar 
novas tecnologias. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Avaliando o conjunto dos resultados da análise qualitativa, pode-se perceber 

que as quatro categorias de análise propostas no modelo de análise (Figura 5) se 

mantiveram nos resultados analisados. Alguns resultados registrados influenciam a 

qualidade do leite e pertencem a outra categoria analítica. Relatos que descrevem a 

influência do oportunismo de alguns atores, que aproveitam a escassez de matéria-

prima para efetuar fraudes aumentando o volume de leite comercializado poderiam 

ser destacados em uma categoria específica. 

Pode-se dizer que a falta de matéria-prima dificulta a melhoria da qualidade 

através do oportunismo (fraudes) e competição por produtores (fonte de 

abastecimento). A competição e o oportunismo minam as bases da boa comunicação 

e cooperação. Atores consomem recursos competindo e elidindo fraudes ao invés de 

focar na melhoria da qualidade no campo. 

 

5.3 Análise quantitativa 

O primeiro grupo de questões do survey aplicado a produtores rurais visava 

caracterizar as unidades de produção e o sistema de ordenha e armazenamento do 

leite utilizado como forma de determinar as tecnologias empregadas. A Tabela 05 

apresenta os resultados dos quesitos quantidade de animais e produção diária de leite. 

Adicionou-se a produtividade média calculada a partir do quociente da produção diária 

pelo número de animais. 

 

Tabela 05 - Quantidade de animais e produção diária de leite nas 

propriedades entrevistadas 

  Média Mediana Moda Desvio padrão Mínimo Máximo 

Animais em Lactação 25,5 17,0 10,0 26,8 3,0 300,0 

Litros ao dia 582,2 290,0 250,0 747,3 20,0 7000,0 

Produtividade animal/dia 19,2 19,0 15,0 7,1 2,9 44,3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados encontrados apresentam elevada variação, pois em ambos os 

casos o desvio padrão superou a média aritmética. Optou-se então por apresentar 

dados de mediana e moda seguidos dos valores mínimos e máximos informados pelos 

respondentes. 

A mediana informa o valor central do conjunto de respostas computadas. 

Também pode-se dizer que metade das respostas numéricas são de valor inferior a 
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mediana e outra metade superior. Pode-se afirmar que há concentração de 

propriedades com menor número de animais e menor produção diária, pois a mediana 

é inferior à média (17 animais para média de 25 e 290 litros para média de 582). O 

Gráfico 02 ilustra esta situação. 

Os dados de produtividade / animal ao dia apresentam desvio padrão de 7,1, 

demostrando haver elevada variação na produtividade dos animais das propriedades 

entrevistadas. Esta variação pode ser visualizada comparando-se os valores máximo 

e mínimo registrados na Tabela 03  

 

Gráfico 02 – Produção diária de leite nas propriedades rurais 

                   Fonte: resultados da pesquisa 

 

Os resultados expressos nos gráficos 03 e 04 expressam elevado índice de 

utilização de tecnologias, de mecanização de ordenha e conservação do leite nas 

propriedades rurais. As tecnologias contribuem com a qualidade do leite, melhorando 

as condições de conservação e diminuindo contato do ordenhador com o leite que é 

considerado um dos pontos críticos de higiene de processo. 
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Gráfico 03 – Sistema de ordenha utilizado nas propriedades rurais 

 

 

 

 

 

        

 

 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

Gráfico 04 – Sistema de armazenamento utilizado nas propriedades 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fonte: dados da pesquisa 

  

O próximo quesito abordava a avaliação que o produtor possuía sobre a 

qualidade do leite produzido em sua propriedade. Não havia comparação com 

qualquer padrão de qualidade, pois a pretensão era de se obter uma mensuração 

subjetiva da qualidade. Considerando os valores da média (8,7) e o desvio padrão 

baixo (0,97) em escala de um a dez, sendo que os produtores possuem uma visão 

otimista sobre a qualidade do leite. A Tabela 06 apresenta os resultados. 

 

Tabela 06 – Avaliação da qualidade de leite pelos produtores rurais 

 Média Mediana Moda Desvio padrão Mínimo Máximo 

Qualidade do Leite 8,7 9 8 0,97 5 10 

Fonte: dados da pesquisa 
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Os resultados expressos no Gráfico 05 indicam elevada participação dos 

produtores em treinamentos técnicos voltados a produção de leite. Os treinamentos 

sobre manejo do rebanho, qualidade do leite e técnicas de ordenha servem de base 

para a difusão de conhecimentos e tecnologias de processos que permitem promover 

a qualidade do leite na sua origem, na produção rural. 

 

Gráfico 05 – Participação em treinamentos 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos 263 respondentes, 243 produtores declararam ter atendimento de médico- 

veterinário. A frequência destes atendimentos também foi questionada e os resultados 

estão expressos no Gráfico 06. A modalidade de atendimento de maior frequência de 

respostas foi o atendimento por chamado, quando o médico-veterinário é chamado 

para atendimento de demandas específicas. 

 

Gráfico 06 – Frequência de atendimento de médico-veterinário 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: dados da pesquisa 
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O elevado índice de produtores que possuem atendimento de médico-

veterinário contribui com a difusão tecnológica dos processos adequados à obtenção 

de leite de qualidade. Considerando o elevado índice de propriedades com 

atendimento por chamado, existe margem para o avanço de atendimento com 

frequências definidas, por meio do qual o profissional poderá contribuir mais com a 

sanidade do rebanho, controle reprodutivo, melhoramento genético, nutrição animal e 

a difusão das boas práticas de fazenda. 

Sobre o quesito que abordava assistência técnica, 67% dos produtores 

declararam possuir atendimento de assistência técnica nas propriedades rurais. A 

frequência dos atendimentos também foi questionada e está expressa no Gráfico 07. 

Considerando que a terça parte dos respondentes declarou não possuir atendimento 

de assistência técnica nas propriedades, há margem para o desenvolvimento deste 

serviço que pode contribuir com a difusão das boas práticas de fazenda e demais 

aspectos técnicos que levem a obtenção de leite de qualidade no campo. 

 

Gráfico 07 – Frequência de atendimento de assistência técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                 Fonte: dados da pesquisa 

 

A frequência de atendimento expressa no Gráfico 07, permite identificar que 

47,7 % das propriedades recebem atendimento com periodicidade mensal ou de maior 

frequência. Frequências elevadas de assistência técnica contribuem com a 

comunicação e difusão tecnológica que promovem a qualidade do leite. 

Em relação a possibilidade de cooperação, os produtores foram questionados 

se participam de associações, cooperativas, grupos de trabalho com reuniões 

periódicas, ou demais atividades de cunho cooperativo, cujo foco seja a qualidade do 



110 

leite. Dos 263 respondentes 58,6% informaram não participar destas atividades de 

cunho cooperativo. A cooperação entre atores é base de sustentação para a difusão 

tecnológica e desta forma contribui com a obtenção de leite de qualidade. Os 

resultados permitem inferir que há boa margem para o avanço da cooperação entre 

produtores rurais e demais atores deste arranjo produtivo. A cooperação é sustentada 

pela comunicação que será pela análise de redes sociais. 

O bloco final de questões aborda a categoria de análise inovação. A inovação 

é um dos elementos que sustenta a melhoria da qualidade do leite. Através dela são 

introduzidas no APL novas tecnologias de processo, que permitem melhorar a 

qualidade do leite produzido.   

Os produtores foram inquiridos se possuíam planos para melhorar a qualidade 

do leite produzido, em caso positivo, quais ações pretendiam implementar. Dos 263 

produtores entrevistados, apenas 25% informaram não possuir planos para melhorar 

a qualidade do leite. Aos que responderam afirmativamente, perguntou-se quais 

ações possuem pretensão de implantar. Destes, 70% declararam quais ações 

possuem para melhorar a qualidade do leite. Como a questão permitia respostas do 

tipo aberta, foi empregada a análise de conteúdo. Os códigos resultantes foram 

associados às categorias de análise e estão apresentados no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Ações para melhorar a qualidade do leite 

            

                                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Fonte: dados da pesquisa 

 

As respostas expressam a intenção dos produtores em melhorar seus índices 

de CCS, a partir do controle da mastite, efetuar melhorias na estrutura, nos 

equipamentos e instalações utilizados na produção de leite e implantar programas de 

melhoramento genético como estratégias para obter um produto de melhor qualidade. 

Categorias Códigos Citações

Melhorar índices de CCS – controlar mastite 10

Controlar CCS e CPP 5

Programa de qualidade do leite 4

Programa de sanidade animal 1

Melhorar estrutura, equipamentos e instalações 71

Melhoramento genético 31

Nutrição animal 8

Melhorar manejo do rebanho 4

Capacitação técnica 3

Manejo de ordenha 2

Implantar BPF 1

Aumentar produção 12

Aumentar produtividade 5

Dedicar-se exclusivamente a produção de leite 1
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Constatou-se a intenção de aumentar a produção de leite na propriedade. Algumas 

estratégias citadas possuem dupla finalidade, melhoram a qualidade do leite e 

permitem aumentar a produção. 

As duas últimas perguntas deste bloco questionavam quais as dificuldades 

encontradas para adoção de novas técnicas para melhorar a qualidade do leite e quais 

recursos que hoje existem contribuem para a melhoria da qualidade. Houve 192 

citações expressando as dificuldades para adoção de técnicas que majorem a 

qualidade e outras 211 expressando os recursos que hoje existem e permitem 

produzir com qualidade. As respostas foram codificadas e estão apresentadas nos 

quadros 14 e 15. 

 

Quadro 14 – Dificuldades para melhorar a qualidade do leite 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: dados da pesquisa 
 

As principais dificuldades estão relacionadas à insuficiência de assistência 

técnica, dificuldades na adaptação às novas tecnologias e a fatores financeiros como 

o custo elevado das tecnologias ou o custo elevado de produção que somado ao baixo 

preço do leite ao produtor, reduzem a margem econômica da atividade provocando 

Categorias Códigos Frequência

Aumento de exigências 3

Dificuldade em controlar CBT 1

Sanidade animal 1

Exigência elevada de empresas e IN 62 1

Custo elevado das tecnologias 37

Incerteza para realizar investimentos (risco elevado e ROI demorado) 33

Adaptação a mudanças e tecnologias 24

Falta assistência técnica 13

Falta fornecedor adequado de genética (renovação do rebanho – inseminação) 8

Dificuldade em controlar mastite 8

Nutrição animal 2

Falta estrutura – equipamentos e instalações 1

Padronização de processos 1

Falta capacitação técnica 1

Custo elevado de renovação do rebanho 1

C
oo
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ra
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Falta apoio do poder público 10

Fontes de informação 4

Falta internet no campo 1

Custo de produção elevado 24

Falta mão de obra 28

Pouca margem econômica 16

Baixa remuneração pelo leite 13

Custo de financiamento elevado 10

Restrição financeira 9

Falta fontes de financiamento 8

Burocracia dificulta financiamentos 8

Comprometimento financeiro de empréstimos anteriores 1

Risco de inadimplência 1

Área de terras ruim/pequena 7

Idade avançada 3

Questiona critérios de pagamento por qualidade 3

Baixa escolaridade 2

Estradas mal conservadas 2

Sucessão familiar 2

Energia elétrica trifásica 1

Distância elevada entre propriedade e sede da cooperativa 1

Impacto fraudes leite 1

Rebanho pequeno 1

O jovem no campo não recebe apoio adequado para investir 1
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incerteza e elevando o risco da atividade econômica. Também recebeu destaque a 

falta de mão de obra para contratação como elemento que promove dificuldades a 

adoção de novas técnicas. 

 
Quadro 15 – Recursos para melhorar a qualidade do leite 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fonte: dados da pesquisa 

 

Segundo a opinião dos produtores, os principais recursos que contribuem para 

a melhoria da qualidade do leite são: as tecnologias disponíveis na forma de 

processos de manejo, nutrição e higiene e equipamentos modernos, a disponibilidade 

de assistência técnica e produtos agropecuários, as fontes de informação e de 

financiamento bancário para a aquisição destas tecnologias. O preço do leite em 

patamar adequado também foi reconhecido como um recurso que proporciona a 

melhoria dos processos e da qualidade do leite, pois estimula os produtores a 

melhorar. 

