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RESUMO 
 
A produção de leite é mundialmente importante, no Brasil não é diferente, o país 
ocupa a 6ª posição no ranking dos maiores produtores, sua relevância está 
diretamente ligada ao aspecto econômico e social, pois o leite é um alimento 
bastante consumido pela população, consequentemente, gerando emprego e renda. 
Presente em quase todos os Estados brasileiros, a pecuária representa de maneira 
significativa na economia do País. Em Rondônia a atividade leiteira se destaca como 
o maior da Região Norte. A adoção de novas tecnologias contribui para o 
desenvolvimento, porém, mais de 80% dos produtores são considerados como 
“pequenos” dificultando alcançar grandes desenvolvimentos. Outra problemática 
recorrente é o desenvolvimento sustentável, ou seja, como exercer uma atividade 
utilizando os recursos naturais, sem degradar o ambiente, sendo tecnicamente 
apropriado, economicamente viável e socialmente aceito. A partir destas discussões 
envolvendo sustentabilidade surgiu o conceito de Triple Bottom Line, também 
conhecido como Tripé da sustentabilidade, que é um indicador de desempenho que 
inclui a performance econômica, ambiental e social, sendo que esses três pilares 
são constitutivos e interligados, o uso desses indicativos tem como função a criação 
de elementos para avaliar e apontar as prioridades de mudanças, mostrando 
propostas para contribuição do desenvolvimento sustentável, desta forma, se uma 
das dimensões não for sustentável, o desenvolvimento geral igualmente não será. 
Desta maneira, foi realizado um estudo sobre a cadeia produtiva do leite no 
Município de Ministro Andreazza, localizado no Estado de Rondônia, para 
demonstrar quais são as dimensões do Triple bottom line dentro da atividade leiteira 
como objetivo geral e como objetivos específicos: levantar as produções científicas 
do CEDSA sobre a Cadeia Produtiva do Leite (1); mapear a partir das pesquisas 
publicadas as dimensões da sustentabilidade (2); demonstrar em um município que 
exerce a atividade leiteira as dimensões da sustentabilidade (3) e elaborar quadro 
síntese com as dimensões para alimentar banco de dados do CEDSA (4).  
 
Palavras Chaves: Atividade leiteira, Triple bottom line, Rondônia. 
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ABSTRACT 
 
Milk production is worldwide important in Brazil, it is no different, the country occupies 
the sixth place in the ranking of the largest producers, its relevance is directly linked 
to the economic and social aspect, because milk is a food consumed by the 
population, generating employment and income. Present in almost all Brazilian 
states, livestock farming represents a significant part of the country's economy. In 
Rondônia, milk production stands out as the largest in the Northern Region. The 
adoption of new technologies contributes to the development, however, more than 
80% of the producers are considered "small", making difficult the development of 
great developments. Another recurring problem is sustainable development, that is, 
how to carry out an activity using natural resources without degrading the 
environment, being technically appropriate, economically viable and socially 
accepted. Based on these sustainability discussions, the Triple Bottom Line concept, 
also known as Sustainability tripod, is an indicator of performance that includes 
economic, environmental and social performance. These three pillars are constitutive 
and interconnected. The use of these is to create elements to assess and identify the 
priorities of change, showing proposals for the contribution of sustainable 
development, so if one of the dimensions is not sustainable, the overall development 
will not be or. Thus, a study was carried out on the milk production chain in the 
municipality of Ministro Andreazza, located in the state of Rondônia, to demonstrate 
the dimensions of the Triple bottom line within dairy activity as a general objective 
and as specific objectives: to increase the (CEDSA) in the milk production chain (1); 
map of research published the dimensions of sustainability (2); to demonstrate in a 
municipality that performs the dairy activity the dimensions of sustainability (3) and to 
elaborate a synthesis table with the dimensions to feed the CEDSA database (4). 
 
Key words: Milk activity, Triple bottom line, Rondônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o decorrer do tempo a globalização foi se intensificando juntamente com 

o processo de abertura econômica nacional, com isso houve uma profunda mudança 

na década de 1990 na estrutura econômica de várias porções econômicas no 

comercio nacional e internacional. Partindo dessas necessidades que o Brasil aderiu 

o pretexto do desenvolvimento descentralizado, escolhendo reconhecer a economia 

de mercado com menos intervenção do Estado, ocasionando a abertura de 

mercado, aumentando de maneira significativa os investimentos advindos de 

empresas transnacionais, abrindo espaço para produtos importados. Nesse período 

as transformações ocorridas na Cadeia Produtiva de Leite no Brasil é um exemplo 

claro dos impactos que as forças competitivas exerceram sobre o mercado. 

 O agronegócio é um setor forte na economia brasileira, destacando-se a 

pecuária como uma atividade importante nesse setor. Enquanto a agricultura fechou 

o ano de 2014 com baixa de 0,75% a pecuária teve um crescimento de 6,91% e 

pode-se inferir que foi a principal responsável pelo crescimento do PIB do 

agronegócio de 1,59% (CEPEA/USP, 2014). 

 A produção de leite vem se realçando no agronegócio brasileiro e crescendo 

cada vez mais nos últimos anos, considerando a produção de 1970 e de 2013, 

observa-se que houve um crescimento de 18,4% e a tendência de crescimento da 

produção anual com a implantação de novas políticas públicas e desenvolvimento 

de tecnologia que aumente a produtividade. 

De acordo com dados históricos Rondônia foi colonizado recentemente, 

sendo habitado por pessoas vindas do nordeste, sul e sudeste do Brasil que 

trouxeram seu modo de viver. Esta particularidade pode esclarecer a posição do 

Estado em relação ao agronegócio do leite, que mesmo herdando os costumes de 

outros locais possui peculiaridades. Com seu início na década de 70, ainda quando 

era território do Brasil, com a expansão demográfica e o aumento populacional 

(SEBRAE, 2016). 

Por estar situado na região norte do Brasil em um cenário de Amazônia Legal, 

os participantes da cadeia produtiva do leite não podem ser colocados de fora aos 

debates sobre o desenvolvimento sustentável, inserindo o conceito de Triple bottom 
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line para gerar estratégias para atender a esta demanda e englobando três 

dimensões: ambiental, econômica e social. O aspecto econômico tem como 

propósito a criação de um ambiente interessante para os investidores. O aspecto 

social atenta-se para o estabelecimento de ações justas para trabalhadores, 

parceiros e sociedade. Enquanto o aspecto ambiental, cujo objetivo é analisar a 

interação de processos com o meio ambiente sem lhe causar danos permanentes 

(OLIVEIRA et al.2012). Considerando este contexto, a presente pesquisa procura 

responder à seguinte questão: quais são as dimensões do Triple Bottom Line da 

Sustentabilidade na Cadeia Produtiva do Leite no Estado de Rondônia? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as dimensões do Triple Bottom Line da Sustentabilidade na Cadeia 

Produtiva do Leite no estado de Rondônia. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar as produções científicas do CEDSA sobre a Cadeia Produtiva do 

Leite; 

 Mapear a partir dos resultados das pesquisas publicadas as dimensões da 

sustentabilidade; 

 Demonstrar em um município que exerce a atividade leiteira as dimensões 

da sustentabilidade; 

 Elaborar quadro síntese com as dimensões para alimentar banco de 

dados do CEDSA. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 O estudo da administração relaciona-se diretamente com a sustentabilidade, 

no Brasil, desde meados de 1990, com a realização dos grandes acontecimentos 

realizados no país, como Agenda 21, Rio 92 entre outros. Segundo Souza e Ribeiro 

(2013), foi nesse período que as pesquisas sobre o desenvolvimento sustentável 

impulsionadas, justamente, pela evolução dos debates e a atenção com a 

preservação do meio ambiente e as condições sociais e econômicas da sociedade. 

Os autores enfatizam que as primeiras publicações sobre sustentabilidade ambiental 

foram realizadas em periódicos da área de administração, contribuindo para 

propagar o tema, desta forma, quando se demonstra os estudos realizados, 

percebe-se que a temática tem demasiada ligação com a ciência em estudo. 

 A sustentabilidade deve estar integrada no ensino superior, pois, desta forma 

ocorre à preocupação e a integralização com o tema. É através das práticas 

educativas ambientalmente sustentáveis que norteiam para um plano pedagógico 

que objetiva a transição de comportamentos e atitudes, aperfeiçoamento da 

organização social e do trabalho coletivo. Tal mudança paradigmática acarreta uma 

modificação de valores, motivando um pensamento complexo, através de um 

processo contínuo de novas leituras e interpretações, configurando novas 

possibilidades de ação (JACOBI, RAUFFLET E ARRUDA, 2011). 

 Dentro do contexto sustentável na Amazônia existe a cadeia produtiva do 

leite, mais especificadamente no Estado de Rondônia, local que possui o segundo 

maior rebanho da Região Norte, se constatou que se tem a oportunidade de avançar 

em produtos mais elaborados e de maior potencial de adição de valor, porém, o grau 

de incentivos para a agropecuária brasileira é muito baixo (MARTHA, 2015). Em 

contrapartida a sociedade pressiona cada vez mais para que sejam agregados 

critérios de sustentabilidade. Deste modo, futuramente não bastará somente 

expandir a produção, mas também produzir com sustentabilidade, com preços 

competitivos e atendendo as imposições dos consumidores. O estado de Rondônia 

por ser um local que o agronegócio é predominante em quase todos os municípios, 

e que esses produtores são considerados como “pequenos” e as práticas 

sustentáveis nem sempre são utilizadas na atividade. E também se constatou que a 
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maioria das pesquisas realizadas são voltadas para manejo visando melhorar as 

práticas produtivas ou investimentos em tecnologias, almejando lucro e esquecendo 

do lado social e ambiental. Desta forma, a proposta deste trabalho é identificar as 

dimensões da sustentabilidade na Cadeia Produtiva do leite em Rondônia, porém, 

como o Estado é muito extenso, tornando a pesquisa inviável. 

Portanto, a partir da proposta em estudar um único município e observando 

que Ministro Andreazza possui poucas produções sobre cadeia produtiva, 

agronegócio e sustentabilidade, foi escolhido o mesmo para executar a proposta 

principal do trabalho, podendo ser utilizado por outros acadêmicos ou pesquisadores 

da temática. 

 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, iniciando-se pela 

introdução. Em sequência, o referencial teórico abordando conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável, Triple Bottom Line e Cadeia Produtiva do Leite. O 

quarto capítulo aborda os procedimentos metodológicos utilizados e o capítulo 

seguinte abrange as análises em relação aos resultados obtidos. E o último capítulo 

expõe as considerações finais referentes ao atendimento dos objetivos propostos. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

   Este capítulo aborda os fundamentos teóricos utilizados nas análises das 

dimensões do Triple Bottom Line, objetivando informar aos leitores sobre o 

surgimento das discussões sobre sustentabilidade, apresentando algumas 

características da bovinocultura do leite no Brasil, Rondônia e em Ministro 

Andreazza. 

 

2.1 CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

  

 

 A sustentabilidade é uma temática que tem ganhado um espaço e cada vez 

mais despertando interesse em diferentes meios, por ter um conceito amplo e 

recente é muitas vezes suscetível a ambiguidades. Mesmo que não exista um único 

significado, um dos pontos de concordância é o reconhecimento da 

insustentabilidade dos modelos de desenvolvimento atuais, bem como a 

necessidade de harmonizar crescimento econômico com justiça social e coerência 

ecológica (RUSCHEINSKY, 2004).  

 De acordo com Ruscheinsky (2004), compreende-se ecologia como ciência 

que estuda os seres vivos e sua relação com o meio ambiente onde habitam, e 

através de informações obtidas por intermédio de seus estudos a humanidade pode 

planejar ações que impossibilitem a destruição da natureza, proporcionando um 

futuro melhor. 

 A partir do momento que a humanidade passou a preocupar-se com os 

recursos naturais, comparando a elevada degradação ambiental com o crescimento 

populacional, confirmando que a busca para gerar alimentos aos habitantes do 

mundo resultaria na depredação ambiental e escassez de recursos naturais 

(MATTOS NETO, 2010).  

 A origem do grande debate referente ao desenvolvimento sustentável 

encontra-se nos indivíduos e no objetivo comum, ou seja, cada cidadão além do 

conhecimento sobre desenvolvimento sustentável, tem sua forma de interagir com o 
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ambiente, onde uns acreditam que o objetivo almejado seja o desenvolvimento 

sustentável, outros pensam que se trata do próprio processo, e outros ainda, o 

percebem como um conjunto disso tudo (BENETTI, 2006). 

 De acordo com Benetti (2006), a sustentabilidade é algo que não pode ser 

adquirida automaticamente, ou seja, é um processo de mudança, de 

aperfeiçoamento contínuo e de modificação estrutural em que a população como um 

todo deve fazer parte, e também a considerar as suas distintas dimensões. 

