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Resumo 
Garantir ao consumidor a segurança e a qualidade dos produtos não é mais uma questão de 
competitividade das empresas que atuam no setor de alimentos, mas sim de sobrevivência. No 
caso de produtos lácteos, pesquisas demonstram a baixa qualidade dos produtos consumidos 
no Brasil. As razões dessa baixa qualidade são, principalmente, as más condições de higiene 
e a falta de procedimentos adequados na produção e manipulação do produto, desde sua 
obtenção como matéria-prima para indústria láctea até a comercialização dos produtos 
finais. A qualidade do produto final, que é percebida pelo consumidor, depende da adoção de 
práticas de gestão da qualidade e de segurança em toda a cadeia produtiva. Este trabalho 
apresenta resultados de estudos de casos conduzidos na cadeia do leite (produtores, 
laticínios e pontos de venda) a fim de evidenciar as práticas utilizadas nesses segmentos para 
a garantia da qualidade do produto, identificando seus pontos fortes e fracos. Observou-se 
que há um certo desequilibro com relação a adoção de práticas de gestão da qualidade nos 
agentes da cadeia em razão do grau de responsabilidade dos mesmos em garantir ao 
consumidor final um produto de qualidade. A realização desta pesquisa contou com o auxílio 
financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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1)  Gestão da qualidade em cadeias de produção agroalimentares 

 A percepção da qualidade de um produto alimentício é o resultado da interpretação de 
suas características ou atributos. Nos produtos alimentícios, essas características podem ser: 
• Sensoriais: que são características percebidas e avaliadas pelo consumidor como cor, 

viscosidade, sabor, consistência, textura e aparência; 
• Nutricionais: são características de composição do produto como proteínas, gorduras, 

vitaminas, minerais  e açúcares; 
• Higiênicas: são características que determinam a segurança do produto ao consumo como 

toxinas microbianas e resíduos de defensivos agrícolas. 
 Frente à diversidade de características encontradas nos produtos alimentícios, a 

qualidade do produto pode ser avaliada sob dois pontos de vista: objetivo e subjetivo 
(TOLEDO, 1993). Do ponto de vista objetivo, a qualidade do produto refere-se às 
características intrínsecas ou ocultas do produto, ou seja, características nutricionais e 
higiênicas do produto, que são características não percebidas pelos consumidores, mas que 
comprometem a sua saúde. E do ponto de vista subjetivo, a qualidade do produto refere-se às 
características de preferência dos consumidores, tais como forma, cheiro, sabor, textura, 
praticidade e aparência que, apesar de não comprometerem a saúde e segurança do 
consumidor, interferem na decisão de adquirir ou não o produto. 
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 A fim de alcançar as características ou atributos de qualidade desejados para produtos 
é necessário uma eficiente gestão da qualidade. A Gestão da Qualidade pode ser entendida 
como sendo a abordagem adotada e o conjunto de práticas utilizadas pela empresa para se 
obter, de forma eficiente e eficaz, a qualidade pretendida para o produto (TOLEDO, 2001). 
Exemplos de abordagens de gestão da qualidade são os Sistemas de Garantia da Qualidade (as 
normas da ISO 9000 como principal exemplo) e Modelo de Gestão da Qualidade Total. 
Quanto ao conjunto de práticas de gestão da qualidade, especificamente para cadeias 
agroalimentares, podem-se citar como exemplos as Boas Práticas de Fabricação e Higiene, 
Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle, Rastreabilidade e Mapas de Percepção e 
Preferência dos consumidores. 

E ainda, quando se trata de produtos agroalimentares, a gestão da qualidade não pode 
ser responsabilidade de apenas um agente, ou a indústria ou produtor, e sim deve ser delegada 
a todos os agentes das cadeias agroalimentares. Assim a gestão da qualidade deve ser 
implementada em âmbito de cadeias produtivas. Um objetivo básico do gerenciamento de 
cadeia produtiva é proporcionar sinergia entre seus agentes, sendo eficiente no atendimento 
das necessidades do consumidor final, tanto pela redução de custos, diminuindo custos de 
transação e de produção, como pela agregação de valor ao produto final, criando bens e 
serviços customizados e o desenvolvimento conjunto de competências distintas, em toda a 
cadeia, com esforços e benefícios mútuos (PIRES, 2000).  

