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Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar se as organizações que atuam na Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva do Leite em Mato Grosso do Sul reconhecem a câmara como 
um agente coordenador da Cadeia Produtiva do leite. Foi realizado um estudo exploratório, 
por meio de um levantamento dos principais estudos teóricos e empíricos na área, sendo 
utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista focalizada individual, aplicada a cada 
representante das organizações participantes da câmara. É importante ressaltar que a 
operacionalização é feita pelos agentes que foram designados a representar a organização, 
sendo que, em algumas vezes, esses agentes possuem uma  visão diferente da organização , 
sendo ele, o porta-voz da organização na CSCPLMS. Os resultados revelam que apesar de a 
câmara possuir uma boa avaliação por sua atuação na cadeia produtiva do leite, poucas 
organizações reconhecem o papel de coordenadora desenvolvida pela câmara. 
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1. Introdução 

A competitividade de uma cadeia produtiva agroindustrial é o resultado de algumas ações 
coordenadas, articuladas e de certa forma cooperadas entre os diversos agentes de uma cadeia 
agroindustrial. Dessa forma, surgem as Câmaras Setoriais, com a participação de 
representantes dos produtores, da indústria, do varejo e do governo, tendo por objetivo buscar 
soluções com maior transparência e eqüidade para problemas da cadeia produtiva 
(MARTINS, 2004). 

Segundo Anderson (1999), as câmaras setoriais surgiram no final dos anos 80, como uma 
tentativa de estabelecer diagnósticos de competitividade setorial, identificar as causas das 
distorções existentes e indicar as estratégias para seu equacionamento. Desde o início, suas 
funções foram voltadas para objetivos de política industrial.  

Entretanto, a controvérsia gerada pela existência e utilização das câmaras como locus de 
coordenação e discussão de políticas envolve questões teóricas e ideológicas acerca da 
necessidade de intervenção do Estado no mercado e das relações capital-trabalho. A polêmica 
envolve também questões econômicas, pois, a partir dos acordos firmados nas câmaras, foram 
tomadas medidas de política industrial por parte do governo que afetaram os diferentes setores 
envolvidos (ANDERSON,1999).  

 O Governo de Mato Grosso do Sul com o propósito de fomentar o agronegócios no 
Estado, resolveu instituir, através da SEPROTUR, as câmaras setoriais como uma estratégia 
essencial na gestão das cadeias produtivas e coordenação dos programas da Secretaria de 
Produção e Turismo, sendo um fórum de apoio ao direcionamento e operacionalização das 
ações desenvolvidas, proporcionando um processo de articulação e integração institucional, 
visando parcerias na elaboração e execução dos projetos e ações de interesse do setor. Entre 
as câmaras setoriais instituídas, atualmente existem em funcionamento no Estado a câmara 
setorial da fruticultura, do setor sucroalcooleiro, floresta, mandioca, leite, bovinocultura e 
bubalinocultura, piscicultura, ovinocaprinocultura, suinocultura, avicultura e estrutiocultura, 
logística armazenagem, transporte e biodiesel. (CÂMARA SETORIAL, 2005).  
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A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite  em Mato Grosso do Sul (CSCPLMS) 
foi criada em  06 de julho de 2001, com a missão de desenvolver e consolidar a cadeia 
produtiva do leite no Estado. A CSCPLMS está vinculada ao Conselho Estadual de Política 
Agrícola e Agrária – CEPA/MS, que visa desenvolver e consolidar a cadeia produtiva do leite 
em Mato Grosso do Sul, coordena os interesses e proporciona satisfação e harmonia entre os 
elos da cadeia, além de apresentar um processo de articulação de integração institucional, 
envolvendo a sociedade civil e organismos governamentais e não governamentais, visando 
parcerias na elaboração e execução dos projetos de interesse do setor (CÂMARA 
SETORIAL, 2004). Atualmente a CSCPLMS é composta por 26 (vinte e seis) organizações, 
tanto de caráter pública, quanto privada. 

Este estudo tem por objetivo verificar se as organizações que atuam na CSCPLMS 
reconhecem a câmara como um agente coordenador da Cadeia Produtiva do leite. Além deste 
objetivo, o trabalho foi moldado de forma a verificar se a câmara desenvolve ações voltadas a 
padronização de processos na cadeia produtiva do leite, verificar se a câmara desenvolve 
ações de capacitação de recursos humanos, identificar quais os principais meios de 
comunicação utilizados pela entidade, verificar como ocorre o processo de tomada de decisão 
e, por fim avaliar de modo geral, a atuação da CSCPLMS, segundo a visão das organizações 
que a constitui. 
 
