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COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUNCHALES 
SEDE ADMINISTRATIVA DA SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. 

 
 

SanCor: Estratégia de Qualidade para Conquistar Mercados1 
 

"Con el paso del tiempo, y la luz de la infinita sabiduria que outorgan las experiencias 
amargas, el hombre aprendió que la tierra es el recurso natural más importante que 
existe sobre la foz del planeta. La tierra es la base, y tambiém la sede, de la producción 
de alimentos. La tierra, y buen manejo de ella, resolverá finalmente el mayor problema 
del hombre: el hambre." (pg 10) 
"El nacimiento del cooperativismo en la República Argentina se produce como un hecho 
espontáneo por decisión exclusiva y voluntaria de los mismos fundadores, con 
independencia de la acción del Estado. Los caracteres distintivos fundamentales que 
marcan su origem y evolución son los principios rochdaleanos de la cooperación" (pg. 
21) 
"El hombre de campo, dueño de la tierra a la cual le dedica todo su esfuerzo, es un ser 
independiente y con posibilidades de brindarse a la comunidad. Es un productor que 
puede mirar el futuro con optimismo y que se siente incentivado para seguir luchando. 
Es, en definitiva, un hombre que se siente con fuerzas para decidir. No debe sorprender, 
entonces, que de estos seres humanos haya surgido esse gran movimiento cooperativo 
que hoy es SanCor" (pg. 30). 

 

Os escritos acima foram retirados do livro “Origenes y Nacimiento de SanCor” 
publicado em 1988 por ocasião do 50º aniversário de fundação da cooperativa. 
Com sua sede administrativa localizada na cidade de Sunchales, em Santa Fé, a 
SanCor tem mais 20 plantas distribuídas entre aquela província, Córdoba e 
Buenos Aires. 

                                                 
1 Este Estudo de Caso foi elaborado pela equipe do Pensa, e não reflete necessariamente a visão 
dos executivos da empresa. 



A SanCor fatura cerca de 900 milhões de dólares anuais e capta 4,7 milhões de 
litros de leite/dia (1,7 bilhão de litros/ano). Trata-se da maior empresa láctea da 
América Latina2 e uma das 20 maiores empresas argentinas em receita, sendo 
responsável pelo processamento de cerca de 22% da produção argentina de leite. 
São 3,7 mil cooperados que fornecem, em média, 1.350 litros de leite/prod/dia3 a 
partir de um plantel de 300 mil vacas em lactação. A empresa emprega 5.300 
funcionários, distribuídos entre a Central e as 90 cooperativas singulares. 

Visando ganhos de eficiência, a SanCor reorganizou o seu processo de captação 
de leite. Houve seleção de produtores, a quantidade de leite fornecida por 
propriedade aumentou e já há 100% de captação do produto sob refrigeração 
(gráfico 1). O gigantismo da empresa é um reflexo da importância que a atividade 
leiteira tem na Argentina. A produção de leite confunde-se com a própria história 
do desenvolvimento do país, que já no começo deste século posicionava-se como 
grande exportador de queijo, manteiga e caseína (gráfico 2). 

A década de 90 foi marcada pela expansão do setor lácteo argentino, seja pelo 
crescimento do consumo interno, seja pela abertura do mercado brasileiro, 
especialmente após o Plano Real. Trata-se de uma indústria que tem como 
desafio expandir-se no mercado internacional, tornando-se menos dependente do 
consumidor argentino. Algumas empresas como a SanCor já cumprem esse papel 
exportando boa parte da sua produção. 

Qualidade é uma palavra de significado concreto e cotidiano para os técnicos da 
SanCor. Hoje eles sabem perfeitamente como manter a qualidade do seu produto 
ao longo de todo o processo produtivo. Um grande desafio para a empresa é levar 
ao consumidor a percepção de que qualidade faz diferença.  

A SanCor é um importante exemplo para as cooperativas leiteiras brasileiras, em 
especial aquelas organizadas no modelo de cooperativa central e singulares. Ela é 
um exemplo de sucesso na redução de custos de captação a partir de ganhos 
globais de escala e gerenciamento da qualidade da matéria-prima. 

Este caso foi elaborado em meio a uma das crises mais graves do processo de 
integração do Mercosul, gerada pela desvalorização do Real em janeiro de 1999. 
                                                 
2 Em termos de captação diária de leite. Já em termos de investimentos totais na América Latina, a 
Nestlé e a Parmalat provavelmente são maiores que a Sancor. 
3 Dados de julho de 1999. 



A Sancor, ciente destes problemas, teve que repensar sua estratégia de inserção 
acelerada no mercado brasileiro, embora ela mantenha o Brasil como seu 
mercado estratégico. A mudança de regime cambial brasileiro e a perda de 
competitividade do Peso argentino pós desvalorização do Real levaram a Sancor 
a optar por também produzir leite no Brasil em vez apenas importá-lo da 
Argentina. A empresa dá sinais que pretende crescer no mercado de 
especialidades comercializando produtos diferenciados com marca, junto ao 
consumidor final. Seu foco principal no Brasil deixará de ser os clientes industriais, 
muito embora pretenda manter os canais já existentes. 

Além disso, este texto foi encerrado no fim de 1999, portanto muito próximo das 
eleições presidenciais na Argentina. Há expectativas de mudanças importantes 
nas políticas macroeconômicas do país e até mesmo a novas posturas frente ao 
Mercosul. Em outras palavras, os players estão hoje diante de possíveis 
mudanças nas regras do jogo. Não cabe a este estudo prever o futuro, mas vale 
lembrar que os freqüentes problemas macroeconômicos nas relações bilaterais 
Brasil/Argentina podem mudar radicalmente as atuais estratégias das empresas 
do bloco. 

A INDÚSTRIA LÁCTEA ARGENTINA 

Após um longo período de estagnação e baixo desempenho, o setor lácteo 
argentino retomou o seu crescimento no início da década de 90, impulsionado 
pela recuperação da demanda interna promovida pela estabilização econômica. A 
desregulamentação do setor já havia sido feita entre 1977 e 1987. O aumento da 
demanda após o Plano Cavallo, num primeiro momento, provocou elevação das 
importações, porém, em seguida, estimulou a produção doméstica, que cresceu a 
uma taxa de 5,6% ao ano, entre 1991 e 1998 (tabelas 1 e 2).  

Cerca de 18% do leite argentino destina-se ao consumo na forma fluida e o 
restante (82%) é processado pela indústria (gráfico 3). De acordo com estimativas 
do governo, apenas 7% do total de leite produzido no país é informal (no Brasil o 
informal representa quase 45% da produção). 

O consumo per capita de produtos lácteos cresceu na década de 90, embora o 
padrão de consumo esteja mudando (tabela 4). Houve forte crescimento do leite 
esterilizado (longa vida), porém o leite pasteurizado ainda é o preferido pelo 



consumidor. Outros destaques são o crescimento do consumo de queijos, iogurtes 
e leite em pó. 

A pauta de exportações argentinas de produtos lácteos é diversificada, embora 
com alguma concentração em leite em pó. Em 1998, 84% do volume exportado 
destinou-se para o Mercosul, principalmente para o Brasil (gráfico 4 e tabela 3). A 
mudança de regime cambial brasileiro colocou em discussão o problema da 
concentração das exportações argentinas para o Brasil. O setor lácteo argentino 
espera promover o aumento sustentado da produção e exportação mas enfrenta o 
risco de dependência do mercado brasileiro, as instabilidades macroeconômicas 
no Mercosul e os elevados subsídios no mercado internacional. 