 

5.3.1 Comparação entre grupos de produtores  

Após a realização das entrevistas, solicitou-se ao laboratório de Qualidade do 

Leite da Univates o fornecimento dos resultados de CCS e CPP dos entrevistados 

para permitir a formação de dois grupos de produtores. Um grupo composto por 

aqueles, cuja média aritmética dos resultados do período abril de 2015 a março de 

Categorias Códigos Frequência

Pagamento por qualidade 9

Mercado exige qualidade 2

Cobrança IN62 – estímulo para melhorar 1

Registro de animais Gadolando 1

Tecnologias 57

Processos de manejo, nutrição, higiene modernos 47

Equipamentos modernos 38

Assistência técnica 26

Produtos agropecuários 26

Genética animal 9

Controle leiteiro 4

Boa nutrição animal 7

Cursos e capacitação técnica 7

Conhecimento 1

Fornecedores especializados 1

Apoio agroindústria 5

Apoio do governo 2

Cooperação entre vizinhos / produtores 2

Programa PISA Sebrae 1

Fontes de informação 31

Análises de laboratório – informação 14

Reconhecimento pelo esforço e desempenho 1

Fontes de financiamento 34

Preço do leite 23

Motivação pela profissão 1

Certeza de receber o pagamento do leite 1

Fiscalização contra fraudes 1
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2016 atende aos parâmetros da IN 62 e outro grupo composto pelos demais atores, 

ou seja, aqueles que não atendem aos padrões de qualidade do leite definidos pela 

IN62. 

Dos 263 entrevistados, foi possível obter resultados de 209 produtores. Os 54 

produtores, cujos resultados não puderam ser identificados, foram excluídos desta 

análise. O grupo A, que atende a IN62, é composto por 16% entrevistados e o grupo 

B é composto por 84% dos entrevistados. O grupo A possui menor número de 

produtores, pois foi considerado concomitantemente os parâmetros de CCS e CPP na 

classificação dos resultados, ou seja, somente participam do grupo A aqueles 

produtores que atenderam em média os resultados de CCS e CPP. 

 

Tabela 07 – Comparativo entre grupos A e B de número de animais, 

produção diária e produtividade por animal 

 Animais em Lactação Litros ao dia Produtividade animal/dia 

 Cluster A Cluster B Cluster A Cluster B Cluster A Cluster B 

Média 37,7 23,2 962,2 497,4 23,7 17,7 

Mediana 29,0 15,0 680,0 250,0 24,2 17,1 

Moda 15,0 12,0 250,0 200,0 20,0 15,0 

Desvio padrão 24,4 28,5 768,4 753,5 5,2 6,9 

Mínimo 13,0 3,0 170,0 20,0 13,1 2,9 

Máximo 114,0 300,0 3200,0 7000,0 33,3 44,3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Comparando os resultados apresentados na Tabela 07, pode-se concluir que 

as propriedades do grupo A possuem mais animais em lactação e produzem maior 

volume diário de leite. Observando os resultados relativos a produtividade, percebe-

se que a produtividade do grupo A é superior a do grupo B, permitindo concluir que 

há interferência na qualidade pela adoção de maior tecnificação na produção. O 

desvio padrão de ambos é semelhante e elevado, considerando-se as variáveis em 

análise, comprovando que a heterogeneidade dos sistemas de produção existe nos 

dois grupos. 

Os próximos quesitos comparados foram adoção de sistemas de ordenha e 

armazenamento. A Tabela 08 apresenta o comparativo dos resultados destes quesitos 

para os grupos A e B. 
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Tabela 08 – Sistemas de ordenha e armazenamento 

  Frequência Relativa 

  Grupo A (%) Grupo B (%) 

Ordenha Manual 0,0 0,6 

Ordenha Mecanizada Balde ao Pé 11,8 53,1 

Ordenha Mecanizada Canalizada 88,2 46,3 

Total 100,0 100,0 

Armazenamento por Imersão de Taros 0,0 6,9 

Armazenamento em Tanque de Expansão Direta 88,2 92,0 

Armazenamento em Trocador de Calor a Placas + Tanque de Expansão 11,8 1,1 

Total 100,0 100,0 

      Fonte: dados da pesquisa 

 

Comparando-se o sistema de ordenha utilizado, percebe-se que no grupo A há 

predominância do uso de ordenhadeira canalizada e no grupo B há um equilíbrio entre 

o uso de ordenhadeira mecanizada, do tipo balde ao pé e canalizada. No grupo B há 

resquícios da adoção de ordenha manual.  

O armazenamento do leite em tanque de expansão direta é predominante nos 

dois grupos, porém no grupo A, percebe-se que a adoção de sistemas de 

armazenamento do leite composto por trocador de calor a placas e tanque de 

expansão é significativa, no grupo B, há percentual significativo de adoção de 

refrigeradores de leite por imersão de taros. Este quadro denota que o grupo A adota 

tecnologias mais atuais, portanto possui maior tecnificação em seus processos 

promovendo a qualidade do leite. Por outro lado, a adoção de equipamentos 

modernos de ordenha e armazenamento por si só, não garante o atendimento dos 

requisitos de qualidade previstos na IN 62. Avaliou-se então a opinião que os 

produtores de cada grupo possuem sobre a qualidade do leite produzido em sua 

propriedade, em uma escala de zero a dez. A Tabela 09 apresenta os resultados desta 

comparação. 

 

Tabela 09 – Opinião sobre a qualidade do leite nos grupos A e B 

Qualidade do Leite Grupo A Grupo B 

Média 9,0 8,7 

Mediana 9,0 9,0 

Moda 10,0 8,0 

Desvio padrão 0,9 1,0 

Mínimo 7,0 5,0 

Máximo 10,0 10,0 

         Fonte: dados da pesquisa 
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O grupo A apresentou resultados das opiniões superiores em relação ao grupo 

B, quando comparados a média e a moda. O desvio padrão do grupo A é inferior ao 

B e a variação entre resultados mínimo e máximo denotam que o grupo A possui 

resultados mais homogêneos. Apesar desta mensuração ter caráter subjetivo 

(perguntou-se apenas a opinião, e não uma avaliação do leite perante padrões de 

qualidade), ela reflete a qualidade objetiva expressa por comparação com padrões de 

qualidade. 

Realizou-se o teste estatístico t student da variável opinião sobre a qualidade 

do leite, considerando que as duas amostras (grupos A e B) possuam variâncias 

diferentes. O resultado encontrado foi t = 0,0457, o que denota que as médias dos 

dois grupos são estatisticamente diferentes. 

Ao comparar o percentual de produtores que participaram nos três tipos de 

treinamento, percebe-se que o grupo A possuí maior participação que o B. A 

participação em treinamentos permite a difusão das tecnologias de processo que 

promovem a qualidade do leite, logo, os produtores do grupo A têm maior 

oportunidade de acesso a informação que permita melhorar a qualidade do leite. A 

Tabela 10 apresenta estes resultados. 

 

Tabela 10 – Participação em treinamentos 

  Manejo do Rebanho Técnicas de Ordenha Qualidade do Leite 

Grupo A 100,0% 85,3% 94,1% 

Grupo B 82,3% 76,6% 82,9% 

 Fonte: dados da pesquisa 

  

No tocante ao atendimento de médico-veterinário e assistência técnica, todos 

os produtores do grupo A recebem atendimento nas propriedades e 73,5% dos 

respondentes declararam receber outros tipos de assistência técnica. 

A Tabela 11 apresenta a frequência de atendimento de médico-veterinário e 

assistência técnica na propriedade. 
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Tabela 11 – Frequência relativa de atendimento de médico-veterinário e 

assistência técnica nas propriedades  

Frequência de 
atendimento 

Atendimento de médico-veterinário (%) Assistência técnica (%) 

Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 

Chamado 44,1                53,3 20,0 14,3 

Semanal 0,0                 0,6 0,0 2,7 

Quinzenal 8,8                4,4 16,0 2,7 

Mensal 41,2              29,7 20,0 45,4 

Bimestral 5,9               3,2 24,0 13,4 

Trimestral 0,0              6,3 16,0 13,4 

Quadrimestral 0,0             2,5 0,0 2,7 

Semestral                      -             - 4,0 5,4 

 100,0             100,0 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Ao comparar a frequência de atendimento técnico percebe-se que o grupo A 

demanda por atendimento de médico-veterinário com maior frequência (50% das 

respostas com atendimento mensal ou mais frequente). Utilizando o mesmo critério 

de frequência (mensal) para avaliar a assistência técnica, percebe-se que o grupo B 

tem preferência por assistência técnica. O índice de atendimento de médico-

veterinário por chamado acaba sendo a principal modalidade de atendimento destes 

profissionais. Considerando que o grupo A produz leite de melhor qualidade, pode-se 

concluir que o atendimento de médico-veterinário com maior frequência contribui para 

este resultado. 

Comparou-se então as respostas do quesito participação em associações, 

cooperativas, grupos de trabalho com reuniões periódicas, ou demais atividades de 

cunho cooperativo, cujo foco seja a qualidade do leite. 41,2% dos produtores do grupo 

A e 36,0% dos produtores do grupo B responderam afirmativamente. A participação 

em atividades de cooperação para promoção de qualidade do leite traz benefícios aos 

participantes, dentre eles a obtenção de um leite de melhor qualidade. 

Dos 34 produtores do grupo A, 62% responderam afirmativamente quando 

inquiridos se possuíam planos para melhorar a qualidade do leite produzido. Dos 175 

produtores do grupo B, 74% responderam afirmativamente. Aos produtores que 

responderam afirmativamente questionou-se quais ações pretendem implementar 

para melhorar a qualidade. As respostas foram analisadas segundo o método de 

Análise de Conteúdo e a frequência dos códigos dos grupos A e B, consta na Tabela 

12. 
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Tabela 12 – Ações para melhorar a qualidade 

Categorias Códigos 
Frequência Relativa (%) 

Grupo A Grupo B 
Q

u
a
lid

a
d
e

 
Melhorar índices de CCS – controlar mastite 13,3 4,2 

Programa de qualidade do leite - 2,1 

Programa de sanidade animal - 1,0 
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Melhorar estrutura, equipamentos e instalações       46,7       46,9 

Melhoramento genético       26,7       17,7 

Nutrição animal 6,7 4,2 

Melhorar manejo do rebanho 6,7 - 

Capacitação técnica - 2,1 

Manejo de ordenha - 4,2 

Implantar BPF - 1,0 

O
u
tr

o
s
 

Aumentar produção -       11,5 
Aumentar produtividade - 4,2 
Dedicar-se exclusivamente a produção de leite - 1,0 

 Total       100,0     100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Comparando a frequência de citações entre os grupos A e B, percebe-se que 

ambos possuem intenção de melhorar a estrutura, equipamentos e instalações 

utilizados na produção e implantar programas de melhoramento genético.  No grupo 

B, foram mencionadas como intenção o aumento da produção e produtividade que 

podem fomentar as citações relativas a melhoramentos em estrutura genética animal 

e nutrição animal citados anteriormente. 

O quesito seguinte abordava quais dificuldades os entrevistados encontram ao 

adotar novas técnicas para melhorar a qualidade do leite. Após a análise de conteúdo 

das respostas, foram separadas as citações correspondentes aos grupos A e B. A 

Tabela 13 apresenta estes dados. 