 O paradigma da sustentabilidade vem percorrendo todas as vertentes do 

conhecimento e ocasionando profundas considerações no desenvolvimento da 

sociedade e na interação com a diversidade ecológica e cultural (AHLERT, 2015). 

Neste cenário, ocorre a ciência ambiental, com o desafio de desenvolver tecnologias 

e metodologias para incluir a sociedade nos processos de gestão, planejamento e 

gerenciamento do ambiente, harmonizando desenvolvimento sustentável com 

conservação da natureza (PALAVIZINI, 2012).  

 Souza Filho (2009) comenta que a discussão frequente sobre uma proposta 

de desenvolvimento para suavizar os desgastes causados à natureza, bem como 

diminuir as diferenças socioeconômicas entre classes, tem confundido a concepção 

moderna de desenvolvimento, tendo em vista que esta colabora de maneira 

considerável, para destruição do meio ambiente e o agravamento das desigualdades 

sociais, colocando em perigo as presentes e futuras gerações.  

 Conforme Ahlert (2015), o tema também tem ganhado grande notoriedade 

devido ao aumento nas condições econômicas, sociais e ambientais, o crescimento 

da qualidade de vida de toda a sociedade, da preservação do meio ambiente, bem 

como da supervivência dos indivíduos e organizações, desta forma, mais que 

benefícios à sociedade, a adoção de técnicas sustentáveis tem sido táticas 

pensadas como maneira de diferenciação de produtos e inserção em alguns 

mercados. 

O conceito de sustentabilidade surgiu pela primeira vez no início da década 

de 70, a partir da Conferência de Estocolmo, com o nome de ecodesenvolvimento, 

este conceito foi revelado por Maurice Strong e posteriormente remodelado por 

Ignacy Sachs. O significado de Ecodesenvolvimento foi definido por Sachs (1986) 

como: 
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Um processo criativo de transformação do meio com 
a ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, 
impedindo o desperdício inconsiderado dos recursos. 
As estratégias do ecodesenvolvimento serão 
múltiplas e só poderão ser concebidas a partir de um 
espaço endógeno das populações consideradas. 
Promover o ecodesenvolvimento é, no essencial, 
ajudar as populações envolvidas a se organizar, a se 
educar, para que elas repensem seus problemas, 
identifiquem suas necessidades e os recursos 
potenciais para conceber e realizar um futuro digno a 
ser vivido, conforme postulados de justiça social e 
prudência ecológica (SACHS, 1986, P. 21). 

  
   

 Como uma resposta ao conflito que se tornou mais intenso com a publicação 

do relatório do Clube de Roma, que confrontava duas visões sobre o relacionamento 

do crescimento econômico e meio ambiente, segundo Romeiro (1999), existiam dois 

lados sendo eles:  

De um lado, aqueles, genericamente classificados de 
possibilistas culturais (ou ‘tecno-centricos’ radicais), 
para os quais os limites ambientais ao crescimento 
econômico são mais que relativos diante da 
capacidade inventiva da humanidade, considerando 
o processo de crescimento econômico como uma 
força positiva capaz de eliminar por si só as 
disparidades sociais, com um custo ecológico tão 
inevitável quão irrelevante diante dos benefícios 
obtidos; de outro lado, aqueles outros, deterministas 
geográficos (ou ‘eco-centricos’ radicais), para os 
quais o meio ambiente apresenta limites absolutos 
ao crescimento econômico, sendo que a humanidade 
estaria próxima da catástrofe. Mantidas as taxas 
observadas de expansão de recursos naturais 
(esgotamento) e de utilização da capacidade de 
assimilação do meio (poluição) (ROMEIRO, 1999, p. 
2-3). 

  

 Ocasionalmente no 20º aniversário da Conferência de Estocolmo, em junho de 

1992, foi executada no Rio de Janeiro a denominada Eco 92 ou Rio 92, uma 

Conferência Mundial sobre Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

Segundo Araújo et al. (2006), a Eco 92 foi considerada um marco global das 

discussões sobre a temática, pois contou com a participação de representantes 

governamentais de todo mundo, resultando dois importantes documentos: A Carta 

da Terra (renomeada de Declaração do Rio) e a Agenda 21. 
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A Agenda 21 dedica-se aos problemas da atualidade 
e almeja preparar o mundo para os desafios do 
século XXI. Ela reflete o consenso global e 
compromisso político em seu mais alto nível, 
objetivando o desenvolvimento e o compromisso 
ambiental. A Declaração do Rio visa estabelecer 
acordos internacionais que respeitem os interesses 
de todos e proteja a integridade do sistema global de 
ecologia e desenvolvimento. A partir desse 
momento, começa a existir de maneira globalizada 
uma preocupação no que diz respeito à Gestão 
Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável tanto 
por parte das entidades governamentais das 
organizações públicas e privadas como dos 
consumidores deste mercado global (OLIVEIRA 
FILHO, 2004, p. 6) 

   

 No ano de 2002, na África do Sul, mais precisamente em Joanesburgo, aconteceu 

a maior Conferência Mundial sobre Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, intitulada de Rio+10, nessa reunião foi elaborado um documento 

denominado de Protocolo de Kyoto, onde foi firmado um compromisso em que os 

países mais industrializados, portanto, os maiores utilizadores de recursos naturais e 

também geradores de resíduos poluentes devem reduzir a emissão de gases que 

agravam o efeito estufa, para aliviar os impactos causados pelo aquecimento global, 

além de realizar discussões para estabelecer metas e criar formas de 

desenvolvimento que não sejam prejudiciais garantindo a preservação do planeta 

para as futuras gerações.  

A partir do quadro 1 observa-se os principais marcos relativos ao desenvolvimento 

sustentável. 

Quadro 1 - Resumo dos marcos, perspectivas histórica e cronológica 

Ano Pespectivas  

1968 Clube de Roma 

1972 Publicação do Relatório do Clube de Roma (The Limits to Growth) sobre riscos globais 
dos efeitos da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais. Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 
Suécia, com a participação de 113 países, O conceito de Eco-desenvolvimento foi 
apresentado por Ignacy Sachs, considerado precursor do Desenvolvimento Sustentável. 

1975 Elaboração do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND-1975/79) que definiu 
prioridades para o controle da poluição industrial. 

1980 Em 1980 surge a noção de Ecologia profunda, que coloca o homem como o 
componente de sistema ambiental complexo, holístico e unificado. 

1983 A ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que 
desenvolveu  o paradigma de desenvolvimento sustentável, cujo relatório (Our Common 
Future) propunha limitação do crescimento populacional, garantia de alimentação, 
preservação da biodiversidade e ecossistemas, diminuição do consumo de energia e 
desenvolvimento de tecnologias de fontes energéticas renováveis, aumento da 
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produção industrial a base de tecnologias adaptadas ecologicamente, controle da 
urbanização e integração campo e cidades menores e a satisfação das necessidades 
básicas. 

1991 A Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou "Diretrizes Ambientais para a 
Indústria Mundial", definindo 16 compromissos de gestão ambiental a serem assumidos 
pelas empresas, conferindo à indústria responsabilidades econômicas e sociais nas 
ações que interferem com o meio ambiente. Essas diretrizes foram acatadas no Brasil, 
pelo Comitê Nacional da Câmara de Comércio Internacional, tendo-se criado a 
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 

1992 Realizou-se no Rio de janeiro a ECO-92 (a Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento) na qual foram elaboradas a Carta da Terra (Declaração 
do Rio) e a Agenda 21, que reflete o consenso global e compromisso político 
objetivando o desenvolvimento e o compromisso ambiental 

1997 Discutido e negociado em Quioto no Japão, o Protocolo propõe um calendário pelo qual 
os países membros teriam obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. 
Em novembro de 2009, 187 países haviam aderido ao Protocolo. 

1999 John Elkington concebeu o Triple Bottom Line (TBL) para ajudar empresas a 
entrelaçarem os componentes do desenvolvimento sustentável: prosperidade 
econômica, justiça social e proteção ao meio ambiente em suas operações. 

2002 Aconteceu, em Johanesburgo, a conferência mundial denominada Rio+dez, onde se 
instituiu a iniciativa “Business Action For Sustainable Developmen 

2006 O documentário “Uma verdade inconveniente” de Davis Guggenheim (sobre a militância 
política de Al Gore a quem rendeu o Nobel da Paz em 2007 e dois Oscar) cuja 
mensagem principal (“become carbon neutral”) se coloca como um novo paradigma 
planetário. 

2009 Realiza-se em Copenhagen a 15ª Conferência do Clima (COP 15) das Nações Unidas, 
evento que reuniu 25 Chefes de Estado 

Fonte: Elaborado a partir de Bacha, Santos e Schaun (2010). 

 

 Em um significado coerente sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, ou 

seja, de se manter. De acordo com Mikhailova (2004) uma exploração de recursos 

naturais quando exercida de maneira sustentável durará para sempre, não se 

esgotará nunca, Giordano (2005) complementa que para a Organização das Nações 

Unidas (ONU), a sustentabilidade engloba as seguintes atividades: conservação do 

solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de não degradar o 

ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente 

aceito, já para Cavalcanti (2003) significa a possibilidade de obterem continuamente 

condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus 

sucessores em dado ecossistema, ou seja, existe uma necessidade de localizar 

ferramentas de interação entre a humanidade e a natureza. “Numa sociedade 

sustentável, o progresso é medido através da qualidade de vida (saúde, 

longevidade, maturidade psicológica, educação, ambiente limpo, espírito comunitário 

e lazer criativo) ao invés do consumo material” (FERREIRA, 2005).  
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A noção de sustentabilidade incorpora uma clara 
dimensão social e implica atender também as 
necessidades dos mais pobres de hoje, outra 
dimensão ambiental abrangente, uma vez que busca 
garantir que a satisfação das necessidades de hoje 
não podem comprometer o meio ambiente e criar 
dificuldades para as gerações futuras. Nesse 
sentido, a ideia de desenvolvimento sustentável 
carrega um forte conteúdo ambiental e um apelo 
claro à preservação e à recuperação dos 
ecossistemas e dos recursos naturais (BUAINAIN, 
2006, p. 47). 

 

 Observa-se a abrangência do conceito de sustentabilidade, que muito além de 

não destruir o ecossistema, incluindo questões que envolvem qualidade de vida, 

resultados positivos, utilização racional dos recursos, competitividade empresarial, 

tecnologias limpas, responsabilidade social, entre outros (SILVA, 2012). Desta forma 

a sustentabilidade é considerada uma gestão de negócio, promovendo o 

desenvolvimento e gerando lucro, identificando e executando as aspirações 

econômicas e não econômicas dos indivíduos que a empresa precisa, tanto de 

maneira interna e externa da organização (SAVITZ E WEBER, 2007). 

   Para Barbieri e Cajazeira (2009), existem diversas dimensões da 

sustentabilidade: social, econômica, ecológica, cultural, espacial, política e 

institucional, porém no campo das organizações são consideradas três dimensões, 

que são exclusivas do meio organizacional. São elas: econômica, social e ambiental. 

 

2.2 TRIPLE BOTTOM LINE 

 
 O sociólogo e consultor britânico, John Elkington em 1994 evidenciou o termo 

Triple Bottom Line (TBL) também conhecido como tripé da Sustentabilidade, 

servindo de referência para as organizações que buscam a sustentabilidade de suas 

atividades, produtos e serviços (LAURIANO, 2009).  

 Para Elkington (1998), o Triple Bottom Line seria uma linguagem moderna, 

que manifestava o que se considerava como inevitável: a expansão do significado 

de desenvolvimento sustentável, produzido pela ONU em 1987. De acordo com esse 

modelo, para ser sustentável uma organização deveria ser financeiramente viável, 

socialmente justa e ambientalmente responsável. Elkington estabelece sete novas 

revoluções da sustentabilidade nas organizações, como indica o quadro 2. 
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Quadro 2– Sete novas revoluções da sustentabilidade nas organizações 

Revoluções Velhos Paradigmas Novos Paradigmas 

1 – Mercado Acordo Competição 

2 – Valores Rígido Flexível 

3 – Transparência Fechada Aberta 

4 – Tecnologia do Ciclo de vida Baseada no Produto Baseada na Função 

5 – Parceiros Conflito Simbiose 

6 – Tempo Longo Duradouro 

7 – Governança das empresas Exclusiva Inclusiva 

Fonte: Elkington (1998) 

 

 Elkington (1999) enfatiza que a sustentabilidade deve ser compreendida 

como um exemplo de gestão de negócios visando o retorno (lucro) para os 

acionistas, relacionando o desenvolvimento econômico, promoção social e a 

preservação dos recursos naturais do planeta: “Os negócios precisam ser 

gerenciados não apenas do ponto de vista financeiro, mas também considerando os 

aspectos sociais e ambientais” (ELKINGTON, 1999). 