Mercados mais concorrenciais, abertura comercial, estabilização econômica e 
mudanças nos padrões de consumo levaram a indústria de laticínios a adotar 
novas práticas competitivas, como diferenciação de produtos, segmentação de 
mercados e estabelecimento de alianças. A intensificação da concorrência trouxe 
novos desafios para a indústria argentina, que tem que conviver com 
consumidores internos e externos cada vez mais exigentes e seletivos. Assim, os 
atributos de qualidade dos produtos merecem crescente atenção por parte da 
indústria.  

As mudanças no ambiente institucional interno têm promovido alterações no 
ambiente competitivo. Assim, a estrutura da indústria se modifica com a entrada 
de empresas globais, principalmente por meio de fusões, aquisições e alianças, 
além da adoção de novas práticas competitivas. A mais importante delas é o 
investimento em qualidade realizado por todas as grandes empresas. O 
diferencial entre elas se dá na gôndola do supermercado: o consumidor 
avalia as marcas de forma desigual, apesar da alta qualidade do produto 
vendido. 

A indústria de laticínios argentina conta com aproximadamente 1.300 plantas, 
entre cooperativas, grupos nacionais, empresas multinacionais e pequenos 
laticínios. Apesar do grande número de plantas, as 8 maiores empresas (SanCor, 
Mastellone/Danone, Milkaut, Nestlé, Williner, Parmalat, Abolio y Rubio/Mofino e 
Verônica) são responsáveis por mais de 70% do leite processado no país. No 
Brasil, as oito maiores empresas captaram 46% do leite sob inspeção federal em 
1996, o que eqüivale a apenas 27,5% do leite total produzido no país. 



A quase totalidade das empresas do setor é de capital nacional, apesar da 
participação crescente dos grupos multinacionais. Trata-se de um setor pouco 
internacionalizado se comparado a países como o Brasil. As cinco maiores 
empresas argentinas captaram juntas 10,6 milhões de litros/dia em 1996 e, deste 
total, apenas 12,6% foi captado por empresas cujo capital não é argentino (tabela 
5). 

O cenário competitivo é marcado por dois tipos básicos de estratégias: liderança 
em custos (produção de commodities) e diferenciação (produção de 
especialidades). A primeira consiste na produção de um alto volume de produtos 
básicos com base na exploração máxima de economias de escala, o que gera 
maior poder de barganha das empresas frente aos supermercados4.  

A estratégia de diferenciação implica na elaboração de produtos de maior valor 
agregado, para atender diferentes nichos de mercado. Nesta linha, a capacidade 
de inovar, as campanhas de marketing, o P&D e as embalagens estão entre as 
variáveis estratégicas mais importantes. Atualmente, a maioria das empresas 
adota estas estratégias de forma simultânea. 

A produção primária de leite concentra-se em três províncias, Santa Fé, Córdoba 
e Buenos Aires, que juntas somam 95% do volume total de leite do País. O 
segmento passou por transformações estimuladas pela indústria que elevaram 
sua competitividade. Houve concentração e redução do número de fazendas 
leiteiras, aumento da escala individual, ganhos de produtividade e redução de 
custos (tabela 7). 

O POSICIONAMENTO COMPETITIVO DA SANCOR 

Para atender ao crescimento do mercado lácteo, as grandes empresas argentinas 
investiram em ampliação da capacidade de produção e elevação dos padrões de 
qualidade. O mercado doméstico argentino não cresce mais como há cinco anos 
atrás, o que leva a uma competição acirrada. Ampliar a participação nesse 
mercado implica em deslocar concorrentes ou a eles aliar-se (alianças 
estratégicas). Qualidade e preço são as duas variáveis de crescimento mais 

                                                 
4. Note-se que o setor supermercadista argentino, que atende a macro região de Buenos Aires 
(mais de 50% da população do país), é muito mais concentrado que o brasileiro. 



importantes. A SanCor, ciente dessa realidade, e aproveitando as oportunidades 
oferecidas pelo Mercosul, optou por crescer no mercado internacional. 

A empresa tem uma linha de produtos diversificada e atua tanto em commodities 
como em produtos diferenciados (gráfico 5 e quadro 2), sendo líder no mercado 
argentino de leite longa vida e queijos (quadro 3). Estima-se que 60% da sua 
produção destina-se ao consumidor final e 40% ao mercado industrial. A empresa 
adota estratégias distintas para ambos os mercados. 

No mercado de massa, a SanCor procura fortalecer as suas marcas. Seu carro 
chefe é a marca SanCor empregada em todos os produtos de alta qualidade e 
maior preço final. A cooperativa atua também no mercado de marcas secundárias5 
(Angelita), principalmente nos produtos frescos (leite pasteurizado). Nesse 
mercado vale mais o preço do que a qualidade intrínseca do produto. A 
valorização da marca depende do mercado no qual ela é inserida. A localização 
geográfica, a estratégia dos concorrentes e a presença de outras marcas da 
SanCor nos diversos mercados determinam o posicionamento correto de cada 
marca. 

Os canais de distribuição variam conforme a marca. As marcas SanCor e Angelita 
são comercializadas por distribuidores exclusivos da SanCor. Já as demais 
marcas são distribuídas por atacadistas ou são comercializadas diretamente com 
os supermercados. O aumento do poder de barganha dos supermercados e o 
crescimento das marcas próprias dos varejistas é um ponto de preocupação para 
a SanCor.  

Os esforços de qualidade da empresa valem para ambos os mercados. 
Entretanto, o consumidor final ainda é mais sensível à marca, promoção e 
preço do que aos padrões elevados de qualidade. A qualidade do produto da 
SanCor ainda não é integralmente valorizada pelo consumidor de massa. 

O mercado industrial funciona de forma distinta em relação ao mercado de massa, 
sendo muito exigente em qualidade, regularidade e padronização. Ele tem grande 

                                                 
5. O mercado argentino de leite fluído não é dividido nos tipos A, B e C como no Brasil. O leite 
pasteurizado e longa vida são vendidos em marcas primárias, secundárias e terciárias (primeras, 
segundas, terceras marcas). Essa classificação tem origem na qualidade da matéria prima e nos 
padrões de processamento. Geralmente as empresas de menor porte atuam no mercado de 
marcas secundárias, com preços muito competitivos. 



importância nas exportações da SanCor, que investe muito em qualidade para 
atender a esse mercado, uma vez que, nesse caso, qualidade é uma vantagem 
competitiva. 

A SanCor é a líder argentina nas exportações de produtos lácteos e seus volumes 
crescem ano a ano. Apesar de exportar para 30 países, o maior cliente é o Brasil, 
com 41% do volume exportado. Crescer no mercado brasileiro é uma das 
principais metas da SanCor. Tanto assim que a cooperativa criou uma empresa 
voltada para esse fim chamada SanCor do Brasil Produtos Alimentícios S/A. 

O portfólio de produtos é amplo, mas a cooperativa é forte exportadora de 
produtos para o mercado industrial. Disso decorre que a marca SanCor 
ainda precisa ser fortalecida fora da Argentina. Como as demais empresas 
lácteas argentinas, com exceção das multinacionais, suas marcas são 
regionais e pouco conhecidas fora do país. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E POLÍTICA 

A SanCor é um cooperativa central que processa o leite captado em 90 
cooperativas singulares. As zonas de captação de leite estão centradas nas 
províncias de Santa Fé, Córdoba e Buenos Aires, com áreas residuais em Entre 
Rios e Santiago del Estero. Às cooperativas singulares cabe o papel de captar 
leite seguindo as normas definidas pelo sistema de qualidade da SanCor. Elas 
estão divididas em 12 zonas geográficas separadas segundo o critério de 
proporcionalidade de produção de leite (mapa 1). Atualmente há cooperativas 
singulares que captam mais leite que uma zona inteira, decorrente das mudanças 
na estrutura produtiva vividas na década de 90. 

