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1.  DESAFIOS ATUAIS DO COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO (MJ) 
 
 O cooperativismo agropecuário e, em especial, as cooperativas de produtores de leite, 
encontram-se num momento crucial para a definição da sua sobrevivência como empresa. O 
sistema agroindustrial do leite no Brasil vive um momento de grandes mudanças, tanto na sua 
estrutura de produção, quanto no consumo da população brasileira. A desregulamentação do 
mercado de lácteos, a abertura do mercado brasileiro às importações destes produtos, a entrada 
no Mercosul, a estabilização econômica proporcionada pelo Plano Real e o acirramento da 
competição no setor industrial são os fatores causadores destas alterações e estabelecem desafios 
às grandes cooperativas centrais, que atuam em mercados nacionais, e também às pequenas 
cooperativas singulares, que atuam regionalmente mas também sofrem com esta nova realidade. 
  

É chegado o momento de serem avaliados os valores doutrinários do cooperativismo 
diante desta nova realidade. As cooperativas não podem arcar com os custos de sustentarem 
pequenos e ineficientes produtores enquanto seus grandes associados estabelecem contratos 
vantajosos com empresas privadas. A remuneração pelo produto do cooperado, bem como o 
poder de decisão dentro da empresa cooperativa, devem ser repensados no sentido de se 
estimular a participação dos grandes produtores, sem que se prejudique ou exclua o pequeno 
produtor. Alguma estratégia deve estimular o pequeno a crescer, aumentando seu volume de 
leite produzido e a qualidade de seu produto. Este é o desafio que se apresenta às grandes e 
pequenas cooperativas de produtores de leite. Este é o desafio da Itambé. 
 
 
2.  BREVE CARACTERIZAÇÃO DA COOPERATIVA ITAMBÉ (MJ e VG) 
 
Descrever a evolução e situação atual da central e suas singulares 
• Importância econômico-social: volume processado de leite, número de plantas, faturamento, 

localização, segmentos de mercado, share nas vendas, caracterização das singulares e seus 
cooperados, marcas (central e singulares), prêmios, etc... 

• Evolução do crescimento (quadro sintético) 
• Escopo geográfico 
• Estratégia geral e posicionamento / avanço das multinacionais 
 Concorrência nas vendas 
 Concorrência na captação 



• Parcerias e alianças estratégicas 
• Acesso a financiamentos 
 
 
3.  O SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE NO BRASIL (VG) 
 
Produção 
 
 A produção de leite no Brasil vem crescendo desde a desregulamentação e liberação dos 
preços aos produtores, por volta de 1990. Hoje o país produz cerca de 18,5 bilhões de litros de 
leite, sendo o terceiro maior produtor do mundo, atrás da Índia e da Rússia.  A produção 
brasileira é hoje cerca de 25% maior do que aquela verificada no início da década; cerca de 50% 
desta produção ainda é comercializada através do mercado informal, sem nenhum tipo de 
inspeção sanitária. 
 
 As principais bacias produtoras localizam-se nas regiões sudeste e sul do país. Por outro 
lado, um fato marcante na pecuária leiteira do Brasil é a migração da produção para a região 
centro oeste, com crescimento da importância de estados como Goiás e Mato Grosso do Sul 
(veja tabela 1).  
 
 
Tabela 1. Principais estados produtores de leite no Brasil - 1994 

Estado % da produção brasileira 
Minas Gerais 29 
São Paulo 12,7 
Rio Grande do Sul 10,3 
Paraná 9,02 
Goiás 8,93 
Santa Catarina 4,94 
Total 74,89 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa  
Pecuária Municipal, 1994  
 
 

Esta tendência foi inicialmente devida a existência de uma produção residual de leite, a 
partir de rebanhos de corte, a preços muito baixos; este leite auxiliou no incremento da produção 
daqueles estados, atraindo laticínios e constituindo novas bacias produtoras. Acredita-se que 
estas bacias consolidaram-se graças ao baixo custo de produção da região e da possibilidade de 
escoamento desta produção nos principais mercados brasileiros, como o a região sudeste, 
através de produtos como o queijo tipo mussarela e o leite longa vida. Este fato é provado pelo 
grande número de postos de resfriamento e indústrias processadoras encontrados na região (veja 
a tabela 2). 

