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RESUMO 

Este artigo busca analisar o circuito espacial produtivo do leite no Brasil e as empresas multilocalizadas 

atuantes neste, visando caracterizar como elas agem e como interferem na dinâmica espacial do Brasil, 

através do processo de inclusão e exclusão de fornecedores de matérias-primas, decisivos na 

reorganização do espaço Geográfico. Após levantamento bibliográfico e análise de dados relacionados ao 

tema em estudo, a atual conjuntura da produção leiteira no Brasil é o ponto de partida para compreender 

como as empresas multilocalizadas atuantes no setor de laticínios atuam e se organizam no território 

brasileiro para uma melhor gestão de seus negócios. 

Palavras-chave: Circuito espacial produtivo, leite, empresas multilocalizadas. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Este artigo busca analisar, através de um levantamento e análise de bibliografias e de dados, qual o atual 

parâmetro da produção leiteira no Brasil e quais empresas multilocalizadas estão inseridas no circuito 

espacial produtivo do leite no País. Estas empresas modificam o espaço corporativo da produção leiteira 

de acordo com seus interesses e demandas. 

 

Após a Segunda guerra mundial, os países ocidentais adotaram um modo de desenvolvimento que 

propiciou um ambiente econômico favorável à industrialização e ao 'progresso' social, encontrando seu 

eixo no arranjo entre um novo paradigma técnico-industrial (produção em escala), um novo regime de 

acumulação (intensiva) e nas instituições e políticas econômicas do Estado Bem Estar Keynesiano 

(KAHIL, 1997). No Brasil, tal Estado de Bem Estar Social não se deu efetivamente, mas em contrapartida, 
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a produção em escala e a acumulação intensiva foram praticadas até a década de 1970. Este período é 

marcado pela transnacionalização de grandes empresas. 

 

Com apoio estatal, ocorre uma ampliação nos sistemas técnicos de transportes e telecomunicações no 

Brasil a partir da década de 1980, que trazem consigo possibilidades de controle à distância. De um lado, 

postos de recepção, processamento e de distribuição permanecem instalados próximos às fontes 

produtoras de matéria-prima e grandes centros consumidores, de outro, as unidades de produção podem, 

então, situar-se em locais mais distantes, levando assim a fragmentação do processo produtivo (TOLEDO; 

KAHIL, 2004, p.6). 

 

Estes sistemas técnicos, no entanto, são utilizados apenas por alguns agentes em função de seus 

objetivos particulares; tais técnicas são apropriadas por alguns Estados e Empresas aprofundando assim 

os processos de criação de desigualdades (SANTOS, 2000). A escala de atuação das empresas torna-se 

todo o mundo (SANCHÉZ, 1991). Com esta nova política territorial (SANTOS, 2000), as maiores empresas 

passam a ser não apenas multinacionais, mas empresas globais, os investimentos passam a ser 

espacialmente seletivos (CHESNAIS, 1996) e as diversas corporações regulam suas necessidades 

produtivas segundo regras que elas mesmas estabelecem, e que vigoram tanto no interior da firma como 

em suas relações verticais e horizontais (SANTOS & SILVEIRA, 2001).  

 

A dinâmica desses espaços da globalização (SANTOS, 1996) supõe uma adaptação permanente das 

normas e formas. As formas geográficas, isto é, os objetos técnicos requeridos para otimizar uma 

produção, somente autorizam essa otimização ao preço do estabelecimento e da instalação de normas 

jurídicas, financeiras e técnicas, adaptado às necessidades do mercado. Essas normas são criadas em 

diferentes níveis geográficos e políticos, mas, em vista da competitividade mundial, as normas globais, 

induzidas por organismos supranacionais e pelo mercado, tendem a configurar as demais. E as normas do 

mercado tendem a configurar as normas públicas (SANTOS, 2000).  

 

Cada empresa, cada atividade, necessita de pontos e áreas que constituem a base territorial de sua 

existência, como dados da produção e da circulação e do consumo: a respectiva divisão do trabalho terá 

essa manifestação geográfica. Visto assim, o território aparecerá como uma espécie de rendilhado 

formado pelas respectivas topologias (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 290). 



Segundo Silva (1998), forças locais e não locais se associam e estabelecem, numa mesma região, um 

padrão espacial único de atuação e, daí vem a necessidade de se estudar particularmente a área onde 

esses agentes atuam. Individualizar os estudos das unidades espaciais que compõem a estrutura de uma 

empresa multilocalizada é fundamental para se entender a gestão do território na atualidade. 

