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 O objetivo do estudo  é  avaliar os 

impactos da evolução do ambiente 

institucional no elo industrial da cadeia 

produtiva do leite, bem como o crescimento 

e fortalecimento das organizações 

econômicas que atuam nas indústrias de 

laticínios no Brasil e, em especial, na região 

noroeste do Rio Grande do Sul.  

OBJETIVO Resultados e Discussão 

 Para analisar-se os impactos da evolução do 

ambiente institucional nas indústrias em geral e nas 

estratégias das empresas nela inseridas utiliza-se a 

análise estrutural, existem cinco forças competitivas 

que afetam a estrutura de uma indústria: barreiras de 

entrada; ameaça de substituição; poder de negociação 

dos fornecedores;  poder de negociação dos 

compradores e rivalidade entre as empresas 

concorrentes.  

 Existe grande influência e interação entre o 

ambiente institucional e o comportamento das 

organizações econômicas, o que  fornece o quadro 

fundamental de regras que condicionam as vantagens 

competitivas e as estratégias das empresas inseridas 

em um ramo da indústria. Mudanças no ambiente 

institucional afetam essas vantagens competitivas e as 

estratégias das empresas, as regras e costumes ao 

nível das organizações econômicas, fundamentais 

para o desempenho e as estratégias dessas 

organizações. 
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Gráfico1-Concentração das Empresas receptação de leite 

em 2010 (mil litros). 

Tabela 1:Ranking das Industrias de Laticínios no Brasil  no 

período de 1999-2010. 

 Fonte: LEITE BRASIL, CNA/Decon, OCB/CBCL e EMBRAPA/Gado de Leite. 

 Fonte: LEITE BRASIL, CNA/Decon, OCB/CBCL e EMBRAPA/Gado de Leite. 

 As mudanças no ambiente institucional da 

década de 90 não só intensificaram a concorrência 

no elo industrial da cadeia produtiva do leite, mas 

também provocaram uma série de modificações nas 

vantagens competitivas das empresas inseridas na 

indústria de laticínios. 

 

Associação Brasileira dos Produtores de Leite – Leite Brasil. Disponível em: 

<http://www.leitebrasil.org.br/estatisticas.htm> Acesso em agosto de 2011. 

Revista Laticinios www.revistalaticinios.com.br/materias/revista . 

 Acesso em agosto de 2011. 

 

CONCLUSÕES  

REFERÊNCIAS  

http://www.revistalaticinios.com.br/materias/revista

