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O MERCADO DO LEITE 
E O NOVO NORMAL
Confira a entrevista com o pesquisador da Embrapa Gado 
de Leite, Glauco Carvalho, sobre os caminhos para que a 
cadeia produtiva do leite possa se adaptar à nova 
realidade e expandir mercado

Pág. 8-10

AGO: Coopatos 
presta contas do
exercício 2020

Pág. 6-7



Informativo Coopatos | Abril 20212 Informativo Coopatos | Abril 2021 3

a pandemia, em meio a qual já 
estamos vivendo há mais de um ano, 
nos levou a enfrentar um grande desafio, 
que foi a realização da nossa Assembleia 
Geral Ordinária, pela primeira vez, de 
forma virtual. Isso nos deixou um pouco 
apreensivos, a princípio, porque nunca 
tínhamos realizado um evento dessa 
grandeza e importância em um formato 
diferente do que temos feito nos 64 anos 
de existência da Coopatos. 

Todos sabemos da importância de 
uma Assembleia, e que ela nos apresenta 
a cada vez mais rara oportunidade de 
estarmos juntos, discutirmos os rumos 
da nossa cooperativa, ouvirmos as 
reivindicações e sugestões dos cooperados, 
compartilharmos os resultados alcançados 
e prestarmos conta do andamento das 
atividades. No entanto, o momento em que 
vivemos nos obrigou a buscar alternativas 
para que pudéssemos cumprir com a 
exigência do nosso estatuto que determina 
que a nossa AGO deve acontecer até o 
final do mês de março e, nesse sentido, a 
tecnologia foi uma importante aliada. 

Uma preocupação que tínhamos desde o 
começo era a de garantirmos a participação 
dos nossos cooperados, a sua adesão a esta 
nova modalidade e, passada a Assembleia, 
posso dizer a todos da nossa satisfação, da 
nossa alegria e do nosso agradecimento 
com o nível de participação que alcançamos. 
Pareceu-nos que conseguimos dar a 
todos que quiseram a possibilidade de se 
manifestar, questionar, sugerir, além de 
votar nas deliberações do dia. 

Além disso, foi uma satisfação 
compartilhar com todos que, apesar 
dos desafios enfrentados ao longo do 
último ano, 2020 foi positivo para a 
nossa cooperativa e bom para os nossos 
cooperados, uma vez que conseguimos 
uma sobra significativa que foi distribuída 
ao capital de cada um. Houve um 
crescimento por parte da Coopatos em 
todos os segmentos, e isso é fruto da 
resiliência e do trabalho perseverante de 
nossos colaboradores e cooperados.  

Passada essa fase de prestação de 
contas, estamos já a três meses de outro 
importante evento da cooperativa, que é a 
realização da Semana Coopatos. Portanto, 
estamos com toda a  nossa atenção voltada 
para a organização deste evento que, por 
mais uma vez, nos exigirá um esforço maior 
de planejamento, de modo a buscar meios 
de viabilizar a realização, com a devida 
segurança para todos os envolvidos. Afinal, 
a Semana Coopatos é uma das principais 
ferramentas de que a cooperativa dispõe 
para estar ajudando o cooperado a 
melhorar o resultado da sua propriedade, 
o que se torna ainda mais relevante em 
momentos de crise e incertezas. 

Da parte da Coopatos, seguimos 
fortemente comprometidos em buscar 
alternativas para minimizar os impactos 
desse momento crítico que atinge todos 
que se dedicam à atividade e reafirmamos 
nosso compromisso em continuar 
trabalhando, acreditando e fazendo a nossa 
parte para que depois da tempestade, 
estejamos preparados também para a 
bonança.
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CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS, 
SANIDADE ANIMAL E PRODUTIVIDADE

A Contagem de Células Somáticas (CCS) 
refere-se à quantidade de células de defesa 
do úbere presentes no leite. Sua quantidade 
no leite está diretamente relacionada à saúde 
do úbere, ou seja, quanto maior a CCS, pior 
o estado do úbere e, consequentemente, 
maior o grau de mastite instalado no animal 
e no rebanho. 

É conhecido por todos os prejuízos com 
a mastite clínica e subclínica. Quando estão 
presentes, há descarte de leite e gastos com 
medicamentos.

Um animal com úbere saudável deve 
produzir leite com no máximo 50.000 
cel/ml. Acima desse parâmetro, o animal 
é considerado portador de mastite 
subclínica, mesmo que não haja nenhum 
tipo de sintoma. Ainda, tem-se como mais 
importante, o fato de que a cada 100.000 cel/
ml o animal perde 0,3 kg de produtividade 

de leite, ou seja, uma propriedade que 
apresenta índice de CCS de 1.000.000 cel/
ml está produzindo, no mínimo, 3 kg de leite 
a menos por animal. Considerando uma 
lactação de 270 dias, cada animal deveria 
ter produzido no mínimo 810 kg a mais de 
leite, o que geraria um maior valor na renda 
das fazendas.

Para um diagnóstico mais eficiente, 
há algumas ferramentas como a análise 
individual dos animais doentes por meio 
do antibiograma. Esse teste fornece 
informações sobre quais antibióticos 
apresentariam os melhores resultados para 
a mastite. 

Porém, em casos de infecções crônicas, 
especialmente causadas por Staphylococcus 
aureus, o animal dificilmente responderá a 
algum tratamento e deverá ser avaliada a sua 
eliminação do rebanho. Há também o fato 

de ser mais comum em vacas mais velhas 
devido ao maior período de exposição da 
glândula ao longo das lactações e, ainda, por 
a resposta imune de animais mais velhos ser 
menos eficiente, haverá menor eliminação 
desta bactéria.

