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Introdução

A produção de leite bovino no Brasil possui duas 
extremidades distintas e muitas vezes antagônicas que 
coexistem num universo de políticas públicas e 
incentivos unilaterais. De um lado tem-se produtores 
especializados, empresários, em menor número, mas 
com grande produção e potencial produtivo. Do outro, 
nada especializados, encontram-se os produtores 
familiares, em maior quantidade, com pequeno volume 
de leite produzido, comercialização precária e 
qualidade pouco controlada.  Considerado o alimento 
mais perfeito da natureza, o leite apresenta uma 
composição rica em proteína, vitaminas, gordura, 
carboidratos, sais minerais e cálcio, essenciais aos seres 
humanos. É produzido durante a lactação das vacas, a 
partir de elementos que passam do sangue para as 
células especializadas do úbere [1], e constitui a base 
da alimentação humana há séculos. 

Neste contexto, a cidade de Correntes, localizada na 
mesorregião agreste e na microrregião Garanhuns do 
estado de Pernambuco, constitui um potencial 
instrumento de análise por encontrar-se inserida na 
bacia leiteira do estado, com uma população total de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2007) de 16.330 pessoas [2] e PIB 
de 47.170 mil reais, per capita de 2.686,00 reais [3] e 
ainda apresentar um mecanismo de comercialização de 
leite bastante rudimentar.    

O objetivo deste trabalho foi, portanto, buscar 
compreender e caracterizar o comércio informal (venda 
e compra) de leite in natura efetuado por produtores, 
profissionais autônomos e consumidores no município 
das Correntes - Pernambuco, buscando identificar 
variáveis preponderantes e delimitação de papeis e 
visões.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado através da aplicação de 
questionários estruturados. Foram elaborados três tipos 
de questionário: 1) Para os consumidores; 2) Para os
vendedores “porta a porta”; 3) Para os pontos de venda 
de leite in natura.

O preenchimento dos questionários ocorreu durante 
o inicio do mês de setembro de 2009 no município das

Correntes-PE. Foram aplicados 120 questionários com 
o consumidor, dois com “vendedores porta a porta” e 
dois nos pontos de venda de leite in natura da cidade.
Para os consumidores a amostra foi definida de forma 
aleatória e não-probabilística. 

No questionário aplicado aos consumidores, 
inicialmente objetivou-se identificar o perfil dos 
mesmos (sexo, estado civil, idade e renda familiar) e 
posteriormente caracterizá-los enquanto consumidores 
de leite in natura (freqüência de compra, quantidade 
por aquisição e atributos considerados importantes com 
relação ao leite, tais como preço, higiene, qualidade, 
tempo de entrega, atendimento, durabilidade e 
procedência). Na questão referente a avaliação de 
atributos foi utilizada uma  escala de importância da 
seguinte forma: 1 para nada importante, 2 para não 
muito importante, 3 para razoavelmente importante, 4 
para muito importante e 5 para extremamente 
importante [4].

No questionário aplicado aos “vendedores porta a 
porta” e aos pontos de venda objetivou-se caracterizar 
o processo de venda do leite (quantidade vendida, 
horário de retirada do leite, horário de início da venda e 
horário de término da venda, origem e quantidade 
comprada), as condições de venda (armazenamento, 
comprador, preço, procedência e trato da sobra), e 
posteriormente a percepção de valor que possuem em 
relação ao cliente (fidelidade, simpatia, negociação e 
exigência quanto à procedência).

Os dados foram tabulados em Programa Excel®, 
para cálculos das freqüências absolutas e relativas.    

Resultados e Discussão

Após tabulação dos dados, as seguintes informações 
com relação ao perfil dos consumidores foram obtidas:
76,67% pertencente ao sexo feminino e 23,33% do 
sexo masculino, cerca 66,67% é casado (a), e 33,33% 
se diz solteiro (a). Com relação à faixa etária, 3,33% 
possui até 20 anos, 33,33% de 21 a 30 anos, 23,33% de 
31 a 40 anos, 20,00% de 41 a 50 anos e 20,00% acima 
de 50 anos. Renda mensal da família: 43,33%  até R$ 
500,00, 43,33% de R$ 500,00 a R$ 1000,00 e 13,33% 
de R$ 1000 a R$ 2000,00. Sintetizando, é possível 
identificar que os consumidores e/ou compradores de 



leite in natura no município das correntes, são em sua 
maioria, do sexo feminino, provavelmente donas de 
casa, casadas, com 21 a 30 anos e renda mensal de até 
R$ 1.000,00. 