 

Segundo Corrêa (1996) as corporações com múltiplas localizações desempenham atualmente o papel 

mais importante na reorganização do espaço, “atuando em amplos e diferenciados territórios por ela 

controlados, deste modo garantindo eficientemente a acumulação capitalista e as condições de 

reprodução da sua produção”. 

 

A existência de uma empresa sobre dado território acaba por ser algo que, ao mesmo tempo, é resultado e 

causa de uma disputa por posições hierárquicas, cabendo às empresas mais poderosas a preferência 

pelos lugares mais rentáveis, enquanto as demais devem ser relegadas a posições menos produtivas. 

 

Com a globalização e as exigências feitas pelo mercado global, algumas áreas do país acabam por 

consagrar atividades mais competitivas, ligadas ou não à exportação, seja na agropecuária, na indústria 

ou ainda nas atividades suporte, indispensáveis ao circuito total da produção. 

 

De acordo com Frederico e Castillo, (2002): 

 

os Circuitos Espaciais Produtivos pressupõe a circulação de matéria (fluxos materiais) 
no encadeamento das instancias geograficamente separadas da produção, distribuição, 
troca e consumo, de um determinado produto num movimento permanente; os Círculos 
de Cooperação no espaço, por sua vez, tratam da comunicação consubstanciada na 
transferência de capitais, ordens e informação (fluxos imateriais), garantindo os níveis 
de organização necessários para articular lugares e agentes dispersos 
geograficamente, isto é, unificando, através de comandos centralizados, as diversas 
etapas, espacialmente segmentadas da produção. 

 

A atividade agropecuária moderna, sob o comando técnico-científico de grandes empresas, põe à 

disposição das diferentes atividades produtivas, as condições encontradas em cada lugar, para desta 

maneira, otimizar seus lucros. 



Para Santos & Silveira (2001, p.105) “[...] Cada ponto do território modernizado é chamado a oferecer 

aptidões especificas a produção. É uma nova divisão territorial, fundada na ocupação das áreas ate então 

periféricas e na remodelação de regiões já ocupadas”. 

 

Segundo Campos (1997, p.40-41), 

 

Do setor agroindustrial, o segmento laticínios é o que concentra o maior número de 
empresas de grande porte e maior participação de capital estrangeiro. Em 
consequência, a concorrência existente no setor passa a exigir das empresas regionais 
investimentos maciços em atualização tecnológica, além de sistemas gerenciais e 
comerciais organizados. [...] Está havendo um intenso processo de concentração, com 
as pequenas empresas sendo absorvidas pelas maiores, e seus estabelecimentos 
transformados em postos de recepção ou usinas de pré-beneficiamento, onde o leite é 
resfriado. [...] A maior parte das empresas privadas é composta de pequenas unidades 
fabris, de caráter artesanal, mas há uma forte concentração da coleta do leite e, em 
consequência, da sua industrialização. [...] Muitas vezes as multinacionais compram, 
além das unidades fabris, também as marcas, além de manterem os nomes das 
empresas, o que dificulta o mapeamento do setor. 
 

 

Neste artigo, apresentamos um breve estudo sobre a atuação das empresas multilocalizadas no circuito 

espacial produtivo do leite no Brasil, com o intuito de compreendermos como a nova ordem mundial do 

capitalismo impõe mudanças aos sistemas produtivos, de circulação e distribuição, impondo, 

complementarmente, transformações nos lugares onde se instalam, além de analisarmos como a 

produção leiteira no Brasil se apresenta após essas transformações. 

 

2. OBJETIVO  

 

Este artigo procura caracterizar a produção de leite no Brasil e analisar as empresas multilocalizadas e 

sua forma de atuação no circuito espacial produtivo do leite. Ao decorrer do artigo analisaremos mais 

atentamente os critérios de seleção e exclusão dos fornecedores de matérias primas, decisivos na 

reorganização do espaço geográfico. 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico e análise de dados relacionados ao tema em 

estudo, as empresas atuantes no setor de laticínios foram o ponto de partida para o entendimento das 

formas atuais de organização e gestão das empresas multilocalizadas. Além disso, através dos Censos 

agropecuários realizados pelo IBGE no ultimo decênio, foram feitas analises a cerca da produção leiteira 

do Brasil e como esta se modificou ao longo dos anos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1- O circuito espacial produtivo do leite no Brasil 

 

A produção de Leite no Brasil atualmente tem como principais locais de produção as regiões Sudeste e 

Sul respectivamente.  Juntas essas regiões correspondem a aproximadamente 70% da produção total do 

país, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: 

 

     Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 



Ao analisarmos separadamente os estados brasileiros, observamos que o estado de Minas Gerais foi o 

maior produtor de leite do Brasil no ano de 2010, seguido pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 

Goiás respectivamente. A produção leiteira de Minas Gerais corresponde a aproximadamente 77% da 

produção total da região sudeste e cerca de 27% da produção total do país (Tabela 2). 