Para um controle efetivo da mastite é 
imprescindível a adoção de boas práticas 
de manejo e procedimentos higiênicos, 
especialmente durante a ordenha, como 
a desinfecção dos tetos,, secagem com 
papel toalha descartável, estabelecer uma 
linha de ordenha deixando as vacas que 
apresentaram mastite por último e iniciando 
sempre com as vacas mais novas, sadias e 
que não apresentaram mastite.

Se a propriedade tem problemas com 
altos índices de CCS, procure um veterinário 
para auxílio na resolução e prevenção de 
novos casos.

REFRIGERAÇÃO DO LEITE APÓS ORDENHA
É exigido, pela Normativa 77/2018 do MAPA, que o tanque de expansão 
tenha capacidade de refrigerar o leite com temperatura igual ou inferior a 
4°C em até 3 horas após a ordenha. Além disso, o tanque também deve 
estar em condições de manter o leite nesta temperatura durante todo o 
período que estiver estocado até o momento da coleta (Art. 2, item VI).

Essa medida contribui para manter a baixa contagem de bactérias (CBT) 
do leite, pois o resfriamento abaixo de 4°C reduz o crescimento das 
bactérias, ou seja, quanto mais rápido o leite for resfriado melhor será a 
sua qualidade.

Por isso, o termostato do tanque deve ser checado e regulado sempre 
que necessário. Uma forma de checá-lo é utilizar o termômetro calibrado 
que o transportador de leite possui para medir a temperatura do leite e 
comparar com o valor mostrado no visor do termostato. Se precisar de 
ajuda, entre em contato com os responsáveis pelas visitas técnicas.
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dicas de
saúde e bem-estar
Coalhada: um superalimento

a favor da saúde
Leve e super nutritiva, a coalhada é uma excelente opção para o 
café da manhã, lanche da tarde ou ainda para complementar 
receitas doces e salgadas, trazendo saúde e sabor ao seu dia a dia. 
Isso porque em sua composição estão presentes bactérias do bem, 
que fazem maravilhas para a saúde da pele, funcionamento do 
intestino e até no combate ao mau colesterol. Rica em proteínas, 
potássio, cálcio, ferro, magnésio, fósforo e vitamina B12, seu 
consumo regular auxilia na prevenção de diversas doenças. E tem 
mais! Pode ser consumida mesmo por pessoas com intolerância à 
lactose. A lista de benefícios da coalhada não para por aqui. Confira 
abaixo outras vantagens e comece já a incluir este alimento 
funcional (e delicioso!) à sua dieta!

Equilibra a flora intestinal 

Reforça a imunidade

Fortalece ossos e dentes

Auxilia a perda de peso

BOLO DE COALHADA

Receita
especial

Ingredientes

Como fazer
Bata no liquidificador os ovos, o açúcar,  a manteiga, o 
creme de leite, a coalhada e o leite. Reserve. Em uma 
tigela, peneire a farinha de trigo, o amido de milho e o 
fermento. Adicione a mistura líquida aos poucos, 
mexendo bem para incorporar. Acrescente as raspas de 
limão e transfira a massa para uma forma untada e 
enfarinhada. Leve para assar no forno pré-aquecido a 
180º por 40 minutos ou até que esteja dourado.

•  170 g de coalhada Coopatos 
•  2 colheres (sopa) de creme de leite fresco Coopatos 
•  1 colher (sopa) de manteiga Coopatos
•  1 copo (200 ml) de leite Coopatos
•  4 ovos
•  2 xícaras de açúcar
•  2½ xícaras de farinha de trigo
•  ½ xícara de amido de milho
•  1 colher (sopa) de fermento em pó
•  Raspas de limão

Previne a osteoporose e a artrite

Diminui o risco de infarto

Reduz a ansiedade e o estresse

COOPERATIVISMO: 
ESPALHE ESSA IDEIA

Além de gerar trabalho, emprego e renda, o 
modelo cooperativista transforma a realidade de 
milhares de pessoas, todos os dias. Não à toa, o 
cooperativismo vem cada vez mais se afirmando 
como uma alternativa viável e eficaz para o 
desenvolvimento sustentável dos países.  

Isso porque a cooperativa é um tipo de sociedade 
que, por determinação legal e doutrinária, tem 
FOCO nas PESSOAS e não no capital. Dessa forma, 
não tem objetivo de lucro na pessoa jurídica, mas 
sim de PRESTAR SERVIÇO aos seus cooperados, 
visando otimizar o resultado dos seus negócios e 
promover a melhoria de suas condições de vida, 
nas perspectivas social e econômica. 

Assim, o modelo de negócio cooperativista não 
perpetua nem acelera a concentração de capital, e 
distribui a riqueza de maneira mais justa, 
promovendo inclusão social e impulsionando o 
desenvolvimento das comunidades.

MODELO COOPERATIVISTA

Fonte: Sistema OCB

Além do sabor e aroma incomparáveis, o queijo Parmesão 
Coopatos é certeza de qualidade na sua mesa. Afinal, ele 
foi premiado como o segundo melhor do Brasil no 44º 
Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado 
durante a Minas Láctea 2019. 

A sua textura granular e quebradiça se deve ao processo 
de maturação, ao longo do qual é retirada a umidade do 
queijo, fazendo com que o seu odor característico e o 
sabor adocicado e levemente picante se acentuem. 

O parmesão vai muito bem em massas e gratinados ou 
pode ser consumido puro, em lascas, e acompanhado de 
vinagre balsâmico ou de frutas adocicadas como melão, 
pêssego, pera e damasco. 

Experimente essa delícia! 
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No dia 30 de março, a Coopatos 
realizou mais uma Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) para prestação de 
contas do exercício 2020 que, pela 
primeira vez, aconteceu no formato 
on-line, em respeito às determinações 
das autoridades de saúde para 
prevenção da disseminação do novo 
coronavírus e com o objetivo de 
garantir a integridade e saúde de todos 
os envolvidos neste processo. 

