
EDIÇÃO ESPECIAL
Um dos mais importantes eventos específicos para a pecuária leiteira do país,
a Semana Coopatos, por mais um ano, supera expectativas e é sucesso de público e de negociações.
Confira nas próximas páginas tudo o que aconteceu nesta 16ª edição.  
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• Liderança regional forte;
• Expansão da prestação de serviços aos 
cooperados;
• Expansão para novos mercados;
• Desenvolvimento tecnológico e industrial;
• Cooperados fortes: na gestão tecnológica, 

• Acompanhamento das tendências 
empresariais na condução dos negócios.

• Valorização dos cooperados e dos 
recursos humanos;
• Trabalho focado nos resultados;

• Respeitar e difundir os princípios e os 

• Desenvolvimento com responsabilidade 
ambiental e social;
• Integração e apoio à comunidade;

cooperados e dos colaboradores;
• Excelência no atendimento aos clientes;
• Bom relacionamento com prestadores 
de serviços terceirizados.

Proporcionar aos seus cooperados 

desenvolvimento econômico, técnico, 
cultural e social, buscando excelência na 
prestação de serviços, agregando valor a 
sua produção e se antecipando às 
necessidades de clientes e consumidores.

VISÃO

VALORES

MISSÃO
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SEMANA COOPATOS SUPERA EXPECTATIVAS
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FEIRA DE NEGÓCIOS SURPREENDE PELA 
ESTRUTURA E VOLUME DE NEGOCIAÇÕES

A Feira de Negócios da 16ª edição 
da Semana Coopatos foi um sucesso em 
todos os sentidos. Além do novo formato, 
em dois dias, o novo espaço - no Centro 
de Convenções e Eventos do Unipam - foi 
muito elogiado por todos que foram pres-
tigiar o evento e realizar suas compras. Foi 
consenso geral que a estrutura deste ano 
equipara-se a dos principais eventos e 

feiras do agronegócio realizados no Brasil. 
O espaço, além de mais amplo e 

confortável, permitiu à Coopatos aumen-
tar o número de expositores, trazendo 
ainda mais opções e conveniência para 
os produtores: “Buscamos trazer para os 
cooperados os melhores parceiros e as 
melhores condições, para que ele escolha 
e realize a melhor compra possível para o 
seu negócio. Por isso, neste ano,  elevamos 
a diversidade de fornecedores”, explica 
o gerente de Suprimentos da Coopatos, 
Willian Ribeiro Caixeta, responsável pelo 
relacionamento com os parceiros na 
comercialização dos estandes.

Um total de 81 expositores, entre 
parceiros comerciais e institucionais da 
Coopatos, além de prestadores de serviço, 
marcou presença na Feira de Negócios dos 
Melhores Parceiros: “Isso representa um 
aumento em torno de 12% em relação à 

feira anterior”, afirma o gerente, que já tem 
planos para o próximo ano: “Nas últimas 
semanas, surgiram muitas demandas, 
que não pudemos atender, em função 
do prazo. É por isso que, para o próximo 
ano, planejamos ampliar o espaço para 
comportar um número maior de exposito-
res, especialmente, buscando atender as 
empresas de Patos que nos procuraram e, 
também, para trazer novidades em outros 
segmentos, que possam agregar serviços 
e facilidades para os nossos cooperados”. 

Apesar do cenário político-econômico 
desfavorável, com a disparada do câmbio 
na véspera e nos dias da feira, as nego-
ciações não deixaram a desejar. Foram 
efetuados mais de 3.500 pedidos, que 
contabilizaram um total de mais de R$ 20 
milhões de faturamento - valor dentro da 
expectativa da cooperativa e, sem dúvidas, 
um resultado a se comemorar.
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Identificar uma dor, propor uma 
solução, validar e prototipar. Em termos 
bem simples, esse é o processo para 
desenvolver um negócio inovador. Mas 
para chegar lá, são muitas e muitas horas 
de trabalho e dedicação, envolvendo 
pesquisa, mentoria, conversas com 
especialistas e validação com o potencial 
usuário da nova tecnologia. Além disso, 
faz parte do pacote, preparar uma bela 
apresentação, que demonstre porque sua 
ideia é tão brilhante, que merece apoio 
para o seu desenvolvimento, seja na 
forma de investimento ou de aceleração. 

Essa foi a experiência que a 
Coopatos, em parceria com o Unipam, 
proporcionou a 50 jovens, entre eles, 
filhos, netos e sobrinhos de cooperados, 
durante a Semana Coopatos 2019. Por 
três dias, esses jovens participaram 
de uma maratona para modelagem de 
negócios - o Vacathon - o primeiro 
realizado na região especificamente 
para buscar soluções para problemas 
reais da pecuária de leite. 