Além da captação do leite, as singulares tem a função de prestar serviços técnicos 
ao produtor. Alguns exemplos desses serviços são: alimentação do rebanho, 
implantação de pastagens, inseminação artificial, serviço de controle de mastite, 
desenho de instalações para novas propriedades e uso coletivo de máquinas e 
instalações agropecuárias. A prestação de serviços ao produtor é, no mínimo, 
questionável. Não há dúvida de que os serviços são importantes para o produtor 
aprimorar-se tecnicamente. A pergunta é se eles devem ser prestados pela 
própria cooperativa ou terceirizados, já que o business das cooperativas 
singulares é captar leite e não prestar serviços técnicos no manejo do rebanho. 



A SanCor controla um complexo industrial com 21 estabelecimento industriais. 
Sua capacidade de processamento de leite é de 4,7 milhões de litros/dia (mapa 2). 
As principais linhas de produtos são: consumo de massa - queijos, manteiga, leite 
em pó integral e desnatado, leite pasteurizado, leite longa vida, iogurtes e doce de 
leite; consumo industrial – leite em pó, creme de leite, soro de leite e proteína 
láctea (gráfico 6). 

A estrutura de decisão política está baseada nas 12 zonas geográficas. Há três 
instâncias decisórias: (i) o corpo executivo da SanCor (Gerência Geral), que é 
formado por profissionais contratados; (ii) o Conselho de Administração, que são 
representantes das zonas; (iii) as Assembléias. 

O Conselho de Administração é formado a partir da estrutura das 12 zonas 
geográficas, sendo 12 titulares e 4 suplentes. Cada zona elege um representante 
que terá direito a voto unitário no Conselho6. Uma vez eleito, o representante 
permanece no cargo por 3 anos. Os titulares são eleitos em grupos de 4 
conselheiros que são suplentes no primeiro ano. Dessa forma, a cada ano a 
cooperativa consegue variar 1/3 dos membros do seu Conselho. O Presidente do 
Conselho é sempre um representante de terceiro ano e, por isso mesmo, 
renovado anualmente. 

A eleição do representante da zona geográfica é realizada entre suas cooperativas 
com voto proporcional à captação de cada organização. A atual heterogeneidade 
entre a captação de leite das zonas e o voto unitário de cada uma delas no 
Conselho pode gerar conflitos internos. Daí o porque da cooperativa pretende 
redividir as zonas respeitando o critério de captação de leite. 

O Conselho de Administração e a Comissão de Fiscalização exercem o 
monitoramento sobre executivos da SanCor. Ambos são compostos unicamente 
por cooperados. A grande rotatividade do Conselho pode dificultar o 
estabelecimento de estratégias de longo prazo se a separação entre propriedade 
controle não estiver bem definida. 

As demais áreas são exercidas por profissionais contratados. Na estrutura 
funcional, o comando da cooperativa cabe à Gerência Geral, administrada pelo 

                                                 
6 Esse representante deve ser um membro da cooperativa e deve ter uma propriedade em 
atividade. 



principal executivo da SanCor. A Gerência divide-se em quatro áreas: Comércio, 
Administrativa, Internacional, Produção. É a área de Produção que coordena os 
programas de qualidade. 

A GESTÃO DA QUALIDADE 

Implantar sistemas de gestão da qualidade foi um passo decisivo na estratégia da 
SanCor. Nos alimentos altamente perecíveis, como é o caso dos produtos lácteos, 
sistemas de qualidade devem ser implantados ao longo do sistema produtivo e 
não apenas em uma etapa da produção. Obtenção de matéria prima, 
processamento e distribuição são etapas que devem ser coordenadas entre si 
para que o consumidor final receba um produto de qualidade. A SanCor coordena 
uma cadeia de qualidade que começa no produtor e vai até o consumidor final. O 
sistema de qualidade começa na matéria prima, junto ao produtor, passa pelo 
processo industrial, e termina no produto final. O papel coordenador da 
cooperativa termina quando o produto é entregue em outra indústria, ao varejo ou 
ao atacado. Cabe ainda à SanCor a responsabilidade pela qualidade do produto 
até seu vencimento, independente da propriedade do mesmo e pressupondo que 
as condições de conservação estejam adequadas7. A integração dessas fases de 
produção obriga que a gestão da qualidade seja feita em conjunto nas etapas 
produtivas. 

Dentre as justificativas para a opção por sistemas de qualidade, a mais óbvia é a 
diferenciação de produto para ampliar participação de mercado. Mas, no caso da 
SanCor, os incentivos para a qualidade são de outras duas ordens: 1) 
necessidade de redução de custos na obtenção de matéria prima (tabela 8); 
2) exigência dos clientes industriais8. 

O gerenciamento da qualidade envolve duas etapas com sistemas de controle 
independentes: (i) qualidade na matéria prima (captação de leite) e (ii) 
qualidade no produto final (processo industrial). 

A captação de leite resfriado é um importante fator de redução de custos de 
matéria prima porque aumenta a eficiência logística da coleta (tabela 8). O sistema 
provocou um processo sensível em cooperativas: a necessidade de aumento de 
                                                 
7 Este é um grave problema enfrentado pelas empresas lácteas no mercado brasileiro. 
8 Vale lembrar que sistemas de qualidade reduzem custos de desperdícios e falhas no processo 
industrial. 



escala, concentração e forte seleção de produtores. Evidentemente os produtores 
não concordariam, de livre e espontânea vontade, com o processo seletivo 
proposto. Dificilmente a direção da cooperativa aprovaria isso em assembléia. Ao 
introduzir a coleta a granel de leite resfriado, esse processo aconteceu de forma 
paulatina e natural. Os produtores de leite resfriado foram premiados por meio de 
bonificações e aumentaram as suas escalas de produção. Os ganhos em escala 
promoveram reduções de custo, tornando a matéria prima mais barata para a 
SanCor. 

O gerenciamento da qualidade no sistema de produção do leite se dá em três 
níveis: 

(i) Na qualidade da matéria prima, que se garante com a coleta de leite 
resfriado e com o controle sanitário do rebanho. Nessa fase de produção, a 
SanCor criou um sistema de pagamento por qualidade (quadros 4A e 4B); 

(ii) Rígido controle no transporte e recepção da matéria prima até a indústria. 
Em cada fase de recepção e descarregamento, são coletadas amostras do 
leite para análise qualitativa; 

(iii) Nos processos industriais para transformação do leite. Dentro das plantas, 
a SanCor utiliza dois sistemas de qualidade: certificação ISO 9000 e 
HACCP aliado aos índices de qualidade (ambos serão analisados no item 
seguir). 

O gerenciamento de qualidade da SanCor termina nas etapas posteriores à 
indústria (distribuição varejista e atacadista). Na Argentina, a SanCor enfrenta um 
setor varejista concentrado, com grande poder de barganha e uso crescente de 
marcas próprias. Por outro lado, a concentração do mercado consumidor em 
Buenos Aires diminui os custos de monitoramento da distribuição. 