Ciente das dificuldades de acesso à 
internet que muitas propriedades rurais 
enfrentam e, ainda, que a participação 
em reuniões por videoconferência 
não é uma prática comum no dia a 
dia da maioria dos produtores, um 
dos grandes desafios da Coopatos era 

que a AGO é o momento propício para 
a discussão dos rumos da cooperativa 
e é direito de cada cooperado expor sua 
visão e manifestar sua opinião sobre a 
condução dos negócios.

Participação ativa e resultados 
positivos 

Todo esse empenho se refletiu 
no número de participantes, como 
destacado pelo Superintendente 
Administrativo Financeiro da Coopatos, 
Sr. José Maria Marques, que considera 
que as inovações no formato não 
comprometeram o andamento da AGO, 
que aconteceu dentro do esperado: 
“Foi uma experiência nova para nós 
e também para os cooperados. Ainda 
assim, a participação foi significativa e 
ficou dentro das nossas expectativas. 
A Assembleia transcorreu dentro da 
normalidade, em um clima amistoso 
e com a presença sempre ativa e 
engajada de nossos cooperados”. 

 Além da realização bem-
sucedida da AGO virtual, os resultados 
apresentados pela Coopatos é outro 
fato a ser ressaltado: “Ficamos muito 
satisfeitos com os resultados do 
exercício de 2020, pois houve uma 
distribuição de lucros expressiva 
para nossos cooperados”, comemora 
Gilberto Cunha, Vice-Presidente da 
cooperativa (veja mais detalhes no 
quadro ao lado). 

Ainda mais considerando que 
o ano 2020 exigiu dos diferentes 
setores da economia, em menor ou 
maior grau, capacidade de adaptação 
e respostas rápidas aos desafios 
trazidos pela crise sanitária. A 
atividade leiteira não foi uma exceção 

era compatibilizar todos os controles 
necessários com a operacionalidade da 
plataforma, que deveria ser amigável 
e segura, para tornar a participação 
de nossos cooperados efetiva e mais 
tranquila”, destaca João Carlos. Uma 
vez selecionada a melhor ferramenta, 
a força tarefa conduziu a realização 
de diversos testes, inclusive com 
cooperados para identificar possíveis 
dificuldades no acesso e participação, e 
definiu as estratégias de comunicação 
e suporte técnico para antes e durante 
a realização visando garantir ao 
cooperado o mesmo nível de acesso 
observado nas AGOs presenciais. 

Além dos procedimentos usuais 
para dar ampla divulgação à AGO, como 
a publicação do edital de convocação 
e o envio de correspondência e 
mala-direta, a Coopatos fez uso de 
diferentes canais de comunicação 
para instruir os cooperados quanto à 
forma de acesso e de participação na 
Assembleia virtual. A cooperativa criou 
tutoriais, em formato de texto e vídeo, 
com o passo a passo para acessar a 
plataforma e desenvolveu mecanismos 
de simplificação, como acesso por 
QR Code e atalhos amigáveis. Uma 
central de suporte para orientações 
e resposta a dúvidas foi estruturada 
no Departamento de Relacionamento 
com Cooperado e poderia ser acessada 
presencialmente, por telefone ou 
WhatsApp. 

Durante a Assembleia, uma equipe 
formada por profissionais da área de 
TI ficou a postos, prestando todo o 
auxílio necessário para assegurar a 
cada participante o pleno exercício do 
seu direito de voz e de voto, uma vez 

proporcionar a efetiva participação de 
seus cooperados.

Para tanto, a cooperativa estruturou 
uma força tarefa composta por 
colaboradores de todas as áreas 
envolvidas na realização da AGO, 
que ficou responsável por discutir os 
procedimentos e alternativas para 
viabilizar a realização da Assembleia 
em formato virtual. “Uma grande 
preocupação nossa era transferir 
o evento para um ambiente digital 
sem prejudicar os direitos legalmente 
previstos de participação, manifestação 
e demais requisitos regulamentares que 
regem a realização das Assembleias'', 
conta o coordenador de TI da Coopatos, 
João Carlos Araújo. 

Uma ampla pesquisa, conduzida pela 
área de TI, buscou identificar a melhor 
solução tecnológica para dar suporte 
à realização do evento: “Nosso desafio 

“A AGO transcorreu 
dentro da normalidade e 
com a participação dos 
cooperados dentro das 
nossas expectativas.”
Sr. José Maria Marques
Superintendente Administrativo 
Financeiro da Coopatos

COOPATOS 
REALIZA 
AGO VIRTUAL 
E PRESTA 
CONTAS DE 
2020
Apesar do ano desafiador, a cooperativa 
repassou 7,5 milhões em benefícios aos 
seus cooperados.

R$ 7,5 milhões 
em benefícios repassados
aos cooperados em 2020!

Benefícios

Restituições em espécie, 
adiantamento e 
integralização de sobras

Sobras a disposição da AGO

Bonificação de Compras e 
Bônus Fidelidade da AGO

Beneficios Assistenciais 
(bolsas de estudo, convênio 
odontológico)

Serviço de frete aos 
cooperados

Assistência técnica e 
Estação Recriar

2020

R$ 1.516.326,60

R$ 2.553.157,00

R$ 387.461,54

R$ 84.300,01

R$ 1.018.727,85

R$ 2.007.469,74

2019

R$ 1.793.112,90

R$ 575.656,00

R$ 348.631,28

R$ 101.652,18

R$ 1.230.986,72

R$ 1.815.899,76

Total de benefícios aos cooperados R$ 7.567.442,74 R$ 5.865.938,84

29%
Crescimento de

em relação a 2020

R$ 0,15
por litro de leite recebido

Benefícios repassados aos cooperados em 2020
Os benefícios repassados aos cooperados representaram um pagamento 
adicional de R$ 0,15 por cada litro de leite recebido pela cooperativa, e 
totalizaram R$ 7,5 milhões - um crescimento de quase 30% em relação a 2019.

