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RESUMO 

 

 

Resumo: A produção de leite possui significativa importância para o agronegócio brasileiro. A cadeia é 

responsável pela geração de emprego e renda para muitas famílias. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é 

compreender os canais de comercialização do leite em Goiás do ponto de vista do produtor rural, visto que é 

estratégico para o planejamento do pecuarista entender a dinâmica da comercialização do seu produto. Este 

trabalho consiste em uma pesquisa de campo exploratória, cujo levantamento de dados primários foi realizado por 

meio de entrevistas semiestruturadas com agentes-chave que atuam na área de comercialização, pesquisa e 

produção de leite. Foram utilizadas duas amostras. Uma de agentes-chave na área de comercialização e pesquisa 

sobre produção de leite no Estado de Goiás, e uma segunda amostra com produtores rurais. Os resultados apontam 

para existência de, pelo menos, sete canais de comercialização para os quais o produtor pode vender o leite: venda 

direta ao consumidor; a queijeiro; ao atravessador; produtor que agroindustrializa; cooperativa/associação; 

cooperativa/associação agroindustrial e laticínio. Todos os canais apresentam vantagens e desvantagens do ponto 

de vista do produtor; a escolha depende do horizonte de planejamento da atividade em conjunto com as exigências 

dos canais. Os fatores determinantes para a escolha dos canais são: localização; qualidade; volume; infraestrutura 

de armazenagem; adoção das práticas recomendadas, e assistência técnica. Não foi encontrado um perfil específico 

de produtor relacionado a cada um dos canais, mas alguns tipos de produtores que podem mais facilmente ser 

associados, devido à suas particularidades, aos canais identificados pela pesquisa. 

Palavras-chave: comercialização; pecuária leiteira; estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Abstract: Milk production has significant importance for Brazilian agribusiness as this sector is source of jobs 

and income for many families. This research aims to understand the milk marketing channels in Goiás from the 

dairy farmers’ perspective as it is strategic for farmers to understand marketing dynamics. This study consists of 

an exploratory field survey, whose primary data collection was carried out through semi-structured interviews held 

with key stakeholder working with milk marketing, research and production. Two samples were used. One of 

marketing and research experts, and a second sample of farmers. The results reveal the existence of at least seven 

marketing channels through which farmers can sell the milk: direct sale to consumer; to cheesemakers; to 

middleman; farmers who industrializes their own milk; cooperative/association; cooperative/association that 

industrializes their own milk, and dairy industry. All channels have advantages and disadvantages from the 

farmers’ perspective. Farmers’ choice depends on the planning horizon of the activity as well as on the channel 

requirements. The determining factors for the choice of channels are: location; quality; amount of production; 

storage infrastructure; adoption of best practices and technical assistance. We did not find a specific dairy farmer 

profile related to each of the channels, but some types of farmers that can be more easily associated, due to their 

singularities, to the channels identified by the research. 

Keywords: marketing; dairy farming; strategy 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As transformações que aconteceram na cadeia agroindustrial do leite a partir dos anos 

1990, devidas à desregulamentação do mercado e à abertura da economia, tornaram os 

mercados cada vez mais exigentes quanto a preços competitivos e qualidade. Essas 

transformações passaram a pressionar todos os elos da cadeia a buscarem formas de se tornarem 

mais competitivos (GOMES; LEITE; CARNEIRO, 2001).   

Complementando esse cenário, já nos anos 1990 o mercado sinalizava a necessidade de 

cuidados a mais com a matéria-prima, para preservar a qualidade do produto (DURR, 2004). A 

necessidade de implementar medidas para melhorar a qualidade do leite levou o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), juntamente com órgãos de ensino e pesquisa, 

a conceber o Plano Nacional da Qualidade do Leite (PNQL). As discussões suscitadas pelo 

PNQL apontavam para medidas que normatizassem a produção e a qualidade do leite no Brasil, 

definindo exigências compatíveis com as necessidades do mercado consumidor moderno 

(DURR; ANTONI; TOMAZI, 2005). 

A proposta mais concreta, nesse sentido, de acordo com Durr (2004), veio com a 

publicação da Instrução Normativa 51 (IN nº51/2002 do MAPA), que definia regulamentação 

técnica para a produção, identidade e qualidade do leite, assim como as condições para sua 

refrigeração na propriedade e o transporte a granel da fazenda à indústria. Martins (2005) 

destaca que foi a publicação dessa normativa que oficializou o fato da qualidade do leite ser um 

pressuposto básico dentro do novo momento da cadeia do leite no Brasil.  

Tal como a IN 51, a Instrução Normativa 62, publicada em 29 de dezembro de 2011, 

pelo MAPA, que mais tarde a substituiria, regulamenta a produção, identidade, qualidade, 

coleta e transporte do leite. A IN 62 traz algumas alterações, entre estas o cronograma que 

apresenta os parâmetros de qualidade do leite, sendo ainda mais exigente (DURR, 2012).  

Essas transformações que ocorreram no mercado brasileiro nas últimas décadas, 

somadas à forma como é estruturado o segmento produtivo dessa cadeia, são capazes de mostrar 

o que vem acontecendo atualmente na atividade. De acordo com Carvalhaes, Cunha e Wander 

(2015) foi indispensável que o setor produtor de lácteos se ajustasse à nova realidade, e, perante 
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um mercado competitivo, era fundamental uma produção que combinasse produtividade, 

eficiência e qualidade.  

São mudanças com grande impacto sobre a cadeia produtiva do leite e, portanto, em um 

importante segmento do agronegócio nacional. Além da perspectiva econômica, temos 

especialmente que considerar o ponto de vista social da bovinocultura de leite, uma vez que a 

atividade é fundamental para a geração de emprego e renda, principalmente para a população 

do campo, garantindo sua permanência no meio rural (VIANA; RINALDI, 2008). É 

característico da atividade a ocupação e uso de grande extensão de terra e o emprego de uma 

grande parcela de mão de obra (YAMAGUCHI; MARTINS e CARNEIRO, 2001).  

Diferente de outros países, o Brasil apresenta a particularidade da produção de leite estar 

presente em todo o território nacional. Contribuem para isso a temperatura, o relevo e a 

disponibilidade de água, condições naturais propícias para o desenvolvimento da atividade, que 

consegue se adaptar às diferentes regiões do país através de diferentes sistemas de produção 

(MARTINS, 2004). A produção de leite e de produtos derivados possuem, portanto, 

considerável participação no suprimento de alimentos e é muito importante na geração de 

emprego e renda para a população de várias regiões (CASTRO et al., 2014).  

Isso é precisamente o que acontece no Centro-Oeste. Em 2013 o Centro-Oeste ocupava 

a terceira posição entre as regiões brasileiras na produção leiteira. Goiás, primeiro lugar no 

ranking da região, aparece como o quarto estado com a maior participação no ranking nacional, 

cerca de 11%, atrás apenas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Entre os anos 2000 e 

2013 a atividade apresentou uma variação de cerca de 72% no Estado (IMB, 2015). 

Segundo Otto, Neves e Pinto (2012), em Goiás a produção de leite concentra-se no 

centro-sul do estado que reúne por volta de 76% da produção. Todavia, em todos os municípios 

goianos há produção de leite. Produção que ocorre de forma heterogênea, com a produtividade 

da atividade variando entre os produtores. Essa disparidade entre produtores, no entanto, não é 

exclusividade do Estado, existe em todas as regiões do país. 

Aliada as diferenças entre produtores especializados e não-especializados está a questão 

do volume produzido. Convivem dentro dessa cadeia pequenos, médios e grandes produtores. 

E de acordo com Silveira e Pedrazzi (2004) grande parte dos pequenos e médios produtores de 

leite utilizam mão-de-obra familiar, não mecanizada ou precariamente mecanizada; contam 

com poucos funcionários em sua propriedade e não investem em tecnologia e genética de 
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animais. Os grandes, no entanto, se enquadram em um sistema mais capitalista, investindo em 

tecnologia, máquinas, genética de ponta, mão-de-obra qualificada e especializada, o que torna 

a atividade produtiva mais competitiva se comparada aos demais. 

A maior parte dos produtores no segmento da produção primária são pequenos e atuam 

de maneira atomizada no mercado. Em contrapartida, a maior parte do leite vem de produtores 

que trabalham com volume maior. Em estudo utilizando dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2013, Stock (2014) verifica que cerca de 60% da produção 

brasileira era proveniente de produtores com mais de 400 litros/dia, o que representava apenas 

4% destes, enquanto a maior parcela de produtores estava situada em estratos inferiores de 

volume de produção. Outra conclusão do autor é que o número de produtores está diminuindo 

e os pequenos têm participação cada vez menor na produção nacional. 

Essas diferenças entre produtores são apontadas por vários autores, Jank e Galan (1998); 

Vilela, Bressan e Cunha (2001); Gomes, (2001); Nogueira et al., (2006); Wilkinson, (2008); 

Otto, Neves e Pinto (2012), tratam essa distribuição assimétrica como entrave para a cadeia do 

leite. A grande quantidade de produtores pequenos e não-especializados, de acordo com 

Yamaguchi, Martins e Carneiro (2001) dificulta a coleta, a assistência técnica e o investimento, 

e além disso, contribui para piorar a qualidade da matéria-prima, devido à sua alta 

perecibilidade e dificuldade de armazenamento a nível de unidade de produção.  

 De acordo com Souza e Buainain (2013) exigências como as que se apresentam em 

termos de qualidade determinam o perfil do produtor quanto ao aumento da escala e qualidade 

da matéria-prima, o que não é favorável para esses produtores menores, que em geral não são 

especializados, tem volume menor e nem sempre se situam perto das unidades de 

processamento.  Na verdade, aqueles incapazes de se adequar às novas exigências de escala de 

produção ou de qualidade de matéria-prima podem ser excluídos do processo, de acordo com 

os autores. 

Ainda no final do século passado, Wilkinson e Mior (1999) já caracterizavam esse novo 

momento dentro da cadeia do leite, em que produtores que não possuíam condições de se 

adaptar às mudanças ocorridas a partir do maior rigor nos patamares de qualidade e fiscalização 

e na racionalização do sistema de coleta de leite, como passagem desses produtores do mercado 

formal ao mercado informal.  
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Gomes (2001) vem nesse sentido afirmar que o fim da década de 1990 é marcado pela 

redução do número de produtores, o que ele considera consequência da coleta de leite a granel 

e resfriamento de leite na fazenda. Os investimentos necessários passaram a inviabilizar a 

permanência de muitos produtores no mercado formal. Os produtores afetados normalmente 

seguiriam três caminhos: se associariam com outros produtores para entregarem ao laticínio; 

passariam a vender, direta ou indiretamente no mercado informal, ou, por fim, abandonariam a 

atividade. O autor aponta que do ponto de vista social os impactos desse processo não podem 

ser desprezados, já que a atividade é importante na geração de renda de muitas famílias. 

Wilkinson (2000) pontua, entretanto, que dentro da cadeia de lácteos as exigências de 

granelização vinham sendo enfrentadas pela opção de compra de tanques de resfriamento em 

conjunto e pela montagem de sistemas alternativos de coleta, o que transferia o desafio imposto 

pela barreira tecnológica ao desafio organizacional, no estabelecimento de novas formas de 

ação coletiva sólidas. De acordo com o autor, a organização do segmento envolve desafios 

tecnológicos, de ação coletiva e de políticas, e sinaliza para o mercado de fabricação artesanal, 

a produção pela pequena agroindústria rural, a sua importância como alternativa para esses 

produtores. 

Seguindo por esse raciocínio, a agroindústria familiar é vista por Pelegrini e Gazolla 

(2009) como uma estratégia de reprodução social importante do ponto de vista econômico, 

social e produtivo para o pequeno produtor, tanto se tratando de uma família individual quanto 

de um grupo de produtores associados. A maior preocupação desses autores, que realizaram 

pesquisa no Estado de Santa Catarina, se refere ao grande número de negócios como esses que 

atuam no mercado informal.  

 Além destes, para autores como Prezotto (2002) e Maluf (2004) a agroindustrialização 

por parte do produtor rural é instrumento de desenvolvimento de uma estratégia autônoma de 

agregação de valor pelos próprios produtores, imprescindível à construção de um mercado 

compatível com a realidade dos produtores menores. Buainain, Souza Filho e Silveira (2002) 

contribuem nesse sentido apontando a ação coletiva na produção de derivados lácteos como 

estratégia, que a despeito da importância para viabilizar a permanência do pequeno produtor na 

atividade, carece de políticas que fortaleçam e incentivem as formas associativas de produção 

e o acesso a mercados. 
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Dentro dessa preocupação do produtor em permanecer no segmento de produção de leite 

as estratégias adotadas por ele, que melhor atendam suas necessidades tanto do ponto de vista 

econômico quanto do ponto de vista produtivo, passam pelo sistema de comercialização, quer 

seja pelo tipo de produto final comercializado quer seja pelo canal de comercialização 

escolhido, responsável pela ligação entre produção primária-consumidor.  