Já no Brasil há problemas graves na cadeia do frio junto aos distribuidores. A 
estrutura de distribuição da SanCor está montada sobre o pequeno varejo (são 
mais de 2.500 estabelecimentos só na cidade de São Paulo!!), dificultando o 
monitoramento pós-indústria. Em alguns supermercados ainda é comum o 
desligamento das máquinas de refrigeração no período noturno. 

CAPTAÇÃO DO LEITE 



O primeiro passo para a garantia da qualidade no produto final é a obtenção de 
matéria prima com qualidade. Nos produtos lácteos, essa situação torna-se ainda 
mais grave porque o leite exige controle de frio em todo o processo produtivo. A 
qualidade é assegurada, primeiramente, com a coleta do leite resfriado 
diretamente do produtor. 

O resfriamento do leite começa na propriedade assim que o produto é ordenhado. 
Todos os fornecedores da SanCor resfriam o seu leite na propriedade. A tarefa de 
captar o leite cabe à cooperativa singular, que envia seus caminhões às 
propriedades (em média cada caminhão coleta leite de 4 propriedades). No 
caminhão o leite é misturado e posteriormente entregue em um tanque da SanCor 
específico para o recebimento do leite. Cada caminhão tem a identificação dos 
produtores onde o leite foi coletado. 

A análise da qualidade do leite é realizada em dois momentos. A primeira análise 
é feita no caminhão, para controle da qualidade pela cooperativa singular. Nessa 
análise, em cada entrega mede-se a presença de antibióticos, acidez, 
temperatura, conteúdo de gordura e de sólidos não gordurosos e conteúdo 
protéico. Uma vez realizados os testes, o caminhão descarrega o leite no tanque 
da SanCor. Os tanques recebem o leite de vários produtores, mas de apenas 
uma cooperativa. 

O leite já possui um certificado da primeira análise realizada. A segunda análise já 
é feita pela SanCor, onde se determina a categoria do leite com base na medição 
de temperatura, concentração bacteriana, células somáticas e ocorrência de 
brucelose/tuberculose no rebanho9. O leite recebe uma classificação em 
categorias (A, B e C), sendo que a categoria A, de maior qualidade, pode ser 
certificada para exportação à União Européia. 

A capacidade de rastreamento da matéria prima depende da etapa onde se 
localiza o leite. O leite depositado no caminhão permite um rastreamento até as 
propriedades coletadas. No tanque, o controle passa a ser feito por caminhão. 
Uma vez depositado na indústria, o rastreamento pode ser realizado até a 
cooperativa de origem. O sistema de rastreabilidade da SanCor pode ser 

                                                 
9 O teste de sanidade do rebanho segue os padrões oficiais determinados pelo Governo argentino 
por meio do SENASA. A comprovação da sanidade é feita por um certificado por animal que 
comprova as vacinações e a sua sanidade. 



completado até a etapa produtiva anterior. Conforme o leite é misturado, perde-se 
detalhamento no rastreamento. Por outro lado, o sistema de captação de leite, 
associado às duas fases de análises de qualidade (no caminhão e no tanque) e à 
comprovação da sanidade (certificados de não incidência de brucelose e 
tuberculose), permite o controle da origem da produto. 

SISTEMA DE PAGAMENTO 

Para garantir a qualidade da matéria prima, uma das mais importantes adaptações 
internas realizada pela SanCor foi criar um sistema de pagamento por qualidade 
que premia o produtor por meio de bonificações. São estabelecidos parâmetros e 
padrões qualitativos para o leite e patamares de prêmio em cada um deles. 

O sistema de pagamento é um reflexo da estratégia de qualidade da empresa e da 
oferta de matéria prima existente. Atualmente, o mercado argentino de leite está 
abastecido, o que facilita às empresas a seleção de matéria prima de qualidade. 
Até o início da década de 90, com o aumento do consumo interno, havia escassez 
de leite na Argentina, obrigando a SanCor a pagar bonificações para atrair o leite 
de melhor qualidade. Quando a empresa partiu para a implantação definitiva da 
coleta de leite resfriado, a estratégia adotada foi pagar uma bonificação de 15% 
sobre o preço de mercado para o produtor. Essa bonificação foi uma das variáveis 
do crescimento da captação de leite frio. 

O sistema de pagamento é feito por cooperativa singular e cabe ela redistribuir 
entre seus produtores. A cooperativa deve comprovar os testes iniciais realizados 
por ocasião da coleta do leite. O pagamento é feito com base na classificação 
obtida (categoria), que depende dos resultados das análises de qualidade. A 
categoria A recebe o preço integral (100% do maior valor de mercado definido), 
que vai diminuindo em função das categorias inferiores. 

Cada cooperativa tem sua sistemática própria para distribuição do pagamento 
entre os produtores. A SanCor paga a cooperativa a partir do leite analisado no 
seu tanque. Não há ingerência da central na sistemática de distribuição dos 
pagamentos. Ou seja, o sistema de pagamento é desuniforme entre as 
cooperativas, o que pode gerar problemas de governança no sistema. 

O sistema de pagamento é continuamente aperfeiçoado. Há metas de qualidade e 
sanidade da matéria prima (nível de concentração bacteriana e células somáticas) 



que se tornam mais rigorosas conforme o nível de unidades formadoras de colônia 
diminui no leite captado (quadros 4A e 4B). 

À medida que a qualidade do leite cresce, o sistema de pagamento torna-se 
menos detalhista. No início, em função de pouca padronização da matéria prima, o 
sistema de pagamento deveria possuir muitas categorias para premiar 
corretamente o leite de maior qualidade. Conforme a qualidade eleva-se, o leite 
torna-se cada vez mais padronizado. Assim, pode-se trabalhar com um número 
menor de categorias de qualidade por que a qualidade alta torna-se o padrão 
dominante. 

O sistema de pagamento prevê também outros critérios para a formação do preço 
final: bonificação ou punição por teor de gordura e de proteína; punição por teor de 
sólidos não gordurosos; bonificação por volume entregue pela cooperativa; e 
adicional de preço por redução da temperatura. 

Apesar do caráter executivo do sistema de pagamento, a decisão sobre como ele 
opera era tomada em Assembléia. A partir de junho de 1999 as decisões sobre 
esse tema passaram para o Conselho de Administração, que toma decisões 
orientado pela Gerência Geral. 

 

SISTEMAS DE QUALIDADE: ISO 900010 E HACCP11 

                                                 
10 Os certificados ISO aplicam-se aos processos de produção em plantas industriais individuais. 
Essas plantas devem provar que possuem os pré-requisitos para o "Bom Procedimento de 
Fabricação ou de Elaboração" (BPE / BPF) para a obtenção do ISO. No caso do ISO 9000 esses 
procedimento estão relacionados à capacitação de mão-de-obra, manutenção das instalações, 
controle da água no processo de produção, biossegurança, sanidade e limpeza dos equipamentos 
industriais. Há rígidas normais internacionais, diversas categorias (ISO 9000, ISO 9002, etc.) e 
grandes empresas de auditoria e controle na emissão dos certificados. Cada empresa passa por 
um detalhado processo até obter o certificado ISO e é avaliada periodicamente para manter o 
certificado vigente. 
11 Hazard Analisys Control Critical Point (ou Análise dos Pontos Críticos de Controle em português 
- APCC) é um sistema baseado no controle e no monitoramento dos pontos críticos nos quais há 
risco de contaminação do alimento. O Programa HACCP é uma tentativa de implementar, 
padronizar e avaliar programas de segurança nos alimentos. Suas principais etapas são: (a) 
identificação e avaliação da sua severidade, (b) determinação do(s) ponto(s) crítico(s) de controle, 
(c) estabelecimento de medidas de controle e critérios para garantir o controle, (d) monitoramento 
do pontos críticos de controle e registro de dados, (e) ações onde os resultados dos critérios 
monitorados indicarem, e (f) verificação se o sistema está funcionando como planejado (Spers, 
1998). 