 

Tabela 2: 

 

 

 Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

O gráfico 1  apresenta a produção no 1o  trimestre de 2012, mostrando que do ano de 2010 até o 

presente momento a produção leiteira nos estados brasileiros não sofreu grandes alterações.  



GRAFICO 1

 

 

Segundo Gomes (1999, p.2), 

 

A apuração precisa do número de produtores comerciais de leite, no Brasil, é uma 
tarefa, senão impossível, pelo menos muito difícil. Isto porque a atividade não é bem 
definida, fazendo parte, desse mesmo conjunto, desde produtores de até 30 mil litros de 
leite por dia, até os de 1 a 2 litros, apenas para alimentação de sua família. Além disto, 
estão incluídos, nas estatísticas oficiais, os produtores tipicamente de gado de corte que 
também ordenham algumas vacas. 

 

A tabela 3 mostra o número de estabelecimentos, quantidade de vacas ordenhadas e quantidade de leite 

produzido no ano de 2006 no Brasil. Lembrando que estes números são somente de estabelecimentos 

registrados e inspecionados, sendo que a produção informal de pequenos produtores pode chegar a um 

número muito mais expressivo. De acordo com Gomes (1999): “A expulsão do pequeno produtor do 

mercado formal, em decorrência da granelização, tem empurrado esse segmento para o mercado 

informal”. 

 



Tabela 3: 

 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2006. 

 

Analisando-se a tabela 3, podemos observar que o número de pequenos produtores em 2006 que 

possuíam de 1 a 10 cabeças de gado, apesar de ser um número significante de aproximadamente 400.000 

estabelecimentos, a produção total destes produtores não chegava nem a metade da produção de médios 

produtores com cabeças de gado entre 10 a 19 que correspondiam a um numero de apenas 313.542 

estabelecimentos. Gomes (1999) afirma que “Não é correto afirmar que a produção de leite seja típica de 

pequeno produtor (pode ser de proprietários de pequenas áreas), porque, embora ele seja maioria, sua 

participação na produção total é reduzida e vem diminuindo, significativamente, nos últimos anos”. 

 

Os padrões de coleta de leite cru no Brasil são estabelecidos pela Instrução Normativa nº 51 (IN-51/2002), 

que entrou em vigor em 18 de setembro de 2002, e tem como finalidade equiparar os padrões físico-

químicos e microbiológicos do leite brasileiro aos internacionais. A Instrução Normativa no 51 prevê que a 

coleta do leite cru deve ser feita a granel com refrigeração, ou seja, o processo de granelização, 



 

consiste em recolher o produto em caminhões com tanques isotérmicos construídos 
internamente de aço inoxidável, através de mangote flexível e bomba sanitária, 
acionada pela energia elétrica da propriedade rural, pelo sistema de transmissão ou 
caixa de câmbio do próprio caminhão, diretamente do tanque de refrigeração por 
expansão direta ou dos latões contidos nos refrigeradores de imersão.[...] Admite-se o 
uso coletivo de tanques de refrigeração a granel ("tanques comunitários"), por 
produtores de leite, desde que baseados no princípio de operação por expansão direta. 
A localização do equipamento deve ser estratégica, facilitando a entrega do leite de 
cada ordenha no local onde o mesmo estiver instalado (Instrução Normativa no 51,p.8-
9). 

 

A seleção dos produtores pelas empresas de lácteos também segue os padrões estabelecidos pela 

Instrução Normativa no 51, onde os mesmos devem seguir estes padrões de qualidade e estas formas de 

armazenagem e coleta. Em 1 de Janeiro de 2012 entrou em vigor a Instrução Normativa no 62, que altera 

algumas das exigências da instrução Normativa no 51, no que se refere às granjas de produção. Os 

produtores que não se adéquam a essas normas são obrigados a deixar a produção leiteira de lado por 

não conseguirem compradores para seu produto. 