“Achei bem organizada, com uma 
participação boa dos associados. O 
conselho foi muito transparente na 
prestação de contas e apresentou 

resultados positivos, apesar do ano 
difícil, o que mostra que o 

agronegócio continua suportando 
bem e trazendo benefícios para a 

comunidade em geral.”

Cooperado
Valmir 
Caixeta

“Tivemos algumas dificuldades na 
hora da votação, mas funcionou, 

dentro do que era possível fazer em 
razão da pandemia, e cumpriu com 
o propósito da Assembleia. Contei 

com o apoio do meu filho para 
acessar e acredito que alguns não 
participaram por dificuldades. Mas 
confesso que acho o calor humano 

muito melhor.” 

Cooperado
Antônio
Porto

e também precisou se reinventar e 
retraçar rotas. 

Para o Vice-Presidente, o resultado 
positivo é fruto de importantes 
decisões administrativas tomadas 
pela Coopatos, com a instituição 
do Comitê de Crise, criado 
com o objetivo de minimizar 
os impactos da pandemia na 
cooperativa. Dentre elas, Gilberto 
destaca o redirecionamento do 
planejamento estratégico, a revisão 
de investimentos, o fechamento 
do Centro de Distribuição em Belo 
Horizonte, mudanças na logística 
de distribuição de produtos e, 
especialmente, com a estratégia 
de compra antecipada de grandes 
volumes de insumos para a 
nutrição animal, o que conferiu 
competitividade ao portfólio dessa 

unidade de negócio. 
Além disso, o fato de a Cemil 

não ter apresentado perdas em 
2020 impacta positivamente os 
resultados da Coopatos, como 
explica o Vice-Presidente: “Com a 
redução da sua participação no leite 
UHT e o aumento da participação no 
leite condensado, a Cemil também 
apresentou sobras no ano 2020, e 
isso é favorável para o resultado da 
Coopatos”, explica Gilberto.  

Além da aprovação das contas 
apresentadas, foi eleito o novo 
Conselho Fiscal, que terá como 
membros efetivos os senhores 
Acir Braga Coelho, Jarim Marciano 
Ferreira e Paulo Elias Caixeta, e como 
membros suplentes os senhores 
Gabriel Batista Teodoro, José Simão 
Pereira e Vanderli Alves Fernandes.
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rebanho representam o maior 
desafio para o produtor. O mercado 
está muito pressionado, estamos 
com baixos estoques no mercado 
internacional e no Brasil. A demanda 
chinesa por milho cresceu muito. 
Além disso, a demanda interna 
por milho também mudou, com 
a produção de etanol que vem 
crescendo muito no Centro-Oeste do 
país, o que acaba pressionando ainda 
mais os preços. Se compararmos o 
primeiro trimestre de 2021 com o 
de 2020, veremos que a situação 
do produtor é melhor em termos de 
rentabilidade. Isso não quer dizer 
que a situação está boa, mas no início 
do ano passado a situação estava 
muito ruim. Fato é que o produtor 
está sentindo que, de outubro para 
cá, sua margem veio apertando. 
No entanto, como a tendência é 
de aumento do preço de leite ao 
produtor - a última negociação do 
mercado spot já mostrou essa alta 
-, acredito que o produtor de leite 
terá uma recuperação de margem 
no curto prazo. Já no médio prazo, 
o cenário é menos otimista, porque 
embora exista uma tendência de 
desaceleração dos preços dos grãos, 
ela deve acontecer de forma muito 
modesta. Todo esse desafio exige do 
produtor uma gestão muito eficiente 
e vejo a cooperativa como uma via 
muito importante para ajudar o 
produtor a passar por todo esse 
processo.

O que o produtor pode fazer para 
manter os custos de produção sob 
controle e melhorar a rentabilidade 
da sua propriedade?

No caso da alimentação, o produtor 
deve buscar o técnico que o assiste 

Em março deste ano, o Brasil 
completou um ano vivendo em meio 
a pandemia de Covid-19. Arrisco-me 
a dizer, sem medo de errar que, na 
história recente da humanidade, 
nenhum outro evento provocou, num 
curto espaço de tempo e de forma tão 
radical, uma mudança tão profunda 
no nosso estilo de vida e padrões 
de comportamento, nossas relações 
sociais e modelos de negócio. 

Nossas certezas foram arrebatadas 
por um vírus invisível, que acelerou 
diversas transformações que já 
estavam em curso, introduziu outras 
com as quais não contávamos e 
trouxe, a reboque, muitas incertezas 
quanto ao futuro. 

Para trazer um pouco de luz 
sobre o que passou e o que virá (ou 
pode vir), e por quais caminhos a 
atividade leiteira poderá seguir para 
se adaptar a essa nova realidade, 
tivemos a oportunidade e o privilégio 
de conversar com Glauco Carvalho, 
pesquisador da Unidade Gado de 
Leite da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
Confira a entrevista abaixo na íntegra.

Como vem se comportando o 
mercado do leite desde o início da 
pandemia?  

O mercado de leite, desde o início 
da pandemia até os dias atuais, 
mudou muito. O leite sempre 
apresentou muita oscilação, mas 
dentro de um padrão, e estamos 
vendo movimentos muito diferentes 
agora. No ano passado, no início 
da entressafra, tivemos queda de 
preço e depois ao final do ano, com 
a safra, tivemos um repique de alta. 
O mercado está muito confuso, em 
decorrência das incertezas e dos 
desafios que a atividade enfrenta. 
Neste momento, o que estamos vendo 
é uma reversão das tendências. O 
preço do leite pago ao produtor vem 
apresentando queda desde outubro 
do ano passado, quando atingimos 
o pico. Isso aconteceu basicamente 
por três motivos: do lado da oferta, 
o crescimento da importação e o 

aumento da safra, ou seja, tivemos 
um aumento do leite que entrou no 
país justamente no período em que 
a oferta cresce no Sul e Centro-Oeste 
e, pelo lado da demanda, tivemos 
um enfraquecimento do consumo, 
ancorado na redução do valor do 
auxílio emergencial, em setembro do 
ano passado e, posteriormente, com 
o fim do auxílio. Essa combinação de 
oferta e demanda acabou colocando 
uma pressão baixista nos preços, 
afetando as margens não só do 
produtor, mas também da indústria. 