A qualidade no produto final é garantida por meio dos sistemas de ISO e HACCP 
em nível de planta industrial. A gestão da qualidade está sob responsabilidade da 
Gerência de Produção. Esta gerência divide-se nas áreas de tecnologia, 
desenvolvimento, gestão da produção e qualidade, as quais determinam todos os 
procedimentos que serão seguidos pelas plantas industriais. 

A implantação dos sistemas de qualidade levou a SanCor a modificar sua 
estrutura organizacional, reorganizando a Gerência de Produção, que passou a 
monitorar todas as plantas. A coordenação das ações de qualidade da SanCor é 
feita pelo Departamento de Qualidade. A Gerência de Produção, que permeia 
todas as plantas, reflete à necessidade de garantir a qualidade no processo 
produtivo e não apenas nos produtos gerados. Ao garantir a qualidade no 
processo e da matéria prima, garante-se a qualidade no sistema produtivo. 

As plantas trabalham com dois tipos de sistemas de qualidade: HACCP 
associado a outros indicadores de qualidade e ISO 9000. As plantas de 
Morteros, Devoto e Sunchales possuem certificado ISO 9002. Todas as 
plantas seguem os procedimentos do HACCP, uma vez que a certificação ISO 
9000 só é obtida bem depois da implantação de um sistema de gestão de 
qualidade similar, porém sem certificação. A lógica da política de qualidade da 
SanCor é certificar, por meio do ISO 9000, as plantas que fornecem para grandes 
clientes industriais. Nesse caso, a SanCor define padrões internos que atendem 
as demandas de seus clientes. Todas as plantas industriais e linhas de 
produto da SanCor tem sua qualidade garantida por sistemas de HACCP12.  

O HACCP garante qualidade ao produto por meio de um sistema de sanidade na 
manipulação, recepção, armazenamento e processamento dos produtos. Para 
isso, a SanCor criou os Índices de Qualidade (IC), que indicam o nível de 
qualidade de cada planta e servem para medir a evolução dos objetivos da política 
definida. Também são levados em consideração os registros de produtos não 
conformes com os padrões da planta (PNC) e os não conformes (NC) com o 
sistema. Os produtos NC são segregados e manejados individualmente.  

                                                 
12 Vale lembrar que para os produtos de consumo de massa existem normas sanitárias dos 
códigos do consumidor argentino (homologadas nas normas do Mercosul) e os códigos 
internacionais (CODEX e FIL). 



Ainda no âmbito interno das plantas, a SanCor realiza auditorias internas, 
procedimento chamado de monitoramento. Cada planta tem um canal de 
comunicação com seus clientes, sejam eles outras plantas da SanCor ou 
externos, para reclamações de qualidade. Esses procedimentos permitem que se 
avalie a satisfação do cliente e as necessidades de adaptação nos contratos com 
a SanCor. Todos esses procedimento juntos, mais uma avaliação dos custos 
associados à qualidade, geram um relatório da gestão de qualidade para 
avaliação interna dos sistemas. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Uma empresa cooperativa tem características específicas em relação às 
empresas de capital. Dificuldades surgem quando essas características geram 
custos de transação comparativamente maiores. A estrutura de cooperativa 
leiteira baseada em captação de leite pela singular com posterior entrega à 
central gera um processo de dupla intermediação na coleta do leite, o que 
freqüentemente encarece os custos de transporte e logística do produto13. É 
também um fator de risco para a qualidade da matéria prima porque implica 
na necessidade de dois carregamentos do produto. Em um mercado muito 
competitivo, como se configura o argentino, essa ineficiência na captação, não 
presente nas empresas de capital, deve ser repensada pela SanCor. A solução 
deste problema vale para todas as cooperativas organizadas no sistema 
singular/central: deixar que a Central faça o controle operacional, retirando a 
coleta de leite da singular.  

Retirando da singular a função de controle da coleta do leite, o sistema ganharia 
eficiência porque o custo administrativo das singulares tenderá a cair, uma vez 
que elas não mais precisarão de um staff voltado ao gerenciamento da captação 
de leite. Essa alteração poderia levar a uma reestruturação do sistema no futuro, 
com fusão de singulares, caso a Sancor perceba essa necessidade. 

Assim como a matéria prima precisa ser padronizada para gerar um produto final 
de qualidade, as regras para o produtor também devem ser padronizadas. Todas 
as singulares são remuneradas segundo mesmo critério pela SanCor. Mas, 
as singulares tem critérios próprios para remunerar seus produtores. Caberia 

                                                 
13. Ver descrição do mesmo problema no Estudo de Caso “Itambé: O desafio das cooperativas no 
novo cenário do leite brasileiro” (Seminário Internacional PENSA 1997).  



à SanCor avaliar a necessidade de governar de forma homogênea os seus 
sistema de captação. 

A estrutura de governança criada pela SanCor para coordenar as cooperativas 
apresenta alguns problemas: a estrutura política é complexa, de alto custo e muito 
instável. Além do tamanho das zonas geográficas ser muito variável (há 
cooperativas que tem capacidade produtiva superior a uma zona inteira), o 
Conselho de Administração e a Presidência mudam todos os anos, dificultando o 
desenho de estratégias de longo prazo. Uma das possíveis recomendações 
para a SanCor é separar cada vez mais a propriedade e o controle. Em outras 
palavras, a estrutura governança deve promover uma independência e um poder 
de decisão maior para o corpo executivo, e o Conselho deve preocupar-se apenas 
em monitorar seus executivos e desfazer-se de todas as decisões operacionais. 
Nesse sentido, uma das alternativas seria transferir para a Gerência Geral a 
decisão sobre as mudanças futuras no sistema de pagamento. 

A adoção de uma política de qualidade foi uma condição inexorável para o 
crescimento da SanCor. A entrada no mercado internacional, a estratégia dos 
concorrentes e a necessidade de manutenção da liderança no mercado argentino, 
foram e são fatores de estímulo. O mais importante fator, entretanto, tem sido a 
necessidade de baixar os custos de captação do leite. A coleta de leite frio foi o 
caminho para a redução desses custos porque concentrou produtores, 
elevou a escala dos fornecedores, diminuiu custos de transporte e melhorou 
a eficiência da gestão da coleta. 

A estratégia de qualidade SanCor está posicionada na coordenação do seu 
sistema de produção, tendo em vista que muitos produtos são de consumo de 
massa, embalados em pequenas unidades, exigindo um sistema de rotulagem e 
codificação para garantir a traçabilidade. Não é um sistema completo porque a 
SanCor perde o controle quando seu produto é transacionado pós indústria. Gerir 
a qualidade ao longo do sistema implica em garantir a qualidade da matéria prima, 
do processo produtivo dentro das plantas e do produto final, que enfatiza o 
controle a cada ponto crítico da produção. A estratégia da SanCor já ocorre na 
esfera sistêmica, que engloba todas as fases. 