 
 
 



Tabela 2. Brasil - Estados com maior número de estabelecimentos beneficiadores ou 
industrializadores de leite 

Estado MG SP GO PR RS RJ BA 
Postos de 
resfriamento 

239 107 111 47 61 28 30 

Usinas de 
beneficiamento 

80 71 23 25 27 41 08 

Fábricas de 
laticínios 

302 109 57 60 09 21 08 

Fonte: Ministério da Agricultura, Secretaria Nacional de Produção Animal 
 
 
 Graças às novas condições de mercado dos produtos industrializados brasileiros, 
pressionados pela concorrência do Mercosul e de produtos externos ao bloco, passou a existir 
uma pressão por redução interna para redução de custos em toda a cadeia, o que vem 
acarretando mudanças na estrutura de produção primária em todo o país. Assim, sistemas de 
pagamento que privilegiam o volume diário e a qualidade do leite produzido são crescentes nas 
principais bacias produtoras; ao mesmo tempo, as indústrias tendem a reduzir sua linha de coleta 
de matéria-prima, trabalhando com um pequeno número de produtores com um elevada 
produção diária. Desta forma, num futuro a médio prazo, pode-se dizer que a produção primária 
estará associada a escala de produção e qualidade do produto final; de qualquer forma, ainda 
deve persistir por algum tempo a exploração extrativista da atividade, principalmente nas 
regiões de fronteira de produção, assim como o aproveitamento do leite residual dos rebanhos de 
corte. 
 
 
Consumo e Distribuição 
 
 
 A partir do Plano Real, com a estabilidade econômica e a relativa recuperação da 
capacidade de compra do consumidor brasileiro, o consumo de leite e derivados cresceu 
vertiginosamente; entre 1994 e 1995, o consumo per capita cresceu mais do que 20%, atingindo 
a marca dos 136,08 litros/habitante naquele ano. Segundo pesquisas, este número foi de 
aproximadamente 140 litros/habitante em 1996 e deve crescer ainda mais até o final do século.  
Este aumento no consumo refletiu-se em praticamente todos os produtos consumidos pelo 
brasileiro, mas deve-se destacar o crescimento do leite longa vida, aumentando enormemente a 
concorrêcia do mercado de leite fluido, tendo seu consumo aumentado mais do que 5 vezes 
desde 1990 (veja tabela 3.) 
 
Tabela 3. Mercado Formal de Leite e Derivados no Brasil 
(em equivalente milhões de litros de leite fluido) 
Produto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Leite 
pasteurizado 
A+B 

375 478 395 481 443 515 

Leite 
pasteurizado 

2.881 2.905 3.625 2.293 2.275 2.872 



C 
Longa Vida 174 178 317 407 720 913 
Leite em pó 1.589 1.651 1.788 1.550 1.607 nd 
Queijos 2.220 2.220 1.890 2.310 2.900 3.480 
Fonte: DECEX/MAARA/ABPLB/SUNAB/ABLV/ABIQ 
 
 
 Este crescimento do leite longa vida, com características de facilidade de transporte e 
possibilidade de longo tempo de armazenamento, trouxe algumas alterações no padrão de 
distribuição do leite fluido (veja a tabela 4). 
 
 
Tabela 4. Participação percentual dos locais de compra na distribuição de leite e derivados na 
região metropolitana de São Paulo 

 Armazém Padarias Feira Mercado Supermercado Ambulante 
Total do 
consumo 

6,6 49,7 1,3 1,3 36,6 4,1 

Leite Fluido 5,3 78,7 0 0 10,3 4,9 
Leite em pó 5,2 5,2 0 5,2 84,2 0 
Queijo 
prato 

6,0 20,0 6,0 2,0 64,0 2,0 

Outros 8,6 13,9 2,7 2,4 68,3 3,1 
Fonte: Pesquisa de Orçamento Familiar - POF/IBGE - 1987/1988 
 
 
 Considerando-se o crescimento da fatia do longa vida entre os leites fluidos, é razoável 
afirmar-se que a participação dos mercados  e supermercados na distribuição deste segmento é 
hoje maior do que os 10,3 % verificados em 1988. Assim, pode-se verificar também alteração 
nos hábitos de compra do consumidor brasileiro, notadamente aquele residente em grandes 
cidades; boa parte do leite fluido é hoje comprado em supermercados, sob a forma de leite longa 
vida, e armazenado nas residências, para um período de consumo de 15 dias ou mês. 
 