2. Método 

Este estudo segue com foco metodológico centrado na cadeia produtiva do leite, 
entendido como um conceito mais amplo, onde se considera a inserção do produtor rural, da 
indústria, e dos postos de comercialização como agente de cada um dos elos. Segundo a 
metodologia proposta por Lakatos e Marconi (2001), utilizou-se nesse estudo o método 
dedutivo, pois dispõe para o esclarecimento, teorias previamente estabelecidas. 

O método utilizado foi o dedutivo, contemplando um estudo exploratório, por meio de 
um levantamento dos principais estudos teóricos e empíricos que abordam o objeto da 
pesquisa.  A coleta de dados teve como ponto de partida uma listagem de organizações 
fornecida pela coordenadoria da CSCPLMS. A técnica de coleta de dados adotada foi a 
entrevista focalizada individual aplicada a cada representante das organizações da CSCPLMS, 
sendo caracterizada, segundo Mattar (1996) por ser uma abordagem não estruturada e não 
disfarçada. É importante ressaltar que os resultados alcançados estão atrelados a duas 
condições: em primeiro lugar pelo grau de importância da organização atribuída a CSCPLMS 
(uma vez que a organização designa um agente para representá-la) e, em segundo lugar, pela 
acessibilidade e pelo comportamento desses agentes (uma vez que os representantes haviam 
sido previamente contactados, sendo estes designados a representar as respectivas 
organizações perante a CSCPLMS).  

Dado a escolha de uma pesquisa exploratória, este estudo não teve como objetivo 
apresentar hipóteses e sim ajudar a estabelecer as prioridades a pesquisar. Busca-se gerar 
informações sobre as possibilidades práticas na condução de pesquisas sobre o objeto de 
estudo. 

 

3. Referencial Teórico 

3.1 Cadeia Produtiva do Leite: Peculiaridades do Estado de Mato Grosso do Sul 

A cadeia produtiva do leite em Mato Grosso do Sul está estruturada da seguinte maneira: 
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3.1.1 Insumos 

 Segundo Michels et al. (2003), o setor de insumos voltados à bovinocultura de leite em 
Mato Grosso do Sul é dominado por grandes empresas, sendo que seu fornecimento tem 
preços estabelecidos pelos fornecedores. A compra é geralmente feita de maneira individual, 
pois existem poucos produtores que adquirem insumos através de associações ou 
cooperativas. Nessa relação, não há nenhuma forma contratual. 

Alguns problemas são apontados pelos produtores, entre eles: custo elevado dos insumos 
(para aquisição de um quilo de ração são necessários, aproximadamente, dois litros de leite), 
elevação constante de preços, alto custo no transporte (até a propriedade rural), elevada 
distância dos fornecedores, baixa eficiência de alguns medicamentos (MICHELS et al., 2003).  
 

 3.1.2 Produção 

Michels et al. (2003) destaca que a atividade leiteira em Mato Grosso do Sul é a terceira 
atividade econômica do Estado. Constatou-se que cerca de 40% do leite é destinado ao leite 
resfriado cru, 11% leite pasteurizado, 10% a queijos e 37% queijo mussarela. A atividade 
leiteira do Estado é bastante heterogênea, sendo encontradas produções totalmente 
rudimentares como também as que aplicam tecnologias de última geração. No Estado 
predomina a produção extrativista e a baixa profissionalização do produtor de leite, pois há 
manejo reprodutivo inadequado, insuficiência de capacidade gerencial dos produtores e 
ausência de planejamento nas fazendas leiteiras.  