 Segundo BOCHLJE et al. (1998), a pressão para que as empresas se organizem em 
cadeias a fim de ganhar vantagem competitiva se dá em três fases seqüenciais em que se 
busca: 
- Primeira Fase – Eficiência e redução de custos: O planejamento e a execução de atividades 
integradas entre os agentes contribui para a melhoria na eficiência e redução de custos 
homogêneos. 
- Segunda Fase – Redução de risco (qualidade, quantidade e segurança do alimento): Uma forte 
coordenação é necessária para obter quantidades e características específicas de qualidade, como 
por exemplo, vegetais sem agrotóxicos e com ótima aparência. Quanto à segurança do alimento, 
esta tem se tornado importante nos últimos anos, devido a várias doenças provenientes de 
alimentos, como por exemplo, a doença da “vaca louca” na carne bovina européia. Assim, 
estabelecem-se entre os agentes que procuram reduzir riscos de qualidade, quantidade e segurança 
do alimento, contratos específicos e até mesmo, dependendo do caso, integração vertical. 
- Terceira Fase – Satisfazer as necessidades dos consumidores: A última característica que 
impulsiona a formação de cadeias coordenadas é a busca da satisfação das necessidades dos 
consumidores, visto que estes estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade dos produtos que 
consomem, e procuram até mesmo avaliar se os produtos estão sendo produzidos conforme o 
especificado, como no caso de produtos orgânicos e étnicos.  
 Ao analisar a cadeia de leite brasileira, observa-se que a mesma é pressionada 
principalmente quanto à eficiência e redução de custos, já que a preocupação dos agentes, em sua 
maioria, está no volume de leite e custos correspondentes, que seja suficiente para suprir as 
necessidades da indústria e do varejo. No entanto, existem nichos de mercado que buscam 
atributos específicos de qualidade. Assim já não se pode mais considerar que as decisões de 
compra se limitam exclusivamente a atributos de conveniência e preço. Elas envolvem também 
características adicionais intrínsecas aos alimentos tais como valor nutricional, segurança do 
alimento (presença de resíduos químicos e doenças) e aspectos ambientais (relacionados à 
tecnologia de produção ambientalmente equilibrada) (STREETER et al. apud SPEARS, 1999). 

Em se tratando de produtos lácteos, para que se tenham produtos de qualidade ao 
consumidor final, todas as etapas da cadeia devem ter procedimentos e práticas de gestão da 
qualidade estabelecidos. Essas práticas devem abranger desde o manejo do rebanho, 
procedimentos de captação do leite nas fazendas, desenvolvimento de produtos, 
processamento e distribuição dos produtos lácteos.  
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2) Estudo Multicasos 

Este artigo tem como objetivo fazer uma análise da situação atual da gestão da 
qualidade na cadeia de produção de leite e derivados brasileira. Para a realização desse 
diagnóstico foi utilizado como método de pesquisa o estudo multicasos. Este método permite 
que se faça um estudo aprofundado dos objetos, proporcionando uma visão global do 
problema ou de identificação de possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 
influenciados (GIL, 2002).  

Os casos estudados foram duas propriedades leiteiras, três laticínios e duas empresas 
do segmento de varejo. Os instrumentos utilizados para o estudo foram entrevistas com  
questionários estruturados. 
 Nas duas propriedades leiteiras foi possível identificar quais são os procedimentos de 
gestão da qualidade que os produtores utilizam e que influenciam positivamente e 
negativamente na qualidade do leite. Os três laticínios estudados são empresas multinacionais 
nos quais procurou identificar além das práticas de gestão da qualidade utilizadas, procurou 
também identificar como é o relacionamento entre os laticínios e os produtores de leite, e 
entre os laticínios e os clientes diretos e indiretos, quanto ao controle e garantia da qualidade 
de seus produtos. Quanto aos pontos de venda, foram realizadas entrevistas em duas empresas 
de varejo (uma multinacional e outra nacional) a fim de verificar se essas redes adotam 
práticas de gestão da qualidade para manter a qualidade da mercadoria adquirida.  
a) Propriedades Leiteiras 
Propriedade Leiteira A 
 Essa propriedade caracteriza-se por ser uma propriedade com a utilização de mão de 
obra familiar, com a ordenha feita manualmente e que produz em média 200 litros por dia. É 
uma propriedade que representa a maioria das propriedades leiteiras do país. O proprietário já 
está na atividade há 20 anos e é ele mesmo, com o auxílio de um funcionário, que realiza 
desde o manejo do gado até a ordenha. O gado para a produção leiteira é alimentado a pasto.  
 Os principais pontos que foram observados quanto aos procedimentos de ordenha 
foram: 
- Falta de limpeza nos estábulos de ordenha, precária higienização pessoal e limpeza 
inadequada dos tetos das vacas; 
- Desconhecimento dos atributos do leite e das análises que são realizadas; 
- Desconhecimento da obtenção de um leite de qualidade, pois o produtor acredita que a 
retirada de sujidades já caracteriza um leite de qualidade. 
Propriedade Leiteira B 
 A propriedade B caracteriza-se por ser uma propriedade com a utilização de mão de 
obra contratada, com a utilização de ordenha mecânica e com uma produção média de 600 
litros por dia. O funcionário contratado gerencia a propriedade desde o manejo do gado até a 
ordenha e armazenamento do leite.  
 Foram levantados alguns pontos com relação ao manejo do gado: 
- Divisão do gado em três lotes, conforme a produção diária de leite. Assim, a concentração 
de alimento para cada lote é diferenciada, sendo que o gado que produz maior volume de leite 
recebe maior concentração de alimento; 
- Higienização do gado antes da ordenha; 
- Fornecimento de alimentação para o gado no cocho, pós ordenha, a fim de evitar que o gado 
deite e contamine os tetos.  
 Quanto à ordenha, alguns pontos foram observados: 
- Higienização pessoal adequada; 
- Limpeza e desinfecção dos tetos das vacas antes e depois da ordenha; 
- Realização de teste de mastite (para verificação de inflamação nos tetos); 
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- Circuito fechado do leite até o tanque de resfriamento, evitando a sua contaminação; 
- Sanitização adequada dos equipamentos antes da ordenha, e limpeza adequada após a 
ordenha; 
- desconhecimento das análises que são realizadas no leite, bem como os atributos do leite e 
os resultados. 
 Ao analisar as duas propriedades leiteiras há uma similaridade entre as mesmas quanto 
ao desconhecimento das análises realizadas no leite, dos atributos importantes e dos 
resultados obtidos. Muitas vezes, esses produtores são penalizados pelos laticínios sem saber 
o motivo de tais penalizações. 
 As duas propriedades são distintas, tanto em relação ao tipo de ordenha utilizada, 
como em relação aos procedimentos de gestão da qualidade adotados. Vale ressaltar que não é 
pelo fato de a propriedade A ter ordenha manual que o leite seja de baixa qualidade. O que 
caracteriza o leite de baixa qualidade é o fato dos procedimentos de higiene na ordenha e 
armazenamento do leite não serem adequados. Assim, observa-se que na propriedade A o 
ordenhador não tem conhecimento dos métodos corretos para a ordenha. Já na propriedade B 
os procedimentos adotados pelo ordenhador não interferem na qualidade do leite.  
 Vale ressaltar que as duas propriedades leiteiras fornecem leite ao mesmo laticínio. 
Assim, conclui-se que a elaboração dos produtos lácteos é constituída de vários níveis de 
qualidade de leite, o que compromete a qualidade do produto final. Essa é uma característica 
que é observada não somente nessa cadeia específica na qual estão inseridas essas duas 
propriedades, mas sim é uma característica que representa a quase totalidade das cadeias de 
produção de leite e derivados do país. O comprometimento com a qualidade do leite deve ser 
de todos os atores que participam da construção da qualidade no produto final, e não somente 
de alguns atores isoladamente. 
Laticínios 
Indústria de Laticínios A 