Os grandes investimento feitos em qualidade no processo produtivo não são 
reconhecidos pelos consumidores externos na decisão de compra. Ao entrar 



no mercado brasileiro a SanCor compete com multinacionais estabelecidas que 
impõem barreiras à entrada (a marca é a mais forte delas). A SanCor reconhece 
que o consumidor brasileiro ainda não conhece os seus produtos, apesar de 
familiarizar-se com seus concorrentes14. Após a mudança do regime cambial 
brasileiro, que prejudicou o comércio entre os países, a SanCor mudou sua 
estratégia de posicionamento institucional e de marca. A cooperativa, que hoje 
opera apenas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e distribui seus 
produtos no pequeno varejo, espera crescer no mercado brasileiro fortalecendo a 
sua imagem de qualidade. O crescimento levará à cooperativa a enfrentar os 
mesmos problemas das grandes empresas já estabelecidas no Brasil. 

DESAFIOS DA SANCOR 

Os desafios para a fabricação de produtos de qualidade já foram vencidos pela 
SanCor, empresa que hoje conta padrões de matéria prima e produto final 
bastante elevados, muito superiores à média brasileira15. Os desafios atuais da 
Sancor estão no segmento pós-indústria (distribuição, comercialização, promoção, 
atendimento ao consumidor, etc.) e podem ser apresentados nos seguintes itens: 

(a) A qualidade no leite não se resume apenas aos aspectos físico-químicos da 
matéria-prima e processos industriais, hoje plenamente manejados pela 
SanCor. A qualidade no produto é complementada pelos níveis de satisfação 
de clientes e fornecedores. Tendo em vista a alta qualidade intrínseca presente 
nos produtos da Sancor, a empresa deve definir a melhor estratégia para 
crescer de forma sustentada no mercado internacional: focar em commodities, 
investir em especialidades diferenciadas de maior valor adicionado ou 
centralizar as atividades produtivas no atendimento dos clientes industriais. No 
caso do mercado brasileiro, a opção da Sancor será crescer via especialidades 
voltadas ao consumo de massa, fortalecendo sua marca e posicionando-as 
sob o argumento da qualidade de seus produtos. 

                                                 
14 A mudança da estratégia da Sancor no Brasil verifica-se com as novas propagandas veiculadas 
nas revistas de circulação, que exploram a qualidade dos produtos da empresa (ver propaganda e 
matéria publicada na Gazeta Mercantil, em anexo). 
15. As atuais metas estão na área da sanidade do rebanho: apesar da baixa incidência, ainda 
existem animais com brucelose e tuberculose. O Governo argentino tem hoje a meta de erradicar 
essas doenças. Por isso, a legislação definida pelo SENASA (Serviço Nacional de Sanidade 
Agroalimentar) prevê os procedimentos para a certificação dos animais livres dessas doenças. 



(b) Vários sinais indicam que o mercado interno argentino já atingiu o seu ponto de 
saturação. Daqui para frente, será muito caro para as empresas, 
principalmente na área de marketing, aumentar o seu share doméstico. A 
SanCor percebeu que o mercado internacional, em especial a América Latina, 
demanda os seus produtos. Como qualquer cooperativa sul-americana, o seu 
capital para novos investimentos é restrito, sendo ela obrigada a buscar capital 
de terceiros no mercado financeiro. Sendo assim, a cooperativa possui um 
problema de capitalização para financiar seu crescimento. Enquanto o quadro 
social possuir fôlego financeiro, a empresa poderá adquirir laticínios em outros 
países, como já fez no Brasil. Caso contrário, é possível que surja a 
necessidade de promover parcerias nos mercados visados, seja com 
empresas de distribuição, seja com outras indústrias processadoras, ou ainda 
mudar a estrutura de capital da cooperativa. 

(c) Os problemas macro-institucionais do Mercosul tornaram-se empecilhos para a 
intensificação do comércio e das alianças intra-bloco. No momento, o bloco 
tem dado alguns sinais de retrocesso (ou pelo menos paralisação) do processo 
integrativo, prejudicando empresas já posicionadas em mercados estrangeiros, 
como é o caso da Sancor do Brasil. Além disso, a empresa está mudando a 
sua estratégia no Brasil, posicionando melhor a sua marca e imagem 
institucional junto ao consumidor brasileiro. O desafio da cooperativa será 
conduzir de forma eficiente o crescimento no mercado brasileiro, tendo em 
vista as atuais dificuldades institucionais do bloco e os problemas em relação à 
cadeia do frio no País. Em relação às estratégias de crescimento no Brasil e no 
Mercosul, deve-se avaliar a continuidade da postura atual, ou seja, atuando de 
forma isolada, ou desenvolver alianças estratégicas com outras empresas. 

(d) A SanCor tem centralizado as suas atividades no Mercosul, dando grande 
ênfase ao mercado brasileiro. A cooperativa dá sinais claros de especializar-se 
no mercado internacional, diversificando seus clientes. O desafio em questão é 
a transformação de uma cooperativa de atuação nacional em uma 
multinacional ágil capaz de integrar-se à atual velocidade das transações 
comerciais e financeiras no mercado internacional. 

 

 



NOTAS PARA APOIO TEÓRICO E DIDÁTICO 

Este caso concilia três abordagens: coordenação em sistemas agroindustriais, 
governança em cooperativas agropecuárias e segurança no alimento. O tema da 
qualidade no alimento tem importância cada vez maior para o consumidor, ainda 
mais após os recentes problemas de intoxicação alimentar que apareceram na 
Europa na década de 90 (vaca louca, dioxina, etc.). Os níveis de exigência do 
consumidor em qualidade e sanidade do alimento são crescentes. Os Governos 
também vêm adotando normas mais rígidas, além dos códigos internacionais que 
regulamentam o comércio internacional. Tudo isso leva as empresas alimentícias 
adotarem estratégias de gestão de qualidade. O caso SanCor é de grande 
utilidade didática em cursos voltados ao agribusiness, como exemplo de 
coordenação de sistemas agroindustriais e também em cursos mais técnicos, tais 
como nutrição e engenharia de alimentos, para mostrar aos alunos como as 
empresas se organizam na busca da qualidade. Alunos que conhecem os 
procedimentos técnicos do HACCP e da certificação ISO poderão ampliar seus 
conhecimentos entendendo as ligações da estratégia da empresa com esses 
instrumentos de qualidade. 

O caso pode ser utilizado em disciplinas nas áreas de marketing e estratégias 
empresariais. Os alunos poderão exercitar seus conhecimentos desenhando a 
estratégia de posicionamento das marcas primárias e secundárias da SanCor 
incluindo a qualidade como diferenciação de produto ou na imagem institucional 
da empresa. 

Os professores dos cursos de MBA e especialização em Agribusiness tem no caso 
um valioso instrumento para treinamento dos seus alunos, principalmente na 
análise da estrutura de governança criada pela SanCor para gerenciar a 
cooperativa central e suas singulares. O mesmo vale para a discussão da 
governança corporativa, discutindo como a SanCor realiza a separação entre 
propriedade e controle. Em outras palavras, quais são as atribuições do corpo 
executivo e do Conselho de Administração e se o balanço das tarefas é eficiente 
para a gestão dos negócios da SanCor. 