Comparando as respostas dos grupos A e B é possível concluir fatores 

econômicos como custo elevado das tecnologias e custo elevado de produção, além 

de incerteza em realizar investimentos sob risco de não obter o retorno econômico 

esperado e falta de disponibilidade de mão de obra no campo, preocupam os 

produtores de ambos grupos.  A falta de apoio do poder público é uma dificuldade que 

recebeu maior destaque pelo grupo A (22,2%). 
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Tabela 13 – Dificuldades para adoção de novas técnicas 

Categorias Códigos 
Frequência relativa 

Grupo A Grupo B 
Q

u
a

li
d

a
d

e
 

Aumento de exigências - 2,1 

Sanidade animal - 0,5 

In
o
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Custo elevado das tecnologias                14,8     11,2 

Incerteza para realizar investimentos (risco elevado e ROI 
demorado) 

               11,1     13,3 

Adaptação a mudanças e tecnologias 3,7 6,9 

Falta assistência técnica 3,7 3,2 

Falta fornecedor adequado de genética (renovação do 
rebanho – inseminação) 

3,7 2,1 

Dificuldade em controlar mastite - 3,2 

Nutrição animal - 1,1 

Falta capacitação técnica 3,7 0,5 

Custo elevado de renovação do rebanho - 0,5 

C
o

o
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Falta apoio do poder público 22,2 2,1 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

Fontes de informação 3,7 2,7 

O
u
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Falta mão de obra               11,1     10,1 

Custo de produção elevado 7,4     11,7 

Pouca margem econômica 3,7 4,3 

Baixa remuneração pelo leite - 6,4 

Custo de financiamento elevado - 1,1 

Restrição financeira - 4,3 

Falta fontes de financiamento 3,7 3,2 

Burocracia dificulta financiamentos - 2,1 

Comprometimento financeiro de empréstimos anteriores 3,7 0,5 

Área de terras ruim/pequena 3,7 2,7 

Questiona critérios de pagamento por qualidade - - 

Baixa escolaridade - 0,5 

Estradas mal conservadas - 0,5 

Sucessão familiar - 1,6 

Impacto fraudes leite - 0,5 

Rebanho pequeno - 1,1 

 Total   100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O último quesito a ser comparado entre os grupos A e B é o que aborda os 

recursos existentes que contribuem para a melhoria da qualidade do leite. As 

respostas codificadas dos grupos A e B apresentam-se na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Recursos para melhorar a qualidade do leite 

Categorias Códigos 
Frequência relativa 

Grupo A Grupo B 
Q

u
a

li
d

a
d

e
 

Pagamento por qualidade 4,3 2,4 

Mercado exige qualidade - 1,4 

Cobrança IN62 – estímulo para melhorar - 0,5 

In
o

v
a

ç
ã

o
 e

 D
if

u
s

ã
o

 T
e

c
n

o
ló

g
ic

a
 

Tecnologias             26,1            19,6 

Processos de manejo, nutrição, higiene modernos             17,4            14,8 

Assistência técnica 8,7 8,1 

Produtos agropecuários - 9,1 

Genética animal - 3,3 

Controle leiteiro 2,2 0,0 

Boa nutrição animal 2,2 4,8 

Cursos e capacitação técnica - 2,4 

Conhecimento - 0,5 

C
o

o
p

e
ra

ç
ã
o

 

Apoio agroindústria - 0,5 

Apoio do governo - 1,0 

Cooperação entre vizinhos / produtores - 1,0 

Programa PISA Sebrae - 0,5 

C
o

m
u

n
ic

a

ç
ã

o
 

Fontes de informação 6,5            11,5 

Análises de laboratório – informação 4,3 1,4 

Reconhecimento pelo esforço e desempenho - 0,5 

O
u

tr
o

s
 

Fontes de financiamento             21,7 7,2 

Preço do leite 6,5 8,1 

Motivação pela profissão - 0,5 

Certeza de receber o pagamento do leite - 0,5 

Fiscalização contra fraudes - 0,5 

Total           100,0         100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Comparando as respostas dos grupos, a adoção de tecnologias, processo de 

manejo, nutrição e higiene modernos e acesso a fontes de financiamento são os 

recursos que mais contribuem com a melhora da qualidade do leite. O grupo A possui 

maior frequência de citações destes recursos quando comparados com o grupo B, o 

que permite concluir que estes fatores contribuem com a produção de leite com maior 

qualidade. 

Considerando a distribuição de frequências dos três quesitos 

supramencionados (ações, dificuldades e recursos para a qualidade), a adoção de 

tecnologias de processo é o fator que se destaca em ambos os grupos tal como nos 

quesitos ações e recursos para a qualidade. A disponibilidade de fontes de 

financiamento para o custeio de tecnologias recebe destaque como recurso que 
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promove a qualidade. Fatores econômicos ligados a custos e falta de mão de obra 

são os que se destacam no quesito qualidade. Comparando a distribuição de 

frequência entre os grupos percebe-se que o grupo A é o que adota mais tecnologias, 

promovendo então a qualidade do leite. 

 

5.4 Análise de redes sociais 

Na ocasião da realização das entrevistas com representantes de agroindústria, 

governo, unidades de pesquisa e extensão e survey com produtores rurais foram 

aplicados quesitos relativos a Análise de Redes Sociais. Estes quesitos abordavam a 

comunicação e cooperação entre os atores. 

5.4.1 Comunicação 

O quesito Comunicação foi abordado com Agroindústrias, Governo e UPEs 

solicitando que o respondente identificasse com qual ator do Arranjo Produtivo Leiteiro 

mantinha comunicação frequente. Aos produtores solicitou-se a identificação dos 

atores com quem busca informações para melhorar a produção e a qualidade do leite. 

A Figura 19 apresenta o sociograma dos atores entrevistados, abordando o quesito 

Comunicação. 

O sociograma apresenta uma rede ampla, com muitos nós (pontos) e elos de 

comunicação entre atores. Nas extremidades da imagem estão dispostos os atores 

com menos laços de comunicação e ao centro aqueles com maior número de laços. 

Os laços são representados por setas que indicam o vetor de comunicação. Quando 

o elo de ligação é recíproco, há setas na duas pontas da reta que liga os nós. 

Ao gerar o sociograma, constatou-se que seis produtores são nós sem laços 

com outros atores, portanto não constam na rede. Outros oito produtores compõem 

díades ou tríades sem conexão com a rede formada pela pesquisa e aparecem 

isolados na extremidade da Figura 19. 
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Figura 19 – Sociograma do quesito comunicação 

   Fonte: dados da pesquisa  
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Considerando que rede possui um grande volume de atores e conexões que 

dificulta a visualização dos atores com grande volume de laços (conectores), foi 

gerado um novo sociograma (Figura 20), o qual permite posicionar em destaque os 

atores com maior número de ligações, concentrando aqueles com menor número de 

ligações em um ponto.  

 

Figura 20 – Sociograma do quesito comunicação expondo os atores com maior 

número de ligações 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Para compreender melhor esta rede foram calculadas as principais métricas 

utilizadas na ARS. Os indicadores estruturais permitem conhecer as dimensões e 

características da rede, para melhor compreender o quesito sob análise. Como 

primeiro indicador foi calculada a densidade desta matriz, que é de 0,002, com desvio 

padrão de 0,0448, o que permite concluir que há baixa densidade, ou seja, o número 

de ligações entre atores é baixo, considerando o número total de ligações possíveis. 

O desvio padrão baixo reforça que este padrão é homogêneo nesta rede. 

Outro índice importante é a distância geodésica entre os atores, que calcula 

quantos nós de distância há entre eles. A distância geodésica média entre os atores 

é de 3,5 com desvio padrão de 1,0. Foram identificados 82 milhões de elos, o que 

indica que se trata de uma rede de grandes proporções. O Gráfico 08 apresenta a 

distribuição relativa da distância Geodésica. 
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    Gráfico 08 – Distância geodésica do quesito comunicação 

 

 

 

 

 

        

                   

 

            Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir destes dados da distância geodésica é possível identificar a coesão da 

rede que é de 0,05 (escala de 0 a 1). A coesão permite predizer se os atores possuem 

comportamentos semelhantes a partir de seus relacionamentos. Neste caso, uma 

coesão baixa permite concluir que os atores recebem informações de fontes diferentes 

e emitem para destinatários diferentes, logo a rede não é coesa neste aspecto. 

Outro índice importante para a comunicação em rede é a reciprocidade de laços. 

O cálculo é obtido a partir dos laços e nós recíprocos. Nesta rede foram identificados 

1050 laços e destes 172 são recíprocos, logo, o índice de reciprocidade de laços é de 

0,164. Também foram identificadas 964 díades (laços entre dois atores), e destas 86 

recíprocas, representando reciprocidade diádica de 0,089. A reciprocidade híbrida 

então foi de 0,0892. Laços recíprocos são aqueles onde há ligação nos dois sentidos. 

São consideradas ligações fortes entre os atores e permitem um bom fluxo de 

informações. 

As tríades também são elementos importantes no estudo das redes, pois 

permitem calcular a transitividade. Tríades com laços interligando os três atores são 

identificadas e comparadas ao número total de tríades que compõem a rede. Elas 

contribuem com o bom fluxo de informações, tal como as díades recíprocas, porém 

com maior número de atores envolvidos e maior impacto na comunicação. Foram 

identificados 376 milhões de possíveis trios nesta rede. Destes, 9.282 trios com duas 

“pernas”, dois laços de ligação e 52 formando triângulos completos. A transitividade 

da rede é de 0,56%. 

Por fim, calculou-se o coeficiente de clusterização, que indica o grau de coesão 

do relacionamento de um grupo. Ele é calculado dividindo o número de ligações 

existentes entre os atores pelo número máximo que poderia haver neste grupo. A 
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escala varia de zero a um, que indica o grau máximo de clusterização. Em redes o 

cluster é composto por atores que possuem um relacionamento mais intenso. 

Considerando o quesito comunicação este grupo atua como um difusor de 

informações e inovações na rede. O coeficiente de clusterização geral ficou em 0,14. 

Comparando os coeficientes de clusterização de cada ator com o número de pares 

percebeu-se, que apenas obtiveram maior índice aqueles atores com poucos pares 

possíveis (1 a 3 pares), confirmando o baixo índice de clusterização. 

Avançando na análise desta rede, foram calculados indicadores de posição dos 

atores dentro da rede. A centralidade indica a importância deste ator pelo número de 

laços que possui, quanto maior o número de laços maior o fluxo de informações que 

pode ser recíproco, de emissão ou recebimento. Atores que emitem informações 

podem influenciar o grupo de nós atingidos. Aquele que recebe informações pode ser 

considerado de interesse pelos demais nós, tanto é que o assediam. Ator que recebe 

e emite informações em grande fluxo é um conector, que influencia os demais nós, 

difundindo informação e tecnologias. 

A centralidade de grau (Freemann) permite identificar quais atores possuem 

maior grau de emissão ou recebimento dos laços. Estes atores são apresentados no 

Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Atores com maior centralidade de grau Freemann 

Classe de ator Emissor Recebimento 

Órgãos de Governo G1 e G2 - 

Unidades de Pesquisa e 
Extensão 

UPE1 e UPE5 UPE2 e UPE5 

Agroindústrias 
Ag1, Ag3, Ag6, Ag7, AG15 Ag6, Ag7, Ag8 

Ag16, AG18 e AG21 Ag16 e Ag21 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

A Figura 21 apresenta a rede ego composta a partir dos atores 

supramencionados. 
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Figura 21 – Sociograma a partir dos atores com maior centralidade de grau 

 Fonte: dados da pesquisa 
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É possível perceber que em torno dos atores mais influentes formam-se redes 

do tipo estrela. Nas redes em formato de estrela o ator central detém a informação e 

o poder. Por ele passam as informações para as extremidades, portanto a 

extremidade necessita do ator central para receber o fluxo de informações e para 

emitir comunicação aos demais participantes da rede. Para melhor compreender este 

efeito de concentração de poder relacional, basta comparar com uma rede circular, 

onde algum ator necessita receber ou emitir informação, se o indivíduo a sua direita 

bloqueia o fluxo, ele pode contar com o ator a sua esquerda para repassar a 

informação. Nas redes estrela o ator central é considerado importante porque ele atrai 

os atores das extremidades, ou estes sentem necessidade de manter a conexão com 

o indivíduo central por algum motivo, pode-se dizer que as extremidades “assediam” 

o ator central. O ator central pode tornar-se interessante por receber um intenso fluxo 

de informações de suas conexões, gerando um ciclo virtuoso, quanto mais conexões, 

mais informações recebe e mais interessante se torna para outros indivíduos que 

possam estabelecer novas conexões. 