A pesquisa foi realizada em uma unidade industrial de uma multinacional, situada no 
interior do Estado de São Paulo e foi direcionada aos departamentos de Garantia da Qualidade 
e de Desenvolvimento de Produtores de Leite.  
Relacionamento Produtor de Leite - Laticínios 
 Cerca de 30% dos produtores de leite são responsáveis por 70 a 80% do volume de 
leite captado pelo laticínios A. O laticínio exige atributos específicos de qualidade do leite 
conforme a classificação do sistema de produção. Também há uma diferenciação no preço do 
leite pago ao produtor, conforme o tipo de sistema de produção que pode ser de até 50% a 
mais do preço mínimo. Dessa forma, para efeito de pagamento do leite, os produtores são 
enquadrados em um dos três tipos de sistemas: A, B, ou C. As análises laboratoriais e o 
padrão de qualidade são diferenciados do sistema mais rigoroso e exigente e exigente quanto 
aos padrões de qualidade (sistema A) para o menos exigente (sistema C). Tanto para o 
Sistema A como o B quinzenalmente são realizadas análises microbiológicas como contagem 
de mesófilos e psicotróficos, e análises físico-químicas como a crioscopia. Essas análises 
medem os padrões de qualidade do leite, que nada mais são que os indicadores de 
desempenho da qualidade do leite na atividade de produção de leite. Apesar do sistema C ser 
menos rigoroso que os demais, os atributos de qualidade do leite não são inferiores às 
especificações de qualidade do leite do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(M.A.P.A.). 
 Para todos os sistemas são realizadas, quinzenalmente, análises físico-químicas para 
verificar os parâmetros de composição do leite como proteína, gordura, lactose e sólidos 
totais, e análises microbiológicas como o Contagem de Células Somáticas (CCS) para 
verificar a quantidade de células no leite que é um indicativo de inflamações no úbere da 
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vaca. Diariamente são realizadas análises no leite que chega à indústria, tais como inibidores, 
álcool 78ºGL, redutase, gordura, sólidos totais e crioscopia. 
 Caso em uma dessas análises haja reprovação de algum dos indicadores de 
desempenho da qualidade do leite do produtor, esse é penalizado em no máximo 20% a 
menos do preço do leite no momento do pagamento, ou seja, com base no preço de mercado. 
Esse produtor é identificado através da rastreabilidade do sistema de transporte. Cada 
caminhão possui três tanques (T1, T2 e T3). Caso a não conformidade tenha sido observada 
em um dos tanques, são realizadas análises nas amostras coletadas pelo transportador 
(caminhoneiro) nos tanques localizados nas propriedades leiteiras, no momento da coleta. 
Sendo assim, o tanque problema na propriedade leiteira é identificado. 
 A falha desse sistema de rastreabilidade é que ele se estende somente a tanques 
comunitários, nos quais encontra-se o leite de vários produtores. Sendo assim, todos os 
produtores que entregaram leite daquele tanque serão penalizados pois um único produtor 
pode prejudicar os demais. 
 Os produtores são incentivados a melhorar a qualidade do leite para que se enquadrem 
nos sistemas de produção superiores, através do pagamento pela qualidade do leite. A 
empresa, além de orientar o produtor quanto aos procedimentos que devem ser realizados no 
seu sistema de produção para melhorar a qualidade do leite, executa o programa juntamente 
com o produtor. 
 Além disso, são utilizadas práticas de coordenação da qualidade como Assistência 
Técnica e linha de fomento para a aquisição de equipamentos para o produtor. 
Relacionamento Indústria de Laticínios-Clientes 

O laticínio utiliza ferramentas como serviços de atendimento ao consumidor e 
pesquisas de mercado para identificar os atributos de qualidade para o consumidor final. O 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) geralmente recebe as reclamações e as 
transmitem para a unidade de processamento, por meio da intranet, a partir de um relatório 
gerado com o índice de reclamações dos consumidores. Os indicadores de desempenho para 
verificar a satisfação do consumidor com o produto do laticínio são os índices de reclamações 
e os índices de elogios. 

