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INTRODUÇÃO: O presente estudo pretende avaliar a viabilidade econômica da 

integração produtiva entre as atividades de bovinocultura (produção) de leite e 

carne em propriedades familiares do município de Horizontina. Assim o 

problema que norteia a pesquisa é saber qual a viabilidade da produção leiteira 

combinada com a produção de carne no município em questão com utilização 

da técnica de integração destas duas atividades econômicas? 

REVISÃO DA LITERATURA: A agricultura anteriormente conhecida como 

setor primário da economia passou a ser conhecida no seu contexto por 

diversas peculiaridades entre suas atribuições e uma melhor visibilidade de 

divisões dentro do setor. O chamado agronegócio como ficou conhecido 

passou a ter importância fundamental na sua divisão para compreender como o 

mesmo engloba os determinados setores de sua estrutura “antes da porteira”, 

“dentro da porteira” e “após a porteira” (MENDES e JUNIOR, 2007). A 

compreensão do agronegócio (agropecuária), em todos os seus componentes 

e inter-relações, é uma ferramenta indispensável a todos os tomadores de 

decisão, sejam autoridades públicas ou agentes econômicos privados, para 

que formulem políticas e estratégias com maior e máxima eficiência (ARAUJO, 

2007). No que diz respeito à classificação das unidades produtivas 

agropecuárias em “familiares” e “patronais” é, efetivamente, uma construção 

limitante da multiplicidade de arranjos organizacionais contingencialmente 

existentes entre os produtores inseridos no agronegócio (CAUME, 2009). 

Conforme mencionado por Flores & Silva (1997), os agricultores familiares 

podem ser caracterizados por apresentar as seguintes condições: a direção do 

trabalho é exercida pelo produtor; não realizam despesas com serviços de 

empreitada; não possuem empregados permanentes; o número médio de 

empregados temporários é menor ou igual a quatro; e têm área menor ou igual 

a 500 ha. É relevante destacar que o mercado produtor do leite e de carne é 

composto por agricultores que estão inseridos na agricultura familiar a qual 

merece o seu destaque no abastecimento de alimentos para a população. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS: O presente projeto de viabilidade a ser realizado 

trata-se de uma pesquisa exploratória, onde é necessário familiarizar-se com o 

problema que está sendo investigado, de modo que o prosseguimento do 

projeto possa ser concebido com uma maior compreensão e precisão. O 

estudo a ser realizado é uma pesquisa bibliográfica porque terá que buscar 

informações em livros e artigos científicos. E compõe-se ainda de um estudo 

de caso em dois estabelecimentos familiares do município de Horizontina.  

RESULTADOS: A aplicação dos questionários nos dois estabelecimentos 

familiares já foi realizada, onde foi constatado que os estabelecimentos 

familiares têm na produção de leite e carne as atividades integrantes da renda 

da família, juntamente com a produção de grãos. Existe expectativa otimista 

referente à integração da produção de leite e carne para os dois 

estabelecimentos familiares. No entanto, esta integração parece exigir escala 

maior de produção, a qual não se comporta em nenhum dos estabelecimentos 

familiares. Na análise de viabilidade do projeto estão sendo realizados os 

cálculos que irão demonstrar se o mesmo atende às expectativas propostas no 

estudo, com a finalidade de comprovar a realidade do projeto. Em resultados 

preliminares da análise de viabilidade se constatou que a produção em 

pequena escala torna-se inviável para estrutura de um dos estabelecimentos 

analisado. Portanto é necessário realizar análise de qual seria uma produção 

ideal a fim de garantir a sustentabilidade da família com este sistema de 

produção. 
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