Marques e Aguiar (1983) ressaltam que conhecer o funcionamento da comercialização 

é fundamental para que decisões visando melhorar sua eficiência possam ser tomadas. Até 

porque, o leite é competitivo, mas depende da organização da cadeia mais que qualquer outra 

atividade, segundo Nogueira, Turco e Tonini (2005). O autor considera que a atividade exige 

uma competência administrativa diferenciada em função da rotina difícil e diária que exige do 

produtor. O ciclo de produção é de horas e a deterioração do produto é rápida. São aspectos que 

fazem com que o produtor seja mais frágil em relação à indústria e aos demais agropecuaristas. 

Uma vez que a produção dentro dessa cadeia é o elo que atua em condições 

desvantajosas, Chaddad (2005) destaca que é indispensável que o produtor conheça o que 

ocorre nos setores “fora da porteira”, já que sua renda depende cada vez mais de interações 

estratégicas ao longo da cadeia de valor. Por conseguinte, entender a dinâmica competitiva do 

mercado e delinear estratégias adequadas serão tão importantes quanto a gestão da produção. 

O produtor, nesse contexto, precisa saber como estão estruturadas as cadeias produtivas 

de seus negócios, como interagem os agentes nessas cadeias, como estão compostas as forças 

de mercado e identificar o mercado apropriado para o produto, os canais de comercialização e 

as estratégias específicas para seu produto (SEPULCRI; TRENTO, 2010). Gerenciar a 

atividade inclui ter o conhecimento necessário para identificar gargalos no próprio processo de 

produção e comercialização, de modo a alcançar resultados melhores, aumentando as 

possibilidades de permanência na atividade.  

Nesse sentido, as estratégias adotadas à jusante quanto à comercialização serão 

determinantes. Um dos pontos relevantes é a escolha do melhor canal de comercialização para 

a venda do produto. Canal de comercialização é o caminho que o produto percorre até o 

consumidor, partindo do produtor primário. A identificação do melhor caminho é fundamental, 

pois a depender das exigências do canal é impossível para o produtor negociar a produção. De 

acordo com Bánkuti, Schiavi e Souza Filho (2005) a escolha do canal com o qual comercializar 

pelo produtor se pauta, principalmente nos fatores: preço; confiança; e, falta de outra opção. 
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Conhecer as características desses canais de comercialização permite que o produtor 

desenvolva estratégias de forma a obter maiores vantagens, estando atento às exigências que 

lhe são impostas. Portanto, o objetivos específico deste trabalho são identificar: 

 Quais os principais canais de comercialização para o produtor de leite existem 

em Goiás?  

 Quais as características de cada um desses canais em termos de vantagens, 

desvantagens e exigências para o produtor rural?  

 Qual o perfil do produtor que consegue acessar esses diferentes canais? 

Uma vez que os canais de comercialização são importantes dentro da cadeia de produção 

do leite e, sobretudo, entende-los é estratégico para que o produtor possa permanecer na 

atividade é que buscamos compreende-los. Considerando que grande parte da oferta de leite no 

Brasil e em Goiás é realizada por pequenos produtores, aqueles que, como visto anteriormente, 

são mais vulneráveis às exigências do mercado, é ainda mais evidente a importância do assunto 

e a dimensão da necessidade de informações que contribuam a elucidar essa problemática. 

Para desenvolver esta proposta a dissertação será estruturada de forma que além desta 

introdução existam mais quatro seções. A próxima seção traz uma breve revisão bibliográfica 

sobre mercado de leite e comercialização de produtos agrícolas. Depois, os aspectos 

metodológicos do trabalho, com os procedimentos a serem realizados e os critérios utilizados 

para delimitar a pesquisa. A quarta traz os resultados obtidos a partir das entrevistas. E por, fim, 

a última seção traz uma breve discussão dos resultados em consonância com a problemática e 

a partir da literatura. Considerações Finais, Referências, Apêndices e Anexo complementam o 

trabalho e fornecem elementos adicionais para o seu entendimento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 MERCADO DE LEITE  

2.1.1 Mercado de Leite no Brasil 

O mercado internacional de leite e seus derivados vem se expandindo consideravelmente 

nos últimos anos, especialmente em países emergentes. De acordo com o United States 

Department of Agriculture - USDA, tanto a produção quanto o consumo aumentaram em mais 

de 40% na década 2001-2011, sendo esse leite destinado ao abastecimento do consumidor e da 

indústria. A tendência é que o mercado consumidor cresça mais que a produção nos próximos 

anos, o que incentivaria a atividade, principalmente nos países com maior capacidade produtiva 

(OTTO; NEVES e PINTO, 2012). 

No Brasil, o agronegócio do leite possui significativa atuação no que diz respeito ao 

fornecimento de alimentos e à geração de emprego e renda. A importância do segmento na 

economia brasileira é considerável e pode ser percebida a partir da participação do setor na 

indústria nacional. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação 

(ABIA), no ranking dos principais setores na indústria alimentar, a indústria de laticínios 

aparece em 4º lugar de 2002 a 2015, com faturamento de 58,9 bilhões de reais em 2015 (ABIA, 

2016). 

O país figura entre os principais países produtores de leite, ocupando o quinto lugar, com 

cerca de 32,5 milhões de toneladas em 2016, atrás apenas de União Europeia, Índia, Estados 

Unidos e China. Em termos de vacas leiteiras, o país vem se mantendo há anos em terceiro 

lugar, atrás apenas da Índia e da União Europeia, de acordo com o USDA (2016). 

Ressalta-se que a produção no país vem crescendo nas últimas décadas. O volume 

produzido em 2010 foi 60% maior que o registrado em 2000. O consumo, assim como a 

produção, tem avançado, e, de forma parecida com o que vem ocorrendo no mundo, o mercado 

interno é o principal destino desse leite (OTTO, NEVES e PINTO, 2012). 

Como é possível observar, na Tabela 1, na última década o Brasil apresentou a maior 

variação em matéria de produção, com quase 90% de aumento, entre os países situados nas 
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cinco primeiras posições do ranking. Além disso, contribuiu em 2016 com cerca de 5,5% do 

leite produzido mundialmente.  

Tabela 1 – Produção de Leite (Mil litros) - Países 

 

                  Fonte: USDA. Elaboração própria. 

Apesar do considerável volume produzido, parte do leite brasileiro segue para o mercado 

informal, como é possível observar no gráfico11: 

Gráfico 1 - Evolução da Produção Anual de Leite e Aquisição Anual de Leite pelos 

Laticínios - Brasil 2000-2014 

 

                        Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Pecuária 

                      Municipal e Pesquisa Trimestral do Leite. Elaboração Própria. 

         * Estimativa da produção de leite não fiscalizada, segundo metodologia da Pesquisa Pecuária  

         Municipal 2014. 

 

                                                           

1 É importante frisar que essa metodologia utilizada na Pesquisa Pecuária Municipal para obtenção da 

parcela de leite comercializado informalmente não é exata, existe uma variável que não é considerada e que é 

relevante para o cálculo de quanto leite realmente passa pelo mercado irregular, o autoconsumo. 

 

2006 2016 Variação %

União Européia 136.281.000 156.400.000 0,147629 26,2%

India 100.900.000 154.000.000 0,526264 25,8%

Estados Unidos 82.455.000 96.343.000 0,168431 16,1%

China 33.025.000 37.300.000 0,129447 6,2%

Brasil 17.170.000 32.576.000 0,897263 5,5%

Outros 124.625.000 120.359.000 -0,03423
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2.1.2 Mercado de Leite em Goiás 

O Estado de Goiás se destaca entre os produtores de leite do país. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015), em 2015 o Centro-Oeste ocupava a 

terceira posição entre as regiões brasileiras na produção leiteira, como pode ser observado na 

Tabela 2, representando 13,7% do leite nacional. Goiás, o principal produtor na região, aparece 

como o quarto estado com a maior participação no ranking do país, cerca de 11%, atrás apenas 

de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná (Tabela 3).  

Tabela 2 - Produção de Leite (Mil Litros) – Grandes Regiões 

 
                                      Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal/IBGE. 

Entre os anos 2005 e 2015 a atividade apresentou uma variação de cerca de 27,1% na 

região Centro-Oeste e pouco mais, 32,83%, no estado. A participação do estado em relação à 

produção nacional é de 10%, próxima a de estados com maior tradição na pecuária leiteira, 

como é possível observar abaixo.   

  

2005 2015 Variação %

Brasil 24.620.859 35.000.227 42,16% 100%

Sul 6.591.503 12.320.002 86,91% 35,2%

Sudeste 9.535.484 11.901.959 24,82% 34,0%

Centro-Oeste 3.778.490 4.802.463 27,10% 13,7%

Nordeste 2.972.130 4.143.038 39,40% 11,8%

Norte 1.743.253 1.832.765 5,13% 5,2%
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Tabela 3 - Produção de Leite (Mil Litros) – Unidades de Federação 

 

                        Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal/IBGE. 

 

Apesar da posição de destaque, Goiás já esteve na segunda posição como maior produtor 

no país, ou seja, em comparação perdeu posições no ranking. De acordo com Otto, Neves e 

Pinto (2012), o Estado enfrenta algumas dificuldades como a baixa auto-estima do produtor, 

carência de mão de obra de qualidade; qualidade muito irregular; problemas no transporte; 

capacidade ociosa na indústria; falta de garantias ao produtor, oscilações no preço durante o 

ano, desvalorização da atividade do produtor, entre outras.   

Segundo Otto, Neves e Pinto (2012), em Goiás a produção de leite concentra-se no 

centro-sul do Estado que reúne por volta de 76% da produção, e por conseguinte, a indústria 

também se concentra nessas regiões. É possível verificar, entretanto, que em todos os 

municípios goianos há produção de leite. Apesar disso, essa produção ocorre de forma 

heterogênea, com a produtividade da atividade variando entre os produtores, enquanto alguns 

tem uma produção especializada, outros têm na pecuária leiteira uma atividade secundária e 

não produzem em quantidade que atenda às exigências mínimas dos laticínios (CASTRO et al., 

2014). 

Os produtores goianos, no entanto, enfrentam algumas dificuldades como a inadequada 

infraestrutura, carência de assistência técnica, crédito inadequado e inacessível, concorrência 

com importações, complexidade da legislação e crescimento da informalidade (OTTO, NEVES 

e PINTO, 2012). 

  Uma parcela importante da produção de leite no Estado de Goiás é comercializada no 

mercado informal. Para se ter dimensão temos abaixo um gráfico que traz uma estimativa da 

produção de leite não fiscalizada no Estado a partir de dados do IBGE. 

2005 2015 Variação %

Brasil 24.620.859 35.000.227 42,16% 100%

Minas 6.908.683 9.144.957 32,37% 26,1%

Paraná 2.568.251 4.660.174 81,45% 13,3%

Rio Grande do Sul 2.467.630 4.599.925 86,41% 13,1%

Goiás 2.648.599 3.518.057 32,83% 10,1%

Santa Catarina 1.555.622 3.059.903 96,70% 8,7%
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Gráfico 2 - Evolução da Produção Anual de Leite e Aquisição Anual de Leite pelos 

Laticínios* em Goiás 1997-2014 (Mil litros) 

 

                 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Pecuária 

               Municipal e Pesquisa Trimestral do Leite. Elaboração Própria. 

* Estimativa da produção de leite não fiscalizada, segundo metodologia da Pesquisa Pecuária  

  Municipal 2014. 

 

2.2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA NO BRASIL 

 A partir da década de 1990 muitas mudanças estimularam o mercado de lácteos. Foram 

transformações estruturais, que são divisor de águas, de acordo com Martins apud Soares 

(2016). O autor divide o sistema agroindustrial do leite em dois períodos, antes e depois da 

década de 1990. De 1945 a 1990 o governo mantendo forte atuação via instrumentos de crédito, 

pesquisa, extensão, e sobretudo, tabelamento de preços recebidos por produtores e pagos pelo 

consumidor. A partir de 1991 mudanças no ambiente institucional que culminaram no aumento 

da competitividade. 