 É predominante o uso de pouca tecnologia, a produção é a partir de gado mestiço, 
criado no pasto, ordenha manual com bezerro ao pé, o produto é acondicionado em latões 
(correspondendo atualmente a 31,7%) e transportado até o laticínio, sem refrigeração. O 
controle de qualidade na propriedade é praticamente inexistente, exceto pelo controle de 

FIGURA 3.1: A Cadeia  Produtiva do Leite em Mato Grosso do Sul  
Fonte: MICHELS et al. (2003) 
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sanidade do rebanho ou higiene básica no momento da ordenha. A maioria das propriedades é 
administrada de forma familiar, predominando mão de obra de pouca qualificação. Tendo em 
vista o nível de formação predominante, torna-se ainda mais difícil a qualificação desses 
trabalhadores, já que a compreensão  do conteúdo de cursos de qualificação e a  baixa 
escolaridade dificultam ainda mais a adoção de novas tecnologias. A comercialização do 
produto ocorre no mercado interno. O produto é vendido de acordo com as condições 
estabelecidas pela indústria, ou seja, os produtores são tomadores de preço (MICHELS et al. , 
2003). 

 
3.1.3 Indústria 

Segundo Michels et al. (2003), o segmento industrial consiste na indústria laticinista de 
pequeno, médio e grande porte, nas miniusinas e cooperativas. A idade média das empresas é 
de 15 anos. Poucas empresas pertencem a grandes grupos. Predominam no Estado as plantas 
industriais de pequeno e médio porte, voltado para produção de consumo popular. A mão de 
obra empregada nos estabelecimentos industriais é de baixa qualificação, pouco capacitada 
para o desempenho das atividades.  

A informalidade ainda é grande: alguns estabelecimentos não se adequam à legislação e 
as normas exigidas pelo Serviço de Inspeção Sanitária. A indústria tem o poder da 
determinação de preço sobre a produção, portanto, a indústria estabelece com os produtores 
uma relação mais próxima de oligopólio. Sendo assim, a indústria interage com a distribuição, 
que determina os preços e as características dos produtos a serem produzidos pela indústria 
(MICHELS et al., 2003). 

As indústrias de processamento de leite, em geral, trabalham com um mix de produtos 
diversificados, principalmente os laticínios de médio e grande porte. Nos laticínios de menor 
porte, o mix de produto varia de acordo com a época do ano (na seca, reduz a produção de 
leite e conseqüentemente reduz o mix, sendo que o leite recebido é destinado somente para 
produto de leite tipo C). Na produção das indústrias locais predominam a baixa 
especificidade, produtos em geral homogêneos, que competem via preço no mercado (em 
decorrência da isenção do ICMS e ao crédito presumido nas operações internas e 
interestaduais) (MICHELS et al., 2003). 

Segundo Michels et al. (2003), a maioria das indústrias de leite controla a qualidade do 
produto no momento do recebimento da matéria-prima, onde há testes laboratoriais, na 
própria empresa (empresas que possuem a certificação do Serviço de Inspeção Federal – SIF) 
ou no Órgão de Defesa Sanitária do Estado (empresas que possuem a certificação do Serviço 
de Inspeção Estadual – SIE). 
 
3.1.4 Distribuição/Comercialização  

 De acordo com Michels et al. (2003) quanto análise das cadeias de produção, deve-se 
enfatizar o papel dos consumidores finais, o qual pauta as decisões de compra dos produtos a 
partir de referenciais, tais como preço, qualidade e propaganda.  

 Segundo dados do IBGE (2005), Mato Grosso do Sul possuía em 2003 cerca de 3.605 
estabelecimentos de comercialização de produtos lácteos, divididos entre pequeno varejo, 
representado por mercearias, padarias e conveniências; e as grandes redes, representados 
pelos supermercados, hipermercados e atacadistas, estes, com alta representatividade no 
Estado, influenciando preços, prazos de pagamentos e impondo características para o 
transporte do produto. A venda do leite pasteurizado ocorre no mercado interno onde 
aproximadamente 40% dos produtos são absorvidos pelos supermercados e 70% ou mais, 
direciona-se às padarias, mercearias e similares. Em geral, as empresas utilizam um prestador 
de serviço (intermediário) para colocar o produto no mercado. O leite fluído é entregue direto 
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no comércio varejista. Quanto aos derivados (queijos) o maior percentual de vendas ocorre 
para o setor atacadista, tanto no mercado interno como no interestadual (MICHELS et al. 
2003). 