Enquanto isso, o preço das 
commodities continua lá em cima. 
Como o produtor pode solucionar 
essa equação?

Tudo está em alta no 
mercado internacional, não só 
as commodities agrícolas, mas 
também as energéticas, metálicas 
e minerais. Isso acontece quando 
o dólar se desvaloriza em relação 
a outras moedas. Hoje, os custos 
relacionados à alimentação do 

“NOVO NORMAL”: COMO FICA O MERCADO DO 
LEITE DIANTE DA NOVA REALIDADE
A pandemia vem desajustando o comportamento do mercado do leite, mas o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvallho, aponta 
possíveis caminhos para que a atividade possa crescer com sustentabilidade.

"“O desafio exige uma 
gestão muito eficiente e a 
cooperativa é uma via para 
ajudar o produtor a passar 
por esse processo." 

e ver o que é possível fazer para 
reduzir os custos sem afetar a sua 
produção, quais são as alternativas 
na dieta do rebanho. Além disso, 
existem no mercado traders com 
os quais é possível firmar preço de 
soja e milho para junho-julho bem 
abaixo do que estamos vendo hoje. 
Outro fator é a compra conjunta e 
o pagamento à vista. O produtor 
deve sempre buscar fazer cotações 
e fazer a melhor compra possível 
e pagar à vista, sempre que puder. 
Olhando para o rebanho, como 
o preço da arroba está bom, o 
produtor deve avaliar o descarte de 
animais que estão apresentando 
baixo desempenho. Ele tem ainda a 
opção de fazer dinheiro com a venda 
de bezerras e, claro, fazer uma boa 
gestão, porque é muito difícil tomar 
uma decisão correta se não tiver 
tudo na ponta do lápis. O produtor 
precisa saber quanto custa produzir 
um litro do leite, criar um bezerro, 
alimentar uma vaca, senão sua 
decisão será sempre no escuro.

A exportação pode ser um caminho 
para desenvolver mais a cadeia 
produtiva do leite brasileira? 

Para o Brasil se tornar um 
exportador estrutural, será um 
trabalho de muito longo prazo e que 
exige muito investimento, inovação 
e conhecimento. Basta olharmos as 
cadeias do agronegócio, nas quais 
tivemos sucesso na exportação. 
Elas têm como base dois fatores de 
sustentação: um deles, é a escala 
de produção internacional, não só 
de produtores, mas da indústria 
também. São grandes empresas 
que conseguem ter uma economia 
de escala enorme e, por terem essa 
escala de produção internacional, 
têm um custo de produção baixo, 
que é o segundo fator. Vejo que 
existem algumas oportunidades 
localizadas, como organizar a venda 
de um lote para um país específico, 
por exemplo, mas para entrarmos 
no mercado com uma força maior 
na exportação de commodities, 
precisamos ter escala internacional 
e custos bem baixos. E nós não 
temos nenhum dos dois, estamos 
transitando ainda neste processo. 

Então, como expandir o mercado 
doméstico? 

Enquanto o país cresceu de 
uma forma mais acelerada, como 
de 2000 a 2010, em que nossa 
economia cresceu 3,6% ao ano, a 

"O produtor precisa ter tudo 
na ponta do lápis, senão 
sua decisão será sempre no 
escuro." 

Glauco Carvalho
é pesquisador da Embrapa Gado de 
Leite, onde coordena a área de 
Economia e o desenvolvimento de 
pesquisas sobre mercado do leite, 
competitividade da cadeia 
produtiva e impacto de políticas 
públicas. Graduado em Economia, 
possui mestrado em Economia 
Aplicada e doutorado em Economia 
Agrícola, nos Estados Unidos.
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produção formal de leite cresceu 
quase 6% ao ano. De 2010 a 2020, 
tivemos um crescimento médio 
próximo de zero e, ainda assim, neste 
período a cadeia do leite conseguiu 
crescer 1,9%. Mas esperava-se um 
crescimento muito maior, porque 
estamos tendo uma incorporação 
tecnológica muito grande, um 
crescimento na adoção de sistemas 
de confinamento, investimentos 
significativos que vários produtores 
vêm fazendo nos últimos 5 anos. 
Mesmo com todo esse investimento, 
a nossa expansão não foi tão grande. 
E isso acontece porque a renda 
do brasileiro não cresceu nesse 
período. Este é um dos principais 
gargalos que temos: precisamos de 
crescimento econômico para garantir 
o crescimento do setor de lácteos. O 
produtor que estiver trabalhando 
bem a gestão da sua propriedade, 
bem orientado na sua assistência 
técnica, é quem vai conseguir ter 
margem e ganhar dinheiro, porque 
vemos que o mercado de leite se 
consolida mundo afora. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, quem ganha 
dinheiro são fazendas com mais de 
mil vacas. Já é um mercado bem 
consolidado e, ainda assim, só no 
ano passado, 7% das fazendas 
americanas desapareceram, ou seja, 
o mercado continua se consolidando. 

Esse movimento forte de 
consolidação também vai acontecer 
no Brasil? 