 O Triple Bottom Line é um indicador de desempenho que inclui, além do 

desempenho econômico, a performance ambiental e social. Desta forma, o conceito 

de Desenvolvimento Sustentável de uma organização considera uma posição de 

prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social, sendo estes três 

pilares constitutivos e interligados do conceito. Se qualquer um desses componentes 

não for sustentável, o desenvolvimento geral também não o será (ELKINGTON, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

                      Figura 1 - Tripé da sustentabilidade e suas interseções entre dimensões 

  

Fonte: D‟ Angelo (2009) 

 

De maneira complementar, as três dimensões de Elkington são reconhecidas 

como um novo paradigma do desenvolvimento sustentável, reconhecido pelo 

Instituto Ethos (2006), criado em 1998 e referência no mercado brasileiro em 

responsabilidade empresarial, declara que o adjetivo sustentável traz ao significado 

de desenvolvimento um grande desafio: conciliar eficiência econômica, equidade 

social e equilíbrio ecológico. 

Para Silva (2012), esses conceitos podem ser aplicados tanto de maneira 

macro, ou seja, para um país ou o próprio planeta, como de forma micro, em sua 

casa ou uma pequena vila agrária.  

Sachs (1993), que foi um grande propagador do ecodesenvolvimento e que 

também passou a usar esta nova expressão, mesmo concordando com as críticas 

de vários autores desde o Relatório de Brundtland em relação ao desenvolvimento 

sustentável incorpora mais duas dimensões: a espacial e a cultural. Barbieri e Lage 

(2001) acrescentam a sexta dimensão: a política, sendo entendida como uma forma 

das instituições democráticas e a promoção da cidadania se fortificarem. 

Pante (2016) ressalta que na observação dos pesquisadores é necessário 

favorecer os direitos e as garantias essenciais do ser humano, dentre elas, a 

liberdade de expressão, de associação, de locomoção, de acesso às informações e 
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outros relevantes ao desenvolvimento pessoal e comunitário. É notório observar que 

em um projeto de desenvolvimento sustentável é importante a atuação da sociedade 

como um todo e não somente o governo, desta maneira fica a necessidade de 

garantir a participação de todos os seus segmentos. Deste modo, temos a premissa 

de que as três dimensões devem se manter em harmonia para que seja alcançada a 

sustentabilidade (PANTE, 2016). 

   

Quadro 3- As cinco dimensões do desenvolvimento sustentável segundo D’Angelo 

Dimensões Componentes Objetivos 

Sustentabilidade 
Social 

1. Criação de postos de trabalho que permitam a 
obtenção de renda individual; 

2. Produção de bens dirigida prioritariamente as 
necessidade básicas sociais; 

Reduzir as 
desigualdades 

sociais; 

Sustentabilidade 
Econômica 

3. Fluxo permanente de investimentos públicos 
privados com destaque para o cooperativismo; 

4. Manejo eficiente dos recursos; 
5. Absorção, pela empresa, dos custos ambientais; 
6. Endogeneização: contar com suas próprias forças; 

Aumentar a 
produção e a 

riqueza social sem 
dependência 

externa; 

Sustentabilidade 
Ecológica 

7. Produção com respeito aos ciclos ecológicos dos 
ecossistemas; 

8. Prudência no uso de recursos naturais não 
renováveis; 

9. Prioridade à produção de biomassa e à 
industrialização de insumos naturais renováveis; 

10. Redução da intensidade energética e aumento de 
conservação da energia; 

11. Tecnologias e processos produtivos de baixo 
índice de resíduos; 

12. Cuidados Ambientais; 

Melhorar a 
qualidade do meio 

ambiente e 
preservar as fontes 

e recursos 
energéticos e 

naturais para as 
próximas gerações; 

 
 

Sustentabilidade 
Espacial 

Geográfica 

13. Descentralização espacial; 
14. Descentralização do poder local e regional; 
15. Relação cidade/campo equilibrada; 

Evitar o aumento 
de aglomerações; 

Sustentabilidade 
Cultural 

16. Soluções adaptadas a cada ecossistema 
17. Respeito à formação cultural comunitária 

Evitar conflitos 
culturais com 

potencial 
regressivo 

Fonte: A partir de D‟ Angelo (2009) 

 

No qual ganhou destaque nos debates pelo caso de criar um modelo que 

tornou o assunto mais atraente para as organizações, fazendo com que as mesmas 

passem a se comunicar seus desempenhos econômicos, ambientais, sociais e suas 

inter- relações, construídas a partir deste conceito (ISENMANN; BEY; WELTER, 

2007 APUD OLIVEIRA ET AL. 2012). 
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Para Elkington (2012) algumas questões devem ser levantadas pelos 

executivos, como forma de avaliar o pilar ambiental da sustentabilidade. Quais 

formas de capital natural são afetadas pelas nossas operações – e elas serão 

afetadas pelas nossas atividades planejadas? Essas formas de capital natural são 

sustentáveis têm em vista essas e outras pressões? O nível total de estresse está 

adequadamente entendido e tende a ser sustentável? O “equilíbrio da natureza” ou a 

sua “teia da vida” serão afetadas de forma significativa? 

 Para Araújo et al. (2006) a sustentabilidade está diretamente ligada às três 

dimensões e que para uma empresa ser vista como sustentável é necessário ter 

medidas eficientes nessas dimensões.  

 O conceito de Triple Bottom Line aconselha as organizações mensurem o 

sucesso não por seu desempenho financeiro, mas também inclua o meio ambiente e 

a sociedade na qual estão inseridas (SAVITZ; WEBER, 2007). Para Hart e Milstein 

(2003), uma empresa para ser sustentável deve contribuir para o desenvolvimento 

sustentável produzindo benefícios econômicos, sociais e ambientais. Desta maneira, 

o resultado da convicção e conscientização da sociedade moderna construiu a 

existência de organizações que consigam harmonizar progresso econômico, 

ambiental e social, indo além do sistema econômico que gera riqueza e 

desenvolvimento, defendendo a vida, reduzindo as desigualdades sociais e 

garantindo o bem-estar social (MACEDO; QUEIROZ, 2007). 

 Como foi explorado o Triple Bottom line é aplicado em diversos segmentos, 

um deles é o agronegócio que tem a problemática da sustentabilidade. Isso 

acontece devido à necessidade de diminuir os grandes impactos causados pela 

atividade como desmatamento, uso inconsciente da água, poluição do solo.   

 

2.3 CADEIA PRODUTIVA 

 

 

A cadeia produtiva é um método construído por um conjunto de setores 

econômicos, que determinam entre si consideráveis relações de compra e venda, 

estruturado em sequência no processo produtivo, envolvem toda a atividade de 

produção e comercialização, de maneira que, no decorrer da cadeia, os produtos 

são elaborados de forma crescente agregando valor a si. Um conceito de Batalha 
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(2007) diz que a cadeia de produção pode ser entendida como “uma sucessão de 

operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre 

si por um encadeamento técnico”. 

 O conceito de Cadeia de Produção, ao permitir uma ampla visualização do 

processo produtivo, vem a ser uma importante ferramenta de análise das atividades 

agropecuárias, embasando o desenvolvimento de políticas e estratégias públicas e 

privadas, que contribuam para um melhor desempenho do setor Agroindustrial. Uma 

cadeia produtiva é compreendida a partir do reconhecimento de um produto/serviço 

final. Seu significado parte do mercado, sendo desempenhado pelo cliente, para os 

insumos, passando por todos os outros elos responsáveis pela transformação do 

bem, outra perspectiva parte de uma matéria prima de montante a jusante as 

sequências das etapas produtivas, desde a entrada dos insumos passando a 

obtenção do produto finalizado até o consumidor (SOUZA et al 2006).  

 

Figura 2- Cadeia produtiva do leite 

 

Fonte: Canziane (2003) 

 

Uma cadeia produtiva é formada com base de um conjunto de procedimentos 

planejados e nascidos das relações mútuas de agentes econômicos chamados de 

elos. No caso da agropecuária, a cadeia se forma a partir de três processos 

principais (ARAÚJO, 2007):  

Processos que se dão à montante: mesmo que a indústria à montante seja 

predominantemente ligada aos fornecedores de insumos e máquinas ao produtor 

agropecuário, práticas como serviços agropecuárias, estudos, também ocorre à 

montante uma vez que os processos envolvem todas as atividades que precedem o 

produtor rural; 

Produção a nível agropecuário: associa todos os métodos diretamente ligados 

à atividade agrícola e pecuária; 
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Processos que se dão à jusante: engloba todos os agentes relacionados nas 

atividades que acontecem após a produção agropecuária. Desta forma, além da 

chamada indústria à jusante, desempenhadas pelas Agroindústrias modificadoras da 

matéria prima agropecuária, fazem parte desses processos os canais de 

comercialização, intermediários, representantes, distribuidores, atacadistas, 

supermercados, consumidores e importadores. 

 

2.4 A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

 

 Neste capitulo é abordado os principais características de uma cadeia 

produtiva, sob a perspectiva do Brasil, como a atividade cresceu nos últimos anos, 

sua participação na economia do país e os principais fatores que a tornam mais 

competitiva. 

2.4.1 O Contexto de Agronegócio do leite no Brasil 

 

 No Brasil, a cadeia agroindustrial do leite é de grande importância econômica 

e social, desempenhando um relevante papel no fornecimento de alimentos e na 

geração de empregos, renda e tributos ao país em toda a sua cadeia produtiva, 

cumprindo uma importante função social. A produção de leite está presente em 

quase todos os Estados do Brasil e na maioria deles representa uma grande parte 

da economia. Diversos fatores colaboraram para a melhor competitividade da cadeia 

produtiva do leite no Brasil. Dentre estes motivos destacam-se os investimentos em 

pesquisas, alimentação de animais, genética e também em equipamentos 

específicos para refrigeração do leite, ordenha entre outros. Tais elementos 

impactaram em um crescimento sucessivo na competitividade em todos os agentes 

desta cadeia produtiva, tanto em relação a fornecedores de insumos, quanto aos 

produtores rurais, indústrias e até mesmo nos estabelecimentos varejistas (VIANNA 

E FERRAS, 2007). 

Para Canziani (2003), existe uma pequena variação nos elos da cadeia 

produtiva do leite, destacando como funciona a cadeia produtiva do leite de maneira 

geral conforme a figura 3. 
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Figura 3- Representação da Cadeia Produtiva do Leite no Brasil 

 

Fonte: Viana e Rinaldi (2010) 

 

A produção do leite no Brasil está diretamente interligada a dois segmentos, 

sendo eles: De um lado produtores altamente técnicos, com rebanhos leiteiros e 

equipamentos especializados para a produção; em outro, produtores não 

especializados, que se usam rebanhos de corte para produção do leite, 

influenciando diretamente na produção média no país (CANZIANE, 2003). 

 De acordo com Ahlert (2015) o proveito animal com objetivo de produção de 

leite no país ocorre na grande maioria das vezes em pequenas e médias 

propriedades. A Mão de obra principal utilizada é familiar e o objetivo é completar ou 

obter a maior renda destes agricultores. 

 Segundo dados do Departamento de Agricultores dos Estados Unidos 

(USDA), a produção de leiteira no Brasil, em 2013, foi a quinta maior no mundo, com 

34 bilhões de litros de leite, ficando somente atrás da União Europeia, Estados 

Unidos, Índia e China. Na comparação com 2012, o Brasil melhorou sua posição, 

quando ocupava a sexta posição, e a Rússia, o quinto lugar. 
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 Vale ressaltar que a produção de leite é um dos seis mais notórios produtos 

da agricultura brasileira. Uma das causas para o Brasil conseguir esse 

posicionamento foi o aumento da renda mensal, principalmente nas pequenas 

propriedades rurais, quando confrontado com culturas sazonais e grãos (IBGE, 

2013). 

 O mapa abaixo indica as regiões de altas e baixas produções de leite no 

Brasil, salientando a concentração das produções mais significativas nas regiões 

Sudeste e Sul. 

 

Figura 4– Produção de leite, com destaque para os principais municípios produtores – 2016. 

 

Fonte: IBGE – Produção da pecuária municipal (2016) 

  

 A produção brasileira de leite, em 2016, foi de 33,62 bilhões de litros, 

representando uma retratação de 2,9% em relação ao ano de 2015. A Região Sul, 

respondeu por 37,0% do total nacional mantendo a liderança do ranking, posição 

que ocupa desde 2014 quando ultrapassou a Região Sudeste, conforme ilustrado na 

figura abaixo.  A Região Sudeste, na segunda posição, representou 34,3% da 
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produção total, seguida pelas Regiões Centro-Oeste (11,8%), Nordeste (11,2%) e 

Norte (5,6%). As quedas ocorreram nas Regiões Sudeste (-2,9%), Centro-Oeste (-

13,7%) e Nordeste (-4,7%) (IBGE, 2016). 