Quanto ao cliente direto, como supermercados, mercearias, padarias entre outros, o 
laticínio busca atender aos atributos de qualidade que são especificados nas normas para 
comercialização e distribuição de produtos de origem animal – Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (DIPOA). Caso o cliente tenha alguma reclamação sobre os 
produtos do laticínio, essa informação é transmitida para o pessoal de vendas, que a repassa 
para a unidade fabril. O laticínio não possui indicadores de desempenho para acompanhar os 
atributos de qualidade do produto no cliente direto (mercadoria). 

Com a finalidade de melhorar a qualidade do produto a seus clientes, o laticínio 
elaborou e implementou um Sistema da Qualidade estruturado com base na ISO 9000. As 
práticas de gestão da qualidade do sistema são: 

• 5S (housekeeping); 
• Procedimento de trabalho; 
• Sistemática de padronização de documentos; 
• Tratamento de não conformidades (produto, processo e fornecedor); 
• Rede de indicadores de qualidade (conformidade de produto acabado, produto em 

processo e matéria-prima); 
• Relação com o consumidor (SAC); 
• Quality Assurance (BPF, APPCC (estendido ao produtor), Boas Práticas de 

Laboratório, Procedimentos Padrão de Transporte e Armazenagem (PPTA), 
Monitoramento Integrado de Pragas (MIP)). 

Indústria de Laticínios B 
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O laticínio B é uma multinacional com atuação em todo o Brasil. A entrevista foi 
realizada com as áreas executivas da Corporação, em São Paulo, as quais são Compra de 
Matérias-Primas, Logística, Serviço de Atendimento ao Consumidor e Agricultura. Também 
foi realizada uma entrevista em uma unidade industrial da corporação no interior do Estado de 
São Paulo. 
Relacionamento Indústria de Laticínios - Produtor Rural 

O relacionamento do laticínio B com os seus fornecedores é diferente e dependente da 
matéria-prima a ser adquirida. O laticínio tem um sistema de garantia da qualidade que 
estabelece uma política de qualidade estendida a seus fornecedores, com exceção dos 
fornecedores de leite. Os fornecedores certificados pelo laticínio praticam os requisitos da 
política de qualidade para que assegurem a qualidade dos produtos fornecidos à mesma. 
Geralmente, as empresas fornecedoras que são certificadas pelo sistema são fornecedoras de 
ingredientes, insumos e embalagens, os quais o laticínio denomina de produtos críticos, que 
comprometem diretamente a qualidade do produto final. Esses produtos são recebidos nas 
unidades industriais do laticínio que, além de receber um laudo com as análises realizadas 
pelos próprios fornecedores, também realizam análises por amostragem. Caso alguma não 
conformidade seja detectada por ambos os controles, e seja provado que a falta de 
conformidade do produto final seja proveniente da não conformidade de algum insumo da 
empresa certificada, essa responde por todas as despesas decorrentes, seja de insumos, 
matérias-primas, mão-de-obra, energia, etc ... De acordo com o sistema, esses fornecedores 
são auditados pelo próprio laticínio (B). 
 Para produtos não críticos, que são, por exemplo, embalagens secundárias como as 
caixas de papelão, que não comprometem diretamente a qualidade do produto final, empresas 
credenciadas pelo laticínio realizam auditorias no processo das fornecedoras desses produtos. 
Apenas as principais fornecedoras são certificadas. 
 Existe um sistema de indicador de desempenho do fornecedor, denominado Keep 
Performance Indicators (KPI) relativo a três requisitos: qualidade, quantidade e pontualidade. 
Ou seja, o produto expedido pela empresa fornecedora deve atender a três requisitos: 
- Que os requisitos de qualidade do produto estejam de acordo com as especificações 
estabelecidas pelo laticínio; 
- Que a quantidade de produto expedida seja a mesma requerida; 
- Que o produto seja entregue no prazo correto. 
 Todos os fornecedores de matérias-primas, sejam críticas ou não críticas, são 
avaliados e premiados de acordo com esses indicadores. 
 Já os fornecedores de leite não fazem parte da política do sistema de qualidade do 
laticínio porque, de acordo com a empresa, são muitos os produtores de leite, o que 
dificultaria a avaliação. 
 Para esses fornecedores, as atividades que são realizadas pelo laticínio B são de 
informação dos atributos de qualidade para os produtores de leite, os quais são os mesmos 
especificados nos padrões de qualidade do M.A.P.A.  