 Tendo sido observado o lado do consumo de produtos lácteos, é importante verificar que 
consumo e produção de leite não caminharam juntos no Brasil nos últimos 6 anos. O aumento da 
produção existiu mas não foi suficiente para suprir o violento aumento na demanda de lácteos 
(cerca de 45% de aumento na quantidade consumida per capita do final da década de 80 até 
hoje). Desta forma, como pode-se observar na tabela 5, houve também aumento nas importações 
brasileiras. 
 
Tabela 5. Brasil - Produção, Importação e Consumo de Leite 
Ano  Produção 

(bilhões de 
litros) 

Variação 
(%) 

Importação 
(bilhões de 

litros) 

Consumo per 
capita 

(litros/hab/ano) 

Variação  
(%) 

1990 14,5 - 0,91 106,34 - 
1991 15,1 4,11 1,30 111,45 4,81 
1992 15,8 4,68 0,28 107,53 -3,52 
1993 15,6 -1,22 0,63 107,03 -0,46 
1994 16,1 3,20 1,25 112,80 5,39 
1995 18,1 11,90 3,20 136,08 20,64 
 Fonte: IBGE, MAARA, MF, CNA 



 
 
 Entre os países que exportam leite e derivados para o Brasil destacam-se a Argentina e 
Uruguai, parceiros do Mercosul, e a Comunidade Econômica Européia. Por uma questão de 
diferenças entre alíquotas de importação de leite em pó dentro do Mercosul, produto europeu 
estaria entrando pelo Uruguai e pela Argentina, aproveitando-se de uma alíquota mais baixa, e 
sendo repassado ao mercado brasileiro. 
 
Indústria 
 
 O setor industrial de laticínios vem passando, nos últimos anos, por um forte processo de 
concentração, centrando suas atividades em 3 ou 4 grandes empresas,  dentre elas multinacionais 
e cooperativas de produtores (veja a tabela 6). 
  
Tabela 6. Brasil - Principais empresas atuantes nos mercados de produtos lácteos   

Produto Principais empresas Participação (%) 
Leite Longa Vida Parmalat 

CCGL 
Coop. Central de Lat. do Est. São Paulo 

29,7 
13,2 
6,7 

Leite em Pó Nestlé 
Coop. Central de Prod. De Minas Gerais 
Fleschmann Royal 

53,3 
14,6 
8,0 

Iogurte LPC Danone 
Nestlé 
Coop. Central de Lat. do Est. São Paulo 

27,9 
19,7 
11,4 

Requeijão LPC Danone 
Nestlé 
Coop. Central de Lat. do Est. São Paulo 

20,7 
15,2 
11,0 

  Fonte: Nielsen  
 

Desta forma, percebe-se a crescente participação das multionacinais, em detrimento das 
empresas nacionais e, principalmente, das cooperativas de produtores. Estas, principalmente as 
grandes centrais de cooperativas, como Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São 
Paulo (Paulista) e Coop. Central de Produtores Ruaris de Minas Gerais (Itambé), encontram-se 
em momento crítico, uma vez que sua condição de cooperativa limita a capacidade de 
competição nos mercados finais, graças a estrutura de decisão e outros aspectos peculiares 
destas empresas.  
 
 
Aspectos de destaque 
 
 Alguns aspectos podem ser destacados no ambiente brasileiro de mercados lácteos: 
 
• Tendência de migração da produção para a região centro oeste 
 
• Aumento da escala mínima ao nível de produção agropecuária, com crescente preocupação 

com o volume produzido e a qualidade do produto final, que começam a ser premiados por 
bonificações em preço. 



 
• O crescimento no consumo veio acompanhado pelo aumento da participação do leite longa 

vida no mercado de leite fluido, o que alterou o padrão de distribuição final deste segmento. 
  
• Aumento do consumo global de leite graças a estabilização econômica e aumento da renda 

real. Este incremento em consumo não foi devidamente acompanhado pela produção, que 
cresceu de forma não suficiente para atender a demanda crescente. Desta forma, cresceram 
também as importações, principalmente provenientes de Uruguai, Argentina e Comunidade 
Econômica Européia. 

 
• Concentração no setor industrial, com crescimento de multinacionais como Parmalat e 

Nestlé. 
 
