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  INTRODUÇÃO:
A produção de leite é uma atividade presente na maioria dos
empreendimentos  familiares  existentes  no  Brasil,  os  quais
respondem por grande parte da produção nacional, gerando
milhares de empregos  e renda para as famílias do campo.
Verifica-se  que  produção  e  produtividade  nestas  pequenas
propriedades  se  mostra  na  maioria  dos  casos  com  baixa
eficiência no que tange à utilização dos recursos disponíveis.
O estado da Bahia apresenta déficit de produção, importando
leite  de  outros  estados  o  que  levou  o  governo  estadual  a
investir  em programas de incentivo à produção de leite em
parceria com empresas privadas do setor de laticínios 
  MATERIAL E MÉTODOS:
A  pesquisa  foi  desenvolvida  no  Extremo  Sul  da  Bahia
abrangendo  seus  diversos  municípios.  A  primeira  fase  foi
dedicada à pesquisa bibliográfica. Em seguida procedeu-se a
elaboração  de  questionário  estruturado  que  foi  na  etapa
seguinte  aplicado  a  produtores  de  leite  conforme  cadastro
levantado  junto  a  órgãos  de  assistência  técnica.  Os  dados
levantados  foram  tabulados  em  planilha  eletrônica  para
posteriores análises. Os dados foram tabulados e analisados
através  de  análise  exploratória  dos  dados  segundo
metodologia descrita por RIBOLDI (1993). 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A maioria dos entrevistados (78%), estão na atividade ha mais
de dez anos sendo que apenas em 21% dos casos o leite
representa  a  única  fonte  de  renda.  Entre  os  entrevistados
21,5%  estão  atualmente  com  programa  de  assistência,
produzindo por dia 532 litros, com média de 9,4 litros por vaca
enquanto  78,5%  já  estiveram  no  programa  e  atualmente
produzem 269 litros por dia com média de 6,9 litros por vaca.
Verifica-se que os produtores que saíram do programa tem
seu desempenho menor que o daqueles que atualmente estão
recebendo  a  assistência  o  que  pode  indicar  a  não
continuidade da aplicação das tecnologias recomendadas pelo
programa utilizado. A desistência dos produtores decorre da
suspensão do subsídio ao pagamento da assistência técnica
do programa que em sua maior parte é paga pelo governo do
estado e o laticínio. 

Tabela 01 – Dados de fazendas atualmente no programa e
fazendas egressas do programa 

 CONCLUSÃO: 
As fazendas  que estão  com assistência  possuem melhores
resultados  em  termos  de  produção  e  produtividade,  no
entanto, após deixarem o programa as fazendas demonstram
não conseguir  dar  continuidade à aplicação das tecnologias
indicadas. 
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