 

Figura 5– Evolução da produção de leite, 1985 – 2016 

 

Fonte: IBGE – Produção da pecuária municipal (2016) 

 

 Mesmo com decaída de 1,9%, Minas Gerais manteve a condição de maior 

produtor de leite no País com total de 8,97 bilhões de litros produzidos. No geral a 

produção mineira representou 26,7% da produção nacional, seguido do Paraná 

(14,1%), Rio Grande Sul (13,7%), Santa Catarina (9,3%). 

 Segundo dados do IBGE (2016) a produtividade média foi de 1709 

litros/vaca/ano, crescimento de 4,2% em relação ao ano de 2015. A Região Sul 

continuou a apresentar a maior produtividade nacional, com 2.966 litros/vaca/ano, 

representando um aumento de 2,3% comparado com o ano precedente. Dando 

sequência, as regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentaram índices de respectivos 

1.693 litros/vaca/ano e 1.294 litros/vaca/ano. Os Estados do Sul do país as três 

primeiras posições em termos de produtividade de leite e apresentaram expansão 

de produtividade em relação ao ano anterior. 
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Tabela 1– Produção de leite no Brasil em 2016 

Produção de leite no período de 01.01 a 31.12.2016 Brasil  

Grandes Regiões 
do Brasil 

Vacas 
ordenhadas 
(cabeças) 

Quantidade 
(1 000 litros) 

Valor da 
produção  
(1 000 R$) 

  
Produtividade 
(lts/vaca/ano) 

Vacas 
ordenhadas / 

efetivo de 
bovinos

  

(%) 

Brasil  19 678 817  33 624 653  39 441 516   1 709 9,0 

          Norte                                                2 084 186  1 876 004  1 709 393    900 4,3 

Rondônia                                           600 065   790 947   592 001   1 318 4,4 

Acre                                               81 284   56 870   60 550    700 2,7 

Amazonas                                           97 104   45 978   69 747    473 7,4 

Roraima                                            37 919   13 141   23 654    347 4,9 

Pará                                               732 936   577 522   583 596    788 3,6 

Amapá                                              6 777   5 983   10 653    883 8,9 

Tocantins                                          528 101   385 563   369 191    730 6,1 

          Nordeste                                             3 505 866  3 772 384  4 919 050   1 076 12,3 

Maranhão                                           591 520   371 250   434 866    628 7,7 

Piauí                                              129 366   73 518   152 717    568 7,9 

Ceará                                              534 479   528 138   742 901    988 22,0 

Rio Grande do 
Norte                                247 758   227 747   372 230    919 29,5 

Paraíba                                            222 832   178 437   242 636   1 022 18,8 

Pernambuco                                         488 780   839 029  1 103 292   1 717 25,8 

Alagoas                                            192 181   337 974   441 453   1 759 15,2 

Sergipe                                            218 744   357 882   435 843   1 636 18,3 

Bahia                                              880 206   858 408   993 112    975 8,5 

          Sudeste                                              6 819 765  11 546 087  13 936 462   1 693 17,4 

Minas Gerais                                      4 974 449  8 970 779  10 803 365   1 803 21,0 

Espírito Santo                                     272 908   371 375   410 771   1 361 13,3 

Rio de Janeiro                                     415 509   511 865   578 541   1 232 17,2 

São Paulo                                         1 156 899  1 692 068  2 143 785   1 463 10,5 

          Sul                                                  4 200 266  12 457 744  14 736 537   2 966 15,2 

Paraná                                            1 621 957  4 730 195  5 838 834   2 916 17,1 

Santa Catarina                                    1 116 994  3 113 769  3 672 024   2 788 24,8 

Rio Grande do Sul                                 1 461 315  4 613 780  5 225 678   3 157 10,8 

  Centro-Oeste                                         3 068 734  3 972 434  4 140 075   1 294 4,1 

Mato Grosso do 
Sul                                 258 919   346 300   331 855   1 337 1,2 

Mato Grosso                                        553 100   662 720   622 792   1 198 1,8 

Goiás                                             2 237 872  2 933 441  3 153 657   1 311 9,8 
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Distrito Federal                                   18 843   29 972   31 771   1 591 19,6 

Fonte: A partir de IBGE - Produção da pecuária municipal (2016) 

 

 De acordo com Ahlert (2015) a produção de leite encontra-se espalhada por 

todo território brasileiro e é caracterizado pela diversidade de extensão de 

propriedades, de tipos de produtores, de rebanho, de tecnologias, podendo ser 

evidenciadas as discrepâncias regionais, tornando-se de suma importância conhecer 

a realidade de cada região. 

 Diante dos fatos, e segundo Costa e Bueno (2011), para garantir a 

sustentabilidade na pecuária leiteira é fundamental que esta atividade esteja 

amparada por melhorias quanto ao manejo e práticas que cooperem na manutenção 

e melhorias no ambiente socioeconômico e ambiental  

 

2.4.2 A Cadeia Produtiva do leite no Estado de Rondônia 

 

 A pecuária de leite em Rondônia é apontada como um dos setores mais 

influentes do agronegócio rondoniense. Iniciada em a partir da explosão demográfica 

e do crescimento populacional na década de 1970, cuja população passou de 

111.064 habitantes para 503.128 em 1990 (IBGE, 1998), desta forma definiu a 

política de colonização e a abertura de novas fronteiras agrícolas impulsionando a 

demanda da produção de leite (PAES, AMIN E GOMES, 2009). 

O agronegócio representa um grande valor tanto na economia brasileira como 

mundial, devido aos diversos agentes incluídos no sistema gerando riqueza entre os 

diversos elos da cadeia. De acordo com o CEPEA, em 2016 o PIB do agronegócio 

contribuiu em 4,48% no total do PIB do Brasil. 

 Em Rondônia o agronegócio, no setor leiteiro vem se estruturando desde a 

década de 1970, no final da década de 1990 foi criado o Programa de 

Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (PROLEITE), o que 

foi criado pela Lei Complementar nº547, de dezembro de 2009, formalizando uma 

parceria do Governo e os demais agentes do agronegócio do leite. 

 De acordo com o Sebrae (2015), no período de 2002 a 2013, a razão do 

crescimento da produção foi o aumento de vacas ordenhadas, observando que a 
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produtividade não cresceu nesse período. Segundo informações da IDARON (2013), 

no ano de 2013 havia 32.942 produtores comerciais no Estado de Rondônia, 

responsáveis pela produção de 805.164 mil litros de leite, observados na tabela 2. A 

produção média é de 66,96 litros diários por propriedade, e a produtividade é de 

4,41 litros/vaca/dia. Ouro Preto é o maior município produtor de leite de Rondônia, 

encarregado por 6,15% da produção total, em seguida Jaru (5,98%). 

 

Tabela 2 - Número de produtores, produção de leite, vacas ordenhadas e produtividade das 
vacas ordenhadas em Rondônia em 2013 

 

Especificação 

 

Unidade 

Estratos de Produção de leite 

(Litros/produtor/dia) 

 

Total 

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200 

Produtores  Unidade 17.908 9.551 4.563 920 32.942 

Produção Mil litros/ ano 202.810 263.291 238.094 100.968 805.164 

Produção/ 
propriedade 

Litros/dia 31,03 75,53 142,96 300,68 66,96 

Vacas 
ordenhadas 

Animal 145.512 165.642 138.629 50.882 500.665 

Produtividade 
das vacas 

Litro/vaca/dia 3,82 4,32 4,71 5,44 4,41 

Fonte: A partir de IDARON (2013) 

 

 Abaixo segue a quadro 4, com o número de produtores comerciais, produção 

de leite, vacas ordenhadas e a produtividade das vacas ordenhadas nos municípios 

do Estado de Rondônia (quantidade acima de 10.000 litros). 

 

 
Quadro 4– Quantidade de leite produzido no Estado de Rondônia (Acima de 10.000 litros) 

Ordem Municípios  
Nº de 

produtores 
Produção 
(Mil Lts) 

Vaca 
(animais) Produtividade 

1 Ouro Preto do Oeste 1.386 49.495 29.932 4,53 

2 Jaru 1.671 48.185 33.067 3,99 

3 Ji-Paraná 1.328 35.442 22.404 4,33 

4 Nova Mamoré 1.181 32.016 18.718 4,69 

5 Urupá 1.287 28.982 19.012 4,18 

6 Cacoal 1.191 28.981 17.813 4,46 

7 Gov. Jorge Teixeira 1.158 28.861 19.123 4,13 

8 Espigão d'Oeste 1.015 25.857 16.106 4,4 

9 Machadinho d'Oeste 1.265 24.497 13.937 4,82 
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10 Vale do Paraíso 788 23.498 14.808 4,35 

11 Campo Novo de Rondônia 902 23.456 15.046 4,27 

12 Buritis 952 22.923 13.745 4,57 

13 São Francisco do Guaporé 969 22.399 13.430 4,57 

14 Presidente Médici 851 21.612 13.600 4,35 

15 São Miguel do Guaporé 1.041 20.885 12.356 4,63 

16 Rolim de Moura 774 19.755 11.738 4,61 

17 Alvorada d'Oeste 791 19.091 12.311 4,25 

18 Nova União 761 17.973 11.616 4,24 

19 Theobroma 843 17.910 11.330 4,33 

20 Colorado do Oeste 737 16.489 15.565 2,9 

21 Monte Negro 598 15.907 9.797 4,45 

22 Teixerópolis 552 15.591 9.563 4,47 

23 Corumbiara 686 15.262 9.695 4,31 

24 Mirante da Serra 657 14.251 9.122 4,28 

25 Ariquemes 585 14.032 8.219 4,68 

26 Porto Velho 670 13.838 8.424 4,5 

27 Seringueiras 673 13.751 8.622 4,37 

28 Santa Luzia d'Oeste 476 12.639 7.486 4,63 

29 Novo Horizonte do Oeste 563 11.885 6.725 4,84 

30 Nova Brasilandia d'Oeste 596 11.000 6.572 4,59 

31 Cabixi 419 10.844 6.329 4,69 

32 Vale do Anari 536 10.467 6.466 4,44 

32 Alta Floresta d'Oeste 492 10.403 6.109 4,67 

33 Cacaulândia 351 10.189 6.424 4,35 

Fonte: Elaborado a partir de SEBRAE (2015) 

 

Os ramos de produção, industrialização e comercialização de leite e 

derivados estão inclusos em várias regiões, exercendo um papel importante no 

suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Uma 

das melhores maneiras de expandir renda na agricultura familiar, por não precisar de 

grandes áreas de atuação. O crescimento da competitividade está cada vez mais 

acirrada no ramo do leite em Rondônia com o avanço da tecnologia, tornou-se 

possível alcançar maiores ganhos de produtividade. Mendes e Júnior (2007) expõem 

que existem três fatores responsáveis pelo progresso da produção: a expansão da 

área agrícola, o incremento na frequência do cultivo e o aumento nos ganhos de 

produtividade. A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de 

Rondônia - IDARON (2013) reforçam alguns elementos que contribuem para o 

desenvolvimento da competitividade: melhoria da qualidade do rebanho leiteiro; 



39 
 

 

 

incentivo ao associativismo, principalmente como uma estratégia de permanência 

dos pequenos pecuaristas; capacitação tecnológica e gerencial dos produtores e 

laticínios locais, melhoria na gestão da cadeia de refrigerados; aos produtos 

regionais derivados do leite o estabelecimento de um padrão de qualidade; 

implantação de políticas efetivas de defesa comercial; disponibilidade de crédito e 

sanidade do rebanho. 

 

2.4.3 Ministro Andreazza e a produção de leite 

 

 O Município surgiu através do processo de ocupação das terras ao sul de 

Rondônia no início da década de 1970 com a colonização pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Iniciou-se seu desbravamento em 

desbravamento em 1975, com migrantes oriundos de vários estados brasileiros para 

colonizar as terras Como a população na região foi aumentando e devido à 

distância, acabou se desmembrando de Cacoal iniciando um povoado chamado de 

“Vila Formosa”. Seu desenvolvimento e consolidação ocorreu a partir do apoio do 

Programa de desenvolvimento denominado de POLONOROESTE, implantado na 

região em 1982, com a criação do Núcleo Urbano de Apoio Rural (NUAR) e logo 

passa a ser denominada NUAR de Nova Brasília, elevado à categoria de município 

com a denominação de Ministro Andreazza, pela Lei Estadual nº. 372, de 13-02-

1992, construindo uma escola estadual de 1º grau, uma unidade de trânsito, 

escritório da EMATER e subsecretaria de educação, saúde, agricultura, 

administração e também um prédio que funcionava com posto de saúde. Todas 

essas obras foram construídas com recursos do POLONOROESTE (IBGE, 2011). 