No que se refere às características de consumo, os 
resultados obtidos foram os abaixo descritos:

- Frequência de compra: 20,00% dos entrevistados 
afirmam adquirir diariamente, 33,33% 
esporadicamente, 36,67% semanalmente e 10,00% não 
soube responder (Tabela 1).

- Quantidade adquirida: 46,67% dos entrevistados 
compram dois litros por vez, o que poderia justificar o 
percentual de entrevistados que adquirem o produto 
esporadicamente e semanalmente, já 33,33% diz 
comprar um litro a cada compra. Vale destacar que 
20,00% dos entrevistados afirmam adquirir 
preferencialmente 1,5 litros de leite, a cada compra, o 
que caracteriza um volume atípico de comercialização 
per capta do leite, que é normalmente ofertado em 
embalagens de um litro (Tabela 1).    

- Atributos de consumo: Dentre os atributos mais 
valorizados pelos consumidores de leite in natura, a
“procedência do leite” se destaca, uma vez que 88% 
consideram tal atributo como extremamente 
importante, seguido do item “qualidade do leite”, onde
84,00% também consideram de extrema importância. 
Em contra partida, o atributo “higiene” foi considerado
por 72,00% dos entrevistados apenas como muito 
importante. Este número é menor do que o que se pode 
esperar. A qualidade insatisfatória do leite produzido 
no Brasil é um problema crônico, de difícil solução, em 
que fatores de ordem social, econômica e cultural 
influenciam na compra deste alimento que representa 
elevada importância na alimentação da população [5].
Já o atributo preço, tem a percepção por parte dos 
consumidores bem divida entre os que o consideram 
extremamente importante 48,00%, muito importante, 
também 48,00% e razoavelmente importante, 24,00%. 
Este último atributo, quando analisado em relação ao 
perfil dos consumidores, no que se refere à renda 
familiar, pode conduzir à interpretação de que há 
possibilidade de ser este um atributo não muito
determinante na decisão de compra por parte dos 
consumidores (Figura 1).    

Quando se inverte a ótica de análise, ou seja, 
deixando-se de analisar o consumidor e iniciando uma 
análise do fornecedor do produto, questões 
interessantes vêm à tona e ajudam a melhor 
compreender o mercado local de leite in natura. Há 
algumas disparidades entre os dois únicos pontos de 
venda de leite in natura, aqui denominados ponto fixo-
01 (PF-01) e ponto fixo-02 (PF-02). O primeiro deles
fica por conta do horário de oferta do leite, um 
ocorrendo pelo inicio manhã e o outro no horário do 
fim de tarde respectivamente. Esta diferença pode se 
justificar quando se analisa a existência de 
concorrência bilateral de pontos de venda num 
mercado extremamente pequeno, ou seja, ocorrendo
um pré acordo não formalizado e espontâneo de partes, 
dividindo igualmente a atenção dos consumidores.  O 
PF-01 oferta seu produto em garrafas pet a um preço de 

um real o litro de leite não havendo sobras, já no PF-02 
o preço do litro de leite é R$ 1,25 e o cliente é quem 
leva o recipiente (Tabela 2). No que diz respeito à
avaliação dos seus clientes quanto à fidelidade, 
simpatia, negociação e exigência o PF-01 aponta os 
fatores simpatia e negociação, como mais relevantes. 
No PF-02 todos os fatores avaliados são considerados 
igualmente relevantes. No PF-02 há ocorrência de 
cinco litros de leite que sobram em media por dia, estes
sendo oferecidos no outro dia pela manhã e ocorrendo 
o armazenamento em maquinário refrigerado.   