Em sentido contrário, a estratégia da abertura estrutural denota que os 

indivíduos conectores demandam muitos recursos para manter conexões com um 

número elevado de atores, então se otimizam os recursos rompendo algumas ligações. 

A informação dos elos rompidos virá daqueles que com quem se mantém conexão 

sem prejuízo para a rede e para o ator central. A otimização das ligações permite 

manter elos mais fortes com alguns atores de interesse, logo, ter elos em excesso 

pode ser prejudicial para o ator central pelo desgaste excessivo de recursos. 

Outro fator relevante é a centralidade de aproximação que expressa a 

capacidade de um ator atingir outros através de conexões diretas ou por meio de 

indivíduos conectados a ele. Nesta rede não foi possível identificar ator que exerça o 

papel individualmente, pois os índices de cada indivíduo ficaram baixos. Para atingir 

toda a rede, seja para captar informação ou emitir, há necessidade de contar com a 

atuação de vários atores. 

Outro índice relevante é a centralidade de intermediação, que estima a 

capacidade de intermediação de informações nesta rede. Destacaram-se cinco atores  

(Ag6, Ag16, Ag21, UPE2 e UPE5) com maiores índices de intermediação, sendo eles 

três agroindústrias e duas unidades de pesquisa e extensão. A Figura 22 apresenta o 

sociograma composto, a partir destes atores.
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Figura 22 – Sociograma composto pelas conexões dos atores de maior centralidade de intermediação 

Fonte: dados da pesquisa
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Com o objetivo de identificar subestruturas significativas em redes amplas, a 

ARS utiliza a metodologia de identificação de cliques e n cliques. Um clique é um 

grupo com o número máximo de atores que têm todos os laços possíveis presentes 

entre si. O n clique considera a justaposição de atores que participam em diversos 

cliques. Foram simetrizados os elos de ligação para que constem apenas as relações 

recíprocas que dão base para a formação de cliques. Foram identificados 134 cliques.  

Considerando o volume elevado de cliques calcularam-se os n cliques para 

identificar atores que participam de diversos cliques (justapostos). Foram identificados 

372 n cliques e os atores que apresentam maior justaposição são: G1, G2, UPE2, 

UPE5, Ag3, Ag6, Ag8, Ag9 e Ag16. 

Para permitir melhor compreensão desta rede de comunicação os resultados 

das entrevistas foram separados em dois extratos. O primeiro contempla as respostas 

das entrevistas a agroindústrias, governo e UPEs. O segundo contempla os resultados 

da survey com os produtores rurais. 

A Figura 23 apresenta o sociograma da formado, a partir das respostas de 

agroindústrias, governo e UPEs para o quesito comunicação. É possível identificar os 

atores centrais (agroindústrias e unidades de pesquisa e extensão) e as redes em 

formato de estrela, geralmente compostas por produtores ligados as agroindústrias. A 

rede em si é conectada, não havendo grupos isolados. Ela possui formato e 

composição semelhante a rede apresentada na Figura 19, embora possua menos 

atores. 
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Figura 23 – Sociograma de comunicação formado a partir de respostas de agroindústrias, governo e UPEs 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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O quadro 17 apresenta as principais métricas da ARS relativas a esta rede. 

 

Quadro 17 – Métricas da ARS para a matriz comunicação composta de 

respostas de agroindústrias, governo e UPEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados do extrato são semelhantes aos resultados da matriz original. 

Índices de coesão, reciprocidade, transitividade, densidade e coeficiente de 

clusterização apresentam resultados baixos e atores que ocupam papel de 

centralidade e participação em grupos são os mesmos. A Distância Geodésica 

apresentou resultado inferior ao da matriz original, o que denota maior proximidade 

entre os atores. 

A partir dos dados oriundos de produtores também foi possível gerar o 

sociograma de comunicação apresentado na Figura 24. O sociograma apresenta 

estrutura semelhante ao apresentando na Figura 19, sem divisão dos atores em redes 

desconectadas e com os mesmos atores centrais. Na extremidade do sociograma é 

possível identificar díades e tríades de produtores desconectados da rede principal.  

Métricas da ARS Resultados

Distância Geodésica média = 2,8 nós com desvio padrão = 0,9

Coesão 0,009

Reciprocidade Híbrida 0,0493

Transitividade 0,085

Densidade 0,002 com desvio padrão de 0,039

Coeficiente de Clusterização 0,21

Agroindústrias (Ag6, Ag16 e Ag21) possuem maior centralidade com perfil  emissor.

Unidades de Pesquisa e Extensão (UPE2 e UPE5) são os que possuem maior 

centralidade de grau receptor

Centralidade de Proximidade não foi possível calcular

Cliques identificados 24 cliques

n cliques
identificados 44 n cliques. Atores que participam de vários cliques são: G1, G2, 

UPE2 e UPE5

Centralidade de Grau
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Figura 24 – Sociograma de comunicação formado a partir de respostas de produtores 

Fonte: dados da pesquisa
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O passo seguinte foi calcular as métricas de ARS, a partir das respostas dos 

produtores sobre o quesito comunicação. O quadro 18 apresenta os resultados das 

métricas de ARS. 

 

Quadro 18 – Métricas da ARS para a matriz comunicação composta de 

respostas de produtores 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os índices de coesão, reciprocidade, transitividade, densidade e coeficiente de 

clusterização deste extrato são semelhantes aos resultados da matriz original e aos 

resultados do extrato anterior, ou seja, apresentam resultados baixos.  A distância 

geodésica apresentou resultado inferior ao da matriz original, demonstrando maior 

proximidade entre os atores desta rede. Os índices de centralidade de grau e de 

intermediação agora apresentam novos atores. Produtores rurais com perfil de 

conectores ocupam posições de destaque na centralidade desta rede, juntamente 

com as agroindústrias e Unidades de Pesquisa e Extensão que recebem destaque na 

matriz original. Estes atores desempenham papel importante na comunicação e 

difusão de informações.  

Métricas da ARS Resultados

Distância Geodésica 1,135 nós, com desvio padrão de 0,4

Coesão 0,001

Reciprocidade híbrida 0,0058

Transitividade próximo de zero

Densidade 0,001 com desvio padrão de 0,036

Coeficiente de Clusterização 0,0048

Centralidade de Grau

Produtores: P41, P60, P104, P166, P282, P326, P336, P368, P935.                                                               

Agroindústrias: Ag6, Ag7, Ag16, Ag21 e Ag22.                                                                                                           

Unidades de Pesquisa e Extensão: UPE2

Centralidade - Proximidade Não foi possível identificar

Centralidade de Intermediação Produtores: P26, P41, P470, P914, P934 e P935.

Cliques Identificados 35 cliques

N cliques
Identificados 222 n cliques. Os principais atores são: Unidade de Pesquisa e Extensão UPE2. 

Agroindústrias Ag6, Ag7, Ag8 e Ag16. 
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5.4.2 Cooperação 

O quesito cooperação foi abordado com agroindústrias, governo e UPEs 

solicitando que o respondente identificasse com qual ator do APL mantinha atividade 

de cooperação. Considerando as respostas montou-se a matriz de cooperação entre 

os atores e assim, foi possível elaborar o sociograma desta rede. A Figura 25 

apresenta o sociograma de cooperação entre os atores. 

O sociograma apresenta uma rede de cooperação com agroindústrias, governo 

e UPEs ocupando posições centrais. A rede pode ser considerada integrada com 

exceção de quatro atores que formam uma pequena rede na extremidade da figura. 

As agroindústrias e produtores rurais formam redes do tipo estrela, onde a indústria 

ocupa posição central estabelecendo ligação com produtores. Órgãos de governo, 

UPEs e agroindústrias também formam redes do tipo estrela, porém com as 

agroindústrias nos extremos. 

A partir dos dados da pesquisa, calculou-se as principais métricas da ARS, 

iniciando pelo indicador estrutural de densidade. A densidade desta matriz ficou em 

0,001 com desvio padrão de 0,035, o que permite concluir que há baixa densidade, 

ou seja, o número de ligações entre atores é baixo, considerando o número total de 

ligações possíveis. O desvio padrão baixo reforça que este padrão é homogêneo 

nesta rede. 

Outro índice importante é a distância geodésica entre os atores, que calcula 

quantos nós de distância há entre os atores. A distância geodésica média entre os 

atores é de 3,5 com desvio padrão de 1,2. Foram identificados 615.813 laços entre os 

atores, o que denota que se trata de uma rede de grandes proporções, porém menor 

que a rede de comunicação. O Gráfico 09 apresenta a distribuição relativa da distância 

geodésica. 

Gráfico 09 - Distância geodésica do quesito cooperação 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: dados da pesquisa  
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Figura 25 – Sociograma do quesito cooperação entre atores 

     Fonte: dados da pesquisa
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Através destes dados da distância geodésica é possível medir o grau de coesão 

da rede, que permite predizer se os atores possuem comportamentos semelhantes a 

partir de seus relacionamentos. Nesta rede a coesão é de 0,006, numa escala de zero 

a um, na qual, quanto mais próximo de um maior a coesão. A coesão é um dos 

elementos da equivalência estrutural da rede, que ocorre quando atores com 

características similares relacionam-se entre si, com tipos de ligação semelhantes. Ela 

indica o comportamento semelhante entre os atores e influencia a difusão tecnológica 

mediante o contágio social. Nesta rede a coesão é baixa, o que pode frear a 

cooperação pela assimetria entre os atores. 

Com auxílio do Ucinet, calculou-se o índice de reciprocidade, a partir dos laços 

e nodos recíprocos. Foram identificados 832 laços e destes 16 são recíprocos, logo, 

o índice de reciprocidade de laços é de 0,019. Também foram identificadas 824 díades, 

e destas 8 recíprocas, representando reciprocidade diádica de 0,010. A reciprocidade 

híbrida foi de 0,0097. A baixa reciprocidade indica reduzido número de laços 

recíprocos que promovem o bom fluxo relacional, ou seja, indica baixo fluxo de 

cooperação. 

Calculou-se então a transitividade da rede a partir das tríades presentes.  

Foram identificados 359 milhões de possíveis trios nesta rede. Destes, 67850 trios 

com duas “pernas”, dois laços de ligação e 3 formando triângulos completos. A 

transitividade da rede de cooperação foi de 0,018, como a reciprocidade mede o fluxo 

relacional a partir de laços, a transitividade permite medir o fluxo de informações entre 

os atores. A baixa transitividade apresenta restrição ao bom fluxo de cooperação. 

Por fim, calculou-se o coeficiente de clusterização, que apresenta a razão entre 

o número de ligações possíveis e os laços recíprocos. O coeficiente de clusterização 

da rede ficou em 0,195. Comparando os coeficientes de clusterização de cada ator 

com o número de pares, identificou-se o mesmo comportamento da rede de 

comunicação, somente atores com poucos pares atingem clusterização elevada. Um 

cluster é composto por um grupo de atores que possui forte relacionamento. Este 

grupo pode influenciar a rede promovendo mudanças nos planos e rumos que a rede 

toma. Não foi possível identificar um cluster que sirva de base para promover a 

cooperação entre os atores nesta rede. 

A análise da rede de cooperação prossegue calculando os indicadores de 

posição dos atores dentro da rede. Com auxílio do Ucinet calculou-se a centralidade 

de grau (Freemann) considerando perfil emissor e receptor. Os atores com maior grau 
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de centralidade de emissão são quatro Agroindústrias (Ag1, Ag6, Ag16, Ag21) e duas 

UPES (UPE2 e UPE5).  As mesmas agroindústrias também possuem maior grau de 

centralidade de recepção confirmando possuírem perfil conector. Pela sua natureza 

as UPES são as organizações de apoio, geram e disseminam o conhecimento 

promovendo muitas trocas com os atores. A Figura 26 apresenta a rede ego composta 

pelos nós supramencionados. 