Recebeu este nome em homenagem ao Ministro Mário Andreazza, em 

reconhecimento a sua participação na elevação de Rondônia a Estado.  
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Figura 6 – Localização de Ministro Andreazza em Rondônia 

 

Fonte: Wikipédia (2010) 

 

 De acordo com Silva (2011), em Ministro Andreazza a população rural 

economicamente presente está diretamente ligada a produção agropecuária, em 

propriedades familiares, com um método de produção que combina a criação de 

rebanhos bovinos de leite e corte com lavouras.  

 

Quadro 5 - Perfil da pecuária leiteira de Ministro Andreazza- 2016 

Perfil da Pecuária Municipal – Ministro Andreazza 

                    Mesorregião: Leste Rondoniense                               Microrregião: Cacoal 

Especificação Quantidade Participação (%) Valor 
(1000 R$) Estadual Mesorregião Microrregional 

Leite 
Produzido 

8.842 1,1 1,4 8,0 6.278 

Fonte: A partir de IBGE (2016) 

 

A IDARON (2014) levantou dados sobre a pecuária leiteira no Estado de 

Rondônia, sobre a produção média de litros de leite por animal, demonstrando o 

número de produtores comerciais, produção de leite, vacas ordenhas e 
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produtividade das vacas ordenhadas, nessa pesquisa Ministro Andreazza ocupou a 

35ª posição. 

 

2.5 SÍNTESES DAS ABORDAGENS TEÓRICAS CONSIDERADAS 

 

Para resumir os conceitos abordados no presente trabalho foi elaborado o 

quadro 6, apresentado a seguir, para facilitar a compreensão e a visualização dos 

principais autores a abordagens como auxílio teórico da pesquisa. 
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Quadro 6 - Síntese das teorias abordadas 

Teorias Abordagens Autores 

 
Ecodesenvolvimento 

Um processo criativo de transformação do meio com 
a ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, 
impedindo o desperdício inconsiderado dos 
recursos. 

Sachs (1986) 

Desenvolvimento 
Sustentável 

É aquele que satisfaz as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações poderem satisfazer suas próprias 
necessidades. 

Mikhailova 
(2014); Giordano 
(2005); Savitz e 
Weber (2007). 

Sustentabilidade Além de não destruir o ecossistema, incluindo 
questões que envolvem qualidade de vida, 
resultados positivos, utilização racional dos 
recursos, competitividade empresarial, tecnologias 
limpas, responsabilidade social, entre outros. 

Silva (2012); 
Buainain (2006). 

Dimensões da 
Sustentabilidade 

Existem diversas dimensões da sustentabilidade: 
social, econômica, ecológica, cultural, espacial, 
política e institucional, porém no campo das 
organizações são consideradas três dimensões, que 
são exclusivas do meio organizacional. São elas: 
econômica, social e ambiental. 

Barbieri e 
Cajazeira (2009). 

Triple Bottom Line Conhecido como tripé da Sustentabilidade, servindo 
de referência para as organizações que buscam a 
sustentabilidade de suas atividades, produtos e 
serviços. 

Lauriano (2009); 
Elkington (1998) 

Cadeia Produtiva É um método construído por um conjunto de setores 
econômicos, que determinam entre si consideráveis 
relações de compra e venda estruturado em 
sequência no processo produtivo, envolvem toda a 
atividade de produção e comercialização, de 
maneira que, no decorrer da cadeia, os produtos 
são elaborados de forma crescente agregando valor 
a si. 

Batalha (2007); 
Souza et al. 

(2006); Araújo 
(2007). 

Cadeia Produtiva do 
Leite 

A produção do leite no Brasil está diretamente 
interligada a dois segmentos, sendo eles: De um 
lado produtores altamente técnicos, com rebanhos 
leiteiros e equipamentos especializados para a 
produção; em outro, produtores não especializados, 
que se usam rebanhos de corte para produção do 
leite, influenciando diretamente na produção média 
no país. 

Vianna e Ferras 
(2007); Canziani 

(2003). 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Na próxima seção serão tratados os procedimentos metodológicos utilizados 
para a realização da presente pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

   

De acordo com Pante (2016), caracterizar o desenho de uma pesquisa é 

considerar como será o andamento da mesma, nas suas relações, aprofundamentos 

e consequências para o meio acadêmico. Cervo e Bervian (2002) indicam que a 

pesquisa se inicia da curiosidade humana em investigar sua realidade; para estes 

autores, cada abordagem admite níveis diferentes de aprofundamento e enfoques 

específicos conforme o objeto de estudo, objetivos visados e a qualificação do 

pesquisador.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Um levantamento realizado nas produções de Prodanov e Freitas (2013), Gil 

(2008) e Siena (2007) oferecem um aporte sobre as características de uma pesquisa 

qualitativa, como pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, 

pesquisa-ação ou pesquisa participante. Neste gênero de investigação de origem 

qualitativa, realiza-se a leitura em obras divulgadas, buscando e selecionando o 

tema em livros, artigos, dissertações e outras publicações provenientes das 

pesquisas obtidas em outras fontes. Outros materiais virtuais ou impressos, ligados 

ao tema do trabalho desenvolvido. 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa em questão foi considerada  

Como um estudo de caso, pois tem o objetivo de conseguir informações e 

conhecimento acerca das dimensões da sustentabilidade na cadeia produtiva do 

leite. Gil (2008) complementa sobre os procedimentos da pesquisa como um estudo 

de caso pois envolveu o estudo, coleta e análise das informações sobre Ministro 

Andreazza. As fases da pesquisa fizeram-se necessário a realização de pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em questão, através dela é possível conhecer em que 

fase se encontra atualmente o problema, quais a publicações já foram realizadas e 

quais as opiniões predominantes sobre o assunto. No quadro abaixo, agrupa os 

principais aspectos metodológicos desta pesquisa. 
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Quadro 7- Estrutura metodológica da pesquisa. 

Aspectos Classificação Descrição 

1. Natureza 1.1 Aplicada 
Objetivou a geração de conhecimentos 
visando aplicação prática, direcionados 
para a solução de problemas específicos. 

2. Objetivo do Estudo 2.1 Descritiva 

Tal pesquisa observou, registrou, analisou 
e ordenou os dados. Procurando 
descobrir a frequência com que um fato 
ocorre, sua natureza, suas características, 
causas, relações com outros fatos. 

3. Procedimentos 

3.1 Revisão Bibliográfica 

Elaborada a partir de material publicado, 
com o objetivo de familiarizar o 
pesquisador ao tema abordado. São 
utilizados livros, revistas, publicações em 
periódicos e artigos científicos, jornais, 
boletins, monografias, dissertações, teses 
etc. 

3.2 Estudo de Caso 
Investigação, que tem como objeto o 
estudo de uma unidade de forma 
aprofundada. 

4. Abordagem do 
problema 

4.1 Qualitativa 

Nessas análises busca extrair dos 
entrevistados seus pensamentos que 
foram livremente ditos sobre algum tema, 
objeto ou conceito. 

 Fonte: Elaborado a partir de Prodanov e Freitas (2013). 

 

3.2 AMOSTRAGEM DA PESQUISA 

 

 Rondônia por se tratar de um Estado com uma grande extensão territorial, 

possuindo 52 municípios e na maioria deles exercem a atividade leiteira, a pesquisa 

delimitou-se a Ministro Andreazza, o universo da pesquisa foram 10 produtores de 

leite. Este local foi escolhido por se tratar de uma população rural, com propriedades 

familiares, combinando a criação de rebanhos bovinos e corte com lavoura, esses 

dados caracterizam o universo dessa pesquisa para que fosse viável estudar as 

dimensões da sustentabilidade a partir de um local e por se tratar de um município 

pouco estudado em diversas temáticas.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa teve como objeto de coleta de dados o uso de formulários já aplicados 

pelo Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia – CEDSA em parceria com a Superintendência da Zona Franca de 
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Manaus – SUFRAMA, sobre a temática do diagnóstico da produção de leite no 

Estado de Rondônia, abordando diversas áreas dentro da atividade leiteira. Após a 

análise do conteúdo dos formulários, extrai as informações relevantes quanto as 

dimensões da sustentabilidade, as mesmas foram transcritas e simplificadas por 

meio de softwares, além do Microsoft Excel, para a organização em planilhas dos 

trabalhos pesquisados, bem como a elaboração de quadros contendo dimensões da 

sustentabilidade. Com isto, foi possível conhecer e demonstrar informações sobre 

esta Cadeia Produtiva e triple bottom line. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 As informações foram analisadas através do ponto de vista qualitativo. Para 

avaliação dos dados foi aplicada a análise de conteúdo. A análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis indeferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2011). Desta forma, a análise de conteúdo é uma técnica 

metodológica que se pode aplicar em diversos discursos e em todas os tipos de 

comunicação, ou seja, o pesquisador busca a compreensão das características, 

estruturas ou modelos que estão por trás dos elementos das mensagens que são 

levadas em consideração. 

 Foi realizado um levantamento no banco de dados do CEDSA de todas as 

produções cientificas no período de 2004 a 2015, que objetivaram descrever as 

características da Cadeia Produtiva do leite no Estado de Rondônia, depois 

selecionando-as e demonstrando qual dimensão da sustentabilidade cada obra 

aborda, direta ou indiretamente. 

 As informações relatadas dizem respeito às dimensões do triple bottom line da 

Cadeia Produtiva citada. Os dados foram analisados conforme preconiza as normas 

da ABNT seguindo informações coletadas nas referências bibliográficas. O quadro 

abaixo demonstra as dimensões da sustentabilidade, em quais segmentos são 

aplicados e quais os indicadores foram analisados para construção dos resultados:  
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Quadro 8 – Quadro de dimensões e segmentos da cadeia analisados 

 
 

Dimensões da 
Sustentabilidade 

 

Segmentos da Cadeia 

 

Níveis aplicados 

Social  

 

Primário 

 

 

 

Secundário 

 

 

 

Comercialização 

 

Econômica  

 

Ambiental 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Na dimensão social foram abordados os seguintes indicadores: Nível de 

escolaridade, tempo em que o criador pratica a atividade leiteira, se é filiado a 

cooperativas ou associação, quais as fontes de informação sobre a atividade, se o 

tanque de resfriamento do leite associação está situado na propriedade. 

 Já na dimensão econômica são selecionados os seguintes parâmetros: 

Máquinas e equipamentos utilizados, mão de obra, controle leiteiro, uso do tanque 

de resfriamento, teste de qualidade do leite e comercialização. 

 Para compor e compreender os índices da dimensão ambiental, foram 

utilizados três indicadores: uso de rotação de pastagem, manejo do rebanho, 

suplementação volumosa no período seco. 

 Para responder as questões de pesquisa e atender o objetivo geral e os 

específicos foi realizada uma análise entre teoria e o que foi identificado a partir do 

uso do banco de dados do CEDSA e os formulários.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da pesquisa de 

modo a resgatar a finalidade deste estudo. Cada subitem corresponde a um dos 

objetivos da pesquisa de maneira a realizar uma análise e discussão teórica dos 

resultados encontrados. 
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4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

 Objetivando atender um dos objetivos específicos, foi realizado um 

levantamento de dados secundários nas produções cientificas do CEDSA, no 

período de 2004 a 2015. Essa verificação foi realizada nos trabalhos acadêmicos no 

intuito de descrever as características da Cadeia Produtiva do Leite no Estado de 

Rondônia, sendo examinadas monografias e dissertações divulgadas pela Unir - 

Universidade Federal de Rondônia. Essa delimitação foi necessária devido às 

diversas produções com esse tema, tornando a pesquisa impraticável. Foram 

apresentadas 19 (dezenove) trabalhos, conforme descrito no quadro 9: 

  

Quadro 9 - Dissertações e Monografias da Base de dados do CEDSA sobre a Cadeia Produtiva 
do Leite em Rondônia 

Tipo  Autor  Orientador  Título  Ano  

Dissertação  ARAÚJO, 
José Lima 
Aragão de  

BORRERO, 
Manuel 
Antônio 
Valdés  

Proposta de desenvolvimento 
sustentável, socioeconômico e 
ambiental; A inseminação artificial 
como método de melhoramento 
genético do gado leiteiro na 
agricultura familiar de Rondônia.  