No entanto, a análise dos dois vendedores porta a 
porta de leite in natura existentes, denota grande 
diferença na quantidade ofertada. Enquanto o 
vendedor-01 oferta ao mercado 50 litros de leite ao dia, 
o vendedor-02 oferta três vezes mais, 150 litros, ambos 
retirando o leite no horário da manhã e vendendo todo 
o leite também pela manhã, usando como recipiente um
balde de plástico. A explicação desta diferença de 
amplitude de volume da oferta pode ser encontrada na 
estratégia adotada por cada um: o vendedor-01 oferta 
leite da própria produção, vendendo-o a R$ 1,25/litro,
já o vendedor-02, por não ter animais, compra o leite a 
R$0,65/litro e revende, ao preço de R$ 1,00, 
precisando, portanto, para se tornar competitivo, 
vender um volume diário maior de leite (Tabela 3). Ao
avaliarem os clientes, ambos os vendedores afirmam 
que consideram de igual relevância todos os pontos 
avaliados: fidelidade, simpatia, negociação e exigência 
sobre a procedência do leite.

Conclusão
O mercado informal de leite in natura no município 

das Correntes é bastante atrativo, sendo uma alternativa 
que atualmente se apresenta rentável aos vendedores, 
que possuem características e estratégias de vendas 
diferenciadas.

O que surpreende e até beneficia a existência ainda 
de um mecanismo de venda arcaico como o do 
município das correntes, é a pouca ou inexistente 
atuação dos agentes legislativos de fiscalização da 
atividade leiteira.
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Tabela 1.   Percentual de freqüência de compra e quantidade de leite comprado.

FREQÜÊNCIA DA COMPRA DO LEITE
Diariamente

20,00%
Esporadicamente

33,33%
Semanalmente

36,67%
Não sobe responder

10,00%
QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE COMPRA POR VEZ

Um litro
33,33%

1,5 litros
20,00%

Dois litros
46,67%

Mais que dois litros
0%

24%

4%

12%
8%

48%

72%

36% 36%

56%

44%

32%

48%
44%

84%

76%

64%
68%

88%
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Preço Higiene Qualidade O tempo de entrega Atendimento Durabilidade Procedência do leite

1 2 3 4 5

Figura 1. Avaliação de escolha dos consumidores em relação aos seus fornecedores.

Tabela 2. Oferta, horários, armazenamento, comercio e preço 
do leite in natura comercializado por pontos de venda fixos no 
município de Correntes.

Ponto de venda fixo (PF-01) Ponto de venda fixo (PF-02)

QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE OFERTADOS AO DIA

30 Litros 35 Litros

QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE VENDIDOS POR DIA

30 Litros 30 Litros

HORA DE RETIRADA DO LEITE (ORDENHA DO ANIMAL)

4 horas 15 horas

HORA DO INICIO DA VENDA

6 horas 17 horas

HORA DO TERMINO DA VENDA

8:30 horas 20 horas

MATERIAL DE ARMAZENAGEM DO LEITE PARA VENDA

Garrafas pet Balde plástico

SOBRA DE LEITE

Não Sim

PREÇO DO LITRO DO LEITE

Um real por litro de leite R$ 1,25 por litro de leite

O LEITE OFERTADO É COMPRADO

Não Não

Tabela 3. Oferta, horários, armazenamento, comercio e preço 
do leite in natura comercializado por vendedores informais 
(vendedor porta a porta) no município de Correntes.

VENDEDOR-01 VENDEDOR-02
QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE OFERTADOS AO DIA

50 litros 150 litros

HORA DE RETIRADA DO LEITE (ORDENHA DO ANIMAL)

4 horas 5 horas

HORA DO INICIO DA VENDA

6:30 horas 6 horas

HORA DO TERMINO DA VENDA

8 horas 10 horas

MATERIAL DE ARMAZENAGEM DO LEITE PARA VENDA

Balde plástico Balde plástico
SOBRA DE LEITE

Não Não
PREÇO DO LITRO DO LEITE

R$ 1,25 por litro de leite R$ 1,00  por litro de leite
O LEITE QUE É VENDIDO NA RUA É COMPRADO

Não Sim – R$ 0,65