Sugere-se a seguinte bibliografia para apoio teórico ao caso: 
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en Modelos de Producción Lechera. (mimeo) 
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Argentino. VI Seminário Internacional PENSA (EC 004.96), 1996. 
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1997. 
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ANEXOS 

QUADRO 1. POLÍTICA DE QUALIDADE DA SANCOR: LINHAS MESTRAS 

 Elaborar produtos livres de defeitos e qualidade uniforme que satisfaçam seus 
consumidores e clientes; 

 Readaptar os sistemas de qualidade das linhas de produção às normas internacionais 
ISO Série 9000 e induzir seus fornecedores a aderirem a estes princípios; 

 Inserir cada dia mais seus produtos no comércio internacional; 

 Elevar a garantia dos processos em relação aos produtos elaborados e à preservação 
do meio ambiente; 

 Capacitar seus recursos humanos para elevar o nível de competitividade da empresa, 
por meio do melhoramento contínuo da qualidade do seu próprio trabalho. 

 
 
 

GRÁFICO1. CAPTAÇÃO DE LEITE RESFRIADO PELA SANCOR 
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GRÁFICO 2. EXPORTAÇÕES ARGENTINAS 
MÉDIAS ANUAIS POR QUINQUÊNIOS 
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TABELA 1. BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE LÁCTEOS NA 
ARGENTINA 

1989/1998 (milhões de litros de equivalente leite) 
Consumo Ano Produção Importação Exportação

Leite Fluido Derivados 
Lácteos 

Total (1) 

1989 6520 5 870 1.027 4.139 5.679 
1990 6093 23 950 1.041 3.708 5.204 
1991 5937 540 403 1.088 4.517 6.133 
1992 6591 857 57 1.270 5.548 7.386 
1993 7002 301 306 1.321 5.080 7.011 
1994 7777 391 527 1.407 5.697 7.687 
1995 8507 227 1094 1.460 5.563 7.649 
1996 8865 238 1118 1.479 5.882 7.995 
1997 9090 253 1196 1.534 5.957 8.133 
1998 9453 97 1300 1.587 6.162 8.413 

Source: SAGPyA / FAO 
(1) Inclui o consumo de leite informal 
(2) Nota: o consumo global foi calculado a partir dos dados de consumo per 

capita e da população argentina. 



 
TABELA 2. PRODUÇÃO DE DERIVADOS LÁCTEOS NA ARGENTINA 

1989/1999 (1.000 toneladas) 
PRODUTOS 1989 1999 Variação (%) 
Queijos 294 449 + 53 % 
Doce de leite 66 111 + 68 % 
Iogurte e leite modificado 132 219 + 66 % 
Sobremesas 9 21 + 133 % 
Manteiga 47 51 + 9 % 
Leite em pó 136 259 + 90 % 
Creme de leite 14 22 + 57 % 

Source: SAGPyA 
 
 

GRÁFICO 3. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE NA ARGENTINA – 
1991/99 (milhões de litros) 
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Fonte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGPyA) 
P – dados preliminares 



 
TABELA 3. DESTINO DAS EXPORTAÇÕES ARGENTINAS DE PRODUTOS 

LÁCTEOS 
1998 (toneladas) 

Regiões Leite em 
Pó 

Queijo Manteiga Longa 
Vida 

Creme de 
leite 

Total (1) 

Mercosul 100.888 10.348 1.574 25.787 875 124.029
Outros América Latina (2) 9.257 753 82 122 153 11.609 
NAFTA 1.595 6.623 117  78 9.466 
Total 111.832 17.739 1.873 25.909 2.731 147.534
(1) Leite longa vida corrigido em 10% (1:10), (2) México não incluso 
Fonte: SAGPyA 

 
 
 
 

GRÁFICO 4. DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS DA SANCOR 
(1997) 
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Fonte: SanCor  



 
TABELA 4. CONSUMO PER CAPITA DE DERIVADOS LÁCTEOS NA 

ARGENTINA 
1988/1997 (kg/hab/ano) 

Produto 1988 1997 Variação (%) 
Leite Pasteurizado 29 29 0,0 % 
Leite Longa Vida 4 14 285 % 
Leite em Pó 2,7 3,9 48,5 % 
Queijo Duro 1,2 1,4 25,0 % 
Queij Médio 3,4 3,4 0,0 % 
Queijo Mole 4,2 6,3 50,4 % 
Manteiga 1,2 1,3 12,2 % 
Doce de leite 2,0 3,0 51,3 % 
Iogurte 4,2 5,9 42,8 % 
Sobremesas 0,4 0,6 31,3 % 

 Source: SAGPyA 
 
 
 

TABELA 5. MERCADO LÁCTEO NO MERCOSUL - MAIORES EMPRESAS (1996) 
 

Empresa 
 

País 
Recepção  

diária  
(mil litros) 

Número de 
Produtores 

(mil) 

Litros/prod/dia 

SanCor ARG 4.382 4,5 974 
Nestlé  BRA 3.923 39,2 100 
Mastellone (La Sereníssima)  ARG 3.063 1,8 1.702 
Parmalat BRA 2.927 35,8 82 
Sistema Paulista BRA 2.684 25,4 106 
Itambé BRA 1.945 20,2 96 
Conaprole URU 1.917 3,5 548 
Avipal (CCGL) BRA 1.836 44,0 42 
Nestlé ARG 1.343 1,2 1.119 
Milkaut  ARG 990 1,3 761 
Williner ARG 872 0,8 1.038 
Grupo Mansur (Leco, Vigor) BRA 827 8,4 98 
TOTAL 26.709 186 143 

sendo: BRA (6) 2.357 (média) 173 82 
 ARG-URU (6) 2.095 (média) 13 956 

Fonte: Infortambo, Leite Brasil e consulta às empresas 
Elaborado por Jank, Farina & Galan (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 6. COMPARAÇÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA EM PAÍSES SELECIONADOS (1996) 
 Brasil EUA Argentina Uruguai União 

Européia 
Austrália Nova  

Zelândia
Produção de Leite 

(milhões de lts/ano) 
19.020 70.300 8.760 1.300 120.500 9.400 11.000 

Número de vacas leiteiras 
(mil animais) 

18.000 9.300 2.400 401 21.600 1.900 3.300 

Produtividade do rebanho 
(lts/vaca do rebanho) 

1.056 7.559 3.650 2.879 5.579 4.947 3.333 

Número de produtores 
(mil) 

1.182 105 22 4,6 825 14 15 

Produção média 
(l/prod/dia) 

47 1.834 1.091 774 400 1.814 2.078 

Preço do leite ao produtor 
(US$/litro) 

0,21 0,30 0,21 0,18 0,39 0,20 0,16 

Faturamento mensal/prod 
 (US$/mês) 

305 16.738 6.968 4.179 4.747 11.033 10.115 

Fonte: Australian Dairy Corporation, New Zealand Dairy Board, USDA, FAO, SAGyP, Leite Brasil. 
Elaborado por Jank, Farina & Galan (1999) 

 
 
 

TABELA 7. TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA PRODUTIVA DO SETOR LÁCTEO 
NA REGIÃO DE SANTA FÉ 

  1979 1999 
Número de propriedades (unidades) 12.000 5.000 

Produção por propriedade (litros/dia) 350 1.200 

Número de vacas por propriedade 50 100 

Fonte : SanCor  
 



 
GRÁFICO 5. PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTO: VENDAS NO MERCADO 

ARGENTINO 
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Fonte: SanCor 

 
 
 

QUADRO 2. PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS NO MERCADO 
ARGENTINO 

- 46% da manteiga  
- 21% dos queijos  
- 27% do leite em pó 
- 18% do doce de leite 
- 24% do leite pasteurizado 
- 17% dos iogurtes e leites especiais 
- 54% do leite esterilizado UHT 
- 37% creme de leite 
- 56% soro de queijo em pó 