2004  

Dissertação  SCHEIDT-
JUNIOR, 
Ademar 
Silva  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

A força competitiva dos 
supermercados como compradores 
de produtos lácteos da indústria 
laticinista de Rondônia  

2008  

Dissertação  SOUZA, 
Dércio 
Bernardes 

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Processo de inovação em 
microempresas do arranjo produtivo 
local do agronegócio leite  

2008  

Dissertação  MAIA, 
Moacyr Boris 
Rodrigues  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Ambiente organizacional da cadeia 
produtiva do agronegócio leite no 
estado de Rondônia  

2008  

Dissertação  DIAS, 
Ademilson 
de Assis  

BORRERO, 
Manuel 
Antônio 
Valdés  

Contribuição da Produção de Leite 
para a Geração de Renda na 
Agricultura Familiar do Município de 
Presidente Médici - RO.  

2008  

Monografia  RIVA, 
Fabiana 
Rodrigues  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Arranjo Produtivo Local do Leite - 
APL LEITE: Estudo Comparativo da 
Produção Primária no Município de 
Jaru, Rondônia  

2008  

Dissertação  TAMADA, 
Mariela 
Mizota  

SOUZA-
FILHO, 
Theophilo 
Alves de  

Uso do sistema de informação 
geográfica como ferramenta auxiliar 
para tomada de decisão: aplicação à 
pecuária leiteira. 

2009  

Dissertação  RODRIGUE
S, Márcio 
Heleno de 
Souza  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Avaliação de eficiência de produtores 
de leite utilizando análise envoltória 
de dados: o caso do município de 
Rolim de Moura no estado de 
Rondônia  

2010  
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Dissertação  SOUZA, 
Valmir 
Batista de  

SOUZA-
FILHO, 
Theophilo 
Alves de; 
COELHO, 
Darlene 
Figueiredo 
Borges  

O diagnóstico do agronegócio do leite 
em Rondônia utilizando técnica de 
mineração de dados em projeto 
financiado pela SUFRAMA  

2010  

Dissertação  CARVALHO, 
Kátia Maria 
Góis de 
Alencar 
Setton  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Qualidade de Vida do Produtor 
Familiar: Estudo nas Associações 
Beneficiadas no Projeto Suframa para 
desenvolvimento da cadeia produtiva 
do agronegócio leite no Município de 
Ariquemes-RO.  

2011  

Dissertação  PASSARELI, 
Telmo de 
Moura  

SOUZA-
FILHO, 
Theophilo 
Alves de  

A natureza de certas sociedades de 
produtores de leite fornecedores de 
matéria-prima para a indústria em 
Rondônia  

2011  

Dissertação  OLIVEIRA, 
Nilda Souza  

SOUZA-
FILHO, 
Theophilo 
Alves de  

Estudo comparativo da 
Competitividade da produção primária 
na cadeia produtiva de leite no 
município de Jaru-RO com a de 
Patos de Minas MG.  

2011  

Monografia  SOUZA, 
Vaneide 
Gomes de  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce; 
RIVA, Fabiana 
Rodrigues  

Arranjo Produtivo Local do Leite: 
Dinâmica da produção do leite no 
município de Jaru e estratégias 
implementadas para minimizar os 
impactos ambientais.  

2011  

Dissertação  CONDE, 
Fábio 
Mamoré  

RODRIGUEZ, 
Tomas Daniel 
Menendez  

Metodologia de avaliação de 
desempenho dos produtores de leite: 
Proposta fundamentada na lógica 
fuzzy. 2012.  

2012  

Dissertação  SOUZA, 
Higor 
Cordeiro de  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Benchmark da Produção Familiar na 
Cadeia Produtiva do Agronegócio 
Leite no Estado de Rondônia  

2013  

Monografia  MARTINS, 
Letícia 
Nunes 
Nascimento  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Fatores que influenciam a gestão de 
unidades de produção no arranjo 
produtivo local do agronegócio leite. 
Município de Ariquemes_RO.  

2013  

Dissertação  ASSUNÇÃO, 
Anderson  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Visão baseada em Recursos (VBR): 
Comportamentos e Capacidades 
Estratégicas do Laticínio Miraella  

2014  

Monografia  FRANCO, 
Alexandre 
Cruz de 
Melo  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Relacionamentos interorganizacionais 
entre os agentes do Agronegócio leite 
no Município de Rolim de Moura/RO.  

2014  

Dissertação MARTINS, 
Letícia 
Nunes 
Nascimento  

PAES-DE-
SOUZA, 
Mariluce  

Mundos de produção da cadeia 
produtiva do agronegócio leite no 
estado de Rondônia 

2015 

Fonte: Martins (2015), CEDSA (2017). 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DO TRIPLE BOTTOM LINE NA CADEIA PRODUTIVA DO 
LEITE EM RONDÔNIA 
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 Com base nas pesquisas realizadas nas produções que tratam sobre a 

temática do Triple Bottom Line e Cadeia Produtiva, foi possível compreender, extrair 

e mapear as produções do banco de dados do CEDSA que discorrem direta e 

indiretamente sobre as dimensões da sustentabilidade, conforme ilustrado no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 10 - Produções científicas do CEDSA relacionadas com as Dimensões do Triple 
Bottom Line 

Tipo Tema Autor Resultado Dimensão 

 
Dissertação 

Proposta de 
desenvolvimento 
sustentável, 
socioeconômico e 
ambiental; A 
inseminação artificial 
como método de 
melhoramento genético 
do gado leiteiro na 
agricultura familiar de 
Rondônia. 

ARAÚJO, 
José Lima 
Aragão de  

Sustentabilidade da 
família sobre a 
propriedade da terra. 

 
Econômica 
Ambiental 
e social 

 
 
Dissertação 

Ambiente 
organizacional da 
cadeia produtiva do 
agronegócio leite no 
estado de Rondônia 

MAIA, 
Moacyr Boris 
Rodrigues 

Avaliou a atuação de 
instituições que 
integram o ambiente 
organizacional da 
cadeia produtiva do 
agronegócio leite no 
Estado de Rondônia 

 
 
Econômica 
Ambiental 
e social 

 
Dissertação 

Contribuição da 
Produção de Leite para 
a Geração de Renda na 
Agricultura Familiar do 
Município de Presidente 
Médici - RO. 

DIAS, 
Ademilson 
de Assis 

Relação entre a 
atividade de produção 
de leite e o 
desenvolvimento 
sustentado do Estado. 

 
Econômica 
Ambiental 
e social 

 
Dissertação 

Mundos de produção 
da cadeia produtiva do 
agronegócio leite no 
estado de Rondônia 

MARTINS, 
Letícia 
Nunes 
Nascimento 

Identificou os Mundos 
de Produção da 
Cadeia Produtiva do 
Agronegócio Leite no 
Estado de Rondônia a 
partir das convenções 
identificadas nos 
segmentos. 

 
Ambiental, 
econômico 
e social 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A partir deste quadro foi possível visualizar que das obras analisadas o maior 

número delas abrange a dimensão econômica e social. A primeira obra avaliada 

com o tema “Proposta de desenvolvimento sustentável, socioeconômico e 

ambiental; A inseminação artificial como método de melhoramento genético do gado 
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leiteiro na agricultura familiar de Rondônia”, aborda um meio de conciliar o tripé da 

sustentabilidade através da inseminação artificial, o autor buscou variáveis que 

contribuíssem para transformar o processo de produção do leite tradicional, trazendo 

beneficies para esta atividade. 

 A segunda produção destacou a dimensão econômica e social, com a 

temática sobre “Ambiente organizacional da cadeia produtiva do agronegócio leite 

no estado de Rondônia”, avaliou a atuação das instituições que integram o ambiente 

organizacional da cadeia produtiva do leite, entendendo e conhecendo as ações 

destas instituições a esta referida cadeia, possibilitando melhorias para sociedade 

como um todo e o aumento da economia. 

 A próxima obra foi sobre “Contribuição da Produção de Leite para a Geração 

de Renda na Agricultura Familiar do Município de Presidente Médici – RO”, segundo 

Dias (2008), a partir dos resultados alcançados demonstram a intima relação entre a 

atividade de produção de leite e o desenvolvimento sustentado do Estado, pois é 

uma atividade de extrema importância na geração de renda e qualidade de vida do 

produtor rural. 

 O último trabalho analisado foi “Mundos de produção da cadeia produtiva do 

agronegócio leite no estado de Rondônia”, de acordo com Martins (2015), a 

atividade leiteira é uma nova fronteira agrícola para o país, porém tem um 

crescimento desordenado e que o Estado como impulsionador da mesma deve 

atentar-se para as questões econômicas, sociais e também ambiental, oferecendo 

aos produtores alternativas para o seu desenvolvimento, que estejam atrelados à 

sustentabilidade.  

Como foi possível observar, as dimensões da sustentabilidade são levantadas 

em diversos trabalhos do banco de dados do CEDSA, a partir delas sem obtêm 

conceitos e exemplos de tais dimensões, mesmo que individualmente, além de 

consegui um embasamento científico para analisar o Triple Bottom Line da Cadeia 

Produtiva do leite no município de Ministro Andreazza. 

  

4.3 ANÁLISE DAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE 
MINISTRO ANDREAZZA 
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 O leite é um componente essencial na alimentação do campo e cultura local, 

a produção nas pequenas propriedades estabelece um primeiro elemento da 

sustentabilidade cultural e social, sem mesmo atravessar as porteiras das 

propriedades rurais (Barbosa, 2014 Apud Carmo, 2006). Geralmente, centralizada 

na mão de obra familiar, a produção regional e um elemento de igualdade. De 

acordo com Souza (2008), o Estado de Rondônia tem um potencial agropecuário 

favorecido pela larga extensão de terras e clima quente, lavando os proprietário 

rurais a investir na pecuária, acarretando o crescimento da produção de leite, desta 

forma constituindo como a principal fonte de renda do pequeno produtor.  

Segundo Junior (2008) a cadeia produtiva do leite é mais desenvolvida nos 

Municípios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal e Rolim de 

Moura, tais municípios estão localizados na Região central de Rondônia. Esta região 

é classificada como a principal bacia leiteira estadual em quantidade de leite cru 

produzido e em estabelecimentos industriais lácteos instalados. 

Outro ponto é a inserção de políticas públicas e incentivos para melhoria do 

produto no agronegócio pelo Governo de Rondônia, com a criação do Projeto de 

apoio a produção, produtividade e qualidade da pecuária leiteira de Rondônia 

(Próleite) no ano de 1999, procurando uma melhor forma de planejamento, 

coordenação e desenvolvimento das atividades de verticalização da produção 

leiteira do Estado (JUNIOR, 2008). 

Ministro Andreazza também é um dos municípios com atividade leiteira, 

porém não possuem muitas publicações de como funciona a cadeia produtiva do 

leite, desta forma, a partir dos dados coletados em formulários aplicados em Ministro 

Andreazza, observa-se os três segmentos da Cadeia Produtiva do Leite, sendo elas: 

Produção primária, processamento e comercialização.  

 

4.4 DIMENSÃO SOCIAL 

 

 Barbieri e Cajazeira (2009) sustentam que ela “trata da consolidação de 

processos que promovem a equidade na distribuição dos bens e da renda para 

melhorar substancialmente os direitos e condições de amplas massas da população 

e reduzir as distâncias entre os padrões de vida das pessoas”. Nascimento (2012) 
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salienta que a pobreza é uma das principais causas e consequências dos problemas 

ambientais do mundo, o autor, salienta que é inútil citar os problemas ambientais, 

sem englobar a pobreza e a desigualdade social. 

 Deste modo, o cenário social também inclui o conceito de qualidade de vida, 

abordando diversas temáticas específicas, como saúde, lazer, habitação, economia, 

pobreza, educação e vários outros temas, que afeta a dignidade da vida humana 

(AHLERT, 2015). Complementando, Chambers e Conway (1992), a sustentabilidade 

social refere-se a forma que se pode manter adequadamente a qualidade de vida do 

ser humano e não somente ao que este pode ganhar. 

A Dimensão social é um conjunto de informações sobre os aspectos sociais 

dos participantes que influencia de maneira mais adequado a qualidade de vida dos 

envolvidos na atividade leiteira (Carvalho, 2013). Os indicadores considerados: Nível 

de escolaridade, tempo em que o criador pratica a atividade leiteira, se é filiado a 

cooperativas ou associação, quais as fontes de informação sobre a atividade, se o 

tanque de resfriamento do leite associação está situado na propriedade. 

 Dentro da Dimensão social no segmento da produção primária foram 

destacados os seguintes indicadores: 

 

4.4.1 Nível de Escolaridade 

 

 Ferreira et al. (2012) visualizam a importância de referências relativas à 

escolaridade e capacitação dos membros do núcleo familiar que fazem parte das 

atividades agropecuárias, qual o nível de escolaridade e a relevância da participação 

em cursos de capacitação que sejam direcionadas às atividades agropecuárias do 

estabelecimento. 