Ao calcular a medida de centralidade de proximidade da rede não foi possível 

identificar ator que exerça este papel individualmente, pois os índices de cada ator 

ficaram muito baixos.  

Calculou-se o índice de centralidade de intermediação.  Duas agroindústrias 

(Ag6 e Ag16) e duas UPES (UPE2 e UPE5) possuem os maiores índices de 

intermediação.  

O próximo estágio da análise foi a identificação de subestruturas significativas 

na rede. Foram identificados 12 cliques e 23 n cliques. Os atores de maior participação 

nos n cliques são: G1, G2, G3, UPE1, UPE2, UPE3, UPE5, Ag6 e Ag16.  
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Figura 26 – Sociograma do quesito cooperação formado a partir dos atores com maior grau de centralidade 

   Fonte: dados da pesquisa
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5.4.3 Predisposição a cooperar 

O último quesito apresentado no bloco de questões da ARS visava identificar 

com quais atores do APL a instituição representada pelo entrevistado, estaria aberta 

para desenvolver alguma atividade conjunta, visando a melhoria da qualidade do leite. 

Não foi possível montar um sociograma, pois a pergunta tratava do elemento 

cooperação no tempo futuro e os atores indicaram prováveis parceiros para um 

trabalho conjunto, em prol da qualidade do leite. O quadro 19 apresenta o extrato das 

respostas. 

 

Quadro 19 – Matriz de propensão a cooperação para promover qualidade do 

leite 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Avaliando as respostas por classe de respondente (Governo, UPE, 

Agroindústrias), percebe-se que as UPEs são as que, mais estão predispostas a 

cooperar com todas as classes de atores. Na categoria Governo estão os atores mais 

restritivos, predispostos a cooperar apenas com outros atores governamentais e 

UPES. Considerando que UPEs também estão predispostas a cooperar com governo, 

há a possibilidade de criar uma relação forte, de reciprocidade nas relações. 

Ator: Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa e Extensão    Produtor Rural

UPE2

Universidades

Governo do RS Universidades

Governos Municipais -

Todos atores Todos atores

Governo Municipal

Secretaria Estadual da Agricultura

UPE2

UPE12

Todos atores

Depende de interesse mútuo

UPE5

UPE13

Ag2 - - UPE2, UPE5, O3 -

Ag3 - - UPE5 -

Ag5 - - Universidades -

Ag4 Todos atores Todos atores Todos atores Todos atores

Ag6 Todos Todos Todos Todos

Ag7 - - - Produtores todos

Ag14 Ag6 Governo Municipal - -

Ag15 Ag9 G2 - -

Ag16 - - todas UPEs -

Governo estadual UPE2

Governo Municipal UPE4

Ag20 - - UPE5 -

Ag21 - - - Todos produtores rurais

G1 - - -

G2 - -

UPE1 AG6 O1 UPE2 Vários

UPE2 Todos atores UPE5 preferencialmente agricultores 

familiares.

UPE3 Todos Todos Todos produtores

UPE5 Todos atores Todos atores Todos atores

UPE4 - - UPE5 -

Ag1 - Governo Municipal
Todos os produtores rurais que 

abastecem a agroindústria

Ag19 - Todos
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As agroindústrias ficam em segunda posição neste quesito, são predispostas a 

cooperar com UPEs, governo e produtores. A resposta positiva, de cooperação com 

UPES, permite a formação de reciprocidade nesta relação, pois UPES cooperariam 

com agroindústrias. A maior parte das repostas relativas a cooperação com 

produtores inclui cooperação com todos atores, o que é altamente positivo para a 

promoção da qualidade, pois esta deve ser desenvolvida no campo e mantida nos 

estágios seguintes do processo. Observando o quadrante de cooperação de 

Agroindústrias versus Agroindústrias, percebe-se que há baixa propensão para este 

tipo de cooperação, pois se trata de cooperação horizontal, que costuma sofrer 

influência da competição. 

5.5 Análise e discussão de resultados 

A pesquisa se propôs, dentre outros objetivos, descrever as condições de 

produção e identificar requisitos e padrões nacionais e internacionais de qualidade do 

leite.  

Resultados da etapa qualitativa denotam que há divergência nas opiniões de 

agroindustriais, representantes de órgãos de governo e de unidades de pesquisa e 

extensão sobre a qualidade do leite. Agroindustriais creem que a qualidade do leite 

melhorou nos últimos anos e está adequada. Os demais atores confirmam que a 

qualidade melhorou nos últimos anos, mas precisa melhorar ainda mais para atender 

aos padrões legais vigentes. 

O entendimento sobre a qualidade do leite é amplo, abrange parâmetros como 

CCS e CPP, sanidade animal, teor de sólidos, dentre outros. Não se identificou 

uniformidade nos procedimentos relativos a mensuração da qualidade. O conceito de 

qualidade evoluiu nos últimos anos, a qualidade era mensurada pela acidez e 

densidade e hoje foram adicionados novos parâmetros como CCS e CPP, o que pode 

estar prejudicando a homogeneidade de procedimentos para a obtenção de leite de 

qualidade. Apesar disto, todos os atores defendem a estratégia de adoção de 

incentivos para a promoção da qualidade. Estas estratégias abrangem a adoção de 

programas de pagamento por qualidade, promoção de assistência técnica e difusão 

das boas práticas de fazenda nas propriedades rurais.  

Identificou-se o caráter cooperativo em muitos depoimentos, por exemplo, os 

atores declaram a intenção de cooperar para promover assistência técnica aos 

produtores, promover conscientização e educação em atividades de capacitação, 
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palestras e dias de campo e incentivar a adoção de novas tecnologias. Percebeu-se 

que estas ações possuem como lastro a comunicação. Desta forma a intensificação 

da comunicação favorece a promoção da qualidade. 

Durante as entrevistas identificou-se sugestão de promover a evolução da 

assistência técnica, que deve evoluir para modelo educativo. Esta nova forma de 

atendimento deve contemplar a diversidade dos atores que recebem esta assistência 

e maximizar os resultados, evitando repetições de atendimento onde é desnecessário 

e adotando enfoques diferenciados para aqueles atores que necessitam atendimento 

mais intenso. Esta ação poderia ao mesmo tempo promover a qualidade do leite e 

romper o ciclo vicioso da baixa tecnificação no campo. 

A survey aplicada à amostra de produtores permitiu concluir que as 

propriedades rurais possuem características muito variadas em relação ao número de 

animais, produção diária de leite e produtividade por animal. Identificou-se elevados 

índices de adoção de tecnologias no processo de ordenha e armazenamento do leite. 

Na ordenha há predomínio da ordenha mecanizada canalizada seguida pela ordenha 

mecanizada balde ao pé. Em 93% dos casos entrevistados o armazenamento ocorre 

em tanque de expansão.  

A agricultura pode ser classificada quanto a adoção de tecnologias em seus 

processos: a tradicional e a moderna, sendo esta última reconhecida pelo emprego 

de tecnologias atuais e pelos melhores resultados em termos de produtividade (PAIVA, 

1975; VIEIRA FILHO; SILVEIRA, 2012). A adoção de tecnologias traz benefícios ao 

arranjo produtivo, ela promove desenvolvimento econômico (CASSIOLATO; 

LASTRES, 1999; PUTNAM, 2002; SCHUMPETER, 1961; SOARES, 2009), permite 

atendimento de demandas do mercado e melhorar processos existentes, promovendo 

melhorias em custos, produtividade ou qualidade (CALLIGARIS; TORKOMIAN, 2003; 

SCHUMPETER, 1961).  

Os produtores possuem índices elevados de participação em treinamentos 

sobre técnicas de ordenha, manejo do rebanho e qualidade do leite.  

A maior parcela das propriedades possuem atendimento de médico-veterinário 

e assistência técnica. Há predomínio de atendimento por chamado, denotando que 

este serviço pode ser ampliado contribuindo com a qualidade do leite.  

A adoção de tecnologias faz parte do processo de difusão tecnológica. A 

difusão tecnológica em produção agrícola sofre influência de diversos fatores, tais 

como: a interação entre múltiplos agentes (de pesquisa, ensino, extensão, fomento, 
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segmentos da agricultura e da sociedade, públicos e ou privados) – promovendo o 

intercâmbio e fluxo de conhecimento sobre as novas tecnologias modificando os  

processos e maximizando resultados (MIELE, 2006; RUTTAN; HAYAMI, 1973), 

exigências do mercado consumidor, atuação do Estado na forma de regulação e 

incentivos (MIELE, 2006). 

Sobre o quesito cooperação os resultados apontam dois perfis de produtores. 

O primeiro, composto pela menor parcela, afirmou participar de atividade de cunho 

cooperativo em prol do desenvolvimento da qualidade do leite. O segundo perfil, a 

maioria, declarou não participar destas atividades, denotando que há espaço para 

inclusão destes atores em ações cooperativas que beneficiem a classe produtora. 

A maioria dos produtores afirmaram possuir planos para melhorar a qualidade 

dos processos e do leite. Os planos envolvem a adoção de tecnologias de processo 

para melhorar os índices de CCS e CPP.  

As dificuldades para a adoção de novas tecnologias também foi quesito 

apresentado aos produtores. As respostas destacam dificuldades em atender aos 

requisitos impostos pela IN62: o custo elevado de implantação das novas tecnologias 

de processo, a adaptação às novas tecnologias e a incerteza de investir sem garantias 

de preço do produto ao longo do tempo para custear o investimento. Houve também 

menção sobre a falta de assistência técnica, de mão de obra, de fontes de informação 

e de apoio do poder público. Algumas dificuldades ultrapassaram as categorias de 

análise e denotam preocupação com custos elevados e baixo retorno econômico. 

Em contraponto às dificuldades, a pesquisa abordou a existência dos recursos 

que permitem a produção de leite com mais qualidade. As respostas indicaram que 

os estímulos por mais qualidade de produto fazem a cadeia evoluir, as tecnologias de 

processo de equipamentos e de produtos agropecuários e a assistência técnica 

formam a base para esta evolução. Outro fator chave é o apoio das agroindústrias, do 

governo e fontes de informação. 

Segundo o modelo de Inovação Induzida de Hayami e Ruttan (1971) as 

mudanças tecnológicas são introduzidas pelos agricultores, mediante sinalização 

positiva do mercado. O balanço entre prós e contras da adoção da nova tecnologia 

deve ser positivo para que o ator opte pela adoção. Além de superar questões 

econômicas, esta sinalização necessita também vencer a variável comportamental de 

resistência à mudança. O estímulo então deve ser suficiente para superar as 

incertezas e compensar o esforço de adquirir novos conhecimentos técnicos,  
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recursos materiais e introduzir a mudança na rotina (PAIVA, 1975; SILVA; OLIVEIRA, 

2010; VIEIRA FILHO; SILVEIRA, 2012). 

Ponderando os resultados da survey e as contribuições das pesquisas 

supracitadas é possível depreender que os entrevistados possuem informação e 

demais recursos necessários à adoção das novas tecnologias e recebem incentivos 

suficientes para superar as barreiras.  

Os produtores entrevistados foram classificados em dois grupos para permitir 

comparação: produtores que atendem aos requisitos da IN62 e os que não atendem. 

O grupo que atende aos requisitos possui mais animais em lactação, maior produção 

e produtividade. Também possui maior índice de adoção de tecnologias de ordenha e 

armazenamento e maior participação em treinamentos, denotando que maior 

tecnificação de processos leva a melhores índices de qualidade. O atendimento de 

médico-veterinário é mais frequente e a participação em ações de cunho cooperativo 

em prol da qualidade do leite é superior no grupo de melhor qualidade.  

A frequência relativa de intenção de implementar ações para melhorar a 

qualidade é semelhante nos dois grupos, porém o grupo de maior qualidade informa 

maior frequência de ações voltadas à melhoria de índices de CCS. 

As dificuldades citadas pelos dois grupos apresentam distribuição semelhante, 

com exceção da dificuldade de vencer o aumento de exigências, denotado pelo grupo 

de menor qualidade do leite e a falta de apoio do poder público expressa pelo grupo 

de melhor qualidade. 