O fim do tabelamento de preços, somado à abertura comercial, à estabilização da 

economia e à integração via Mercosul, criaram um ambiente diverso em que, passou-se a exigir 

maior poder competitivo dos agentes vinculados à cadeia. Os efeitos decorrentes desse processo 

revelaram os baixos índices de eficiência técnica e de qualidade do produto final. Empresas 

enfrentavam padrões de concorrência que tornavam necessárias novas capacidades gerenciais 

e o produtor maiores exigências de escala e qualidade, além do aumento do custo de produção 

(SOARES, 2016). 
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Wilkinson (2008) identifica três períodos na evolução do setor leiteiro no Brasil.  Entre os 

anos 1960 e 1980, em que houve crescimento da demanda por leite fluido como consequência 

da intensificação da urbanização, integração do mercado nacional através da ampliação da 

infraestrutura e mudanças no padrão de consumo, voltado para derivados do leite como iogurtes 

e sobremesas. Na década de 1980, com o país passando por uma crise que reprimiu a demanda, 

bem como contribuiu para a diminuição dos recursos para a pecuária. 

Já no início da década seguinte a situação se modifica drasticamente. Chega ao fim um 

período em que, o tabelamento do preço somado à importações que visavam o controle 

inflacionário, contribuíam para retardar a modernização do complexo leiteiro (WILKINSON, 

2008).  Nesse novo cenário, a desregulamentação do mercado e a abertura da economia, 

tornaram os mercados cada vez mais exigentes quanto a preços competitivos e qualidade 

(GOMES; LEITE; CARNEIRO, 2001).   

Nesse ínterim, a existência de uma legislação desatualizada no que diz respeito às 

normas e padrões de qualidade em conjunto com um sistema ineficiente de inspeção sanitária 

colaboravam com o desenvolvimento de uma pecuária com índices ruins de produtividade e 

qualidade. Fatores esses que estimulavam a heterogeneidade da indústria e o crescimento de 

um mercado informal (JANK; FARINA; GALAN, 1999).  

Considerando a necessidade de atualização na legislação, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) criou em 1998 um grupo com objetivo de apresentar e 

organizar ações visando a modernização e a competitividade do setor lácteo brasileiro. A partir 

dessa comissão surgiu o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PMQL), que 

mais tarde resultaria na publicação da portaria 56, e posteriormente na publicação, em 2002, da 

Normativa 51 (IN 51), que regulamentava a produção, identidade e qualidade do leite. Fruto da 

dificuldade enfrentada pelo produtor para se adequar aos padrões da IN 51, em 2011 esta foi 

substituída pela Instrução Normativa 52 (IN 52) (MAIA et al., 2013). 

Ainda no início dos anos 2000, Gomes (2000) anunciava as perspectivas da produção 

de leite para produtores e indústrias nesse novo ambiente, mais exigente. Para este, a 

modernização seria benéfica para cadeia de maneira geral. No entanto, o pequeno produtor seria 

extinto. As indústrias diante da nova realidade tenderiam a premiar seu fornecedor pela 

qualidade, bem como tenderiam à concentração industrial, medidas que aumentariam a 

diversificação de seus derivados lácteos e reduziriam custos. 
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Jank, Farina e Galan (1999), também sinalizavam para a concentração no mercado de 

agroindustrialização do leite, com as fusões, aquisições, incorporações e alianças que já se 

processavam e continuariam a acontecer.  Wilkinson (2008), o confirma alguns anos mais tarde. 

De acordo com este, o período mais recente tem sido marcado pelo avanço de empresas 

multinacionais, que se utilizam da estratégia de aquisições e incorporam empresas nacionais, 

laticínios menores e até mesmo cooperativas. Com a abertura da economia, as empresas passam 

a enfrentar novos padrões de concorrência. 

A expansão do poder dos laticínios, o aumento da coleta de leite a granel refrigerado, o 

estabelecimento de padrões de qualidade, a redução do número de produtores, a reestruturação 

geográfica da produção e a amplitude de um forte mercado informal são os elementos mais 

visíveis do cenário do leite atual no país (OHI et al., 2010).  

Para o produtor de leite não é diferente. De acordo com Gomes (2000), o fim do 

tabelamento de preços provocaria grandes alterações no segmento de produção, isso porque 

nesse novo cenário existe diferença no preço pago aos produtores, fator que contribui para a 

modernização da atividade leiteira. Ademais, já na década de 1990 um sistema de pagamento 

que privilegiasse a cota de produção, a qualidade do leite e o volume de produção também eram 

considerados incentivos nesse sentido.  

 

2.3 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS  

 

A soma das operações de produção de suprimentos agrícolas, das operações de produção 

nas unidades agropecuárias e do armazenamento, processamento e distribuição de produtos 

agrícolas foi em 1957 nomeado por John Davis e Ray Goldberg, pesquisadores da Universidade 

de Harvard, sob o conceito de agrobusiness. De acordo com esses autores a agricultura requeria 

uma abordagem que a considerasse como parte do processo que ia desde a produção até a 

chegada do produto em sua forma final ao consumidor (BATALHA; SILVA, 2007). 

A consolidação da produção de insumos agrícolas no Brasil, ainda na primeira metade do 

século XX, permitiu a formação dos complexos agroindustriais. O complexo agroindustrial, 

enquanto terminologia, foi utilizado para designar a integração técnico-produtiva entre os 

setores, isto é, a agricultura passava a se relacionar cada vez mais com o setor industrial a 
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montante e a jusante. A produção agrícola passava a constituir um dos elos de uma cadeia, o 

que fazia oposição à ideia do complexo rural fechado em si mesmo (SILVA, 1998). 

  Para Araújo, Wedekin e Pinazza (1990), as mudanças provocadas por esse processo 

combinadas com a modernização comprimiram as funções da propriedade agrícola. O 

agricultor consome cada vez menos o que produz transformando-se em um especialista que 

muitas vezes se limita ao cultivo e criação, tendo as funções de armazenamento, processamento 

e distribuição do alimento transferidas para agentes além da fazenda. 

De acordo com Batalha e Silva (2007, p. 12): 

O complexo agroindustrial [...] tem como ponto de partida determinada matéria-

prima base. Desta forma, poder-se-ia, por exemplo, fazer alusão ao complexo soja, 

complexo leite, complexo cana-de-açúcar, complexo café, etc. A arquitetura deste 

complexo agroindustrial seria ditada pela “explosão” da matéria-prima principal que o 

originou, segundo os diferentes processos industriais e comerciais que ela pode sofrer 

até se transformar em diferentes produtos finais. Assim, a formação de um complexo 

agroindustrial exige a participação de um conjunto de cadeias de produção, cada uma 

delas associada a um produto ou família de produtos. 

 Partindo da visão sistêmica do agronegócio, que permite maior compreensão de seus 

componentes e inter-relações, a participação coordenada de diferentes atores tais como 

produtores agropecuários, agroindústrias e distribuidores estão associadas a diferentes 

momentos de um processo. Estes são considerados como setores “antes da porteira”, “dentro 

da porteira” e “depois da porteira”. Antes da porteira, ou à montante temos os fornecedores de 

insumos e serviços agropecuários. Dentro da porteira, ou produção agropecuária propriamente 

dita, temos processos como cultivo e criação. Depois da porteira, ou à jusante, temos as 

atividades de armazenamento, beneficiamento, industrialização, distribuição e consumo dos 

produtos (ARAÚJO, 2010).  

Os segmentos depois da porteira estão basicamente relacionados à agroindustrialização 

e distribuição de produtos agropecuários até a chegada destes ao consumidor final. Entretanto, 

o agronegócio ao ser concebido como um sistema com elos interdependentes, torna necessário 

que o produtor rural, pequeno ou grande, conheça o seu lugar dentro da cadeia produtiva e saiba 

ser capaz de tomar decisões. Como destacam Assunção e Wander (2015), a etapa de 

comercialização dos produtos é uma das mais importantes dentro desse processo, pois é nessa 

fase que será decidida a perpetuação, ou não, do empreendimento, uma vez que é crucial à 

realização do lucro ou de prejuízo.  
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Comercialização é definida como sentido e prática do comércio. Ou ainda, o processo 

social por meio do qual a demanda de bens e serviços é satisfeita através da concepção, 

promoção, intercâmbio e distribuição física desses bens e serviços. Comercialização agrícola, 

por conseguinte, qualifica sua aplicação à agricultura. Abrange todas as atividades, funções e 

instituições necessárias à transferência do produto agropecuário do local de produção ao de 

consumo final e dos insumos dos locais de sua produção ao de utilização pelo produtor 

agropecuário (STEELE; VERA FILHO e WELSH, 1971). 

A comercialização é parte fundamental da produção agropecuária, já que nela os 

esforços direcionados à etapa da produção podem ou não ser realizados, e as perdas geradas 

nesse estágio podem inviabilizar a atividade. O sistema de comercialização gera um fluxo 

organizado de bens e serviços que têm início quando o produtor transfere o outrem a 

propriedade daquilo que produz, e estes são transferidos para os centros de distribuição, de onde 

são encaminhados ao consumidor final nas condições de tempo, lugar e quantidade demandada. 

São dois os fluxos que ocorrem no sistema agrícola: de fibras e alimentos para o consumidor 

final e em direção contrária, de bens manufaturados e/ou processados utilizados pelo produtor 

agrícola no desempenho de suas atividades (STEELE, VERA FILHO e WELSH, 1971).  

De acordo com Marques e Aguiar (1983), são quatro tipos de transformação que 

ocorrem durante o processo de comercialização: de posse, forma, tempo e espaço. A 

transferência de propriedade é a primeira dessas transformações, que ocorre com os agentes que 

operam entre a produção e o consumo final. A segunda transformação se trata da atividade em 

que há emprego de recursos produtivos para transformar o produto agrícola em sua forma bruta 

em produto processado. Posteriormente, ocorrem alterações temporais devido à sazonalidade 

da produção agrícola e a consequente necessidade de seu armazenamento e conservação. E, por 

último, transformações espaciais que acontecem para que o produto possa chegar ao local de 

consumo. 

Ao passo que a comercialização de alguns produtos envolve as quatro transformações a 

de outros apenas algumas. Além disso, é um processo que envolve interações entre agentes 

econômicos através de determinadas instituições. Uma importante instituição no que tange ao 

sistema de comercialização é o mercado, ou seja, o local onde atuam oferta e demanda, por 

meio de vendedores e compradores, de tal forma que ocorra a transferência de posse dos bens. 

Pode tanto se referir a um local específico onde acontece a compra e venda da mercadoria como 
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a um produto razoavelmente definido, tal como o mercado de algum produto agrícola específico 

(BARROS, 1987). 

De acordo com Marques e Aguiar (1983), as características dos produtos e da atividade 

agrícola em si influenciam o sistema de comercialização agrícola. Os produtos dessa atividade 

normalmente estão na forma bruta, ou seja, requerem outros processos antes de chegar ao 

consumidor final; além disso, são perecíveis e volumosos, o que dificulta e encarece 

armazenamento e transporte.  

Outro aspecto relevante são as particularidades da atividade agrícola. A mesma depende 

de fatores que não são passíveis de serem controlados, como o clima, o que implica em 

variabilidade do resultado tanto quantitativamente quanto qualitativamente; existência de 

sazonalidade da produção; esta é atomizada, ou o mesmo que dizer que pequenas quantidades 

são produzidas por cada produtor; distribuição geográfica segundo disponibilidade de fatores e 

aptidão da região; dificuldade de ajustes no decorrer do processo; estrutura de mercado, no 

geral, com alto grau de concorrência (MARQUES E AGUIAR, 1983). 

O segmento agropecuário tem como característica a existência de numerosos produtores 

rurais, a maioria pequenos, com pouca organização representativa, de modo que são tomadores 

de preço, ou seja, não possuem força suficiente para formar o preço dos seus produtos. Trata-

se de uma realidade em que esse é o agente mais frágil do sistema, consequência da falta de 

organização e informação do produtor e ainda da fragilidade da coordenação e organização da 

cadeia (ARAÚJO, 2010). 

 Nesse sentido, a situação comercial normalmente é desvantajosa para o produtor rural, 

isso porque ele enfrenta a montante condições de oligopólio e oligopsônio para vender seus 

produtos. Compreender a estrutura dos dois mercados pode ajuda-los a enfrentar as dificuldades 

inerentes ao processo no intuito de revertê-las (MARQUES E AGUIAR, 1993).  