 A escolaridade para Carvalho (2013) é uma variável de suma importância, 

pois vários pontos negativos relativos a atividade leiteira são reflexos da mão de 

obra desqualificada, ou seja, o baixo nível de escolaridade e falta de conhecimento 

técnico, refletem nos impactos aos recursos naturais e no desenvolvimento 

econômico da produção. 

Com relação ao nível de escolaridade dos produtores no município de 

Ministro Andreazza está representado no quadro 11: 
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Quadro 11- Nível de escolaridade dos produtores 

Nível de Escolaridade Quantidade 

Não estudou 2 

Ensino Fundamental I 5 

Ensino Fundamental II 3 

Ensino Médio - 

Ensino Superior - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  Conforme o quadro 11 observa-se que os produtores têm baixos anos de 

escolarização e isso acaba impactando de forma negativa a gestão da pecuária 

leiteira e da sustentabilidade. Zoocal e Portugal (2011) afirmam que estar dotado de 

um nível de conhecimento mínimo é um ponto básico de qualidade de vida, de 

inserção social e, no âmbito profissional, da capacidade de aplicar as tecnologias 

disponibilizadas para a pecuária de leite. 

 Destaca-se que os baixos anos de escolarização impactam negativamente a 

gestão da pecuária leiteira. Souza (2011) aponta que quanto maior o nível de 

educação básica, mais eficiente será a destinação dos ativos do meio rural. 

 Carvalho (2013), contempla que o produtor rural ao estar dotado de um nível 

de conhecimento mínimo é um indicador básico de qualidade de vida, de inserção 

social e, no aspecto profissional, capacita para aplicar as tecnologias disponíveis 

para pecuária de leite. 

4.4.2 Tempo que o Criador Pratica a Atividade Leiteira 
 

 Ipardes (2008) destaca que o tempo de experiência acumulada na atividade, 

faz com que os produtores permaneçam na produção leiteira, um fator positivo para 

fortalecer o setor.   

 No item Tempo de atividade leiteira de cada produtor (Quadro 12), quanto 

mais tempo na atividade leiteira é um indicador excepcional para sustentabilidade. 

 

Quadro 12– Tempo na atividade leiteira 

Tempo na atividade leiteira (anos) Nº de produtores 

0 – 5 3 

06 – 10 1 



54 
 

 

 

11 – 15 1 

16 – 20 3 

21 – 25 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Destacando que esses produtores tenham uma percepção voltada para o 

lado empresarial, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento, com novas 

tecnologias e informações para que a atividade seja sustentável (CARVALHO, 

2013). 

4.4.3 Filiação à Sindicato ou Associações 

 

 O item Filiação a sindicatos ou associações é relevante para o desempenho 

da produção. Estas instituições tem como função o fortalecimento do setor, ajudando 

o pecuarista a melhorar o desempenho da atividade, dar acesso à assistência 

técnica e crédito rural oficial, bem como fontes e tipos de informações que os 

produtores utilizam para aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a atividade leiteira 

(IPARDES, 2008). 

 
Quadro 13 – Filiação a Associações ou Cooperativas 

Associações ou cooperativas Nº de produtores 

ENEAGRO 5 

ARNOPAM 3 

Associação Produtores Rurais Linha 5 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
No aspecto filiação a Sindicato ou associação, verificou-se que todos fazem 

parte de alguma cooperativa e/ou alguma associação no município (Quadro 13). Os 

nomes citados foram: ENEAGRO – Associação de Produtores Rurais Energia 

Elétrica Agropecuária Agroindustrial, ARNOPAM – Associação Rural Nova 

Brasiliense Organizacional Para Ajuda Mútua e Associação Produtores Rurais Linha 

5. De acordo com Carvalho (2013) isso é um bom indicador para sustentabilidade, 

pois através dessa filiação o produtor consegue implementar boas práticas na 

pecuária leiteira, melhorando a qualidade e produtividade do leite. 

 

4.4.4 Principais Fontes de Informação  
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 O conhecimento sobre a cadeia produtiva, constitui uma ferramenta que serve 

de impulsionador para uma atuação com maior foco em resultados, pois a partir do 

levantamento da mesma, se tem a oportunidade de observar as dificuldades e 

ameaças do segmento. 

 Segundo o SEBRAE (2015), “a falta de informação atualizada para apoiar o 

planejamento, investimentos públicos e privados, constitui um dos principais 

gargalos encontrados pelos planejadores e investidores”, pois para tomada de 

decisão, presume ter um conhecimento e sem esse elemento aumenta-se os riscos 

para iniciativa privada e para execução governamental voltada para o 

desenvolvimento e desenvolvimento econômico das regiões. 

  

Quadro 14 – Principais fontes de informações dos produtores de leite 

Fontes de Informação Nº de vezes que foi marcado 

Vizinho 6 

Técnico do Laticínio 1 

Técnico da EMATER-RO 6 

Leitura de jornais agropecuários 0 

Leituras de revistas agropecuárias 0 

Programas deTV 8 

Treinamento (Curso, palestra) 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Sobre as principais fontes de informação (quadro 14), os produtores tinham a 

opção de marcar até 3 alternativas, constatando-se que o meio de comunicação 

mais utilizado são os programas de TV, seguido de conversas com vizinhos e 

técnico da EMATER (Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado de Rondônia). Para Carvalho (2013) o tipo e o nível de informação que os 

produtores buscam influenciam a maneira que o mesmo tempo que melhoram sua 

atividade. Considerado um bom indicador para sustentabilidade. 

 

4.5 DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

 De acordo Froehlich (2014) a dimensão econômica deve ser repensada no 

sentido macroeconômico, tornando possível através da alocação e da gestão mais 
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eficiente dos recursos e dos investimentos públicos e privados que se desenvolve de 

forma externa com objetivo de alcançar o crescimento. A Dimensão Econômica é 

formada por um aglomerado de informações que apontam para direção do 

desempenho financeiro da atividade. Mas Left (2010) ressalta que a preocupação 

com a dimensão econômica não seja colocada acima das demais, pois, para haver o 

desenvolvimento é necessário um equilíbrio com viabilidade econômica, qualidade 

de vida, igualdade social e a conservação da produtividade dos recursos naturais. 

Nesta dimensão foram expostas as informações necessárias que demonstram 

o desempenho financeiro da atividade no segmento primário, processamento e 

comercialização da atividade leiteira.  

 

4.5.1 Máquinas e equipamentos utilizados  
 

 Ao longo dos anos, a maneira em que o homem explora a produção de 

bovinos foi mudando. Um exemplo prático dessa mudança é a ordenha das vacas. A 

produtividade deste trabalho foi alterada de forma significativa, pois “um produtor de 

leite podia ordenhar a mão uma dúzia de vacas, duas vezes por dia; poderia 

ordenhar o dobro com um equipamento de ordenha constituído por um balde 

ordenhador móvel; cinquenta vacas numa sala de ordenha do tipo „espinha‟, com um 

tanque de leite; uma centena de vacas com uma sala de ordenha equipada com 

carrossel, e, enfim, mais de duzentos animais numa sala de ordenha inteiramente 

automatizada do modelo mais recente” (MAZOYER; ROUDART, 2010). Alterando 

completamente o ritmo e a produtividade do produtor. 

O objetivo deste indicador é verificar o maquinário e as quantidades 

utilizadas, qual a sua preocupação nos aspectos tecnológicos em sua propriedade, 

pois através dessas tecnologias é possível melhorar a qualidade da atividade.  

 

Quadro 15-  Máquinas e equipamentos utilizados na propriedade 

Máquinas e equipamentos  Quantidade Total 

Picadeira de Forragem 7 

Pulverizador 7 

Resfriador de leite  1 

Carroça 5 
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Ordenhadeira mecânica 4 

Arado 3 

Utensílios  10 

Motocicleta 10 

Carro 2 

Sistema de irrigação 1 

Motosserra 3 

Roda d‟água  1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No quadro 15 foi possível observar que o produtor está procurando cada vez 

mais mecanizar a produção, aumentando a qualidade e a produtividade da atividade 

leiteira. Para a dimensão econômica, a expansão destes equipamentos é um bom 

indicador para sustentabilidade. 

 

4.5.2 PRONAF – Agricultura Familiar e da Administração da Propriedade 
 

De acordo com Carneiro (1997), as diretrizes do Pronaf têm como referência 

experiências europeias, principalmente a da França, que elegeram a agricultura 

familiar como a forma de produção sobre a qual se implementou, no pós-guerra, a 

modernização da produção agrícola e da sociedade rural. O Pronaf é um programa 

que financia projetos individuais ou coletivos, gerando renda aos agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária. Com taxas menores, o acesso ao pronaf 

é para custeio da atividade agroindustrial.  

De acordo com o Manual Operacional do PRONAF, este programa objetiva 

fortalecer a agricultura familiar, através de apoio técnico e financeiro, promovendo o 

desenvolvimento rural sustentável. Consistindo em estimular a capacidade 

produtiva, contribuindo para geração de emprego e renda, melhorando a qualidade 

de vida dos agricultores familiares. 

 Nos questionários aplicados em Ministro Andreazza foi questionado se os 

produtores possuíam financiamento do PRONAF (quadro 16): 

 

Quadro 16 -  Produtor possui financiamento do PRONAF 

Possui financiamento do PRONAF Nº de Produtores 
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Sim 4 

Não 6 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Com as respostas foi verificado que cerca de 60% dos produtores não possui 

financiamento, mesmo que as políticas de créditos sejam importantes para 

modernização da agropecuária possibilitando a incorporação de novos insumos e 

máquinas à produção. 

 

4.5.3 Mão de Obra contratada ou familiar 
 

  
 Nesse contexto, a pecuária tem uma grande importância na capacidade de 

geração de renda e de mão de obra no campo, reduzindo o êxodo rural, 

influenciando também a segurança alimentar e à preservação ambiental, ocupando 

um papel fundamental para o desenvolvimento da economia da nação e melhorando 

as condições de vida da população rural (AHLERT, 2015). Porém existem diversos 

pontos negativos nesse indicador como, por exemplo, a mão de obra que na maioria 

das vezes é desqualificada, baixo nível de escolaridade e desconhecimento técnico, 

prejudicando o desenvolvimento econômico da produção.  

 

Quadro 17-  Tipo de mão de obra utilizada 

Tipo de mão de obra Nº de propriedades 

Contratada 3 

Familiar 10 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No aspecto mão de obra, a grande maioria das unidades são familiares com 

pequena escala, com poucos recursos e são carentes de gestão e planejamento 

para sustentar modelos especializados em complexos, adotando um sistema de 

produção com mão de obra familiar como se destaca no quadro 17. 

  

4.5.4 Frequência de entrega do leite 
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 Nos últimos 50 anos, houve uma grande evolução no setor de transformação 

do leite, que por ser um alimento perecível se deteriora com facilidade se deixado à 

temperatura ambiente. Desta forma, um dos desafios é garantir a entrega destes 

produtos lácteos saudáveis e de boa qualidade, para alcançar essa qualidade deve-

se levar em consideração a frequência em que o leite é enviado ao laticínio, pois o 

tempo despendido entre o final da ordenha e a chegada do leite a indústria é um 

fator que influencia diretamente a qualidade final do produto.    

 

Quadro 18 -  Frequência que o leite é enviado ao laticínio 

Frequência que o leite é enviado ao laticínio Nº de produtores 

Todos os dias - 

De 2 em 2 dias 8 

Mais de 2 dias 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A frequência que o leite é entregue ao laticínio é um fator que contribui para a 

qualidade do leite, dos produtores entrevistados cerca de 80% repassa a indústria 

de 2 em 2 dias, como é destacado no quadro 18. 

 

4.5.5 Controle leiteiro 
  

 O controle leiteiro é uma maneira de o produtor ter informações precisas 

sobre o seu rebanho, Segundo Theodoro e Verneque (2000), o controle leiteiro tem 

diversas finalidades entre elas: fornecimento de alimentos, principalmente do 

concentrado, de acordo com a produção de leite e informações que auxiliam no 

melhoramento genético do animal. Conforme evidenciado no quadro 19, 70% dos 

produtores entrevistados fazem o controle leiteiro: 

 

Quadro 19 - Prática de controle leiteiro 

Controle Leiteiro Nº de produtores 

Sim 7 

Não 3 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 O controle leiteiro é um importante registro, pois a falta de conhecimento 

sobre o potencial leiteiro dos animais dificultam outras ações, como por exemplo, a 

alimentação diferenciada para os animais mais produtivos (SEBRAE, 2015). Desta 

forma, é de suma importância o registro e o controle leiteiro, pois é através destas 

informações que o produtor poderá seu rebanho e produtividade. 