Já está acontecendo de certa 
forma, especialmente, entre os 
laticínios. Mas, no Brasil, ainda temos 
um mercado muito heterogêneo. 
Temos espaço para o pequeno, para o 
médio e para o grande. O que não dá é 
o pequeno, que tem capacidade para 
produzir 1.000 l/dia considerando-
se a estrutura da fazenda, produzir 
300 l/dia. Ou o grande que tem 
capacidade de chegar a 20 mil l/
dia, estar produzindo 15 mil l/dia. 
Ou seja, temos muito que avançar 
nesta economia de escala, usar bem 
esses fatores de produção, para 
que o produtor consiga ter custo 

baixo e, obviamente, ganhar em 
rentabilidade. Muito do nosso desafio, 
e não é só da pecuária de leite, é do 
agronegócio em geral, é a gestão. 
Temos fazendas grandes e pequenas 
com sérios problemas de gestão 
afetando o seu resultado econômico. 
Outro fator importante é a sucessão 
da propriedade.  Se  a sucessão não 
for feita ou se os sucessores não 
estiverem interessados, teremos 
uma saída natural da atividade, o 
que contribui para a consolidação. A 
consolidação no mercado nacional 
vai existir, mas não vejo que por 
ser familiar ou pequeno, estará 
automaticamente excluído do 
mercado. O pequeno, que tiver bons 
parceiros ou estiver amparado por 
uma cooperativa ou associação, pode 
conseguir prosperar e ter sucesso, 
o que comprova como o papel 
das cooperativas é extremamente 
relevante.

Com os novos patamares de 
preço de leite ao consumidor, o 
consumo per capita pode sofrer 
uma alteração significativa? Pode 
haver uma migração do leite para 
outras bebidas?

Um desafio que temos na cadeia 
do leite é agregar valor. Conseguir 
fazer vendas maiores de produtos 
que dão maior margem. Hoje, grande 
parte da nossa venda é leite em pó, 
leite UHT e queijo muçarela, que têm 
margens muito pequenas. Estamos, 
de fato, sofrendo uma competição 
com bebidas alternativas aos 
lácteos. No entanto, não vejo isso 
reduzindo o nosso consumo per 
capita. O consumo per capita de 
leite caiu nos últimos anos porque 
a renda do brasileiro encolheu. À 

medida que a renda for subindo, 
veremos um consumo mais forte, 
que foi o que aconteceu na época do 
auxílio emergencial. Temos muito 
espaço para crescer via aumento 
de consumo per capita através de 
renda, mas também temos que 
aumentar a agregação de valor e 
vender para nichos de mercado. 
A cadeia do leite precisa explorar 
melhor esse aspecto.

Como a cadeia do leite pode 
trabalhar essa agregação de valor 
e a venda para nichos de mercado? 

Temos inúmeras possibilidades. 
Hoje, existem diversas tribos e 
essas tribos buscam produtos 
diferenciados, com apelos distintos. 
Conceitos como leite de baixo 
carbono ou carbono neutro, bem-
estar animal, segurança alimentar, 
biosseguridade do alimento, 
especialmente depois da pandemia, 
que fez com que as questões 
sanitárias ganhassem muita força, 
informações sobre a origem do 
produto, se é um produto natural, 
de cadeia curta, minimamente 
processado, são todos atributos 
para agregação de valor que podem 
ser melhor explorados. E a cadeia 
do leite, que tem um produto 
verdadeiramente natural e saudável 
e pode construir essa narrativa, não 
está fazendo essa comunicação 
clara com o consumidor como 
outras indústrias têm feito. Eu 
vejo as cooperativas como sendo 
o ator com a maior capacidade 
de levar isso adiante, pela própria 
cultura cooperativista e estrutura 
de representação dos produtores. É 
um processo que precisa ser iniciado 
agora, porque vai dar resultado 
daqui 5 a 7 anos. 

"A consolidação vai existir, 
mas por ser familiar ou 
pequeno não estará 
automaticamente excluído 
do mercado." 

"A cadeia do leite precisa 
aumentar a agregação de 
valor e a venda para nichos 
de mercado." 
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DE OLHO NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO

As constantes altas nos custos 
de produção do leite ao longo de 
2020 e início de 2021 acenderam o 
alerta vermelho nas propriedades 
leiteiras espalhadas pelo país. Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais foram os estados nos quais 
essa elevação de custos mais pesou 
no bolso dos produtores. Para dar 
uma ideia, a alta acumulada no 
período de março de 2020 a março 
de 2021 é de 29,13%, segundo 
o  Índice de Custo da Produção 
Leiteira, elaborado pela Embrapa 
Gado de Leite. A alimentação 
concentrada é uma das principais 
responsáveis por esse aumento, 
sendo que seus custos podem 
chegar a comprometer até 30% da 
receita anual de uma propriedade, 
segundo o “Campo Futuro”, projeto 
da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) em 
parceria com o Cepea-Esalq/USP.

Soma-se à elevação dos custos, 

a retração no preço do leite, iniciada 
no último trimestre do ano passado, 
em razão do final da entressafra 
e das condições climáticas mais 
favoráveis para a produção leiteira, 
com a chegada do período das 
águas. Do lado da demanda, o fim do 
auxílio emergencial produziu como 
efeito uma redução no consumo 
de lácteos, o que alterou o apetite 
de compra das agroindústrias e 
arrefeceu a competição pelo leite 
no campo. 

A Embrapa Gado de Leite alerta 
que o momento é de cautela. 
Com a tendência dos custos de 
produção em alta para 2021, como 
comprovado no primeiro trimestre 
do ano, a margem de lucro dos 
produtores de leite está ficando 
cada vez mais apertada, o que 
torna ainda mais essencial uma 
gestão eficiente das propriedades, 
de modo a evitar perdas e acúmulo 
de prejuízos.

Um estudo do Educampo Leite, 
programa do Sebrae Minas que 
visa levar inteligência de negócios 
para o campo e do qual a Coopatos 
é parceira, comprovou que uma 
gestão bem afinada é capaz de 
minimizar os impactos do aumento 
dos custos produtivos. Buscando 
lançar luz sobre o comportamento 
dos custos de produção de leite 
em 2020, o estudo analisou 
informações de 281 propriedades 
participantes da plataforma, 
comparando os números de 2020 
aos de anos anteriores para cada 
item que compõe o custo total de 
produção. Os dados analisados 
cobrem o período de janeiro de 
2018 a dezembro de 2020 e foram 
corrigidos pelo IGP-DI (Índice geral 
de preços – distribuição interna) de 
janeiro de 2021. Confira a seguir os 
resultados do estudo.   