De acordo com Araújo (2010), de modo simplificado, é possível dizer que os canais de 

comercialização estão divididos nos seguintes níveis: nível 1 – produtores rurais; nível 2 – 

intermediários; nível 3 – agroindústria, mercado de produtores e concentradores; nível 4 – 

representantes, distribuidores e vendedores; nível 5 – atacadistas, centrais de abastecimento e 

bolsas de mercadorias; nível 6 – supermercados, pontos de venda, feiras livres; nível 7 – 

consumidores e nível 8 – importação. 
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Os produtores rurais podem ofertar seus produtos para todos os níveis de 

comercialização, até mesmo direto para os consumidores. No entanto, é mais comum que o 

produtor seja fixado a um dos níveis, o que depende do produto, da localização, do tamanho do 

produtor, da época do ano, entre outros aspectos. A maior parte vende para os intermediários 

primários, e aqueles maiores, mais organizados ou melhor localizados tem a opção de procurar 

outros níveis da comercialização (ARAÚJO, 2010). 

Segundo Araújo (2010), quanto menos organizados os produtores e menos desenvolvida 

a região, maior o papel do intermediário na comercialização, já que são estes que permitem o 

escoamento da produção da fazenda ao mercado. O inverso também acontece, em caso de 

produtores mais organizados e de uma região mais desenvolvida a comercialização realiza-se 

em outros níveis, podendo acontecer inclusive a eliminação do intermediário. 

De acordo com Marques e Aguiar (1993), o estágio de desenvolvimento da 

comercialização agrícola em grande medida serve para caracterizar o estágio de 

desenvolvimento de uma economia. Em economias tradicionais não há sistema de 

comercialização bem definido, mas à medida que os países se desenvolvem surge o que os 

autores chamam de economia transacional, em que existe maior necessidade de 

aperfeiçoamento dos canais de comercialização para fornecer os produtos agrícolas para uma 

população cada vez mais distante dos centros de produção. 

Entender a comercialização agrícola envolve descrição e análise da realidade. Autores 

como Barros (1987), Marques e Aguiar (1993) e Steele, Vera Filho e Welsh (1971) dividem o 

estudo de comercialização de três formas. A primeira traz um enfoque funcional, que trabalha 

a perspectiva das funções dentro do sistema de comercialização, tais como compra, venda, 

armazenamento, transporte e beneficiamento. A segunda parte da análise da estrutura de 

mercado, de quem desenvolve as atividades comercializadoras, e como as características destes 

influencia a conduta e eficiência das empresas. 

Por último, a análise por produto específico, em que são estudados aspectos que 

envolvem a comercialização de um determinado produto. A análise por produto considera as 

particularidades de cada produto e entende que é pouco prático generalizar para um arranjo 

mais abrangente. Subdividem-se em áreas de estudo considerando aspectos tais como natureza 

da oferta e da demanda, canais de comercialização e margens. Apesar do enfoque dado por cada 
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um desses métodos, eles são interdependentes (BARROS (1987), MARQUES E AGUIAR 

(1993), STEELE; VERA FILHO e WELSH (1971)). 

 A intenção deste trabalho é trabalhar com essa interdependência, visto que o tema é 

transversal aos três enfoques. 
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3. METODOLOGIA  

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa do tema proposto. Isto porque 

busca compreender de maneira aprofundada determinado aspecto da realidade de um grupo 

social, para então explica-lo. Segundo Chizzotti (2003) diversas tradições invocam o título de 

qualitativo, compartilhando do pressuposto básico de que a investigação dos fenômenos 

humanos possuem características especificas: criam e atribuem significado às coisas e às 

pessoas nas interações sociais e estas podem ser descritas e analisadas sem a necessidade de 

quantificações estatísticas.  

Quanto aos objetivos temos uma pesquisa exploratória, tipo de pesquisa que visa 

desenvolver e esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou levantamento de hipóteses a serem pesquisadas. A pesquisa exploratória objetiva 

proporcionar visão geral acerca de determinada questão, constituindo, normalmente, a primeira 

etapa de uma investigação mais ampla e tendo como produto do processo um problema mais 

esclarecido, passível de posterior investigação mediante procedimentos mais sistematizados 

(GIL, 1999).     

De acordo com Silveira e Córdova (2009) para alcançar resultados pretendidos a 

pesquisa científica recorre a procedimentos específicos para realizar a investigação. Nesse 

sentido, para realizar este estudo dos canais de comercialização do leite foi feita uma pesquisa 

de campo. Esse tipo de pesquisa pretende buscar a informação diretamente com a população 

pesquisada, e assim, exige do pesquisador um encontro mais direto. O pesquisador precisa ir ao 

espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu, e reunir um conjunto de informações a serem 

documentadas (GONSALVES, 2001).   

Retomando os objetivos, com finalidade explicativa, temos como propósito 

compreender os canais de comercialização de leite em Goiás do ponto de vista do produtor 

rural, caracterizando-os quanto as vantagens e desvantagens de comercializar com cada um, 

assim como as exigências enfrentadas para acessá-los e o perfil do produtor que consegue 

comercializar com esses canais. 

Para esclarecer, canal de comercialização é o caminho que os produtos percorrem desde 

o produtor até o consumidor final. Ele mostra como é o organizado o processo de transferência 
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da mercadoria da produção ao consumo. São classificados de acordo com o comprimento e 

complexidade e variam em cada produto e região (ARAÚJO, 2010).  

  No trajeto produtor-consumidor, Marques e Aguiar (1983) destacam que a mercadoria 

passa por diferentes níveis de mercado. O nível do produtor é aquele onde produtores oferecem 

sua produção. Araújo (2010) o classifica como primeiro nível. Fundamentalmente, esse é o 

nível que interessa no escopo deste trabalho. Isso porque a pretensão é estudar o canal de 

comercialização sob a ótica do produtor rural, ou seja, a relação comercial deste com os níveis 

com os quais ele possa negociar. Portanto, a pesquisa dedica-se a um dos segmentos do canal 

de comercialização, o segmento do produtor, e os níveis imediatamente posteriores a ele, com 

quem ele negocia, que serão tratados como canal de comercialização para o produtor. 

Para desenvolver essa proposta através da pesquisa de campo, foram feitas entrevistas 

como forma de obtenção de dados primários que permitam conhecer essa realidade concreta. A 

entrevista é uma técnica de coleta de dados em que são levantadas informações a partir de um 

diálogo assimétrico, em que uma das partes se apresenta como fonte de informação. É 

considerada como a técnica por excelência na pesquisa social, uma vez que permite a obtenção 

de dados dos mais diversos aspectos (GIL, 1999).  

As entrevistas seguiram um roteiro semi-estruturado, previamente estabelecido.  Esse 

tipo de entrevista, de acordo com Marconi e Lakatos (2003) se realiza com um questionário 

elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas a partir de um planejamento. 

Os autores esclarecem que o motivo é obter respostas às mesmas perguntas feitas a distintos 

entrevistados, permitindo que estas sejam comparadas e as diferenças reflitam diferenças entre 

os respondentes e não diferenças nas perguntas. Por ser semi-estruturada o pesquisador organiza 

um roteiro, mas permite, e às vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre 

assuntos que forem surgindo como desdobramento (GERHARDT et al., 2009). 

O trabalho é dividido em dois momentos. O primeiro traz a apresentação dos resultados, 

que consistem nos dados primários obtidos a partir de entrevistas semi-estruturadas, e o segundo 

uma discussão dos resultados. Para a coleta de dados primários, foram elaborados três roteiros 

semi-estruturados distintos (ver Apêndice), com perguntas abertas e fechadas, visando a coleta 

de dados referentes às categorias analíticas: identificação dos canais de comercialização; 

caracterização dos canais de comercialização segundo vantagens e desvantagens que 
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apresentam para os produtores de leite e exigências por parte do comprador; e, por fim, perfil 

do produtor que consegue comercializar em cada um dos canais.  

O levantamento dos dados foi feito a partir de duas amostras, a primeira, composta por 

informantes que atuam na área de comercialização de leite, pessoas que fazem parte dos elos 

da cadeia, especialistas no tema pecuária leiteira, e outras cujo trabalho tangencia a temática 

abordada, e que não são produtores. Esta categoria é tratada de maneira genérica como 

“informantes da área de comercialização”, de modo que ao trazer essa referência estaremos 

mencionando esse grupo. Foram entrevistados para a primeira amostra 16 pessoas ligadas ao 

setor, entre estas representantes dos canais identificados, como é possível observar na Tabela 

4.  

Tabela 4 -  Informantes da Área de Comercialização 

 
           Elaborado pelo autor. 

O objetivo de entrevistar essas pessoas foi identificar quais são os principais canais de 

comercialização e diferenciá-los de acordo com as vantagens e desvantagens para o pecuarista 

que está disponibilizando seu produto no mercado. Além disso, compreender, por meio da fala 

Informante Descrição

Informante A
Representante Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado 

de Goiás (Sindileite)

Informante B Professor/Pesquisador (Universidade Federal de Goiás)

Informante C Professor/Pesquisador (Universidade Federal de Goiás)

Informante D
Representante da Federação da Agricultura do Estado de 

Goiás (FAEG)

Informante E
Representante da Central de Cooperativas do Estado de 

Goiás (Centroleite)

Informante F Representante Comercial Grande Laticínio

Informante G Responsável Compra/Venda de Cooperativa 

Informante H Técnico Extensionista/Funcionário de Cooperativa

Informante I Representante de Grande Associação 

Informante J Representante de Pequena Associação

Informante K Representante de Associação Agroindustrial

Informante L Atravessador Produtor-Indústria

Informante M Queijeiro

Informante N Representante Comercial Pequeno Laticínio

Informante O Atravessador Produtor-Consumidor

Informante P Representante de Cooperativa Agroindustrial
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dos mesmos, quais são as exigências de cada canal de comercialização que criam dificuldades 

para que certos produtores possam transacionar com estes. O roteiro utilizado nessa etapa se 

encontra no Apêndice A.  

A segunda amostra é formada por produtores rurais que trabalham com a bovinocultura 

de leite. Foi observado da perspectiva do produtor quais características atribui ao canal com 

que negocia em termos de vantagens e desvantagens e para tanto foi utilizado o roteiro do 

Apêndice B. Ademais, outro propósito de entrevista-los era a tentativa de traçar um perfil do 

pecuarista que consegue comercializar com os canais identificados na pesquisa, para o qual foi 

empregado o roteiro do Apêndice C.  

Após atendido o primeiro objetivo específico, ou seja, a identificação dos canais de 

comercialização, foram procurados produtores que vendem nesses canais. A intenção era que 

conforme as entrevistas fossem feitas e as respostas comparadas fosse dado prosseguimento à 

pesquisa com duas situações possíveis. A primeira se refere ao caso das respostas dentro de um 

mesmo canal apresentarem divergências, seria aumentada a amostra e as respostas novamente 

comparadas, até a obtenção de resultados consistentes. A segunda é basicamente, em caso de 

respostas convergentes, a aceitação daquele grupo de produtores como representativo para o 

canal ao qual pertencem.    

Nessa amostra foram feitas 50 entrevistas, com produtores representando os diferentes 

canais identificados. Foi estabelecido número mínimo de 5 (cinco) produtores por canal, 

número este que foi aumentado mediante respostas divergentes em determinados casos. Por 

fim, passavam a ser considerados representativos quando as respostas convergiram. 

O procedimento de amostragem utilizado foi não-probabilístico e a amostragem é de 

conveniência o que, de acordo com Triola (2008), é uma forma em que os dados são procurados 

onde é mais simples os encontrar. Ou seja, os produtores não foram escolhidos de maneira 

aleatória e, sim aqueles mais acessíveis, obedecendo somente aos critérios de negociarem com 

os canais de comercialização identificados na pesquisa e pertencerem a municípios dentro do 

Estado de Goiás. Os informantes na área de comercialização também foram escolhidos de forma 

a englobar pessoas que tratassem o tema no âmbito do Estado de Goiás, que é o recorte 

geográfico da pesquisa.  

Os resultados apresentados foram baseados, essencialmente, nos dados colhidos na 

pesquisa de campo. Esses dados foram tratados de forma a serem mantidas a confiabilidade e a 
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confidencialidade, e portanto, os participantes não são identificados, nem são divulgados 

nomes. Para assegurar a distinção entre os participantes, nos casos em que for necessário, estes 

serão denominados por meio de pseudônimos que difiram quanto a letras do alfabeto como, por 

exemplo, “Entrevistado A”, “Produtor B”. 