 

4.2- As indústrias de lácteos no Brasil 

 

A tabela 4 apresenta o ranking brasileiro de empresas de laticínios no ano de 2011, segundo a captação 

anual de leite que estas empresas obtiveram. A empresa Brasil Foods dona das marcas Batavo, Elegê e 

Cotochés não participou da pesquisa, mas segundo estimativas da Leite Brasil (revista especializada no 

segmento de lácteos), estaria próxima a segunda ou terceira posição do ranking (Milkpoint, 20122). 
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TABELA 4:  

 

Fonte: www.milkpoint.com.br 

 

As maiores empresas de captação de leite no Brasil no ano de 2011 foram: A DPA (joint venture entre 

Nestlé e Fonterra na captação) com 2,125 bilhões de litros. A DPA (Dairy Partners Americas – “Parceiros 

em Laticínios nas Américas”) é uma associação de duas grandes empresas mundiais no setor de lácteos, 

a Fonterra, que se trata de uma grande cooperativa exportadora de lácteos da Nova Zelândia e a Nestlé, 

maior empresa mundial em alimentos e bebidas. A DPA foi fundada em 2003 e é a maior indústria de 

lácteos da América Latina. 

 

A LBR Lácteos Brasil SA. é a segunda colocada do ranking, com 1,682 bilhão de litros de leite captados. A 

LBR é uma empresa criada a partir da junção das empresas LeitBom e Bom Gosto no final do ano de 

2010. Esta empresa é composta pelas marcas: Parmalat, Leitbom, Bom Gosto, Poços de caldas, Boa 

nata, Líder, Cedrense, DaMatta, Ibituruna, São Gabriel, Lady, Corlac, Coroada, Gloria e Sarita.  

 

A cooperativa mineira Itambé encontra-se ocupando a terceira posição com 1,1 bilhão de litros de leite 

captados. A Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR), mais conhecida como Itambé, é uma 



cooperativa brasileira do estado de Minas Gerais, que possui centros de distribuição nas regiões sudeste, 

nordeste e centro-oeste, alem de possuir postos de vendas em todas as regiões brasileiras. 

As empresas que lideram o ranking são empresas multilocalizadas que confortam o espaço geográfico da 

maneira que mais lhes convém.  Estas empresas possuem unidades que abrangem todo território 

brasileiro e possuem centros de gestões na capital nacional (São Paulo) com exceção da cooperativa 

Itambé que possui seu centro de gestão na capital mineira (Belo Horizonte).  

 

Para melhor exercerem o controle e organização do processo produtivo do leite nas áreas em que atuam, 

as empresas multilocalizadas acompanham todo ciclo de produção, que vai da captação da matéria-prima 

à industrialização e distribuição dos produtos. As empresas realizam uma série de testes, observações e 

análises físico-químicas e microbiológicas para assegurar a qualidade da matéria-prima, bem como 

promovem parcerias com os produtores para fornecer o treinamento necessário para melhor obtenção do 

produto, além de fornecer aos produtores parceiros acesso às últimas tecnologias disponíveis no mercado.  

 

Na fazenda a adoção de sistema de coleta a granel permite melhor conservação do leite. Das fazendas 

pertencentes às empresas, o leite flui para pequenos e médios centros urbanos para usinas de 

pasteurização, também controladas pelas empresas. Nas fábricas, da recepção da matéria-prima à 

industrialização, da armazenagem à distribuição, todas as etapas são permanentemente acompanhadas, 

garantindo um padrão de qualidade dos produtos fabricados por estas empresas de grande porte. Todo o 

sistema produtivo é realizado em circuito fechado, sem contato manual e totalmente asséptico. 

 

Na distribuição, o sistema de controle permite localizar os produtos, mesmo após sua distribuição no 

mercado. Com isso, é possível identificar eventuais problemas e assegurar ao consumidor final a 

qualidade dos produtos.  As estruturas de distribuição dos produtos se dão em centros de distribuição 

próprios, localizados nas principais regiões e mercados consumidores do Brasil. Além de manterem uma 

estrutura terceirizada, que atende a milhares de pontos de venda no território brasileiro. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise do que foi exposto nos revela que as maiores empresas de lácteos do Brasil atualmente são 

empresas multilocalizadas capazes de controlar o processo produtivo à distância e exercerem papel 



fundamental na organização e reorganização do espaço regional. Estas empresas conformam um espaço 

corporativo de acordo com seus interesses e demandas. 

As inovações tecnológicas dos sistemas de informação permitem a estas empresas exercer um controle 

remoto das suas unidades de produção, mantendo o centro de gestão nas metrópoles. Assim as indústrias 

de lácteos do Brasil são capazes de redefinir o território a partir de estratégias de ações e reorganização 

dos sistemas técnico-produtivos, segundo a nova ordem mundial do capitalismo. 

 

Ao selecionar os fornecedores de leite segundo critérios de inclusão/exclusão, de acordo com os sistemas 

técnicos implantados nas Unidades Produtivas de captação de leite, as empresas acabam por reorganizar 

o território, induzindo ao adensamento técnico de alguns lugares, enquanto deixa outros a própria sorte. 
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