Os indicadores de desempenho da qualidade do leite recebido são os requisitos de 
qualidade do leite: os atributos físico-químicos tais como teor de gordura, temperatura, 
proteína e crioscopia, e os atributos microbiológicos tais como Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) e CCS. 
 Os produtores são classificados conforme os requisitos de qualidade alcançados. A 
classificação considera desde o produtor que cumpre as normas mínimas especificas pela 
legislação (Classe 4), até os produtores que cumprem as normas mais rigorosas da Instrução 
Normativa 51 do M.A.P.A. (Classe 1). 
 O laticínio, apesar de declarar que não tem um programa de pagamento pela qualidade 
do leite, adota um sistema de bonificação sobre o preço do leite para os produtores que 
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alcançarem alguns requisitos, tais como taxa de resfriamento (3% sobre o preço do leite) e 
gordura (3,1% sobre o preço do leite com 0,57 quilos de gordura). Outros requisitos que 
também são bonificados são CCS, UFC, proteína e extrato seco total. 
 Existe um programa de Assistência Técnica, que envolve a prestação de serviço de 
ordem técnica e gerencial, para auxiliar os produtores de leite. Esse serviço é remunerado 
pelos próprios produtores. 
 Quanto à penalização pela não conformidade do leite recebido pelo laticínio, caso seja 
comprovado que um produtor entregou leite fora das especificações e contaminou o leite dos 
demais produtores, esse deve responder por todos os prejuízos, desde o frete até o leite dos 
outros produtores. 
Relacionamento Indústria de Laticínios - Cliente 

O contato com o consumidor final dá-se de duas formas. Existe o serviço de 
atendimento ao consumidor (SAC) que tem a finalidade de atender às reclamações do 
consumidor, bem como elogios. O contato com o consumidor final nesse tipo de serviço dá-se 
de três maneiras: telefone, correio eletrônico e carta. Quando o consumidor informa ao 
laticínio sobre algum problema no produto adquirido, a unidade industrial recebe essa 
informação para tomar as devidas providencias, como por exemplo, o procedimento de recall, 
que envolve a retirada da mercadoria na gôndola dos supermercados. 

Uma outra forma de contato com o consumidor são as pesquisas de mercado, que são 
realizadas para efeito de desenvolvimento de um novo produto, bem como a avaliação da 
aceitação de um determinado produto já consolidado no mercado.  

Os atributos de qualidade do produto que são avaliados nos dois casos são os atributos 
organolépticos, tais como sabor, cor, textura, aparência, odor, dissolução e talhado; e os 
atributos de embalagem como praticidade e informação. 

Os indicadores KPI são utilizados para avaliar a qualidade do produto do ponto de 
vista do consumidor e também do ponto de vista do atendimento ao consumidor. Ou seja, o 
próprio serviço de atendimento ao consumidor também é analisado. Os consumidores são 
questionados quanto ao desempenho do serviço de atendimento ao consumidor, cujos 
indicadores são: a forma de atendimento, o tempo que o atendente retornou a chamada e o 
tempo de atendimento. 

Quanto ao relacionamento entre o laticínio e os seus clientes diretos, existem duas 
formas.  Na primeira, o supervisor de venda tem contato direto com o seu cliente, expedindo o 
produto pedido seja pessoalmente, ou por telefone ou por tecnologia de informação como 
Eletronic Date Interchange (EDI). Para controlar a qualidade do produto nesses clientes, os 
próprios promotores de venda, que atuam diariamente nesses locais, fiscalizam a qualidade 
dos produtos nas gôndolas. 

Uma outra forma é a venda dos produtos para um outro distribuidor que as revende a 
outros estabelecimentos como padarias e mercearias. Essa forma é controlada pelo laticínio 
periodicamente, a cada entrega de produtos nesses locais, que são em torno de 4 em 4 dias. 

Os atributos de qualidade do produto nos pontos de venda, que são analisados, são a 
temperatura e as condições da embalagem. Também nesse caso, os indicadores KPI são 
utilizadas para avaliar o serviço de distribuição.  
Indústria de Laticínios C 
 O laticínio C também é uma multinacional atuando em todo o Brasil. A pesquisa se 
ateve ao escritório central da corporação, na cidade de São Paulo, nas áreas de Garantia da 
Qualidade e Desenvolvimento de Produtores de Leite. 
 
 
Relacionamento Indústria de Laticínios - Produtor de Leite 
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São doze mil produtores de leite que fornecem leite ao laticínio. Como nos outros 
casos, não há contratos entre os produtores de leite e o laticínio. 
 O produtor é remunerado principalmente em relação a dois atributos de qualidade do 
leite: temperatura de captação do leite no tanque da fazenda e contagem global. Outros 
atributos de qualidade que também são considerados na remuneração do produtor são CCS, 
gordura e proteína. 
 Desde o ano de 2000, o laticínio está implementando um programa de qualidade com 
alguns produtores de leite. É um programa de qualidade na produção leiteira que premia os 
produtores com cinco centavos a mais para aqueles que alcançarem os requisitos de qualidade 
especificados no programa.  
 Os produtores são informados sobre os requisitos de qualidade que precisam alcançar 
e os procedimentos necessários para atingir as metas do programa, com redução de custos. 
Nesse programa, é dada maior atenção ao ordenhador, já que, além de ser a atividade que 
maior contribui na qualidade do leite, é uma função de alta rotatividade nas propriedades 
leiteiras.  
 Por enquanto, o programa está sendo implantado no Rio Grande do Sul, devido às 
características do estado como cultura européia, rebanho geneticamente superior e por 
apresentar 50% das propriedades administradas pelos próprios donos. 