 Para reunir e apresentar os dados foram utilizadas planilhas eletrônicas de forma a 

facilitar a visualização dos principais pontos mencionados pelos entrevistados por meio de 

tabelas. Esse tratamento foi feito utilizando o software Microsoft Excel 15.0.  
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4. RESULTADOS 

 

Esta seção tem como objetivo elencar os resultados obtidos na pesquisa de campo, por 

meio das entrevistas. Para tanto será dividido em três seções, representando cada um dos 

objetivos específicos. 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO  

Os dados primários indicaram a existência de sete principais canais de comercialização, 

quais sejam: 

 Venda direta ao consumidor; 

 Venda para queijeiro; 

 Venda para um atravessador; 

 Venda para cooperativa/associação; 

 Venda de derivados do leite por produtor individual que agroindustrializa; 

 Venda de derivados do leite fabricados por grupos de produtores que o fazem 

de forma associada, por meio de associações e cooperativas; 

 Venda para a indústria laticinista. 

É necessário, no entanto, primeiro trazer a definição que estamos utilizando, de forma a 

evitar imprecisão. 

Canais Informais 

Canal 1. Venda direta ao consumidor 

Quando se fala em venda direta ao consumidor temos a comercialização do leite cru, ou 

seja, que não passa pelo processo de pasteurização, negociado diretamente entre produtor e 

consumidor final. Normalmente é vendido em feiras, de porta em porta, ou mesmo em casa, 

sem que haja deslocamento de quem vende o produto. No Brasil, essa forma de comercializar 

é proibida. O Decreto Lei nº 923, de 10 de outubro de 1969, que dispões sobre a 

comercialização, proíbe a venda de leite cru, para consumo direto da população, em todo o 

território nacional.  
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Apesar dos riscos associados ao consumo desse produto, muitas pessoas ainda o 

compram. Comercializado assim o produto não oferece nenhuma garantia que tenha passado 

por qualquer tratamento térmico ou que tenham sido obedecidas as condições de higiene 

exigidas para captação, transporte e comercialização. 

Como vantagem, esse é o canal que oferece maior preço ao produtor, uma vez que a 

negociação é direta (Tabela 6). O pagamento normalmente é à vista e tem menores exigências, 

tanto de volume quanto de qualidade, que se restringe aos aspectos visuais do produto. É preciso 

considerar, entretanto, que, por ser ilegal a venda do leite in natura, aquele que o fizer incorre 

nos riscos da comercialização informal. 

Canal 2. Queijeiro 

O pequeno fabricante que normalmente faz o processamento do leite para obtenção de 

queijo, comumente desenvolve esse trabalho dentro da própria porteira. São os chamados 

queijeiros que atuam à margem do serviço de inspeção, quer seja de nível municipal, estadual 

ou federal, e por não terem produtos certificados com selo de garantia, indicando adequação às 

exigências sanitárias, atuam de forma irregular no mercado lácteo, ou seja, sem registro 

necessário à comercialização do produto. Muitas vezes, para complementar a produção, estes 

compram o leite de outros produtores e desenvolvem a etapa de transformação. 

Em regiões que oferecem mais opções de canais para negociação com o produtor, esse 

canal utiliza como atrativo um preço pouco maior. Em lugares em que não existem essas opções 

normalmente o preço pago é menor. As exigências nesse canal são menores, mas também é um 

canal arriscado, porque existe a insegurança da demanda pelo produto e do recebimento devido 

à falta de estabilidade que empresas desse porte apresentam. 

Canal 3. Atravessador 

Atravessador é um termo utilizado para designar o intermediário que apenas transfere o 

produto dentro da cadeia. Tratam-se de transportadores autônomos que não 

transformam/beneficiam a matéria-prima, podendo ser o próprio um produtor de leite que 

recolhe de outros produtores ou apenas elemento de conexão entre a produção primária e o 

consumidor ou indústria.  Agindo dessa forma o atravessador oferece serviço de frete, reúne 

volume maior de leite e o repassa para o elo seguinte da cadeia, ficando com uma fatia da 
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margem de comercialização absoluta do produto. Esse agente pode ainda oferecer outros 

serviços como empréstimo de tanques de resfriamento.   

Assim como quem vende para queijeiro, quem vende para atravessador o faz porque as 

exigências são menores e porque oferece possibilidade de venda para produtores que não 

conseguem se adequar aos requisitos de outros canais. A incerteza, os riscos e a competição 

estabelecida via preço são presentes. 

Canal 4. Produtor que Agroindustrializa 

O produtor que agroindustrializa a própria produção, transformando o leite in natura, 

em derivados lácteos é um dos canais possíveis. Normalmente os produtos finais são vários 

tipos de queijo e doces, fabricados de maneira artesanal e comercializados no âmbito regional. 

O preço é maior porque há agregação de valor, mas é mais trabalhoso do ponto de vista do 

produtor. 

Esse canal faz parte do mercado informal por não passar por inspeção. De acordo com 

Wilkinson e Mior (1999), este se inclui em uma tradição de agroindústria artesanal, que a partir 

da regulamentação com a imposição da inspeção do leite entregue aos laticínios passa a fazer 

parte do mercado informal.  

Devido à dificuldade de mensuração desse tipo de informação, não é possível estimar o 

tamanho dos canais informais. Não há disponibilidade de dados para tal. 

Canais Formais 

Canal 5. Cooperativa/Associação 

Cooperativa, por sua vez, é uma organização constituída por membros de determinado 

grupo, nesse caso específico, por produtores de leite, com objetivo de benefício comum entre 

os cooperados. É uma sociedade cuja gestão é feita de maneira democrática e participativa, em 

que os próprios cooperados tem a responsabilidade de administrar. O propósito é comercializar 

os produtos de seus cooperados no mercado de maneira mais vantajosa que em caso de 

negociação feita por produtor individual. 

Nesse canal há apenas o intermédio da matéria-prima entre produtor-indústria, uma vez 

que a associação dos produtores os fortalece e aumenta o poder de barganha frente à indústria. 
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Além disso, é um meio importante para o pequeno e médio produtor, tanto pelo apoio e 

assistência que lhes é oferecido quanto pela própria oportunidade que lhes concede de escoar a 

produção. 

De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil – OCB (2015), no Estado de 

Goiás a maioria das cooperativas registradas são do ramo da agropecuária. Em 2014 eram 82 

cooperativas atuando nesse setor e 32.247 cooperados. Grande parcela dessas cooperativas 

agropecuárias trabalha com o leite. Em Goiás, dados da Pesquisa Pecuária Municipal e da OCB 

para os anos de 2012, 2013 e 2014, indicam que o recebimento de leite das cooperativas no 

Estado correspondiam a cerca de 18% da produção total no mesmo período 

Canal 6. Cooperativa/Associação Agroindustrial 

Algumas grupos que atuam sob a forma de associações e cooperativas apenas funcionam 

como intermediário entre produtor e indústria, com função de negociação e repasse do leite cru, 

enquanto outros desenvolvem processos de agroindustrialização, ou seja, utilizam o leite como 

matéria-prima para fabricação de derivados lácteos. Normalmente, o preço pago ao produtor é 

maior porque o preço final do produto transformado é maior. 

Estas formas de associativismo estão situadas entre a economia particular dos 

cooperados de um lado e o mercado, por outro, aparecendo como estruturas intermediárias com 

objetivo de servir como mediadora entre o mercado e a economia dos cooperados para 

promover seu incremento, tendo por função promover a integração do produtor à cadeia 

produtiva (BIALORSKORSKI NETO, 2010).  

Canal 7. Indústria/Laticínio 

O que o trabalho trata como “Laticínio/Indústria” são as fábricas que produzem 

derivados lácteos, pertencem à indústria de laticínios e atuam no mercado formal. Estas 

empresas beneficiam, processam e/ou transformam a matéria-prima, adquirida diretamente de 

produtores ou de outros níveis de comercialização, com ou sem vínculos contratuais.  

Esse é o canal mais exigente, de acordo com os informantes, além de volume, a 

localização e a qualidade são imprescindíveis. Possuir a estrutura para resfriamento na 

propriedade também é considerado pré-requisito. Ademais, a tendência é que as exigências 

aumentem. Como exemplo, temos empresas que também fazem questão da responsabilidade do 

produtor com questões ambientais e direitos trabalhistas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_de_latic%C3%ADnios
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  Dentro desse canal, entretanto, existem diferenças consideráveis entre as empresas. 

Existem empresas maiores, que trabalham com um mix maior de produtos e outras menores, 

que atuam com variedade menor de produtos, sendo comum atuação apenas em nível regional. 

Conejero et al., (2006) aponta que a maioria dos laticínios no Brasil é de pequeno porte. Essas 

dissemelhanças influenciam também a exigência destas para com os fornecedores de matéria-

prima, dado que empresas diferentes possuem critérios diferentes.  

Em Goiás a indústria processadora é uma das mais desenvolvidas do país, existem desde 

laticínios pequenos a empresas consideradas como as maiores do Brasil. São mais de 160 

empresas, a maior parte pequenas e médias. Estas enfrentam, entretanto, um problema de 

capacidade ociosa (OTTO, NEVES e PINTO, 2012). No ranking dos maiores laticínios do 

país2, na Tabela 5, cinco empresas possuem atuação no Estado: Nestlé, Itambé, Laticínios Bela 

Vista, Jussara e Centroleite (LEITE BRASIL, 2016). 

Tabela 5 – Ranking dos maiores laticínios do Brasil em 2015 

 

Fonte: LEITE BRASIL. 

Canais Formais e Informais 

                                                           
2 O ranking foi realizado a partir da parceria entre a Leite Brasil, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios 

(CBCL), VIVA LÁCTEOS e EMBRAPA/Gado de Leite. 

Classificação Empresas/Marcas
Recepção 2015       

(Mil Litros)

Número de Produtores 

2015

1º NESTLÉ 1.768.000 5.050

2º LACTALIS DO BRASIL / ELEBAT 1.592.103 13.381

3º CCPR / ITAMBÉ 1.168.000 5.716

4º LATICÍNIOS BELA VISTA 1.057.957 6.619

5º COOPs. FRÍSIA, CASTROLANDA E CAPA 870.833 1.988

6º EMBARÉ 589.642 1.834

7º AURORA 481.000 6.604

8º VIGOR 409.998 1.788

9º DANONE 401.599 450

10º JUSSARA 367.397 3.608

11º CCGL 332.413 3.877

12º CENTROLEITE 267.662 3.893

13º DPA BRASIL 254.099 95

14º FRIMESA 237.991 3.979

15º CONFEPAR 212.624 2.607

Total 9.857.409 61.489



38 

 

 

No Brasil existem dois tipos de mercados de lácteos conhecidos como formal e informal. 

A diferença entre eles é a presença, ou não, de inspeção sanitária por parte do governo 

(GOMES, 2001). Os canais cooperativa/associação com venda de leite cru ou derivados lácteos 

e indústria laticinista são canais formais, ou seja, representam a parcela da produção de leite 

dentro da cadeia que, de acordo com Bandeira (2001), é caracterizada pelo compromisso com 

qualidade, o compromisso com regularidade no fornecimento, cumprimento das normas 

sanitárias e o pagamento de impostos.  

A outra parcela da produção, neste trabalho representada por venda direta ao 

consumidor, queijeiro, atravessador, e produtor que agroindustrializa individualmente, chega 

ao consumidor final pela via informal. É um caminho em que a qualidade é suspeita, porque 

não passa por inspeção.  
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Tabela 6 – Respostas dos Informantes da Área de Comercialização de Leite 

Canal de 

Comercialização

Direto ao 

Consumidor
Queijeiro Atravessador

Produtor Agrega 

Valor

Cooperativa/ 

Associação

Cooper./Associação 

Agroindustrial
Laticínio

Preço Preço Preço Preço Segurança Preço Segurança 

Pagamento à Vista Menor Exigência Menor Exigência Apoio ao produtor

Menor Exigência Negociação direta

Apoio ao produtor Apoio ao produtor

Tanque Tanque

Risco Risco Risco Trabalhoso Preço menor Não mencionado Preço menor

Incerteza da venda Incerteza da venda Incerteza da venda

Mercado limitado Incerteza ao receber Preço menor

Mercado limitado

Qualidade Qualidade Volume e localização Volume e localização Qualidade

Qualidade Qualidade Volume

Ser cooperado Ser cooperado Localização

Tanque
Exigências

Qualidade - 

Aspectos visuais 

Qualidade - Aspectos 

visuais 

Questões ambientais 

e sociais

Canal FormalCanal Informal

Falta de estabilidade 

da empresa

Desvantagens

Comunicação 

produtor/indústria

Fortalecimento da 

classePossibilidade de 

vender

Possibilidade de 

vender

Vantagens

Fortalecimento da 

classe

Possibilidade de 

vender
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A partir dos dados levantados, a Figura 1 mostra um esquema simplificado de 

organização da cadeia do leite, com ênfase na comercialização pelo produtor, com canais 

formais e informais. 