Mesmo com o aumento dos custos 
dos ingredientes do concentrado no 

Estudo comparou os custos de produção de leite nos últimos três anos e demonstrou que, apesar da inflação dos insumos, foi possível obter 
bons resultados com a atividade leiteira em 2020.

Concentrados

Volumosos

Mão de obra (manejo do rebanho)

Energia e combustível

Reparos/consertos de máquinas e benfeitorias

Medicamentos

Material de ordenha

Hormônios

Impostos e taxas

Despesas com Assistência Técnica

Outros

0,67

0,22

0,20

0,10

0,06

0,07

0,03

0,04

0,03

0,02

0,09

1,53

0,10

0,06

1,70

0,14

1,84

0,64

0,23

0,19

0,10

0,07

0,07

0,04

0,04

0,03

0,02

0,09

1,52

0,10

0,06

1,68

0,13

1,81

0,69

0,22

0,18

0,09

0,06

0,06

0,04

0,04

0,03

0,02

0,08

1,51

0,09

0,05

1,65

0,12

1,77

Custo Operacional Efetivo (C.O.E.)

Depreciação

Mão de obra familiar

Custo Operacional Total (C.O.T.)

Remuneração do capital

Custo Total (C.T.)

CUSTO DE PRODUÇÃO (R$/LITRO) 2018 2019 2020

Tabela 1 – Custo de produção médio do leite no estado de Minas Gerais.

Fonte: Sebrae Minas. 281 fazendas atendidas pela plataforma Educampo. Dados de jan/18 a dez/20, 
corrigidos pelo IGP-DI de janeiro/2021.

segundo semestre de 2020 - único 
componente de custo em que houve 
aumento no ano, o Custo Operacional 
Efetivo (C.O.E) reduziu R$ 0,02 por 
litro de leite em 2020 comparado ao 
ano de 2018. Isso foi possível devido 
à redução nos custos de outros 
elementos de despesas (como, por 
exemplo, a mão de obra contratada) 
e ao aumento da escala produtiva.

Pode-se observar também na 
tabela 1 como o aumento de escala 
de produção diluiu os custos 
fixos das propriedades avaliadas. 
O somatório de depreciações, 
mão de obra familiar e custos de 
oportunidade do capital saiu de 
R$ 0,30 por litro de leite em 2018 
para R$ 0,26 por litro em 2020.

 Em 2020, a média de produção de 
leite aumentou 12,67% em relação a 
2018, proporcionando a diluição dos 
custos já observada anteriormente. 

Produção média 
de leite (L/dia) 

Preço médio do 
leite (R$/L)

Margem líquida 
unitária (R$/L) 

Taxa de 
remuneração do 
capital com 
terra (% a.a.) 

1.601 

1,99

0,24

5,0

1.715 

1,99

0,26

5,8

1.804

2,14

0,45

10,6

INDICADORES 2018 2019 2020

Tabela 2 – Indicadores técnicos
e econômicos da atividade leiteira

no estado de Minas Gerais.

Fonte: Sebrae Minas. 281 fazendas atendidas 
pela plataforma Educampo. Dados de jan/18 a 
dez/20, corrigidos pelo IGP-DI de janeiro/2021.

O preço médio do leite foi igual em 
2018 e 2019, enquanto em 2020 
foi superior. Avaliando a margem 
líquida das propriedades, é possível 
notar que houve um aumento de 
87,5% por litro no ano de 2020 
comparado ao ano de 2018. Esse 
aumento proporcionou uma grande 
evolução da rentabilidade média 
das propriedades, que saiu de 5% 
em 2018 para 10,6% em 2020. 
Cabe ressaltar que essa avaliação 
diz respeito a valores corrigidos 
monetariamente, ou seja, valores 
deflacionados e avaliados em 
mesma base comparativa. Em 
outras palavras, seria como se todos 
os valores estivessem sob o efeito 
da inflação atual.

Esses resultados mostraram 
que, apesar das adversidades, as 
fazendas participantes da plataforma 
Educampo Leite conseguiram 
atingir bons resultados com a 
atividade leiteira em 2020, mesmo 
num cenário de custos elevados. 
No entanto, o estudo ressalta que, 
para otimizar resultados, é preciso 
traçar estratégias que visem 
equilibrar os custos da propriedade 
e elevar a escala de produção e, 
para isso, informação gerencial é 
essencial. O programa tem como 
foco principal o gerenciamento 
profissional das propriedades, com 
base em indicadores e na gestão 
econômico-financeira, orientando o 
planejamento da produção de leite e 
a tomada de decisão no campo. 

Como parceira do Educampo, 
a Coopatos não só disponibiliza o 
acesso à plataforma para todos os 
cooperados, como subsidia parte 
das despesas com a participação 
no programa - uma excelente 
oportunidade para o produtor tornar 
ainda mais eficiente a gestão da sua 
propriedade.