O quesito recursos para melhorar a qualidade do leite recebeu distribuição 

semelhante entre as citações dos dois grupos. O grupo de alta qualidade não apontou 

nenhum recurso na categoria cooperação e o grupo de baixa qualidade apresentou 

baixo índice de citações neste quesito. 

O estudo contemplava objetivo de caracterizar a qualidade do leite produzido 

destinado à industrialização no APL Leite. Dados oficiais demonstram que 52% das 

amostras de leite analisadas no VT não atendem aos limites CCS estabelecidos pela 

IN 62 e 58% os resultados de CPP.  

O próximo objetivo proposto foi mapear os relacionamentos entre atores do 

APL Leite VT aplicando a ARS, visando identificar pontos de comunicação e 

cooperação. 

Os resultados sobre comunicação denotam a existência de uma ampla rede de 

atores, em sua maioria conectados à rede principal. Há poucos atores não conectados, 
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cujo status pode ser modificado mediante um pequeno esforço de comunicação e 

integração. As métricas da matriz de comunicação denotam uma rede com baixa 

densidade, coesão, índice de clusterização, números de laços recíprocos e índice de 

transitividade. A distância geodésica média é de 3.5 laços entre atores. Estes 

indicadores denotam baixo potencial de fluxo de comunicação, apesar da maioria dos 

atores estar conectada na malha de comunicação. 

A rede formada reúne os atores com um grande número de laços não 

recíprocos, ou seja, a comunicação é recíproca apenas entre alguns atores principais 

(agroindústrias, UPES e governo). Entre agroindústrias e produtores formam-se redes 

do tipo estrela com a grande parte dos vetores de comunicação ocorrendo em um 

sentido. 

Hanneman e Riddle (2005) afirmam que redes grandes possuem tendência de 

apresentar índices de densidade e transitividade baixos. Isto se justifica pela elevada 

necessidade de recursos para manter todos os atores conectados. Ocorre então o 

efeito de abertura estrutural para maximização dos contatos.  

Segundo Comin e Mestieri (2014) e Rogers (1976) o mercado sinaliza aos 

atores econômicos o patamar de qualidade que deve ser atingido. Os atores devem 

buscar inovar e adotar novas tecnologias que permitam superar estas barreiras. Os 

indivíduos com melhor interação aos demais atores recebem um fluxo de informações 

mais efetivo, permitindo a cooperação e melhor superação das barreiras para 

inovação e atingimento de objetivos. 

O relacionamento em rede permite acesso a recursos privilegiados oriundos 

das trocas entre atores. O intercâmbio de ideias, opiniões e crenças permite a geração 

e compartilhamento de conhecimento útil aos propósitos do grupo (LEENDERS; 

GABBAY, 1999). A comunicação frequente associada a confiança entre atores avança 

para o estágio da cooperação (MARTELETO; SILVA, 2004; TOMAÉL; ALCARÁ; DI 

CHIARA, 2005). 

Através do cálculo de índice de centralidade de intermediação, centralidade de 

grau e da identificação de cliques e n-cliques, foi possível identificar os atores com 

maior influência e poder desta rede. Estes atores são conhecidos como conectores e 

suas relações podem influenciar todo o conjunto. Portanto, através dos atores Ag1, 

Ag3, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9 Ag15, Ag16, Ag18, Ag21, G1, G2, UPE1, UPE2, UPE5 é 

possível maximizar a emissão e recebimento de informações para influenciar a rede. 
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A centralidade de um ator na rede é considerada fonte de poder. O indivíduo 

central possui maior número de conexões que lhe permite receber muitas informações 

ampliando seu campo de “visão” sobre a rede. Ele também tem condições de 

influenciar um grande número de indivíduos, emitindo mensagens através de seus 

canais (GULATI; WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; HALLEN; EISENHARDT, 

2012; HANNEMAN; RIDDLE, 2005; LEENDERS; GABBAY, 1999; LIN et al., 2012).  

Quanto ao quesito cooperação, os índices apresentaram semelhança com a 

comunicação: baixa densidade, coesão, índice de clusterização, números de laços 

recíprocos e índice de transitividade.  

Por meio do cálculo de índice de centralidade de intermediação, centralidade 

de grau e da identificação de subgrupos foram identificados os conectores desta rede. 

Através dos seguintes atores é possível envolver o maior número de indivíduos em 

atividades de cooperação maximizando os recursos: Ag1, Ag6, Ag16, Ag21, UPE1, 

UPE2, UPE3, UPE5, G1 e G2. 

A maximização da comunicação e cooperação entre os atores da rede se dá 

pela combinação de duas propriedades das redes: abertura estrutural e participação 

em grupos com relacionamento mais intenso. A abertura estrutural (Figura 4, pg. 51) 

ocorre quando o ator seleciona suas conexões reduzindo o número de elos e 

priorizando aqueles mais relevantes e que possam lhe abastecer de conteúdo 

relacional da rede. Desta forma, o ator economiza recursos, pois necessita manter 

relacionamento com menos indivíduos e mantém o fluxo necessário de informações a 

partir de seus contatos que também são bem relacionados (HANNEMAN; RIDDLE, 

2005). Os grupos com relacionamento mais intenso costumam influenciar a rede a 

partir da difusão de informações. O grupo é coeso, e a partir dele são planejadas e 

executadas mudanças de padrões e procedimentos que através de difusão social se 

alastram pela rede. Os atores que participam de vários cliques também desempenham 

este papel de homogeneizador de informações e procedimentos nos vários cliques, 

influenciando a rede a partir dos elos relacionais dos participantes dos cliques 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

A pesquisa propôs-se a identificar os elementos potencializadores e 

condicionantes da qualidade do leite a partir da inovação, difusão tecnológica, 

comunicação e cooperação entre os atores do APL Leite VT. 

Considerando a estratégia proposta pelo modelo de análise (Figura 5, p. 70), a 

qualidade do leite pode ser incrementada pela inovação e difusão de tecnologias entre 
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os atores do APL e estas são sustentadas pela cooperação e comunicação entre 

atores.  

Os resultados da survey e das entrevistas denotam que no APL estão 

disponíveis as inúmeras tecnologias de processo necessárias a produção de leite de 

qualidade. Também estão disponíveis outros recursos relevantes tais como fontes de 

informação, capacitação, atendimento técnico e de recursos financeiros. 

Os resultados da ARS, denotam que maior parte dos atores da rede estão 

conectados em redes de comunicação, logo a informação para a produção de leite de 

qualidade possui vias adequadas para fluir. A abertura estrutural permite a 

maximização das relações otimizando o uso de recursos para comunicação. 

A rede de cooperação é ampla, otimizada e inclui a maior parte dos atores. A 

existência de uma rede de cooperação denota a existência de resultados positivos de 

ações de cooperação anteriores, que servem de base para o estabelecimento de 

novas ações de cooperação (AHUJA, 2000; DUYSTERS; LOKSHIN, 2011; GULATI; 

WOHLGEZOGEN; ZHELYAZKOV, 2012; HALLEN; EISENHARDT, 2012; SMITH-

DOERR; POWELL, 2003). 

Não se identificou a formação de grupos não conectados, que gerariam 

isolamento de atores. O isolamento não permite o necessário fluxo de informações 

condicionando a comunicação e a cooperação (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

Os baixos índices de densidade, coesão, clusterização e transitividade 

denotam que o fluxo de comunicação e cooperação são reduzidos. Este fluxo reduzido 

de informações prejudica a difusão, pois os produtores têm menos acesso a 

informação e o nível de incerteza sobre a adoção de nova tecnologia tende a 

permanecer elevado. 

A distância geodésica das redes é 3,5 nós, significa que em média para 

comunicar-se com algum ator da rede, a informação precisa passar por três atores 

(ou quatro, considerando arredondamento de 3,5 para quatro) até chegar ao 

destinatário. Em uma rede com milhares de atores, este é um esforço relativamente 

pequeno para mobilizar a rede e difundir a tecnologia adequada para a produção de 

leite de qualidade. 

A formação de redes em “estrela” em torno das agroindústrias, denota o poder 

que estes atores possuem perante os atores das extremidades (produtores). Este 

poder pode potencializar a difusão tecnológica, mas também sobrecarrega os atores 

centrais que demandam maior esforço em relacionar-se com um volume elevado de 
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atores ao mesmo tempo. O relato de um agroindustrial entrevistado exemplifica o 

esforço despendido:  

Atuamos mensalmente em cima dos resultados, orientando os produtores a 
melhorar a qualidade. É um trabalho que não é fácil, porque você visita um 
produtor então melhora, um tempo depois piora novamente. Precisa ir de 
novo [...] são muitos produtores e não deveria ser necessário repetir a 
assistência, mas precisa fazer um trabalho de conscientização (informação 

verbal)2 

 

A existência de atores conectores é fator favorável a difusão tecnológica, pois 

são considerados inovadores e influenciadores, além disso possuem papel relevante 

na difusão de novas tecnologias. Redes sociais afetam a difusão de inovações, 

mediante quatro processos principais: aprendizagem social, avaliação conjunta, 

influência social e ação coletiva (KATUNGI; EDMEADES; SMALE, 2006; 

MOOLENAAR; SLEEGERS, 2010; PÉREZ; HARTWICH, 2008). Segundo os relatos 

dos entrevistados as relações entre atores promovem três tipos de influência na 

difusão de inovações. A aprendizagem social e a influência social ocorre em encontros 

de capacitação, dias de campo, nas trocas de informação entre atores e nas relações 

em sociedade que, segundo alguns relatos mesclam conteúdo relacional e profissional. 

A ação coletiva ocorre, quando os atores se apoiam mutuamente para desenvolver 

projetos de pesquisa, solucionar problemas técnicos, comprar em conjunto, emprestar 

materiais para suprir necessidades momentâneas e até trocar informações sobre 

mercado, qualidade de produtos e equipamentos. 

 

 

 

 

  

                                            

2 Entrevista fornecida por Proprietário da Agroindústria Rancho Belo 
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6 CONCLUSÃO 

A qualidade é um tema amplo e possui vários reflexos no cotidiano das pessoas. 

O consumidor avalia a qualidade dos alimentos que consome, mas é atribuição dos 

atores que produzem o alimento a manutenção dos padrões de qualidade atendendo 

a legislação vigente. Melhorar a qualidade da matéria-prima traz benefícios para todos 

os atores, portanto, faz-se necessário pesquisar seus elementos condicionantes e 

potencializadores. Em um arranjo produtivo leiteiro, a qualidade da matéria-prima é 

fundamental para a promoção da qualidade do produto que vai à mesa do consumidor, 

pois diz-se que a qualidade máxima é obtida no momento da ordenha e os estágios 

seguintes são de manutenção desta até o ponto de consumo. 

A qualidade do leite é sustentada e incrementada pela inovação e difusão 

tecnológica. São diversas as tecnologias adotadas para a produção e conservação do 

leite atendendo aos padrões requeridos. Estas tecnologias devem ser difundidas para 

que o leite fornecido pelos produtores rurais às agroindústrias tenha elevada 

qualidade e homogeneidade nos índices de mensuração desta qualidade, haja visto 

que pelas características do processo produtivo, o leite de baixa qualidade acaba 

sendo misturado ao de alta qualidade nos tanques de transporte e acondicionamento 

pré-industrialização. 

A difusão de tecnologias em âmbito agrícola conta com a participação de 

diversos atores, logo, tornou-se necessário pesquisar o relacionamento destes atores, 

de modo a identificar elementos que promovam ou restrinjam a qualidade.  

Considerando-se a complexidade da rede composta pelos atores do APL e a 

decorrente dificuldade de modificar os processos produtivos para melhorar os 

patamares de qualidade, a pesquisa utilizou a ARS para compreender o fluxo 

relacional da cooperação e comunicação entre os atores desta rede. A comunicação 

e cooperação seriam os instrumentos da rede para modificar processos e incrementar 

a qualidade da matéria-prima. A cooperação é sustentada pela comunicação e ocorre 

quando um indivíduo não consegue sozinho alcançar um objetivo, então a atuação 

conjunta torna-se instrumento da superação de barreiras e atingimento de objetivos.  