Figura 1 – Esquema do Fluxo de Comercialização na Cadeia do Leite 

                   

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados levantados. 

Como mostra a Figura 1, em Goiás existem pelo menos esses sete canais de 

comercialização com os quais o produtor de leite pode negociar. Alguns são canais 

formalizados, indicados pela linha contínua, e outros canais informais, linha tracejada. Isso não 

quer dizer que sejam os únicos. Esses foram o que os informantes que atuam na área apontaram. 

É importante esclarecer, ainda, que como apontado anteriormente, existem diferenças 

consideráveis mesmo dentro de um único canal. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO  

No presente capítulo são consideradas as vantagens e as desvantagens a partir da 

perspectiva do produtor rural, ou seja, do ofertante que busca o melhor caminho para colocar 

seu produto no mercado. Portanto, o que pode ser vantagem do ponto de vista do produtor pode 

não o ser para outros agentes da cadeia produtiva. Nesse sentido, elencaremos aqui os principais 

pontos informados, que foram resposta dos produtores entrevistados (Tabela 7). 

Quanto à venda direta ao consumidor a vantagem associada se refere ao preço do 

produto. E esse fator está intimamente ligado à inexistência de intermediários entre as pontas 

produtor-consumidor. Isso ocorre por que quando há intermediação o produtor recebe menos, 

já que existe uma margem de comercialização para cada um dos intermediários dentro do 

processo de transferência da mercadoria. 

 Outro benefício que aparece é o do recebimento à vista. Isso foi levado em consideração 

pelo fato do produtor que vende para outros canais demorar mais para receber. Além disso, é 

um canal que possibilita a venda da produção mesmo por produtores que não se enquadram nas 

exigências dos demais, possibilitando o escoamento da produção.  

 A venda direta para o consumidor e a negociação com queijeiro tem desvantagens 

decorrentes do mercado informal, ou seja, incorre nos riscos dessa prática. Além disso, nesses 

canais há incerteza e atrasos relacionados ao recebimento. O preço aparece tanto como 

vantagem como desvantagem no caso do queijeiro porque é uma estratégia utilizada para 

adquirir fornecedores em regiões com opções de outros canais e ao mesmo tempo é a única 

opção para produtores situados em determinadas localidades.  

 Já aqueles que negociam com atravessador pontuam a menor exigência nos parâmetros 

de qualidade como uma vantagem, junto à possibilidade que lhes oferece de venda do leite. O 

aspecto considerado negativo se refere ao preço pago, menor que nos canais que tem negociação 

direta. 

Para o produtor individual que fabrica derivados lácteos a principal vantagem é de preço, 

uma vez que a venda dos produtos gera receita maior que a matéria-prima se comercializada in 

natura e a negociação direta evita intermediários. Além disso, vendendo derivados lácteos o 

produtor deixa de ser apenas um tomador de preço de mercado, formado pelos elos da cadeia 

com maior poder sobre os demais, e passa a formar o preço, mesmo que apenas regionalmente.  
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Em termos de desvantagem, a penosidade do trabalho, normalmente artesanal, juntamente com 

o risco de vender informalmente e a burocracia que existe para adquirir certificação são pontos 

levantados pela amostra. 

 Uma das vantagens atribuída à venda para cooperativa/associação, tanto atuando como 

intermediária quanto como agroindústria, se refere à segurança e ao fortalecimento da classe de 

produtores, já que os cooperados quando juntos tem maior poder de negociação. Depois, tem a 

questão do apoio que muitas cooperativas prestam ao cooperado em um esforço para que ele 

melhore a qualidade da produção, por exemplo, com assistência técnica e cursos de capacitação.  

A oportunidade que as cooperativas/associações oferecem aos produtores com menor 

volume também é lembrada. O diferencial da cooperativa/associação que agrega valor ao 

produto está no preço maior recebido em comparação à venda somente da matéria-prima e, tal 

qual mencionado pelo produtor individual que agrega valor ao leite, a agroindustrialização pelo 

produtor individual ou associado não o deixa a mercê do preço formado pela indústria.  

Ademais, um dos pontos citados como vantagens foi o fornecimento do tanque de 

resfriamento, que permite a adequação da produção à regulamentação que visa a qualidade da 

matéria-prima e sem o qual o produtor dificilmente comercializaria no mercado formal.  

A desvantagem da cooperativa/associação, no entanto, está associada ao preço menor 

que da indústria, já que funciona como intermediária. Aos custos de manutenção, considerados 

altos pelo produtor e aos problemas com a qualidade provenientes do armazenamento coletivo 

com penalização de produtores cuja matéria-prima é de qualidade. 

 De acordo com os entrevistados, a principal vantagem de comercializar com o laticínio 

é a segurança da venda da produção e recebimento. Outro aspecto levado em conta foi a 

negociação direta com a indústria, isso faz com que o produtor possivelmente obtenha um preço 

melhor que se houvessem agentes intermediários, além de melhorar a comunicação vendedor-

comprador.  

O laticínio também oferece serviços de apoio ao produtor como, por exemplo, na forma 

de assistência técnica. As desvantagens, tal como na venda para cooperativa, estão relacionados 

ao preço final pago ao pecuarista, que além de menor que em alguns canais informais, é instável. 

Esse canal ainda apresenta empresas maiores e menores, nas menores o preço é menor. 
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De acordo com os produtores, entre os canais citados, temos alguns que têm um nível 

maior de exigência quanto à qualidade. A indústria, principalmente de maior porte, demanda 

leite de maior qualidade e penaliza produtores que apresentem problemas, que se persistentes 

levam à exclusão, o que é considerado por alguns desvantagem. 
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Tabela 7 - Caracterização dos Canais de Comercialização de Acordo com Produtores 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das entrevistas. 

Canal de 

Comercialização

Direto ao 

Consumidor
Queijeiro Atravessador

Produtor Agrega 

Valor

Cooperativa/ 

Associação

Cooper./Associação 

Agroindustrial
Laticinio

Preço Preço Preço Segurança Preço Segurança em vender

Pagamento à vista Negociação direta Fortalecimento da classe Segurança para receber

Tanque Negociação direta

Apoio ao produtor Apoio ao produtor

Formador de preço

Apoio ao produtor

Risco Preço menor Preço menor Penosidade Preço menor Não mencionado Preço menor

Tanque ser coletivo Muito exigente

Custos de manutenção Penaliza  

Desvantagens

Vantagens

Fortalecimento da 

classePossibilidade de 

vender

Incerteza para 

receber

Possibilidade de 

vender

Menor exigência 

com qualidadeMenor exigência 

com qualidade

Não fica refém do 

preço de mercado Maior poder de 

barganha Possibilidade para 

pequenos

Burocracia no 

registro

Possibilidade para 

pequenos

Aproveitamento da 

matéria prima

Atraso para 

receber
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A Tabela 8 apresenta ainda a partir da fala dos produtores o porquê da escolha do canal. 

De acordo com as respostas, tanto quem vende direto ao consumidor, quanto para atravessador, 

queijeiro e cooperativa/associação, o faz por uma questão de inevitabilidade. Se atendessem os 

requisitos do laticínio prefeririam a negociação direta. Quem comercializa diretamente com a 

indústria respondeu que é o canal desejado dentro das atuais possibilidades de venda do leite 

cru, isso porque alguns demostraram interesse, se fosse possível, em agregar valor de alguma 

forma ao produto. Recursos financeiros que permitam o investimento são o principal entrave 

apontado. 

Segundo os produtores a indústria é o mercado mais difícil de acessar, isto devido ao 

nível de exigência que é maior. De maneira geral para os entrevistados as dificuldades incluem 

a questão da qualidade, estrutura necessária para gestão mais eficiente da atividade, como 

ordenha, gerador e, principalmente, tanque. O fator possuir ou não o tanque de resfriamento 

apareceu como um dos principais empecilhos para quem deseja comercializar com o laticínio. 

Ademais, acrescentaram que laticínios maiores são mais exigentes, os que trabalham no âmbito 

regional, normalmente menores, são mais acessíveis. 

Os produtores que vendem no mercado informal o fazem por falta de opção. Segundo 

estes o volume pequeno, aliado a falta de recursos para expandir a produção, à falta de 

concorrência na região e o preço pago em canais formais inviabilizam a venda que não seja no 

mercado informal. Alguns dos produtores que comercializam no mercado informal informaram 

que as dificuldades em comercializar o produto os levam a pensar em abandonar a atividade.  

Os canais produtor individual e em associação, que agregam valor, demonstraram ser 

opção dos pecuaristas. De acordo com os mesmos o preço é melhor que o preço recebido 

vendendo a matéria-prima para indústria laticinista, e portanto, é a melhor alternativa em sua 

atual situação. 

A escolha do canal é baseada nessas características que os produtores atribuem a cada 

um. A característica que o produtor valoriza, preço maior no curto prazo ou segurança em 

vender, por exemplo, indica qual possível estratégia este pretende adotar. Somadas às 

exigências dos canais estas definem o caminho escolhido pelo pecuarista. Canais formais são, 

principalmente, associados ao menor risco, à segurança da demanda e do pagamento. A maioria 

dos canais informais funcionam como um plano “B” por que são mais flexíveis. 
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Tabela 8 - Motivo da Escolha do Produtor por Determinado Canal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das entrevistas. 

Canal possível Canal possível Canal possível Canal possível Opção

Falta concorrência 

Volume pequeno Localização Não mencionado Falta de tanque Não mencionado

Preço inviável Volume Volume pequeno

Falta de gerador Localização

Preferência pelo de 

maior porte

Investimento maior 

para agroindustrializar

Canal de 

Comercialização

Direto ao 

Consumidor
Queijeiro Atravessador

Não possuir 

tanque

Falta de 

concorrênciaQual dificuldade 

em outros?

Por que esse 

canal?

Melhor para venda do 

leite in naturaPreço que viabiliza 

a produção

Produtor Agrega 

Valor

Cooperativa/ 

Associação

Cooper./Associação 

Agroindustrial
Laticinio

Opção - Preço 

melhor que preço de 

mercado do leite cru
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4.3 PERFIL DO PRODUTOR NOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO  

Volume 

De acordo com as respostas é possível perceber que o volume não necessariamente 

determina o destino da produção. Isso acontece por três motivos: a indústria ainda compra de 

produtores pequenos que se localizam nas proximidades das rotas feitas. Segundo, a 

sazonalidade da produção ajusta oferta e demanda de modo que em meses em que a oferta é 

menor a indústria recorre ao mercado captando de pequenos fornecedores. E, por último, e 

talvez, mais importante, existe uma grande diversidade dentro da indústria. Ao passo que as 

grandes empresas preferem produtores maiores, mas empresas menores comercializam também 

captando volume menor.  

Esses dados corroboram a opinião dos informantes, ou seja, a despeito de ser um aspecto 

importante, o volume é uma variável que carece de outras como a distância e a localização. 

Apesar disso, existe uma tendência que a negociação direta com indústria seja prerrogativa do 

maior volume. Com exceções, os produtores associados/cooperados tem volume menor e, por 

isso, encontram dificuldades em migrar de canal. Um canal que pode ser melhor definido em 

termos de volume é o daqueles que vendem diretamente ao consumidor, são pequenos, a 

maioria não chegando a 100 litros/dia.  

Produtividade 

A produtividade, ou seja, quantidade de litros por vaca ordenhada, é muito diversa 

dentro dos canais, apesar das maiores produtividades estarem associadas ao que vende à 

indústria. Porém, é preciso salientar que assim como em relação ao volume, foram encontradas 

produtividades pequenas negociando com laticínios, mas os mesmos são pequenos e regionais, 

ou seja, aqui também tem-se a questão da diversidade dentro do próprio canal. 

 A produtividade dos produtores de cooperativa/associação são menores que da 

indústria. Entretanto, aparece mais alta quando se refere à cooperativa agroindustrial. Apesar 

das variações em todos os canais, a menor produção por animal, no entanto, está no canal da 

venda direta ao consumidor, com índices muito aquém dos demais canais.  