Quer saber mais sobre o Educampo 
Leite? Entre em contato com o DRC 
pelo telefone (34) 3826-4713.
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COOPERADO Média Mensal
UFC

ACIR BRAGA COELHO 2.520

ALICIO RODRIGUES MOREIRA 2.621

HEBIO H. ALVES DE OLIVIERA 2.714

CLERIO GARCIA ROSA 2.924

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 3.302

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 3.391

ODIR PAULO CAIXETA 3.557

VICENTE PEREIRA DE CASTRO 3.915

DERCILIO RODRIGUES GALVAO 3.915

JULIANA ALVES BRAGA NUNES 3.915

VALMIR DE FATIMA VASCONCELOS 4.230

VAGNER JOSE PEREIRA 4.309

FUND. EDUC. DE PATOS DE MINAS 4.309

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 4.578

RICARDO VERSIANI DE SOUZA 4.626

COOPERADO Média Mensal
CCS

JURACI DA SILVA DE JESUS 42.612

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 54.365

RAFAEL ROMAO PEREIRA 67.995

ENOC OLIVEIRA SOARES 68.720

WILSON DONIZETTI MACHADO 71.950

CRISTIANO GOMES COELHO 76.659

FRANCISCO RODRIGUES GALVAO 76.667

JOAO BATISTA DA COSTA 78.546

MARIO JUNIOR DOS REIS MARQUES 82.876

AGUINALDO CAIXETA  ESPOLIO 87.194

MAURO RODRIGUES GALVAO 88.403

HELIO DE LELIS FERREIRA 88.961

CELSO GUIMARAES 89.913

CILAS PACHECO 90.017

RITA ALVES 92.896

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

RONALDO LUZIA DA SILVA 14,85

JOSE MACHADO SOBRINHO 13,68

JOSE ADALTON DE OLIVEIRA 13,61

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 13,60

OTACILIO JOSE FARIA NETO 13,53

RICARDO C. M. BRAGA E OUTROS 13,49

PAULO JOSE BRAGA SOARES 13,48

SERGIO DA SILVA FERREIRA 13,44

HALLI MAC RIBEIRO DE ALMEIDA 13,43

BRENO RENATO ALVES TITO 13,39

JOSE ADERCIO DE FREITAS 13,32

SINVALDO JUSTO DA SILVA 13,31

JOSE ANGELO DE OLIVEIRA 13,28

ALEXANDRE RODRIGO F. ZICA 13,25

PAULO ELIAS CAIXETA 13,24

 MELHORES EM QUALIDADE: MARÇO 2021

Dados do Leite Mês: MARÇO 2021

Volume de leite recebido: 3.721.666 litros

Média Diária: 120.054 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 120

Média por Cooperado Fornecedor: 1.000

Preço médio do leite em MARÇO: R$ 1,97

Ganhadores da Ração: MARÇO 2021

1º Lugar em UFC ACIR BRAGA COELHO

1º Lugar em CCS JURACI DA SILVA DE JESUS

1º Lugar em Sólidos Totais RONALDO LUZIA DA SILVA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

ENTREGA DE RAÇÕES ENSACADAS E DE FARELOS
PATOS DE MINAS E REGIÃO 

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

ABRIL E 
MAIO 2021 12/04 a 17/04 19/04 a 24/04 26/04 a 30/04 03/05 a 08/05

(EM CASO DE CHUVA, PODERÁ OCORRER MUDANÇA NAS DATAS)
Região 1: Posses do Chumbo, Pindaíbas, Areado, Major Porto, Canjerana, Santiago, Ponto Chique, Mata 
dos Fernandes, Café Patense, Colônia Agrícola, Mata Burros, Monjolinho, Limeira, Campo Alegre, Campo 
Bonito, Carmo do Paranaíba e Aragão.

Região 2: Alagoas, Barreiro, Paraíso, Caixetas, Guimarânia, Santana, Brejo Bonito, Cruzeiro da Fortaleza, 
Barreiro, Vieiras, Pântano, Córrego Rico, Córrego das Pedras e Contendas.

Região 3: Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Veredas, Galena, Andrequicé, Santa Maria, Bonsucesso, 
Lagoa Seca, Cabeceira do Chumbo, Moreiras, Lageado, Serra da Quina, Horizonte Alegre, Três Barras, Ponte 
Grande, São João, Onça (Presidente Olegário), Capoeirão, Vargem Grande, Boa Vista e Sertãozinho.

Região 4: Bebedouro, Curraleiro, Capela das Posses, Cabral, Onça (Patos de Minas) Boasara, Bertioga, Porto 
das Posses, Mata do Brejo e Santo Antônio das Minas Vermelhas.

EDERSON LUIZ DA SILVA

GABRIEL COUTO MOREIRA

VALDELICE GONCALVES DUARTE

DALVA MACHADO ROCHA

UELISMAR VIEIRA DA SILVA

DIVANEY GERMANO DE SOUZA

EDNALDO JOSE DE ARAUJO

WILLIAM REIS PEREIRA

SIMAO JOSE PEDRO

CARLOS ANTONIO GONCALVES DOS REIS

CARLA DA CRUZ MOURA BRAZ

ROBERSON GONCALVES DE OLIVEIRA

VILMAR VICENTE DE OLIVEIRA

GUILHERME GONCALVES CRUVINEL

EDINALDO COUTO DE ARAUJO

NOSSAS BOAS-VINDAS!

JOÃO PINHEIRO

JOÃO PINHEIRO

VAZANTE

VAZANTE

LAGAMAR

LAGAMAR

CRUZEIRO DA FORTALEZA

LAGOA GRANDE

JOÃO PINHEIRO

JOÃO PINHEIRO

JOÃO PINHEIRO

JOÃO PINHEIRO

LAGOA GRANDE

BRASILÂNDIA DE MINAS

ARAPUÁ

Mais informações com Chico Tolentino ou pelos telefones:
(34) 9 9198-0548   (34) 9 9991-8901   (34) 3822-2978

Programação de Vacinação Brucelose
ABRIL E MAIO 2021

LOCALIDADE DATA

CAPOEIRÃO E RIBEIRÃO DA MATA 16/04

HORIZONTE ALEGRE 23/04

VERTENTE E AREADO 24/04

SANTIAGO/TRES BARRAS E SÃO JOÃO 11/05

SERTÃOZINHO 12/05

MATA DOS FERNANDES 14/05

ONÇA PRESIDENTE OLEGÁRIO 27/05