A assistência técnica fornecida pelo laticínio é totalmente gratuita e oferecida a alguns 
produtores selecionados na região. Esse trabalho é realizado em conjunto com pesquisadores 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Geralmente se escolhe uma 
propriedade na região, a qual atende os critérios acima para a seleção dos produtores no 
programa e em seguida esta propriedade serve como unidade demonstrativa. Nesta unidade 
demonstrativa são realizados “Dias de Campo”, disseminando as tecnologias a outros 
produtores. 
 O monitoramento da qualidade do leite é feito a cada dois dias por propriedade. Todo 
leite coletado desses produtores é destinado ao beneficiamento de um produto específico do 
laticínio. 
Relacionamento Indústria de Laticínios-Cliente 
 O laticínio possui um serviço de atendimento ao consumidor, a fim de atender às 
dúvidas e reclamações dos consumidores quanto aos atributos de qualidade do produto. Os 
atributos de qualidade do produto ao consumidor final são os atributos organolépticos como 
cor, sabor, odor etc ...Outros atributos que também são avaliados são preço e valor nutritivo. 
Geralmente é contratada uma empresa que coleta e avalia esses atributos. 
 Com relação aos clientes diretos, o laticínio procura atender a alguns requisitos que 
são especificados pelos mesmos, tais como data de validade, hora de entrega e forma de 
disposição da mercadoria. 
 Os contatos entre o laticínio e o cliente direto são realizados pessoalmente por 
promotores de vendas que atuam diretamente nos locais. 
 A fim de garantir a qualidade da mercadoria nos pontos de venda, os clientes são 
orientados na forma correta de empilhamento, temperatura de conservação, armazenamento e 
disposição das mercadorias. 
 O controle da qualidade do produto no ponto de venda se dá de duas formas: 
- controle interno: Uma amostra por lote é mantida dentro da unidade industrial e é feita uma 
simulação do produto submetido à temperatura alta para analisar o envelhecimento do 
produto. 
- controle externo: Em grandes supermercados, os promotores de venda observam os atributos 
visíveis do produto, tais como alterações na aparência do produto e da embalagem e recolhem 
as que estiverem fora das especificações. Em pequenos varejos, esta atividade é realizada a 
cada quatro  dias. 
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 Os atributos de qualidade do produto que são verificados são a temperatura e a 
conservação da embalagem. 

Nos QUADROS 1 e 2, são apresentadas algumas das práticas de coordenação da 
qualidade verificadas nesses laticínios. 
QUADRO 1 – Práticas de coordenação da qualidade entre os laticínios e os produtores de leite 
PRÁTICAS EMPRESAS 
 A B C 
Assistência Técnica X X X 
Desenvolvimento de Fornecedores X  X 
Certificação de Fornecedores    
Programa de Pagamento pela qualidade do leite X X X 
Prestação de Serviços X   
Rastreabilidade  X   
Programa de Qualidade   X 
 
QUADRO 2 – Práticas de coordenação da qualidade entre os laticínios e os clientes 
PRÁTICAS EMPRESAS 
 A B C 
Orientações aos clientes diretos  X X 
Fiscalização das mercadorias diariamente em grandes supermercados  X X 
Fiscalização das mercadorias periodicamente em pequenos varejos  X X 
Serviço de atendimento ao consumidor final X X X 
Pesquisa de Mercado no consumidor final X X X 
Produtos certificados (para o ponto de venda)    
Premiação por serviços prestados    
 
 Ao observarmos o QUADRO 1 acima, percebe-se que os laticínios A e C têm um 
relacionamento mais estreito com o produtor de leite do que o laticínio B. Esses dois laticínios 
procuram utilizar práticas que realmente favoreçam a melhoria da qualidade do leite, com 
benefícios para o produtor, como por exemplo, prestação de serviços e o desenvolvimento dos 
produtores. Já o laticínios B, mesmo utilizando a assistência técnica como prática para 
coordenar a qualidade entre esses dois agentes, a utiliza somente com produtores que possuem 
condições econômicas melhores, pois é um serviço remunerado. 