Assistência Técnica 
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Em relação à assistência técnica apenas 15% dos produtores afirmaram ser frequente, 

cerca de 25% têm, mas é pouco frequente, e 62% não tem nenhuma assistência técnica para a 

atividade, que não aparece como prerrogativa para negociação com a indústria, mas certamente 

contribui, já que a maioria dos produtores assistidos vendem dessa forma. 

Ainda que com frequência menor os produtores que negociam com 

cooperativa/associação recebem alguma assistência técnica. Já aqueles que atuam no mercado 

informal afirmam não contar com nenhuma assistência. 

Infraestrutura 

Um ponto que mostrou relevância foi a questão da estrutura para a produção. Os 

produtores que possuem tanque de resfriamento aparecem com mais opções de comercializar, 

principalmente em se tratando de mercado formal e laticínios grandes. Os tanques coletivos 

aparecem em algumas situações, a maior parte entre associados/cooperados mas, assim como 

informado pelos especialistas entrevistados, existe uma tendência a serem discriminados já que 

problemas de qualidade são mais recorrentes nesses casos e a rastreabilidade se torna mais 

difícil.  

Algumas cooperativas trabalham com sistema de rastreabilidade parecido com o que é 

feito na indústria. No caso de apenas um produtor com um leite sem qualidade juntar seu leite 

ao dos demais são recolhidas amostras e ao serem enviadas para análise permitem identificar o 

responsável, que é penalizado. Ainda assim, não são todas que fazem essa verificação e alguns 

acabam sendo penalizados ou recebendo valor menor pelo erro de outros. 

A maior parte dos produtores que não possuem tanque de resfriamento vendem ao 

consumidor, a queijeiro, a atravessador ou processam a própria matéria-prima, saídas 

encontradas para escoar a produção. Cooperativa/Associação disponibiliza tanque de 

resfriamento para os produtores, o que permite a alguns vender o leite fluido.  

Cerca de 44% dos entrevistados possuem tanque de resfriamento, 16% armazenam nos 

que são disponibilizados e 40% não possuem. No entanto, no caso do produtor que tem tanque 

mas não conta com gerador a situação ainda é difícil, já que em muitos lugares quedas de 

energia são frequentes e a produção se perde na ausência das condições de resfriamento 

adequadas. É o caso principalmente de alguns produtores que entregam para 

cooperativas/associações. 
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Em termos de ordenha, a manual predomina nas entrevistas feitas, mesmo entre 

produtores com expressivo volume, e isso não impede a venda para canais como laticínio. 

Assim como volume, é preciso considerar outros aspectos. A ordenha mecânica presente em 

algumas propriedades não demonstrou interferir diretamente nas oportunidades de 

comercialização, uma vez que não se mostrou determinante para a melhoria da qualidade da 

matéria-prima, apenas na eficiência do processo de ordenha. 

Qualidade 

Dando seguimento à questão da qualidade, a maioria dos entrevistados considera que o 

leite que vende é de qualidade, mas nos canais venda direta ao consumidor, queijeiro, 

atravessador, e mesmo cooperativa/associação assumiam não ter conhecimento sobre a 

legislação que normatiza coleta, transporte e comercialização. Baseiam a qualidade da matéria-

prima apenas à higiene do equipamento e das instalações da ordenha e às práticas tradicionais.  

Uma pequena parcela dos entrevistados, 14% afirmaram conhecer a legislação, outros 

38% disseram que conhecem pouco, a maior parte desconhece. Aqueles que afirmavam 

conhecer pouco tem algum conhecimento sobre a matéria devido à participação em 

treinamentos disponibilizados por sindicatos rurais, cerca de 46% fizeram algum treinamento 

nesse sentido. Os produtores mais inteirados quanto as práticas recomendadas pela legislação 

são os que vendem à indústria, os menos vendem diretamente ao consumidor.  

Quanto à Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT) 

muitos produtores não souberam informar. Os que souberam os valores de CCS e CBT foram 

os da indústria e de cooperativa/associação. Valores adequados à IN 62. Ainda assim, dentro 

destes canais formais muitos nem sabiam do que se tratava. Os demais canais não souberam 

informar.   

Ainda em relação à questão de qualidade, muitos à associam, como dito, às práticas 

tradicionais, que são utilizadas há anos pela família, considerando que esse é o “jeito certo” de 

fazer. Em todos os canais produtores que não fazem os procedimentos recomendados para antes 

e depois da ordenha – pré dipping e pós dipping e testes de mastite - são encontrados. Mas na 

maioria dos casos nos canais informais se encontra aqueles que, além de não se atentarem a 

esses procedimentos, limitam-se à higienização dos utensílios dentre as práticas recomendadas. 

Localização 
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Localização é um dos fatores mais importantes de acordo com as entrevistas, e a falta 

de concorrência na região faz com que produtores fiquem reféns de poucos canais, como 

afirmam os mesmos. Quando questionados se gostariam de mudar de canal respondem que sim, 

mas apontam esse aspecto como impedimento. 

Estratégia Futura 

Quando questionados sobre o futuro da produção a maioria dos produtores do canal 

Laticínio e Cooperativa/Associação demonstraram interesse em expandir a produção e 

melhorar sua estrutura. Nos outros canais aparece mais a intenção de apenas mantê-la no mesmo 

nível e alguns casos deixar a atividade.  

Entre as principais dificuldades, custos de produção altos e instabilidade do preço 

recebido são as mais citadas. De acordo com quem produz a falta de informação sobre o preço 

do produto é problemática. O pagamento geralmente é feito mais de um mês depois da venda e 

o preço pago segue a tendência do mercado, de modo que o comprador de leite se orienta pelos 

preços vigentes de seus produtos finais para pagarem a matéria-prima adquirida anteriormente. 

Isso, segundo os produtores, inviabiliza o planejamento da atividade. No canal produtor que 

processa o próprio leite existe ainda outro entrave: falta de registro para atuação no mercado 

formal e dificuldade de obtê-lo. 

Pelo que foi mostrado até aqui não é possível identificar um perfil único para cada um 

dos canais. Mesmo se observado cada aspecto isolado temos variações consideráveis dentro de 

um mesmo canal. Apesar de não haver um padrão é possível observar características que 

contribuem para a negociação com cada um. Partindo da fala dos produtores podemos destacar 

aspectos que contribuem para acessar canais formais, aqueles que se mostraram mais relevantes, 

e que são importantes para que o produtor tenha opções com quem negociar. São estes: 

Localização; Qualidade; Volume associado à localização; Possuir tanque de resfriamento e 

gerador; Resistência a mudanças e Assistência Técnica. 

Como observado não é possível traçar um perfil claro para cada canal em particular. 

Entretanto, algumas considerações podem ser tecidas e alguns tipos de produtores podem ser 

percebidos. É preciso salientar que não há intenção de esgotar as possibilidades de tipos de 

produtores existentes, apenas indicar quais aparecem nessa pesquisa. 

Produtor 1. Produtor pequeno, sem tanque de resfriamento, qualidade baseada em 

“práticas tradicionais”, sem assistência técnica. Pode entrar também a questão da localização. 
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É o produtor que vende direto ao consumidor, ao queijeiro ou ao atravessador. De modo geral, 

o canal escolhido dependerá, nesse caso, do preço pago pelo comprador por que é um produtor 

mais propenso a considerar apenas preço. 

Produtor 2. Produtor pequeno, sem tanque de resfriamento, mais cauteloso com 

qualidade que o “Produtor 1”, sem assistência técnica. Pode entrar também a questão da 

localização. É o produtor que decide transformar a matéria-prima e vender os derivados. Esse 

canal é escolhido por que a remuneração da atividade é maior que nos outros casos. Existe 

interesse em regularizar a situação. 

Produtor 3. Produtor pequeno, sem tanque de resfriamento, com noção das normativas 

de qualidade mas que ainda precisa melhorar os indicadores de qualidade, assistência técnica 

com pouca frequência. É o produtor que vende à cooperativa/associação. 

Produtor 4. Produtor pequeno, com tanque de resfriamento, com noção das normativas 

de qualidade e práticas adequadas. É o produtor que comercializa com cooperativa/associação, 

tanto intermediária quanto agroindustrial. Em alguns casos comercializa também com laticínio, 

a depender da distância em que se encontra.  

 Produtor 5. Produtor com volume maior, com tanque de resfriamento, com noção das 

normativas de qualidade e práticas adequadas, assistência técnica regular. Normalmente é o 

produtor que comercializa com a indústria laticinista, especialmente de grande porte quando a 

localização permite.  

Uma observação importante é a seguinte: em qualquer uma das descrições podem ser 

encontrados produtores que comercializam no mercado informal devido ao fator localização.
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5. DISCUSSÃO  

 

Os canais de comercialização identificados para a venda do leite foram: venda direta ao 

consumidor, venda para queijeiro, venda para atravessador, venda da produção de derivados 

lácteos por produtor individual, venda para produtores associados na forma de associação ou 

cooperativa que repassa o leite cru, venda para associação/cooperativa com processo de 

agroindustrialização e venda para a indústria laticinista.  

A partir dos dados levantados verificamos que as vantagens não são exclusivas deste ou 

daquele canal. Existem vantagens associadas a cada um e compartilhadas por eles.  Entretanto, 

apesar de todos apresentarem aspecto positivos, alguns canais apresentam mais desvantagens. 

O que determina em qual se insere cada produtor é a combinação das vantagens e exigências 

que estes enfrentam ao ofertar o leite. 

Para além da dicotomia mercado formal – mercado informal, temos pelo menos esses 

canais pelos quais o produtor de leite pode comercializar. Dentro dessa divisão encontrada nas 

respostas dos informantes que atuam na cadeia do leite existem ainda outras divisões como a 

heterogeneidade que há na indústria de laticínios. Não deixando completamente à margem essa 

questão procuraremos nos ater às respostas encontradas a partir das entrevistas. 

De acordo com a caracterização dos canais, todos apresentam vantagens. Canais 

informais concorrem, principalmente, via preço e enquanto única possibilidade para o produtor, 

enquanto os formalizados são associados à segurança da demanda pelo produto, ou seja, existe 

por um lado o que parece ser uma vantagem a curto prazo, em que a estratégia dominante é 

receber um preço maior e do outro uma vantagem a longo prazo, incorrendo em menos riscos 

ao vender a produção. Corroborando Bànkuti, Schiavi e Souza Filho (2005), preço, confiança 

e falta de opção são os aspectos considerados para qualificar os canais de comercialização do 

ponto de vista do produtor. 

 Todos esses possuem também aspectos negativos, mas tal como ocorre em relação aos 

aspectos positivos, as desvantagens associadas aos canais formalizados como indústria e 

cooperativa/associação pesam mais para o produtor que planeja a atividade pensando em um 

horizonte de tempo menor. São elas os encargos tributários que recaem sobre o preço pago. Os 

que vendem diretamente ao produtor, ao atravessador, ou ao queijeiro por sua vez, convivem 

com o risco da informalidade. 
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A respeito das exigências o Laticínio aparece como o mais exigente e, 

consequentemente, como o mais difícil para produtores se adequarem aos seus requisitos. 

Aparece também como o mais desejado por aqueles que querem trabalhar apenas com o leite 

cru. A cooperativa apesar de manter exigências mínimas de qualidade e acessibilidade, aparece 

como menos exigente se comparada à indústria e funciona melhor para produtores que tem 

volume menor a ofertar. Os demais canais aparecem com pouca ou nenhuma exigência. 

Essas colocações não estão de acordo com Gomes (2001) e Souza e Buainain (2013), 

isso porque apesar do nível de exigência maior nos canais formais, existe ainda uma variedade 

de tipos de produtores que comercializam dessa forma. Se estes autores indicam que essas 

dificuldades inviabilizam a permanência dos pequenos produtores no meio formal, é preciso 

considerar que em Goiás isso ainda não é realidade. Ou seja, as mudanças se processando nesse 

sentido, por ora, não aparecem como excludentes. 

É importante esclarecer que outros fatores são apontados como dificuldades da 

manutenção dos produtores de leite na atividade. Entre esses aspectos, os custos dos insumos 

necessários à atividade oneram de tal forma o orçamento do pecuarista que o coloca em posição 

de questionamento da viabilidade de permanecer na ocupação. O preço de mercado pago é outro 

aspecto desfavorável. Produtores afirmam que as oscilações no preço da matéria-prima 

impedem o planejamento da produção, como é comum em outras atividades agrícolas, e 

dificultam a tomada de decisão. 