 A produção interna é comercializada basicamente nos pequenos varejos do Estado: 
aproximadamente 70% das vendas do mercado local. O leite in natura e o leite pasteurizado 
tipo A, B e C comercializados no mercado interno, são isentos de ICMS. Os impostos, com 
maior incidência, são representados pelo PIS e pelo COFINS. Constatou-se que, do total de 
160 milhões de litros de leite fluído comercializado, 66% circula na forma in natura resfriado. 
Aproximadamente, 106 milhões de litros destinam-se a outros Estados, em especial São Paulo 
e Paraná, deixando de agregar valor no próprio Estado. O leite fluído tem aumentado sua 
participação no mercado, ocorrendo a substituição do leite pasteurizado pelo leite esterilizado 
(UHT). Por ser pouco competitivo, o leite tipo C vem paulatinamente perdendo mercado para 
o leite esterilizado (UHT). Cerca de 85% dos queijos produzidos no Estado são destinados 
para outros Estados, em especial São Paulo. Iogurte, requeijão e outros produtos lácteos são 
destinados a outros Estados, já a bebida láctea é vendida integralmente para o mercado interno 
(MICHELS et al., 2003). 

De acordo com Michels et al. (2003), a maior preocupação no mercado de leite é a 
comercialização paralela sem controle de qualidade e sem fiscalização do leite in natura e de 
alguns derivados.  

Dada à nacionalização do comércio de leite fluído, com a consolidação do leite longa 
vida (UHT) e o baixo padrão tecnológico dos produtos domésticos, o mercado local está cada 
vez mais competitivo e as pequenas indústrias de laticínios estão vulneráveis na medida em 
que não conseguem se profissionalizar para gerar produtos com maior valor agregado 
(MICHELS et al., 2003). 

 
3.2 Coordenação 

Segundo Lacombe e Heilborn (2003), coordenar é equilibrar, sincronizar e integrar as 
ações das pessoas e as atividades das unidades organizacionais, de acordo com certa ordem e 
método, visando assegurar seu desenvolvimento harmônico. Neste contexto, equilibrar 
consiste em proporcionar o suficiente de alguma coisa para contrabalançar outro, ou seja, não 
pender para nenhum dos extremos. Sincronia, por sua vez, significa fazer com que as 
diferentes atividades executadas segundo seus cronogramas próprios, sejam realizadas no 
tempo devido, ou seja, as ações são simultaneamente realizadas para terminar no tempo certo. 
Por fim, integrar significa verificar interesses diversos das pessoas e unidades num objetivo 
comum, fazendo com que os esforços individuais caminhem na mesma direção. 

Porém, quando tratamos de coordenação, três são os mecanismos de coordenação: ajuste 
espontâneo, organização e comunicação. Contudo, quando enfatizamos seus principais 
instrumentos, a supervisão se enquadra como o  instrumento mais formal de coordenação, 
sendo o mais simples e usual (LACOMBE e HEILBORN, 2003), sendo, portanto, utilizado 
como medida de coordenação. 

Em se tratando da cadeia de produção agroindustrial, Toledo et al. (2004) relata que a 
coordenação de uma cadeia produtiva agroindustrial pode ser realizada objetivando o controle 
de forma eficiente das quantidades produzidas, dos custos, dos prazos de produção e de 
distribuição dos produtos de mercado e, de qualidade do produto, assegurando maior 
competitividade e sobrevivência à cadeia de produção agroindustrial. 

De acordo com Zylberzstajn (2000), a coordenação de sistemas produtivos não é uma 
característica intrínseca, mas sim o resultado de uma construção entre os agentes econômicos, 
tendo por finalidade conduzir uma determinada transação por meio de estruturas de 
governança. As estruturas de governança, por sua vez, têm a finalidade de governar as 
transações existentes, estas podem ocorrer por meio do mercado, de forma híbrida (ou seja, 
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por meio de contratos) e/ou hierárquica (isto é, por meio de integração vertical). 

O mecanismo de coordenação entre os elos de uma cadeia produtiva agroindustrial 
envolve o que se denomina custos de transação, que de uma forma geral, é definido como o 
custo referente à comercialização ou a transação de determinado ativo. Este custo é decorrente 
de alguns fatores, que segundo Williamson (1989) seriam: especificidade dos ativos, o grau e 
o tipo de incerteza (ou seja, o grau de confiança entre os agentes e sua capacidade de 
antecipar eventos futuros) e a freqüência com que as transações ocorrem. Com o objetivo de 
reduzir riscos de transação dos agentes envolvidos foram desenvolvidos mecanismos de 
comercialização e um conjunto de regras denominado estruturas de governança. 