Ao analisar o QUADRO 2, percebe-se que tanto o laticínio B como o C utilizam várias 
formas de atividades para controlar a qualidade da mercadoria no ponto de venda. Percebe-se 
que há uma preocupação maior nesse ponto da cadeia, em razão da “falta” de 
responsabilidade do ponto de venda com a garantia da qualidade da mercadoria. Já no 
laticínio A, não foi observada essa preocupação. 
Pontos de Venda 
Rede de Varejo A 
 A rede de varejo A é uma empresa multinacional com ampla atuação em todo o Brasil. 
Foi realizada uma entrevista com o responsável pelo setor de produtos perecíveis de auto- 
serviço (produtos embalados resfriados e congelados) e pela qualidade do produto marca 
própria e negociação de leite longa vida primeiro preço (leites com preço menor em 
comparação aos outros). 
 Para a empresa, os produtos marcas próprias são de qualidade similar aos produtos dos 
líderes de mercado e procuram buscar a fidelização do consumidor. A forma de controle de 
qualidade dos produtos marcas próprias é diferenciada do controle de qualidade dos produtos 
dos concorrentes, já que leva o nome da rede varejista. A rede de varejo elabora os padrões 
mínimos de qualidade para os produtos marcas próprias, que devem ser seguidos pelos seus 
fornecedores de produtos marcas próprias. Para verificar se os fornecedores estão seguindo os 
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padrões mínimos de qualidade estabelecidos, são realizadas auditorias, por uma empresa 
contratada pela rede, uma vez ao ano nos estabelecimentos industriais dos fornecedores. 
Dependendo do histórico do fornecedor, são realizadas mais de uma auditoria ao ano. A 
própria rede varejista também realiza análises físico-químicas nos produtos marca própria, a 
fim de verificar a qualidade dos produtos. Essas análises são feitas uma vez ao ano. 
 Caso o fornecedor seja reprovado na auditoria realizada, ele é penalizado conforme 
critérios previstos no contrato. As penalidades variam conforme a gravidade, desde um recall 
do produto e multas contratuais, até o rompimento do fornecimento do produto. 
 Alguns produtos lácteos com marcas próprias são: iogurtes, sobremesas lácteas, 
queijos e leite longa vida. As estratégias da rede com relação aos produtos marcas próprias 
são diferenciadas para produtos diferentes. Para iogurtes, sobremesas lácteas e queijos, a 
estratégia é de fidelização do consumidor pelos produtos marcas próprias em relação à 
qualidade. Já o leite longa vida marca própria tem como estratégia a fidelização do 
consumidor pelo preço. 
 As reclamações dos consumidores com os produtos marcas próprias são de 
responsabilidade da rede varejista. A rede procura buscar a causa do problema junto ao seu 
fornecedor de produto marca própria e a própria rede responde diretamente ao consumidor. 
 Quanto às relações contratuais, estas são estabelecidas com todos os fornecedores. A 
rede estabelece contratos comerciais com todos os seus fornecedores e contratos comerciais e 
de qualidade com os fornecedores de produtos marcas próprias. 
 Com relação à gestão da qualidade nas lojas da rede, o gerente responsável pelo setor 
é treinado com os procedimentos de gestão da qualidade elaborados pela matriz, na França, 
com algumas adaptações. Os procedimentos são relacionados à manutenção da qualidade do 
produto na loja. Para cada lote de mercadoria que chega à loja, são verificadas as quantidades 
e a validade dos produtos e a temperatura do caminhão.  
Rede de Varejo B 
 A rede de varejo B é uma empresa Nacional, também com atuação em todo o Brasil. A 
entrevista foi submetida ao responsável pelo setor de controle de qualidade do Centro de 
Distribuição 2 da rede. Esse centro de distribuição centraliza alguns produtos lácteos como 
queijos (com exceção do minas frescal) e requeijões com o selo do Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) que são distribuídos para as lojas da rede no Estado de São Paulo. Os produtos 
que são centralizados devem ter um shelf life maior que trinta dias. A rede possui outros 
centros de distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Recife e Brasília 
para outros produtos. A finalidade desse centro de distribuição é a de verificar a qualidade dos 
produtos. 
 Os procedimentos de gestão da qualidade a cada lote de mercadoria que chega às 
plataformas do centro de distribuição são: 
- Verificação, por amostragem, da temperatura do produto e da data de validade (a data deve 
ser menor que um terço do shelf life); 
- Verificação da limpeza do caminhão; 
- Verificação da temperatura da parede do caminhão; 
- Análises, por amostragem, dos produtos, tais como: 
       - análise de fatiamento (somente para queijos); 
      - rotulagem; 
      - cura; 
      - análise de higiene: sujidades macroscópicas; 
      - análise sensorial: cor, odor, formato, sabor e textura; 
      - análise microbiológica: contagem total, bolores, leveduras e coliformes totais e fecais. 
 As análises microbiológicas são feitas em outro Centro de Distribuição da rede (CD1) 
e são realizadas somente quando a análise de higiene indicar alguma não conformidade e 
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quando o histórico do fornecedor indicar essa necessidade. Os critérios das análises se 
baseiam no código sanitário do estado de São Paulo. 
 Os indicadores de não conformidade são variados. Para os produtos marcas próprias as 
não conformidades não podem ser superiores a 0,1% da amostra. Já para os demais produtos, 
não podem ser superiores a 10%. 
 A qualidade dos produtos que passam pelo centro de distribuição é de 
responsabilidade da própria rede, já que os fornecedores pagam uma taxa para a realização 
desse serviço. A taxa a ser paga é variável e dependente da qualidade de produtos. Se a taxa 