No que diz respeito ao produtor que fabrica derivados lácteos como forma de agregar 

valor ao leite cru, temos além da vantagem de preço e da possibilidade de venda, a 

particularidade da não dependência do preço do mercado, que como visto é apontado como 

problema para o produtor. Entretanto, esse produtor aponta para dificuldades que envolvem 

esse processo. O trabalho é árduo e as dificuldades para obter certificação para o produto o 

impedem de expandir a produção e o relegam ao mercado clandestino, uma preocupação 

apontada por Pellegrini e Gazolla (2009). 

Nesse sentido, Wilkinson e Mior (1999), apontam que estes são produtores que passam 

para o mercado informal pela imposição da norma. Não necessariamente deixam de estar em 

conformidade com as atribuições de produtos de qualidade. Inclusive é um ponto importante da 

fala dos produtores desse canal. Existe uma dificuldade em formalizar a produção de ordem 

burocrática, muito maior que a adequação às normas de qualidade. Wilkinson no começo dos 
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anos 2000 já apontava para os desafios que envolveriam esse tipo de organização, desafios de 

ação coletiva e de políticas.  

A venda de derivados por meio da associação de produtores sob forma de cooperativas 

e associações também encontra dificuldades. Em grande medida o problema está nos vultuosos 

investimentos necessários para se começar a produção e barreira imposta pela concorrência das 

grandes empresas, que torna problemática a venda a preços que viabilizem o negócio.  

Assim como afirmam Wilkinson (1999); Prezotto (2002); Maluf (2004); Pelegrini e 

Gazolla (2009) a agroindustrialização feita pelo produtor é uma alternativa às formas 

convencionais de repasse do leite fluido e aceitação do preço de mercado, entretanto, as 

experiências aqui discutidas mostram as dificuldades reais que os produtores enfrentam nessas 

circunstâncias. O que sinaliza para necessidade de uma estrutura institucional que favoreça 

essas formas de organização de produtores. 

Quanto ao perfil dos produtores acessando o canal da indústria temos produtores de 

vários tamanhos mas que em comum possuem qualidade maior e melhor estrutura de coleta e 

armazenamento. No caso de produtores maiores e daqueles que se localizam na área de 

influência dessas empresas essa é a melhor opção de venda do leite in natura, do contrário é 

preciso recorrer às possibilidades oferecidas regionalmente. Em Goiás, essa é uma questão 

complicada, isso porque existe uma concentração de indústrias no centro-sul. As demais regiões 

contam com menos opções. 

Para negociar com as cooperativas/associações qualidade é importante, uma vez que é 

preciso atender ao mínimo estabelecido por lei, mas os produtores desse canal, no geral, tem 

um nível de qualidade um pouco menor que na indústria. É uma possibilidade para os 

produtores menores e para os que não estão próximos de grandes empresas. No mais, são 

produtores que contam com recursos da cooperativa para ter condições de vender no mercado 

formal. 

Se classificados os fatores que aparecem como mais decisivos para formação dos perfis 

de produtores em cada canal temos localização e qualidade como primeiro e segundo lugar, 

respectivamente. Isso acontece por causa da concentração de empresas em determinadas regiões 

do estado, que tornam a variável localização tão importante. Em seguida, volume, 

infraestrutura, resistência à adoção de novas práticas recomendadas e assistência técnica são 

outros pontos que revelam algumas tendências.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi abordada a questão da comercialização sob a ótica do produtor rural 

de leite. Para tanto foram identificados e caracterizados os canais de comercialização de leite 

cru para o pecuarista goiano, afim de oferecer subsídios para entender a dinâmica da 

comercialização nesse segmento da cadeia neste dado momento. 

A pesquisa de campo, realizada mediante entrevista e questionamento de agentes-chave 

na área de comercialização e produção, apontou um cenário que até certo ponto corrobora a 

previsão de autores da área. Isso porque como já havia sido predito as transformações que 

ocorreram a partir do início da década de 1990 impactaram e muito o produtor de leite, 

sobretudo o produtor pequeno e não especilizado. A maior concorrência dentro da cadeia e as 

exigências cada vez maiores com a qualidade do produto fizeram diferença para a negociação 

do pecuarista.  

Foram identificados pelo menos sete canais de comercialização com que o segmento 

produtivo pode negociar, quatro no mercado informal: venda direta ao consumidor, ao 

queijeiro, ao atravessador ou venda da produção de derivados lácteos fabricados por produtor 

individual. No mercado formal temos: venda para produtores associados na forma de associação 

ou cooperativa que funciona como intermediária, venda para associação/cooperativa 

agroindustrial e venda para a indústria laticinista. Entretanto, dentro desse gradiente de canais 

existe ainda segmentações em cada um deles, que foram apenas mencionadas nesse texto. 

Todas essas possibilidades de negociação tem vantagens e desvantagens. O peso maior 

para essas pontos positivos e negativos quem concede é quem está vendendo. Entretanto, para 

definição do canal com que o produtor comercializa acrescenta-se a essa decisão as exigências 

por parte do comprador do produto. Os canais mais exigentes seguem a seguinte ordem: 

indústria; cooperativa/associação agroindustrial; cooperativa/associação intermediária; 

produtor individual que transforma/beneficia o produto; atravessador; queijeiro e venda direta 

ao consumidor.  

A pesquisa não revela um perfil especifico e definitivo para cada um dos canais. Ainda 

assim é possível apontar alguns fatores que contribuem para delimitar as possibilidades de cada 

produtor.  Localização, qualidade, volume, infraestrutura, resistência à adoção de novas práticas 
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recomendadas e assistência técnica são os principais. O que aparece, por ora, são tipos de 

produtores que despontam como mais prováveis para cada canal.  

Essa tipologia revela que existem produtores que apesar de pequenos podem 

comercializar com todos os canais, e o que restringe aqueles que não podem são fatores acima 

mencionados. Para conseguir comercializar da forma desejada os produtores precisam melhorar 

esses aspectos. Os canais mais desejados pelo produtor são: indústria de grande porte e a 

agregação de valor.  

No primeiro caso, no Estado de Goiás, localização é o fator crucial. No segundo caso, o 

produtor pode optar pela agroindustrialização conjunta, que não tem muita expressividade até 

o momento, ou agregar valor individualmente, que é mais comum, mas conta com uma difícil 

barreira: legalizar a situação do produtor para venda com certificação.  

É preciso esclarecer que uma limitação da pesquisa foi a falta de dados disponíveis para 

consulta a respeito da cadeia do leite, o que torna a pesquisa menos esclarecedora. É o caso da 

estimativa da expressividade de cada um dos canais. É um dado importante, mas que não existe 

e de difícil mensuração, o que deixa uma lacuna para o leitor. 

Além disso, é preciso apontar que como se restringe ao segmento produtivo da cadeia 

de leite essa abordagem não contempla a visão dos demais segmentos a respeito do tema. O 

que, apesar de não ser o foco, é importante para uma visão sistêmica da comercialização de 

leite. Dessa forma fica a proposta para pesquisas futuras que complementem essa análise. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com especialistas na área de comercialização de leite 

em Goiás. 

Título da Pesquisa: Canais de Comercialização de Leite: fatores determinantes para a 

comercialização pelo produtor goiano.  

Instituição: Universidade Federal de Goiás – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos 

Responsável pela Pesquisa: Mestranda Paula Danielle de Jesus Lima 

Orientador: Prof. Dr. Gabriel da Silva Medina 

 

 

01.  Quais os principais canais de comercialização do leite em Goiás? 

02. Quais as vantagens de comercializar em cada um destes? 

03. Quais as desvantagens de comercializar em cada um desses canais? 

04. Quais as exigências para que o produtor rural possa comercializar com cada um desses 

canais? 

05. Qual sua opinião acerca das IN 51 e 62? Considera que trouxeram mudanças para a 

comercialização? 

06. Acredita que os produtores que possuem pouco volume foram afetados por essas mudanças, 

quanto à comercialização?  
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com produtores de leite no Estado de Goiás – Canais de 

Comercialização. 

Título da Pesquisa: Canais de Comercialização de Leite: fatores determinantes para a 

comercialização pelo produtor goiano.  

Instituição: Universidade Federal de Goiás – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos 

Responsável pela Pesquisa: Mestranda Paula Danielle de Jesus Lima 

Orientador: Prof. Dr. Gabriel da Silva Medina 

 

 

01. Qual destino do leite produzido?  

02. Também faz queijo, doce ou algum tipo de transformação no leite? Se sim, qual? Vende? 

03. Qual a vantagem de comercializar nesse canal?  

04. Qual a desvantagem? 

05. Considera que esse é o melhor canal para vender a produção ou gostaria de comercializar 

de outra forma? Qual? (Se tivesse oportunidade preferiria vender para outro canal?) 

06. Qual a dificuldade de comercializar de outra forma?  

07. Tem acesso a informações sobre o mercado? Pesquisa sobre mercado de leite, preço, etc.? 

08. Como é estabelecida a relação comercial? Através de contrato? 

09. Como é a relação com quem compra o leite? Já houve problemas?  

10. O que o motiva a vender nesse canal? O fato de não ter condições de acessar outros canais 

ou e suas exigências ou por opção?  

11. Que estratégia pretende adotar no futuro com relação à produção de leite? Aumentar? 

Diminuir? Manter? Especializar? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com produtores de leite no Estado de Goiás – Perfil 

Socioeconômico 

Título da Pesquisa: Canais de Comercialização de Leite: fatores determinantes para a 

comercialização pelo produtor goiano.  

Instituição: Universidade Federal de Goiás – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos 

Responsável pela Pesquisa: Mestranda Paula Danielle de Jesus Lima 

Orientador: Prof. Dr. Gabriel da Silva Medina 

 

 

1. Dados de Identificação 

 

01. Nome: _______________________________________________________ 

02. Idade: ________ 

03. Gênero: (   ) Masculino         (  ) Feminino 

04. Mora na propriedade rural? __________ 

05.  a) Casado(a)  (   ) Sim   (   ) Não    Outro:_____________ 

b) Filhos: (   ) Sim       Quantos?  ___ filhos     (   ) Não 

06. Grau de escolarização:  

(   ) Não Alfabetizado                                                        (  ) Pré Alfabetizado 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto                                (  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto                                           (  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto                                        (  ) Ensino Superior Completo 

07. Situação do produtor: (   ) proprietário (   ) arrendatário (  ) Outro:___________________ 

08. Tamanho da propriedade: ___________________ 

 

2. SOBRE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA PROPRIEDADE 
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01. Qual a principal atividade desenvolvida na propriedade rural?  

02. Há quanto tempo desenvolve a atividade de produção de leite?  

03. Existem outras atividades? Quais? 

04. Qual principal fonte de renda da propriedade rural? 

05. Qual volume produzido? Preço recebido? 

06. Qual o principal fator limitante para a expansão da produção de leite na propriedade? 

07. Emprega mão de obra não familiar na atividade do leite? Se sim, quantos funcionários? 

08. Recebe assistência técnica voltada para atividade? Se sim, com que frequência? 

09. Já obteve financiamento para investimento na atividade leiteira? Se sim, em que foi 

investido? (Ex.: pastagem, compra de rebanho, compra de ordenha) 

10. Possui tanque de resfriamento próprio ou armazena em tanque coletivo? 

11. Ainda que o tanque seja próprio, a armazenagem é coletiva? 

12. Qual tamanho do rebanho em lactação? 

13. A propriedade possui curral? E ordenha mecânica? Se sim, que tipo de ordenha mecânica? 

Gerador? 

14. Tem informações da Contagem de Células Somáticas – CCS?  

15. Tem informações da Contagem Bacteriana – CBT?  

16. Qual a distância da propriedade até o canal que compra a produção? Condições de acesso? 

17.Adota as práticas pré-dipping e pós-dipping? Realiza testes de caneca e raquete/CMT?  

18. O que fazem para agregar qualidade ao produto? 

Higiene dos utensílios? Frequência? 

Higiene das instalações? Frequência? 

Coar o leite_________________ 

Lava com os produtos recomendados pela regulamentação_____________ 

Ordenação do rebanho para ordenha segundo estado de saúde do animal __________ 

19. Conhece a Instrução Normativa 62 ou as regras da regulamentação da comercialização do 

leite?  

20. Já fez análise do leite? Passou por algum controle de qualidade?  
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21. Histórico de qualidade para o comprador? Já houve problema, reclamação da qualidade do 

leite? Se sim, que problema foi detectado? 

22. Em caso de produtor sem tanque resfriador, qual o tempo entre a retirada do leite e a 

entrega ao comprador? 