Coordenar a qualidade em uma cadeia produtiva, conforme afirma Scalco (2004), implica 
em prover aos agentes da cadeia produtiva informações referentes, desde os requisito para a 
qualidade do produto, até informações referentes à situação atual da gestão da qualidade em 
todos os segmentos da cadeia, intermediado por um agente coordenador. Para Zylberzstajn 
(1995), a eficiência no agronegócio pode ser entendida como a capacidade que os diferentes 
sistemas têm de se organizarem após um choque externo ou de uma simples mudança do 
ambiente institucional, sempre com vistas a encontrar uma forma eficiente de produção. 
Surgem então, os “bureaus” (agentes coordenadores) públicos ou privados, desenhados para 
executar a tarefa de coordenação.  

Scalco (2004) argumenta que no caso de uma cadeia produtiva do leite e derivados, a 
qualidade do leite pode constituir num ativo altamente específico, podendo haver diversas 
formas organizacionais entre os agentes: de forma híbrida ou de forma hierárquica, já citados 
anteriormente. 

No Brasil, existem diversas organizações relacionadas à cadeia produtiva do leite, entre 
as quais, destacam-se: Associação Brasileira de Longa Vida (ABLV), Sindicato das Indústrias 
de Laticínios Produtos e Derivados, Associação de Indústria de Queijos (ABIQ), Câmara 
Setorial do Leite, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos (ABIA), entre outras. 
Frente às limitações metodológicas e ao escopo do estudo, será feita análise da Câmara 
Setorial do Leite em Mato Grosso do Sul. 
 

4. Resultados e Discussão 

Quando interrogados pelas competências correlatas a coordenação, os membros tiveram 
o seguinte comportamento: 58% afirmam que há equilíbrio na CSCPLMS; 58% afirmam que 
a CSCPLMS possui sincronia em suas ações; 65% afirmam que há integração entre os 
membros e conseqüentemente entre as ações da CSCPLMS e, 50% afirmam que a CSCPLMS 
desenvolve a função de supervisora da cadeia produtiva do leite no Estado. 

Diante desse aparato, verificou-se que apenas 38% dos membros atribuem a CSCPLMS 
como coordenadora da cadeia láctea do Estado. 

A Tabela 4.1 apresenta o percentual dos entrevistados por elo da cadeia produtiva, sendo 
possível uma melhor visualização do grau de importância atribuída a CSCPLMS como 
coordenadora, por meio de atuação das organizações entrevistadas. 

 
TABELA 4.1: Percentual dos Entrevistados por Elo de Atuação que reconhecem a CSCPLMS 
como Coordenadora da Cadeia Produtiva do leite: 

 

ELO DA CADEIA PRODUTIVA PERCENTUAL 
INSUMOS 25%  

PRODUÇÃO 33%  
TRANSPORTE 33%  
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INDÚSTRIA 43%  
DISTRIBUIÇÃO 50%  

COMERCIALIZAÇÃO 40%  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Quando realizada associação das variáveis mencionadas nas entrevistas, observamos 
que, do total dos entrevistados que apontam a CSCPLMS de ser coordenadora da cadeia 
produtiva do leite, aproximadamente 66% afirmam que há equilíbrio e sincronia nas ações 
propostas pela CSCPLMS, 62% afirmam ter integração entre as organizações e 
conseqüentemente entre as ações e, 69% afirmam ter supervisão nas ações propostas pela 
CSCPLMS.  

Quanto a forma de execução das ações, foi verificado que aproximadamente 70% dos 
membros executam as ações em grupos, de acordo com as características de cada órgão e da 
afinidade entre os mesmos. Quanto a avaliação desse mecanismo adotado, 54% dos órgãos 
argumentam ter uma eficácia. 

Em relação as ações de padronização de processos e capacitação de recursos humanos 
desenvolvidas pela CSCPLMS,  65% dos órgãos afirmam que a CSCPLMS está envolvida em 
algum processo, seja de padronização do processo produtivo ou na capacitação e qualificação 
de recursos humanos, em geral, ações delegadas aos membros por meio de projetos, 
programas e atividades direcionadas a orientação e apoio técnico,  voltadas para a divulgação,  
conscientização e implantação da Instrução Normativa nº 51.  

