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Resumo: O presente artigo trata de um estudo sobre a utilização da Tecnologia da 

Informação na Produção Leiteira. Tecnologia essa, que ajuda o produtor a aumentar a 

qualidade do leite e do seu rebanho, além de diminuir a ocorrência de prejuízos, visto 

que o mesmo já terá um maior controle sobre natalidade, mortalidade e produção por 

animal. Os produtores leiteiros sempre vivenciaram altas e baixas neste tipo de 

mercado, e a tecnologia chegou há alguns anos para também auxiliar este tipo de 

produtor. Não somente o grande produtor leiteiro, mas também os micro produtores 

estão vivenciando a chamada “era da informação” e terão que adequar-se à tecnologia 

caso ainda queiram continuar neste mercado, pois, a evolução tecnológica chega para 

dar maior qualidade ou até mesmo manter a qualidade do leite produzido, e caso não 

adequem-se aos requisitos obrigatórios, não terão mercado para sua produção.  
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Introdução  

Atualmente o mundo vive a era da informação, a qual exige que às organizações 

de um modo geral utilizem-se dos diversos meios tecnológicos para se perenizarem ou 

sobressaírem no mercado. 
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A presente transformação das organizações e seu modo de gerar informações 

levam a crer que a sociedade está sendo e será ainda mais afetada pela viabilidade e 

eficiência da tecnologia e seus decorrentes recursos e soluções. 

Sabe-se que quase nunca utilizava-se de tecnologias para nenhum tipo de 

serviço nas propriedades rurais. Porém, atualmente este é um cenário diferente. É 

sabido, que a tecnologia pode ser uma grande aliada do trabalho no campo. 

Às organizações que não aderirem à tecnologia como meio propulsor no 

mercado, podem acabar em decadência, pois, como visto a tecnologia chegou como 

diferencial deste imenso mercado competitivo, que vai desde as multinacionais até os 

empresários autônomos contribuintes do MEI (Micro Empreendedor Individual). 

Não somente o grande produtor leiteiro, mas também os micros produtores estão 

vivenciando a chamada “era da informação” e terão que adequar-se à tecnologia caso 

ainda queiram continuar neste mercado, pois, a evolução tecnológica chega para dar 

maior qualidade ou até mesmo manter a qualidade do leite produzido, e caso não 

adéquem aos requisitos obrigatórios, não terão mercado para sua produção. 

A Tecnologia é uma realidade que já atinge os produtores no campo, e como 

será visto, a mesma traz e poderá trazer ainda mais, diversas melhorias em seu dia-a-

dia. 

 

Material e métodos 

A metodologia empregada na pesquisa utiliza informações, com o caráter 

explicativo, de fontes documentais e bibliográficas. As informações procedem de 

material já elaborado: livros de autores nacionais e internacionais, artigos, dissertações, 

teses, internet, informativos e pesquisa. 

 

Resultado e discussão 

De acordo com Gomes (2001) in Vilela et al (2000) nos últimos anos a produção 

leiteira no Brasil vem sofrendo grandes transformações. Essas mudanças estão 

associadas, a grande exigência nos padrões de consumo da população, que estão 

exigindo dos produtores adaptações, como a introdução de tecnologias para se 

modernizarem e melhorar a competitividade e qualidade do leite no mercado. 



  

O uso da tecnologia nas propriedades rurais é responsável por uma grande 

evolução da produção leiteira. Os produtores quebraram os paradigmas e implantaram 

sistemas de tecnologia em suas produções leiteiras. 

O mercado lácteo tem sido muito exigente quanto a qualidade do leite entregue 

nos lacticínios. As utilizações de determinadas tecnologias estão retornando os 

resultados almejados em função da adequação ao sistema produtivo. Com essa 

adequação a produção se torna eficiente. 

De acordo com Santos (2013), a busca por um alto desempenho dos sistemas de 

ordenha é fundamental para garantir não só a qualidade do leite, mas o retorno do 

investimento que é a lucratividade. Com a utilização da ordenha, o produtor diminui a 

contaminação do leite e garante uma melhor qualidade do mesmo. Com a implantação 

da automação da sala de ordenha por exemplo, o produtor consegue retirar o máximo 

de leite, com o mínimo de tempo, aumentando a produtividade do rebanho e 

consequentemente a lucratividade do produtor. 

De acordo com o jornal Acrissul (2013) apesar da resistência de muitos 

produtores de leite, essa mudança vem acontecendo gradativamente no mercado, e 

com todas as vantagens que se tem, muitos vem aderindo a essas novas tecnologias. 

Segundo Bellini e Carvalho (2008) a pecuária bovina, é responsável por 85% da 

produção mundial de leite. Porém, o mercado lácteo possui algumas características 

peculiares. Sendo uma delas, o pouco volume de mercadorias transacionadas entre 

países, que gira em torno de 5 a 7% desta produção mundial. Outra característica se 

refere às regiões de produção e do consumo. 

Em relação aos tipos de programas existentes na pecuária leiteira, foram 

identificados vários deles, os quais conseguem atender o processo produtivo como um 

todo. 

Podem ser citados como exemplo: identificação eletrônica de animais, detecção 

de CIO, automação da sala de ordenha, limpeza automática de equipamentos, robôs 

ordenhadores, resfriadores automatizados de leite, além de outras atividades 

monitoradas de forma automatizada por sensores e um sistema computadorizado. 

 

Conclusão 



  

No contexto mundial, o Brasil é um dos maiores produtores de leite, ocupando o 

quinto lugar. Em termos nacionais, a atividade leiteira é de extrema valia econômica e 

social, por gerar empregos e ser um alimento essencial para boa parte da população. 

Sendo assim, a Tecnologia mostra-se ser de suma importância no processo de 

gerar estratégias e benefícios na pecuária leiteira. Contudo, o produtor ainda tenta se 

adequar as exigências do mercado através da adoção das Tecnologias disponíveis no 

mercado. 
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