 

4.5.6 Teste de qualidade do leite 
 

 Existem diversos fatores que podem afetar a qualidade do leite, qualquer 

alteração no estado de saúde dos animais, capaz de modificar a qualidade sanitária 

do leite, constatada durante ou após a ordenha, implicando a condenação imediata 

desse leite, e as fêmeas em tais condições serão afastadas do rebanho, em caráter 

provisório ou definitivo, dependendo da gravidade da doença, por esse motivo, é de 

suma importância o teste de qualidade do leite.  

Segundo o SEBRAE (2015), Os parâmetros de qualidade são teor de 

gordura, teor de estrato seco desengordurado, contagem de células somáticas, 

contagem bacteriana, além do volume diário de leite entregue pelo produtor à 

indústria. 

 

Quadro 20 -  Teste de qualidade do leite 

Teste de qualidade do leite Nº de produtores 

Sim 8 

Não 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O teste de qualidade do leite é uma resposta à exigência dos laticínios, que 

exigem a qualidade e redução do custo de transporte. Uma das maneiras de 

melhorar a qualificação do leite, dos produtores entrevistados 80% fazem o teste de 

qualidade no leite antes de enviar para o tanque de resfriamento, conforme 

demonstrado no quadro 20. 

 

4.5.7 Tanque de resfriamento 
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De acordo com dados da IDARON (2013), uma das maiores mudanças no 

agronegócio foi a adoção de tanque de expansão para resfriamento, pois o mesmo 

proporciona qualidade ao leite, sendo utilizado por todos os produtores que 

responderam ao formulário. Em relação ao tempo máximo que o leite permanece na 

propriedade após a ordenha até o seu destino final foi bem positivo, pois 70% dos 

produtores usam o tempo aceitável para que o leite seja ordenhado e fique sem 

refrigeração é até duas horas, conforme representado no quadro 21: 

 

Quadro 21-  Tempo que o leite leva para chegar ao tanque de resfriamento 

Tempo entre final da ordenha e o leite chegar no tanque Nº de produtores 

Até 1 hora 7 

De 1 a 2 horas 3 

De 2 a 3 horas  - 

De 3 a 4 horas - 

Mais de 4 horas - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dos questionários aplicados somente um tem o tanque de resfriamento da 

associação na propriedade, os outros produtores o tanque da associação é em outra 

propriedade, esse indicador também é considerado como uma dimensão social. 

 

4.5 Dimensão Ambiental 

 

 Para Froehlich (2014), na dimensão ambiental deve ser levado em 

consideração o uso racional dos recursos naturais, de recursos renováveis e não 

renováveis em geral, redução do volume de resíduos e de poluição, obter 

tecnologias de baixo teor de resíduos e eficientes no uso de recursos para o 

desenvolvimento urbano, rural e industrial. Assim, afirma IBGE (2004) o 

desenvolvimento do ponto de vista ambiental propõe: 

 A utilização parcimoniosa dos recursos naturais, de 
forma a garantir o seu uso pelas gerações futuras. 
Para tal, propõe que os recursos naturais renováveis 
sejam usados aquém de sua capacidade de 
renovação, e os não renováveis de forma 
parcimoniosa, permitindo o seu uso pelo máximo de 
tempo e de gerações. Propõe, ainda, a preservação 
de amostras significativas do ambiente natural, de 
forma a garantir a manutenção dos serviços 
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ambientais que estas áreas propiciam e a qualidade 
de vida da população do entorno. 

 

 Para compreender os índices da dimensão ambiental, foram utilizados três 

indicadores: uso de rotação de pastagem, manejo do rebanho e suplementação 

volumosa no período seco. 

4.5.1 Adoção de rotação de pastagem  

 

 O pasto é à base da alimentação do rebanho em todos os estratos de 

produção de leite em Rondônia. O manejo correto de pastagens é de suma 

importância para criação de bovinos a pasto, o melhor aproveitamento da forragem 

produzida contribui para uma melhor nutrição do rebanho, aumentando os índices 

produtivos, o produtor determina em qual local os animais devem pastejar, permite o 

uso de maior taxa de lotação, propicia períodos regulares de descanso (ANDRADE, 

2008).  

Quadro 22 - Adoção de rotação de pastagem 

Adoção de rotação de pastagem Nº de produtores 

Sim 8 

Não 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Dos produtores entrevistados 80% adotaram a rotação de pastagem (quadro 

22), esse índice favorece a sustentabilidade. Pois isso significa que os produtores 

estão deteriorando menos o solo, com o uso da rotação de pastagem, confinando o 

gado em partes menores de pasto e depois de 30 dias, utiliza outra parte do pasto 

enquanto a usada anteriormente se recompõe.  

4.5.2 Suplementação Volumosa no período seco 

  
 A suplementação volumosa é utilizada em períodos de seca quando há 

menor produção de pastagem, portanto, sua adoção é essencial para o consumo do 

gado, dos produtores entrevistados 90% (quadro 23) usam a cana-de-açúcar como 

suplementação volumosa, pois, para a alimentação animal é mais viável para o 
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produtor por ser uma planta de fácil cultivo, demandar poucos tratos culturais e não 

requisitar práticas de conservação de forragem. 

 

Quadro 23- Suplementação volumosa 

Uso de suplementação volumosa em período seco Nº de produtores 

Sim 9 

Não 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A baixa frequência da suplementação volumosa com certeza se reflete na 

baixa produtividade do sistema de produção adotado. Embora as chuvas sejam 

abundantes na região, a elevada sazonalidade da produção seria reduzida, caso 

houvesse maior uso de suplementação alimentar do rebanho (SEBRAE, 2015). 

4.5.3 Manejo do Rebanho 

 

 Independentemente do método adotado de produção, o produtor deve 

atender a três tipos de exigências essenciais sobre o gado para se obter sucesso na 

atividade: nutrição, sanidade e conforto do animal (GONÇALVES, 2007), desta 

forma, podemos entender que o manejo do rebanho é o conjunto de práticas para 

prover-lhe as melhores condições de produção.  

 

Quadro 24- Manejo do rebanho 

Manejo do Rebanho Nº de produtores 

Sim 10 

Não - 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

No quadro 24, todos os produtores entrevistados adotam essas práticas para 

manejo do rebanho, para sustentabilidade esse índice contribui para 

sustentabilidade. As técnicas de manejo mais utilizadas são a identificação dos 

animais tratados com antibióticos e a fonte de água no local de ordenha.  
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4.6 Dimensões do Triple Bottom Line nos segmentos da Cadeia Produtiva do 
Leite  

 

 A partir dos formulários aplicados, com base nos resultados das respostas 

dos questionários aplicados foi elaborado o quadro síntese das dimensões do Triple 

Bottom Line (social, econômico e ambiental) e os segmentos da Cadeia Produtiva do 

leite, em nível primário que compreende as atividades que ocorrem na fazenda 

diariamente, no processamento do leite, ou seja, no resfriamento do leite após a 

ordenha das vacas, e por último a comercialização, a venda do leite ao laticínio 

(quadro 25).  Com um grupo de indicadores que permite uma fácil compreensão e 

mensuração, a análise da sustentabilidade permitirá que todos visualizem melhor a 

colaboração das práticas sobre o método de produção e julguem o desempenho, 

levando em consideração os aspectos econômicos, sociais e ambientais, 

incorporando melhorias na busca de uma produção mais sustentável. 

Quadro 25- Dimensões do Triple Bottom Line e os segmentos da cadeia produtiva 

Dimensões 
Triple Bottom 
Line 

 
Segmentos da Cadeia Produtiva 

 
 

 
 

Social 

Produção Primária 
(Fazenda) 

Processamento (Leite 
Resfriado) 

Comercialização 

Nível de 
escolaridade 

Tanque de 
resfriamento da 
associação na 
propriedade 

- 

Tempo na atividade 
leiteira 

- - 

Filiação a Sindicato 
ou associações 

- - 

Principais fontes de 
informação 

- - 

 
 

Econômico 

Máquinas e 
equipamentos 
utilizados na 
atividade 

Teste de qualidade do 
leite 

Frequência de 
entrega do leite 

Mão de obra 
contratada e/ou 
familiar 

Tanque de 
resfriamento 

Distribuição ao 
laticínio 

Controle leiteiro - - 

 
 

Ambiental 

Adoção de rotação 
de pastagem 

- - 

Suplementação 
volumosa no 
período seco 

- - 

Manejo do rebanho - - 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 A realização desses estudos do triple bottom line na atividade leiteira em 

Ministro Andreazza torna-se importante, pois retrata os padrões dos segmentos da 

cadeia e define cada atividade relacionada com a respectiva dimensão. De igual 

forma identificar a partir das respostas como oferecer suporte a pecuária leiteira, 

pois ela tem grande contribuição para a economia do país. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O referido trabalho visou apontar qual a as dimensões do Triple Bottom Line 

da Sustentabilidade na Cadeia Produtiva do leite no Estado de Rondônia, desta 

forma para aprofundar o conhecimento fez-se o uso de revisões bibliográficas para 

construção do referencial teórico reunindo os conceitos mais relevantes para o 

entendimento da temática da pesquisa. A sustentabilidade é um tema cada vez mais 

difundido entre a população, portanto, é cada vez mais importante o debate entre os 

mesmos.  

 No Brasil o agronegócio tem crescido cada vez mais e ganhando uma grande 

fatia na economia do País. Em Rondônia a pecuária leiteira tem ganhado cada vez 

mais destaque ficando em 8º lugar do ranking nacional, no Estado esta cultura foi 

herdada dos imigrantes advindos de diversas regiões do país. Portanto, como 

Rondônia está inserido na perspectiva da Amazônia Legal, foi pesquisado as 

dimensões da sustentabilidade dentro da cadeia produtiva do leite, como e Estado 

possui 52 municípios e como a maioria dos mesmos participam da atividade leiteira, 

ficaria inviável identificar o triple bottom line em todos eles, deste modo, foi utilizado 

uma população para assim, conseguir uma melhor mensuração, e o local escolhido 

foi Ministro Andreazza, pois é um município leiteiro que possui poucas produções 

sobre a temática, servindo como aporte para pesquisadores que trabalhem com a 

temática de desenvolvimento sustentável e cadeia produtiva do leite.  

 O CEDSA é um grupo de estudos que visa o desenvolvimento sustentável da 

Amazônia, diversos pesquisadores produzem várias pesquisas sobre biodiversidade 

amazônica, diferenciações culturais e o potencial do agronegócio buscando a 

promoção do desenvolvimento sócio-econômico regional. O grupo funciona dentro 

da Universidade Federal de Rondônia, portanto, está disponível para os acadêmicos 

executarem suas pesquisas, portanto, foi utilizado o banco de dados do CEDSA 

para confecção deste trabalho. 

 Os formulários aplicados em Ministro Andreazza encontravam-se no banco de 

dados do CEDSA, a partir dos mesmos foram realizadas a análises sobre a cadeia 

produtiva do leite. Desta forma, foi reaproveitado um trabalho já aplicado. 
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Um dos problemas que acarretou a esta pesquisa foi a falta de informações 

acerca do Município de Ministro Andreazza, pois existem poucas produções e sites 

de pesquisas contendo apenas informações básicas, não aprofundadas sobre o 

local, tornando o trabalho com pouco embasamento teórico sobre o dado Município. 

Outro aspecto negativo foi a não visitação do local, devido a diversos contratempos, 

aproveitando um formulário já aplicado.  

 Esta pesquisa atingiu os objetivos geral e específicos, ou seja, identificou as 

dimensões do Triple Bottom Line da cadeia produtiva do leite no Estado de 

Rondônia, a partir das 19 produções científicas do banco de dados do CEDSA, pois 

através delas foi possível ter um maior esclarecimento e embasamento sobre a 

temática e também com os questionários aplicados no município de Ministro 

Andreazza, já que através deles pode-se retirar os índices descrevendo as 

dimensões sociais, econômicas e ambientais e partir delas elaborar um quadro 

síntese com os segmentos da cadeia produtiva leiteira, ou seja, a produção primária 

que são as atividades dentro da fazenda, o processamento do leite que consiste no 

espaço de tempo entre a ordenha das vacas e o resfriamento do leite e a 

comercialização com os laticínios. 

 Destacou-se a importância da contemporaneidade da temática 

sustentabilidade, aplicado no agronegócio, especialmente na produção leiteira, que 

ocupa grandes áreas e é responsável por movimentar grande parte da economia do 

Estado de Rondônia, porém os produtores ainda são considerados pequenos com 

acesso a poucas tecnologias para expandir seu negócio. Outro ponto de suma 

importância são as organizações que atuam no agronegócio, com objetivo 

empresarial, destacando o aspecto econômico da sustentabilidade e a interação 

com a sociedade o aspecto social tornando-se extremamente relevante.  
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