paga for menor do que o prejuízo pela falta de qualidade do produto nas lojas da rede, a 
responsabilidade passa a ser do fornecedor. 
 Já os produtos que não passam pelo centro de distribuição da rede são analisados 
somente com relação à validade e peso (quantidade). Quanto à qualidade, não há qualquer 
tipo de controle.  
 O produto, após ter passado pelo centro de distribuição (não ficam mais que 5 dias no 
centro), são enviados às lojas por caminhões terceirizados pela rede. Esses caminhões 
possuem um termógrafo que mede e registra a temperatura em todo o trajeto.  Assim, se o 
caminhoneiro, por algum motivo, aumentar a temperatura ou desligar o refrigerador, a rede 
tem todo o histórico dessa variação. 
 Antes de carregarem o caminhão, este é lavado e inspecionado para verificar a sua 
limpeza e a temperatura na parede. Pelo menos uma vez ao mês, todos os caminhões são 
vistoriados para verificar  limpeza, temperatura, vedação do caminhão e a dimensão do 
aparelho de temperatura. 
 Na chegada do caminhão à loja da rede, o funcionário responsável verifica a 
quantidade e problemas visuais de embalagem. Esse funcionário tem até 24 horas para fazer 
alguma reclamação do produto. Caso seja verificada alguma não conformidade, 
primeiramente a rede faz uma avaliação das condições de transporte, do centro de distribuição 
da rede à loja, através do aparelho de registro de temperatura. Caso o transportador seja 
responsável pela não conformidade do produto, esse se encarrega de todas as perdas. 
 As reclamações dos consumidores quanto a não conformidade dos produtos são 
analisadas pela rede e em seguida encaminhadas via e-mail ao fornecedor responsável.  
 A rede pretende elaborar um programa de qualificação de fornecedores de queijos para 
fatiar, similar aos programas que já possui com fornecedores de aves, suínos e pescados. 
Nesses programas, a rede faz uma auditoria do fornecedor em conjunto com o FUNDEPEC. 
Alguns dos parâmetros que são avaliados anualmente nesses fornecedores são: volume de 
devolução, incidência de reclamações na loja, histórico microbiológico, notas nas auditorias e 
resultados das auditorias do FUNDEPEC. 
 O produto queijo para fatiar é um produto crítico para a rede, já que esses são fatiados 
e embalados nas lojas da rede sem qualquer tipo de identificação. Caso sejam verificadas não 
conformidades nessas mercadorias, não se tem como identificar o lote e a empresa 
fornecedora desse produto. 
 Em suma, percebe-se que a rede de varejo B tem uma maior preocupação com a 
qualidade dos produtos lácteos que expõe em suas prateleiras, já que a mesma possui alguns 
centros de distribuição que inspecionam a qualidade dos produtos que são revendidos nas 
lojas da rede. No entanto, ela não se responsabiliza pelos custos inerentes à falta de qualidade 
dos produtos em suas lojas, a não ser que seja comprovada a sua responsabilidade na 
deterioração da qualidade. 
  As práticas adotadas, tanto na rede de varejo A para os produtos marcas próprias, e na 
rede de varejo B para os produtos que são centralizados pela rede, são praticamente as 
mesmas, ou seja, utilizam-se de procedimentos de inspeção da qualidade. 
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 No entanto, qual é a vantagem, em termos de custos para a rede, fazer um serviço que, 
pelo menos em teoria, deve ser de responsabilidade de seus fornecedores? 
Conclusões 
 Fazendo uma análise geral dos agentes de maior relevância na cadeia de produção de 
leite e derivados, percebe-se que há, sem dúvida alguma, um desequilíbrio dos procedimentos 
e responsabilidades no que diz respeito à gestão da qualidade.  
 De um lado, encontram-se os produtores de leite que, na sua maioria, não têm 
instruções suficientes para produzir leite com características de qualidade aceitáveis para a 
elaboração dos produtos lácteos. Do outro lado, estão os pontos de venda que, apesar de terem 
um nível maior de conhecimentos quanto à preservação da qualidade dos produtos lácteos, 
eximem-se dessa responsabilidade. 
 No meio, e até mesmo literalmente, estão os laticínios, que acabam se 
responsabilizando pela qualidade dos produtos lácteos, já que é a marca dessas empresas que 
é afetada caso seja averiguada a baixa qualidade de seus produtos. A sua ação, de uma forma 
isolada, não contribui para a qualidade do produto final, já que caso receba uma matéria-
prima de baixa qualidade, conseqüentemente o produto final será de baixa qualidade. E 
mesmo que receba uma matéria-prima de ótima qualidade, e utilize procedimentos de gestão 
da qualidade que contribua para a elaboração de um produto final de qualidade, caso o 
produto não seja distribuído ao consumidor final por meio de procedimentos adequados de 
armazenamento e transporte, o produto final também será de baixa qualidade. 
 De uma forma geral, as empresas que primam pela qualidade dos produtos ao 
consumidor são aquelas que precisam proteger a sua marca, tais como os laticínios e as redes 
de fast food. A maioria das redes de fast food adota o sistema de franquia, que são contratos 
de longo prazo em que uma empresa (franqueador) concede o direito de uso de um ou mais 
elementos do seu negócio a uma outra empresa (franqueado), cobrando uma taxa por essa 
concessão. Como a franquia envolve o uso da marca de uma empresa, um descuido qualquer 
no atendimento ao cliente por parte do franqueado, como por exemplo, o fornecimento de 
produtos de baixa qualidade, pode prejudicar a reputação da marca. 
 Diante disso, vê-se a necessidade de uma maior integração entre os agentes da cadeia 
(produtor, laticínio e ponto de venda) quanto aos procedimentos e normas de gestão da 
qualidade, para a melhoria da qualidade do produto ao consumidor e para a redução de perdas 
e de custos para todos os agentes.  
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