Em relação aos meios de comunicação utilizados pela CSCPLMS, os mais utilizados são: 
e-mail; telefonemas; fax e contato direto; e documentos escritos, correspondendo a 77%, 65%, 
46% e 15%, respectivamente.  
        O processo de tomada de decisão ocorre de maneira democrática, sendo que cerca de 
80% dos membros afirmam que as decisões ocorrem via votação consensual (assembléia). O 
mesmo percentual é apontado quando interrogados quanto a transparência no processo de 
tomada de decisão, o que demonstra ser um processo imparcial e não tendencioso. Quando 
realizada a associação entre as variáveis “tomada de decisão” e “avaliação positiva da 
CSCPLMS”, os resultados se repetem. 

 Por fim, quanto a avaliação da CSCPLMS quanto a sua forma de atuação, 
aproximadamente 73% dizem ter boa atuação, apesar de alguns ajustes serem necessários, 
enquanto 23% possuem avaliação negativa da CSCPLMS.  
 
5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este estudo partiu da necessidade de verificar se as organizações que atuam na 
CSCPLMS reconhecem a câmara como um agente coordenador da cadeia produtiva do leite 
no Estado.  

Antes de expor as considerações finais é importante ressaltar alguns pontos correlatos a 
instituição das câmaras setoriais no Brasil. Conforme afirma Anderson (1999), no Governo 
Collor as câmaras setoriais foram utilizadas como instância de resolução de conflitos quanto à 
política de preços durante a saída do congelamento imposto pelo Plano Collor 2. No entanto, 
no segundo semestre de 1991, medidas do governo redefiniram a competência e abrangência 
das câmaras. Nesse período passaram a ser elaboradas “cartas-compromisso” para cada setor, 
que incluíam o desenvolvimento de programas do Governo: o Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade, o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria  e o 
Programa de Competitividade Industrial no âmbito dos setores.  De modo geral, com  passar 
do tempo as necessidades foram surgindo, fazendo com que o escopo das câmaras fossem 
ampliados e, aos poucos, as cartas-compromisso foram substituídas por acordos setoriais, que 
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visavam tratar de assuntos que não se limitavam apenas a negociações de preços, mas 
abordavam questões estruturais de médio e longo prazos. Assim, ao contrário do que vinha 
ocorrendo, entre 1992 e 1994 as câmaras setoriais constituíram-se em um locus de discussão 
de questões abrangentes relacionadas ao desempenho da indústria, tratadas setorialmente. Os 
temas debatidos passaram a ser desde a redução de alíquotas de impostos, geração de 
empregos, até questões de inserção do Brasil no comércio  exterior, destacando-se entre as 
principais câmaras:  a câmara do brinquedo, dos produtos têxteis e confecções, da indústria 
naval,  tratores e máquinas agrícolas e do complexo automotivo. 

Diante do exposto, o estudo constatou que a grande maioria das organizações não 
atribuem a CSCPLMS um papel de locus de discussão de questões abrangentes, conforme 
proposto acima. Além disso, verifica-se  que a grande maioria das organizações não são 
fortes, de forma a criar novos modelos de desenvolvimento, propor mudanças e ou criar novas 
regras, uma vez que, a grande maioria das organizações não possuem o pleno conhecimento 
das necessidades da cadeia produtiva, o que pode ser explicado pela estrutura da câmara estar 
ainda em formação, dado que a entidade ainda é muito incipiente.  

Apesar de a maior parte das organizações apresentarem uma avaliação positiva da 
CSCPLMS, muitos ajustes ainda deverão ocorrer: uma melhor comunicação entre as 
organizações; um preparo maior dos agentes designados a representar as organizações perante 
a Câmara e as autoridades públicas; uma maior representatividade de determinados elos de 
forma a preservar os interesses  desses, bem como o desenvolvimento de ações conjuntas 
associadas  aos objetivos propostos pelas organizações e a realidade que o Estado atravessa.   

Quanto a coordenação, podemos considerar que em alguns elos a CSCPLMS desenvolve 
seu papel de forma adequada, por apresentarem, entre outros fatores, maior representatividade 
na cadeia, uma participação mais efetiva e  agentes  comprometidos com a sua função na 
CSCPLMS.  
        Essas considerações visam demonstrar que ainda existem muitos desafios a serem  
supridos pela entidade,  visando a sustentabilidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva 
do leite no Estado. 
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