O objetivo desta pesquisa foi investigar o papel da comunicação e cooperação 

entre os atores do APL Leiteiro do Vale do Taquari para a melhora da qualidade do 

leite destinado à industrialização. Para isto, a pesquisa abordou junto aos atores 

entrevistados quesitos relativos a qualidade, inovação e difusão tecnológica, 

cooperação e comunicação. 
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Para identificação dos requisitos, padrões internacionais e nacionais de 

qualidade do leite foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as legislações que 

regulam a produção leiteira no Brasil e nos países que possuem destaque na 

produção mundial de leite. Os resultados desta pesquisa mostram que os índices 

internacionalmente adotados para mensuração da qualidade do leite são CCS e CPP. 

Cada país estabelece limites para balizar a qualidade da matéria-prima, o Brasil segue 

a tendência mundial de redução dos limites máximos de CCS e CPP. Atualmente a IN 

62 estabelece estes limites e prevê aumento de rigor ao longo do tempo, de modo que 

em 2018, os parâmetros brasileiros atinjam os níveis internacionais (400 mil cél./ml de 

CCS e 100 mil UFC/ml de CPP). A legislação também estabelece parâmetros físico-

químicos, regras para ausência de contaminantes, sanidade animal, higiene de 

processos e controle da qualidade da matéria-prima, todos eles análogos aos 

internacionais. No regramento brasileiro não há previsão de fiscalização de fazendas 

e adoção de medidas corretivas para leite que não atenda aos padrões, como ocorre 

em alguns países. 

Os índices de qualidade levantados pela pesquisa denotam que a qualidade da 

matéria-prima precisa avançar para atender aos parâmetros estabelecidos por 

legislação, pois segundo resultados das amostras oficiais analisadas no período de 

maio de 2015 a junho de 2016, 58% das propriedades não atendem aos padrões de 

CPP e 52% não atendem CCS. 

A descrição das condições de produção contou com os resultados da survey 

aplicada aos produtores rurais e entrevistas aplicadas aos demais atores. Os 

resultados denotam que há concentração de propriedades rurais com menor produção, 

elevada utilização de tecnologias na produção do leite. Os produtores possuem 

acesso a capacitações e recebem atendimento de médicos-veterinários e técnicos de 

assistência técnica. Os produtores afirmam que possuem planos para melhorar a 

qualidade do leite e acesso à tecnologia, fontes de informação e de recursos 

financeiros para produzir leite de qualidade. Eles também enfrentam dificuldades 

como baixa margem econômica, restrições ao acesso a atendimento técnico. O fluxo 

de informações para a produção de leite com elevada qualidade é constante e provém 

de agroindústrias, UPEs e órgãos de governo. Estas condições são consideradas 

adequadas à produção de leite com qualidade, apesar disso uma parcela significativa 

dos produtores não consegue atender aos parâmetros legais. 
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Comparando os produtores que produzem leite de alta qualidade com os 

demais, percebe-se que os primeiros utilizam tecnologias mais atuais, produzem 

maior volume de leite ao dia e possuem maior produtividade, também participam de 

mais cursos e capacitações, possuem atendimento de médico-veterinário mais 

intenso e cooperam mais. Pode-se dizer que o grupo que produz leite de maior 

qualidade adota maior tecnificação e coopera mais com os demais atores. 

Os resultados da pesquisa denotam que a adoção de tecnologias, atendimento 

técnico especializado e participação em treinamentos são fundamentais na promoção 

da qualidade. Estes recursos hoje estão disponíveis no APL, mas não estão sendo 

efetivos em todas as propriedade rurais. Resultados da survey e das entrevistas 

denotam que há diversos aspectos do APL que denotam heterogeneidade, tais como: 

as características das propriedades rurais, nível de tecnificação utilizado no processo 

e percepção da qualidade do leite. Esta heterogeneidade está condicionando a 

adoção uniforme das tecnologias de processo, que permitam a produção de leite de 

qualidade. 

Mediante utilização da ARS a pesquisa mapeou a rede de comunicação e 

cooperação entre atores do APL. Ambas são amplas e possuem poucos atores 

desconectados da rede principal, também não ocorreram divisões em malhas distintas 

com isolamento de atores. A rede de comunicação contém mais atores que a rede de 

cooperação, haja visto o esforço de comunicar-se frequentemente ser menor que o 

de cooperar, bem como a comunicação servir de base para a cooperação. No centro 

dos sociogramas estão posicionados os atores que possuem um número maior de 

conexões e nas extremidades figuram os atores com menor número de ligações. No 

centro dos sociogramas de comunicação e cooperação desta pesquisa estão 

posicionados as UPEs e órgãos de governo e agroindústrias e nas extremidades 

constam os produtores rurais.  Foram identificadas algumas agroindústrias, órgãos de 

governo e UPES como atores que ocupam estas posições de destaque na rede, 

interligando a partir de elos relacionais a maior parte dos atores das redes. Conclui-

se que, a partir destes conectores ocorre com mais intensidade a difusão de conteúdo 

relacional. Avaliando as conexões entre agroindústrias e produtores, percebe-se a 

formação de redes tipo estrela, com agroindústrias ocupando a posição central. 

A pesquisa também objetivou identificar os elementos potencializadores e 

condicionantes da qualidade do leite a partir da inovação, difusão tecnológica, 

comunicação e cooperação entre atores. 
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As métricas da ARS denotam que as redes de comunicação e cooperação 

possuem baixa densidade, coesão, índice de clusterização, índice de transitividade e 

reduzido número de laços recíprocos, expressando baixo fluxo relacional entre os 

atores. Estes resultados denotaram baixos níveis de trocas relacionais condicionando 

a qualidade.  

A difusão tecnológica possui dois vieses que fomentam a adoção de novas 

tecnologias: o viés econômico e o social. No viés econômico o ator pondera vantagens 

e desvantagens da nova tecnologia considerando também o risco de adoção. No viés 

social há forte influência social na difusão tecnológica, considerando um processo de 

pressão social, onde os inovadores difundem aos demais atores a nova tecnologia. 

Alta coesão pode ser compreendida como homogeneização de comportamentos, a 

partir das trocas relacionais. Alta densidade e clusters sinalizam maiores taxas de 

relacionamento entre indivíduos, logo, a baixa densidade, coesão e clusterização 

desta rede indicam a inibição da difusão tecnológica pela reduzida troca social entre 

atores. 

A difusão tecnológica na agricultura costuma ser fomentada por estímulos aos 

agricultores na adoção de novas tecnologias. Os programas de pagamento por 

qualidade, o fornecimento de assistência técnica e demais informações necessárias 

para que os produtores possam produzir leite de melhor qualidade identificados pela 

pesquisa podem ser considerados potencializadores. A intenção de implementar 

ações em prol da qualidade mensurada na survey com os produtores, além de ser 

consequência destes incentivos, também pode ser considerada um potencializador da 

qualidade do leite. 

Outro fator potencializador da qualidade do leite é a propensão a cooperar 

declarada por agroindústrias, órgãos de governo e unidades de pesquisa e extensão. 

Esta propensão serve de base para o planejamento de ações futuras com objetivo de 

melhorar os índices de qualidade. 

Alguns atores entrevistados sinalizaram não participar de ações de cooperação. 

Experiências positivas em cooperação são elementos que servem de base para a 

formação de novas ações de cooperação. Considerando a complexidade da rede 

formada pelo APL e a dificuldade inerente a mudança do patamar atual de qualidade 

do leite e a cooperação ser um instrumento que permite o atingimento de objetivos 

que um só ator não alcance, as restrições a cooperação são elementos 

condicionantes da promoção da qualidade do leite. 
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Alguns resultados da ARS denotam características da rede que potencializam 

a qualidade tais como: a existência da uma rede de comunicação e cooperação com 

atores interligados sem isolamento em redes separadas, a otimização das relações 

mediante abertura estrutural que favorece a maximização do relacionamento com 

economia de recursos para manter todos abastecidos de informação e a presença de 

atores conectores, cujas relações permitem mobilizar a maior parte da rede. 

O conjunto dos resultados da pesquisa permite responder ao problema de 

pesquisa proposto, o qual indaga sobre as condições potencializadoras e os entraves 

para melhoria da qualidade da matéria-prima do APL Leite VT, a partir da 

comunicação e cooperação entre os atores. Como condições potencializadoras à 

qualidade do leite pode-se citar a presença dos recursos necessários, tais como 

tecnologias de processo, fontes de informação, de capacitação, de atendimento 

técnico e de recursos financeiros disponíveis aos atores. A qualidade então é mantida 

pela adoção destas tecnologias que devem ser difundidas junto aos atores. Os 

resultados permitem concluir, que existem estímulos à adoção destas tecnologias, tais 

como programas de pagamento por qualidade e fornecimento de assistência técnica. 

Esta difusão também possui um viés de contágio social, que utiliza-se da rede de 

comunicação e cooperação entre atores. Através da ARS foi possível detectar que 

nesta rede não há isolamento de parte dos indivíduos da rede principal. Outro fator 

potencializador é a propensão a cooperar admitida pela maioria dos atores 

entrevistados. Como entraves à qualidade, identificou-se a heterogeneidade entre os 

atores e os baixos índices de comunicação e cooperação demonstrados pelas 

métricas da ARS. Estes fatores prejudicam a difusão tecnológica necessária a 

promoção da qualidade.  

O presente estudo disponibiliza algumas contribuições de cunho acadêmico a 

literatura existente. A principal destas contribuições diz respeito a difusão tecnológica 

em um arranjo produtivo agrícola, a qual possui dois vieses principais: o econômico 

(ou racional) e o social. Uma contribuição secundária está relacionada à metodologia 

empregada na pesquisa, combinando métodos qualitativos, quantitativos e de análise 

de redes sociais para pesquisar a cooperação e a comunicação entre atores que 

proporcionam a difusão das tecnologias adequadas a produção de leite de qualidade. 

Schmitt (2012) havia sugerido aprofundar estudos sobre cooperação e 

comunicação entre atores no APL Leite VT. Esta pesquisa buscou contribuir com a 

melhor compreensão dos fluxos relacionais de comunicação e cooperação deste APL. 
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Para isto, utilizou-se a ARS abrangendo as várias classes de atores: produtores, 

agroindústrias, órgãos de governo e unidades de pesquisa e extensão. 

Considerando que a pesquisa também se propôs a efetuar sugestões ao 

arranjo produtivo com o intuito de contribuir para melhorar a qualidade do leite, e que 

os atores estão predispostos a cooperar entre si, estabeleceu-se a proposição, a partir 

das categorias de análise, de que os atores necessitam comunicar-se com mais 

intensidade para formar base sólida de cooperação. Mediante, comunicação e 

cooperação eficazes será possível inovar e difundir as tecnologias necessárias a 

promoção da qualidade. 

Identificou-se que órgãos de governo e agroindústrias são predispostas a 

cooperar com unidades de pesquisa e extensão, que são os atores com maior 

predisposição em cooperar, logo, estes podem reunir os demais atores e montar 

pautas de comunicação e cooperação. Ressalta-se a importância da atuação coletiva, 

para que os benefícios da cooperação sejam percebidos por todos, pois as 

experiências positivas oriundas de ações de cooperação anteriores influenciam o 

grupo a estabelecer novas ações. Estas pautas devem contemplar a definição coletiva 

de objetivos para a qualidade do leite, incluindo margem de segurança, formas de 

monitoramento e identificação de atores que não atendem aos objetivos e ações 

específicas para estas situações. 

Outro aspecto relevante e que pode contribuir com a qualidade do leite é a 

padronização da assistência técnica prestada aos produtores. O grande número de 

propriedades rurais dificulta o atendimento periódico de todas propriedades. As 

propriedades que atendem aos padrões de qualidade podem receber atendimentos 

com maior grau de complexidade e objetivos diversos. A adoção de ferramentas de 

comunicação web pode ser testada para contribuir com o fluxo de informações. 