Fonte: SanCor 
 



QUADRO 3. POSIÇÃO DOS PRODUTOS DA SANCOR NO MERCADO ARGENTINO 
Leite Pausterizado 
1 º  Mastellone 
2 º  SanCor 
Leite UHT 
1 º  SanCor 
2 º  Mastellone 
Queijos 
1 º  SanCor 
Iogurtes e Requeijões 
1 º  Danone 
2 º  Nestlé 
3 º  SanCor 

Fonte: Sancor 
 

GRÁFICO 6. CAPACIDADE INSTALADA DA SANCOR POR PRODUTOS 
SELECIONADOS 

(milhões de litros de leite por dia) 
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Fonte: SANCOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELA 8. CUSTO MÉDIO DO FRETE DA FAZENDA ATÉ A INDÚSTRIA 

Período Custo Médio do 
Frete 

 (US$ Cents/litro)
93/94 4,52 
94/95 3,92 
95/96 3,48 
96/97 3,21 
97/98 3,43 
98/99 3,06 

Fonte: SanCor 
 
 
 



 
MAPA 1. ZONAS GEOGRÁFICAS NA CAPTAÇÃO DE LEITE 

 



 
MAPA 2. ESTRUTURA INDUSTRIAL DA SANCOR 

 
 

 

 



GRÁFICO 7. PADRÃO DE SANIDADE DA MATÉRIA PRIMA DA SANCOR 
(unidades formadoras de colônia) 
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Fonte: SanCor 

 
QUADRO 4A. REGIME DE RECEPÇÃO E PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA 

Primeira Etapa1 
Categoria Temperatura Concentração  Brucelose e Células 

  Bacteriana Tuberculose Somáticas 
"A" até 7 º C até 250.000 U.F.C. Etapas Oficiais Até 

600.000unidades  
"B" Entre 7 º C e 9 º C entre 250.000 U.F.C.  

  e 400.000 U.F.C.  
"C" Acima de 9 º C acima de 400.000 U.F.C.  

acima de 17 º C não se receberá a produção 
1 Vigente desde 01/07/99 
Fonte: SanCor 

 
QUADRO 4B. REGIME DE RECEPÇÃO E PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA 

(METAS ESTABELECIDAS) 
  Metas a Cumprir  

Categoria Temperatura Concentração  Brucelose e Células 
  Bacteriana Tuberculose Somáticas 

"A" Até 7 º C até 100.000 U.F.C. Etapas Oficiais até 400.000 
unidades 

"B" Até 7 º C entre  100.000 U.F.C.  
  e 350.000 U.F.C.  

"C" Acima de 7 º C acima de  350.000 
U.F.C. 

 

acima de 17 º C não se receberá a produção 
Fonte: SanCor 
 



 
Anexo 1 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em mil pesos)

1998 1997 Crescimento     Análise Vertical
1998/97 1998 1997

Ativo 563763 592271 -0,048 100,00% 100,00%
Circulante 191053 205209 -0,069 33,89% 34,65%

Disponível (Caixa e Bancos) 6072 8443 -0,281 1,08% 1,43%

Inversões Bancárias, Títulos a Receber, Ações 5502 7250 -0,241 0,98% 1,22%

Créditos por Vendas 97369 102841 -0,053 17,27% 17,36%

Outros Créditos 8217 7585 0,083 1,46% 1,28%

Estoque 70069 75070 -0,067 12,43% 12,67%

Encargos a Pagar 3824 4021 -0,049 0,68% 0,68%

Realizável a Longo Prazo 30248 25826 0,171 5,37% 4,36%
Créditos a devedores diversos 1561 0,28%

Empréstimos às Cooperativas 291 5464 -0,947 0,05% 0,92%

Estoque 395 296 0,334 0,07% 0,05%

Ações, Títulos a Receber e Cotas Societárias 28001 20066 0,395 4,97% 3,39%

Permanente 342463 361235 -0,052 60,75% 60,99%
Bens de Uso 329717 347628 -0,052 58,49% 58,69%

Bens Imateriais 492 563 -0,127 0,09% 0,10%

Encargos a Pagar 3625 3701 -0,021 0,64% 0,62%

Outros Ativos 8629 9342 -0,076 1,53% 1,58%

Passivo 563764 592271 -0,048 100,00% 100,00%
Circulante 129800 167966 -0,227 23,02% 28,36%

Dívidas Comerciais 51380 62131 -0,173 9,11% 10,49%

Dívidas Financeiras 49893 71152 -0,299 8,85% 12,01%

Outras Dívidas 28526 34683 -0,177 5,06% 5,86%

Exigível a Longo Prazo 136725 135626 0,008 24,25% 22,90%
Dívidas Comerciais 5307 6421 -0,173 0,94% 1,08%

Dívidas Financeiras 120656 120482 0,001 21,40% 20,34%

Outras Dívidas e Previsões 10762 8724 0,234 1,91% 1,47%

Patrimônio Líquido 297239 288680 0,030 52,72% 48,74%
Capital Societário das Cooperativas 140844 129879 0,084 24,98% 21,93%

Reservas e Fundos 145237 162012 -0,104 25,76% 27,35%

Resultado do Exercício 11158 -3211 -4,475 1,98% -0,54%



 
 

  Anexo 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS (em pesos)
1998 1997

Vendas Brutas 742121020 1471362604

( - ) Deduções:
      Juros Implícitos nas Vendas  ( 6467561 )
      Bonificações e Impostos ( 17452597 )

Vendas Líquidas 718200862 720122286

( - ) Custo de Vendas  ( 563288643 )  ( 582200979 )

Lucro Bruto 154912219 137921307

( - ) Despesas Operacionais:
      De Comercialização ( 109166056 ) ( 103501670 )
      Administrativas ( 19260227 ) ( 20497208 )
      Financeiras ( 16833017 ) ( 17212619 )
      Outras ( 380846 ) ( 1234607 )

Lucro Operacional 9272073 ( 4524797 )

Receitas Não Operacionais 1886255 1314115

Resultado do Exercício ( Lucro Líquido ) 11158328 ( 3210682 )



FIGURA 1. PROPAGANDA DA SANCOR VEICULADA NAS MAIS IMPORTANTES 
REVISTAS BRASILEIRAS 

 
 
 



FIGURA 2. MATÉRIA PUBLICADA NO JORNAL “GAZETA MERCANTIL” (julho de 
1999) 





ANEXO 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SANCOR 

Departamento de Assistência à Cooperativas

Área de Auditoria Interna

Departamento de  Relações e Comunicações Departamento Jurídico e Tributário

Departamento de Finanças Departamento de Recursos Humanos

Departamento
Comércio Exterior

Departamento
 Negócios

Área Internacional

Departamento
Processos

Departamento
Desenvolvimento
e Engenharia

Departamento
Gestão da Produção

Departamento
Produção
Primária

Área de Produção

Departamento
Marketing

Departamento Vendas
 Zona Norte

Departamento Vendas
à Supermercados

Departamento Vendas
Zona Sul

Departamento Vendas
Grande Buenos Aires

Departamento
Estratágia e Apoio
à Gestão Comercial

Área de Comercialização

Departamento
Administração

Departamento
Logíst ica e
Abastecimento

Departamento
S istemas

Área de Administração

Gerência e Sub-Gerência Geral

Conselho de Adm inistração

 