• Desalinho tarifário dentro do Mercosul que está permitindo a “triangulação” de produtos 

europeus subsidiados, que estão entrando através da Argentina e do Uruguai. 
 
 
4.  DESAFIOS DA ITAMBÉ (sugestões) 
 
• Relações cooperado/singular/central 
• Agilidade de mercado, acesso a financiamentos e capital de risco. Polêmica das S/A’s 
• Outros: 
 Alianças estratégicas, terceirizações e parcerias 
 Profissionalização das cooperativas (centrais/singulares) 
 Tomada de decisão e critérios de votação em assembléia 
 Processo de adição de valor (indústria/distribuição/varejo) 
 Gerenciamento da sucessão 
 
 
 
5. Conclusões e questões para debate 
 
 
6.  Notas técnicas para fins educacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 



Quadro 1. Mercado lácteo brasileiro: maiores empresas 
 
 Recepção de leite  

(milhões de litros) 
 

Faturamento 
(US$ milhões) 

 

Produtores 
 (em mil unidades) 

Litros 
por 

produtor 

Faturam
ento por 
produtor

 1993 1994 1993 1994 1994   
Nestlé 1.150 1.170 1.873 2.100 41,5   
Leite Paulista 966 995 515 750 25,2   
Parmalat 649 810 480 510 43,1   
Itambé 559 565 370 440 22,0   
CCGL 471 498 300 350 52,1   
Grupo Mansur 413 410 190 228 9,4   
Subtotal 4.209 4.448 3.728 4.378 193,3   
Outras 5.876 6.058      
Total 10.084 10.506      
Fonte: ABPLB 
 
 
Quadro 2. Principais empresas do mercado brasileiro de lácteos: abrangência geográfica na 
compra de matéria-prima e na venda de produtos finais. 
 Abrangência de 

atuação na 
captação de leite 

 

Abrangência de 
atuação nos 
mercados de 

produtos finais 

Principais produtos 
finais 

Nestlé Nacional Nacional  
Leite Paulista Regional (estados 

de Minas Gerais, 
São Paulo e Goiás) 

Regional (estados 
de Minas Gerais, 

São Paulo e Goiás) 

 

Parmalat Nacional Nacional  
Itambé Regional (estados 

de Minas Gerais e 
Goiás) 

Regional (estados 
de Minas Gerais, 

São Paulo e Goiás) 

 

CCGL Regional (estados 
do Rio Grande do 

Sul e Santa 
Catarina) 

Regional (estados 
do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina 
e Sudeste) 

 

Grupo Mansur Regional (estados 
de São Paulo e 
Minas Gerais) 

Regional (estados 
de São Paulo e 
Minas Gerais) 

 

Fonte: ABPLB 
 
 
Quadro 3. Itambé: estratificação dos cooperados por volume de produção 
Produção 1985 1995   



 (em litros)   
 Nº de 

cooperados 
Produção Nº de 

cooperados 
Produção % em 

1985 
% em 
1995 

0 a 50       
50 a 500      
> 500      
Fonte: Itambé 
 
 
 
Quadro 4. Preços do leite C ao produtor nos estados de Minas Gerais e Goiás 
 
 
 
 
Quadro 5. Estratos de produção no estado de Minas Gerais e avaliação do sistema de pagamento 
do leite 
Especificação Estratos de produção - litros por dia 

 
 até 50 51 a 250 mais que 250 

Concordam com o 
pagamento de cota e 

excesso 

 
19 % 

 
30 % 

 
49 % 

Concordam com o 
pagamento por 

quantidade de leite 

 
31 % 

 
42 % 

 
64 % 

Concordam com o 
pagamento por 

qualidade do leite 

 
67 % 

 
79 % 

 
87 % 

Fonte: Pesquisa SEBRAE/FAEMG, 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 7. Participação das principais empresas no mercado de iogurte  
Marcas Empresa Volume anual (em 

1000 kg) 
Participação (%) 

Danone LPC Danone 67.579  
Nestlé Nestlé 47.682  



Paulista Cooperativa Central 
de Laticínios do 
Estado de São Paulo 

27.642  

Parmalat Parmalat 24.232  
Batavo Cooperativa  18.749  
Itambé Cooperativa Central 

de Produtores 
Rurais do estado de 
Minas Gerais 

15.682  

Outras - 40.665  
Total  242.231  
 
 