Desenvolver educação sanitária e técnica dos produtores também foi destacado pelos 

entrevistados como elemento que potencializa a qualidade. 

Definidas as estratégias, o próximo estágio é a difusão mediante comunicação 

homogênea do patamar de qualidade desejado e dos instrumentos para o seu 

atingimento através dos atores conectores. A emissão da mensagem pelos 

conectores maximiza os resultados. A homogeneidade é fundamental para a 

transmissão da informação em prol da qualidade, pois contribui com a coesão da rede 

e, conforme relato de entrevistados, o conceito de qualidade do leite evoluiu ao longo 

do tempo, hoje inclui novos parâmetros que devem ser ressaltados junto aos atores. 
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Considerando o viés de contágio da difusão tecnológica, podem ser 

estabelecidas propriedades “modelo” distribuídas nos municípios do Vale do Taquari 

de forma que, todos os produtores tenham acesso facilitado e possam ter contato com 

as melhorias implementadas. Nestas propriedades devem ser implementadas as 

estratégias planejadas e o processo deve ser monitorado de forma que os ganhos em 

qualidade, bem como demais benefícios relativos a produtividade, receitas e custos, 

sejam mensurados. O comparativo entre o status inicial e final e os ganhos obtidos 

contribuirão com a difusão tecnológica pelo viés econômico ou racional, onde o 

incentivo a adoção ocorre ponderando desvantagens, benefícios e as incertezas da 

adoção. 

O último estágio seria a difusão das estratégias por todas as propriedades do 

Vale do Taquari. O processo inicia com a geração de um diagnóstico inicial da 

qualidade do leite, abrangendo todos as propriedades. O próximo estágio é o da 

comunicação das estratégias aos produtores com incentivo a adoção dos novos 

procedimentos. Implementadas as ações, monitora-se o desempenho e identifica-se 

atores que não atingem metas. Aplica ação corretiva, somente nos focos de não 

conformidade, repetindo o processo de monitoramento e correção até atingir patamar 

almejado. 

Por fim, cabe ainda considerar que esta pesquisa contou com diversas 

limitações de recursos, tais como tempo, recursos financeiros e mão de obra. O 

principal fator limitante à abrangência da pesquisa foi a disponibilidade de mão de 

obra para coleta de dados. Esta restrição, por exemplo, impediu a aplicação da 

pesquisa com atores de outras regiões, com os quais os entrevistados mantém 

relacionamento. Este tipo de elo forma as pontes de ligação entre redes, ou também 

chamadas lacunas estruturais, que são fontes de informação, inovação e outros 

benefícios. Como restrições de fontes de informação, esta pesquisa não obteve 

acesso a fontes de comparação, ou seja, análise de redes sociais na produção de leite 

em outros arranjos produtivos ou outros ramos da produção agrícola. 

Considerando as limitações desta pesquisa, sugere-se para estudos futuros a 

ampliação da abrangência da pesquisa, incluindo varejo e consumidores na coleta de 

dados e abordar qualidade subjetiva além dos elementos de qualidade objetiva 

contemplados nesta pesquisa. 

Considera-se relevante também comparar dados com outros APL leiteiros que 

possuam perfil semelhante ao do VT, com foco na produção industrial e 
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abastecimento de matéria-prima local e oriundo de outras regiões, bem como 

comparar com APL, que possuam balanceamento entre capacidade produtiva no 

campo e industrial. 

Sugere-se ampliar o diagnóstico de qualidade do leite abrangendo outros 

parâmetros de qualidade e que seja contemplada a dimensão temporal, retrocedendo 

com a coleta de dados no tempo, permitindo dimensionar a evolução da qualidade ao 

longo do tempo. 

Sobre as dimensões da qualidade do leite e relacionamentos, realizar novas 

pesquisas adotando métodos de pesquisa-ação, onde se poderia mensurar os 

reflexos sobre a qualidade e aspectos do relacionamento entre atores após a 

implementação de estratégias de difusão tecnológica em prol da qualidade do leite. 

Por fim, considera-se relevante a realização de novas pesquisas utilizando 

outros conteúdos relacionais da ARS, que não foram contemplados neste estudo, tais 

como: reconhecimento, correspondência, aconselhamento, confiança, apoio, 

autoridade e alianças, os quais poderiam mostrar-se relevantes para a difusão e 

adoção de inovações e para a melhoria da qualidade do leite. 
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ANEXO A – Entrevista agroindústrias 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Profissional em Administração – UNISC 

 

Título: Análise de Redes Sociais no Arranjo Produtivo Leiteiro do Vale do Taquari – RS: reflexos 
da comunicação e cooperação entre atores sobre a qualidade do leite 

Aluno: Jeferson Bottoni 

Orientador: Prof. Dr..Heron Sérgio Moreira Begnis 

 

Identificação da agroindústria e do respondente 

Agroindústria: 

Entrevistado:                                          Cargo na Empresa:  

Tempo na empresa (anos):  

Data da entrevista:              Tempo estimado da entrevista:  

 

1) Abastecimento de matéria prima: produção própria? Produtores integrados? Leite spot? 

 

 

2) Como percebe a qualidade do leite cru recebido como matéria prima?  

Qual a forma de monitoramento/medição? 

 

 

3)  Nos últimos 3 anos houveram ações para promover a qualidade da matéria prima? 

Houveram melhorias implementadas no parque fabril? 

Na produção de campo?  

Quais ações podem ser desenvolvidas para promover a qualidade do leite cru? 

 

 

3) Estabelece ações de cooperação com outras empresas? Qual o objetivo destas ações? 

Estabelece ações de cooperação com órgãos de governo? Quais?  

Estabelece ações de cooperação com Unidades de Pesquisa e Extensão? Quais? 

    

 

 

5) De que forma comunica ao produtor rural os requisitos técnicos de qualidade do leite?  

 

Exemplos: Treinamentos, assistência técnica, transferência tecnológica, pesquisa e 

desenvolvimento, testes de laboratório. 
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ANEXO A – Entrevista agroindústrias 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Profissional em Administração – UNISC 

 

Análise de Redes Sociais 

1) Com qual ator do Arranjo Produtivo Leiteiro mantém comunicação frequente? 

Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa e 
Extensão 

Produtor Rural 

    

 

2) Com qual ator estabelece atividades de cooperação? 

Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa e 
Extensão 

Produtor Rural 

    

 

 

3) Com qual ator do APL a empresa estaria mais aberta para desenvolver alguma atividade 
conjunta visando a melhoria da qualidade do leite? 

Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa e 
Extensão 

Produtor Rural 
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ANEXO B - Entrevistas Governo e Unidades de Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Profissional em Administração – UNISC 

 

Título: Análise de Redes Sociais no Arranjo Produtivo Leiteiro do Vale do Taquari – RS: reflexos da 
comunicação e cooperação entre atores sobre a qualidade do leite 

Aluno: Jeferson Bottoni 

Orientador: Prof. Dr..Heron Sérgio Moreira Begnis 

 

Identificação da Instituição e do entrevistado 

Instituição: 

Entrevistado:                                     Cargo na Empresa:  

Tempo na empresa (anos):  

Data da entrevista:    Tempo da entrevista:  

 

1) Como percebe a qualidade do leite cru, matéria prima para industrialização de lácteos no VT?  

Qual a forma de monitoramento/medição da qualidade identifica como viável?  

 

 

2) A Instituição participa de ações para promover a qualidade do leite produzido no VT? 

O objetivo destas ações está relacionado a melhorias na industrialização? Na produção no campo? 

 

Quais ações podem ser desenvolvidas para promover a qualidade do leite cru? 

 

 

3) Estabelece ações de cooperação com os demais atores do APL leiteiro VT? Qual o objetivo destas 

ações? 

 

Se for Unidade de Pesquisa e Extensão: Estabelece ações de cooperação com órgãos de governo? 

Quais? 

 

Se for Governo: Estabelece ações de cooperação com Unidade de Pesquisa e Extensão? Quais? 

 

Estabelece ações de cooperação com produtores rurais? Que tipos de interação costumam 

acontecer? 

 

 

4) De que forma comunica os requisitos técnicos de qualidade do leite?  

 

Exemplos: Treinamentos, assistência técnica, transferência tecnológica, pesquisa e 

desenvolvimento, testes de laboratório. 
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ANEXO B - Entrevistas Governo e Unidades de Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 

 

Análise de Redes Sociais 

5) Com qual ator do Arranjo Produtivo Leiteiro mantém comunicação frequente? 

Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa 

e Extensão 

Produtor Rural 

    

 

6) Com qual ator estabelece atividades de cooperação? 

Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa 

e Extensão 

Produtor Rural 

    

 

7) Com qual ator do APL a Instituição estaria mais aberta para desenvolver alguma atividade conjunta 

visando a melhoria da qualidade do leite? 

Agroindústria Governo Unidade de Pesquisa 

e Extensão 

Produtor Rural 
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ANEXO C- Questionário aos produtores rurais 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Profissional em Administração – UNISC 

 

Título: Análise de Redes Sociais no Arranjo Produtivo Leiteiro do Vale do Taquari – RS: reflexos da 
comunicação e cooperação entre atores sobre a qualidade do leite 

Aluno: Jeferson Bottoni 

Orientador: Prof. Dr..Heron Sérgio Moreira Begnis 

Identificação dos Produtores  

Nome do produtor:  

Telefone de contato  

Município:  

Data da entrevista:  

Obs: 

 

1) Caracterização da unidade de produção 

1.1 Quantos animais em lactação:  

1.2 Quantidade de leite produzido/dia:  ___   litros 

1.3 Em uma escala de 1 a 10 qual nota atribui a qualidade do leite produzido:    ______ 

1.4 Qual o sistema de ordenha que utiliza?                        (  ) Manual  

       (  ) Mecanizada balde ao pé   

       (  ) Mecanizada canalizada 

1.5 Qual o sistema de armazenamento do leite que utiliza? 

(  ) imersão de taros           (  ) Tanque de expansão           (  ) trocador de calor a placas + 

                                                                                                  tanque de expansão  

 

 

2) Capacitação: (difusão tecnológica) 

2.1 O produtor (a) participou de treinamento sobre manejo do rebanho?     (  ) sim      (  ) não 

2.2  O produtor (a) participou de treinamento sobre técnicas de ordenha?   (  ) sim      (  ) não 

2.3  O produtor (a) participou de treinamento sobre qualidade do leite?       (  ) sim      (  ) não 

  

    3 Assistência Técnica (difusão tecnológica) 

3.1  O produtor possui acompanhamento de médico veterinário ?               (  ) sim      (  ) não 

       Se respondeu sim, qual frequência das visitas?  

       (  )Semanal   (  )quinzenal (  )Mensal (  ) Trimestral  (  )outro 

3.2  O produtor possui assistência técnica?                                                  (  ) sim       (  ) não 

      Se respondeu sim, qual frequência das visitas? 

     (  )Semanal   (  )quinzenal (  )Mensal (  ) Trimestral  (  )outro 

  

 

 

 

 



171 

ANEXO C- Questionário aos produtores rurais 

 

 

 

 

 

4 Análise de Redes Sociais 

4.1 Participa de associações, cooperativas, grupos de trabalho com reuniões periódicas, ou 

demais atividades de cunho cooperativo cujo foco seja a qualidade do leite?  

                         

                                                       (   ) sim   (   ) não 

 

4.2 Com qual outro produtor ou com qual outra entidade do setor busca informações para 

melhorar a sua produção e a qualidade do leite? 

Produtor rural Governo Universidade Agroindústria 

 

 

 

 

 

   

 

5 Inovação  

5.1 Possui planos para melhorar a qualidade do leite produzido?               (   ) sim   (   ) não 

      Em caso positivo, quais ações pretende implementar?                                        

 

 

5.2 Quais as principais dificuldades encontradas na adoção de novas técnicas para melhorar 

a qualidade do leite? 

 

 

5.3 Quais recursos existentes (hoje) contribuem para a melhoria da qualidade do leite? 

 

 

 

 