Quem explica melhor o conceito de 
“modelagem de negócio” é o Coordenador 
de Inovação do Unipam, Fernando 
Dias: “Falamos maratona, porque são 
três dias de trabalho intenso. E, em 

modelagem de negócios, porque todas 
as ideias aqui desenvolvidas precisam 
apresentar desejabilidade, ou seja, tem 
que ser algo que resolva uma dor real, 
nesse caso, do mercado leiteiro; elas têm 
que ter praticabilidade, isto é, precisam 
ser exequíveis, quer seja em termos de 
hardware ou de software; e elas precisam 
apresentar sustentabilidade, precisam 
ser viáveis financeiramente”.

Para Fernando, um dos principais 
diferenciais dessa maratona é mostrar 
para os jovens, especialmente aqueles 
que são parentes de produtores rurais, 
o potencial e as possibilidades que 
existem para quem tem a oportunidade 
de viver do campo: “Existem novas 
maneiras de se ter um negócio lucrativo 
no meio agropecuário, especialmente, no 
segmento leiteiro. Essa iniciativa é uma 
forma de levar inovação para o campo 
e de mostrar que, quando falamos de 
inovação tecnológica, o termo tecnologia 
não está associado somente a hardware 
e software, mas também a conhecimento 
aplicado de forma objetiva. Isso impacta 
diretamente na sucessão familiar”, 
explica o professor.  

E trabalhar a sucessão familiar junto 
aos seus cooperados é exatamente um 

dos desafios da Coopatos, como conta o 
Supervisor do Departamento de Relações 
com o Cooperado, André Parrillo: “A 
Coopatos tem o desafio de aproximar os 
jovens do cooperativismo e de promover 
a sucessão na pecuária leiteira. Estamos 
cada vez mais antenados nessas grandes 
mudanças tecnológicas, porque essa é a 
linguagem dos jovens. E para nos ajudar 
a atrair esses jovens superconectados, 
ninguém melhor que o Unipam. A 
parceria surgiu daí: da nossa necessidade 
e da experiência do Unipam em organizar 
maratonas de modelagem de negócios. 
Foi uma união perfeita”, comemora o 
supervisor. 

Da dor para a glória

E como tudo parte de uma dor (que 
na linguagem do desenvolvimento de 
negócios nada mais é que um problema, 
uma dificuldade ou um desafio), ninguém 
melhor do que um especialista no 
assunto, para abordar todas as dores 
do agronegócio e, especificamente, da 
pecuária leiteira. O Analista Técnico de 
Agronegócio do Sebrae MG, Breno Assis, 
veio de Belo Horizonte especialmente 
para falar para a turma do Vacathon: 

JOVENS DESENVOLVEM INOVAÇÕES PARA A 
PECUÁRIA LEITEIRA DURANTE O VACATHON
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“A pecuária leiteira é um mercado 
muito promissor, mas muito desafiador 
também. O objetivo principal da minha 
fala, ao traçar esse cenário e as dores 
do agronegócio, foi dar início à fagulha 
das primeiras ideias desses jovens tão 
brilhantes que estão aqui”. 

Em seu trabalho, Breno tem 
a oportunidade de viajar para várias 
regiões do Brasil e conhecer iniciativas 
semelhantes em prol do desenvolvimento 
de inovações que favoreçam a atividade 
agropecuária e a sucessão nas fazendas: 
“Estou encantado de ver a estrutura que 
está sendo fornecida, o engajamento 
desses meninos… está disputando em 
pé de igualdade com outras iniciativas 
que existem por aí no país. A sucessão 
familiar é uma das grandes dores da 
atividade leiteira, e essa é uma maneira 
muito bacana de gerar o pertencimento, 
de manter essa turma jovem, que é o 
futuro da pecuária leiteira, mais inteirada 
sobre a atividade”.

Batalha de Pitches

O pitch é uma apresentação, 
resumida, fundamentada e atrativa, que 
tem como objetivo “vender” a solução 
que foi desenvolvida. E a batalha 
acontece para reconhecer e premiar as 
melhores soluções e como um estímulo 
ao esforço das equipes. 

Um representante de cada um 
dos nove grupos teve cinco minutos 
para defender sua ideia. A avaliação 

ficou por conta de um júri formado por 
representantes das principais empresas 
ligadas ao agronegócio, como Nutron, 
Riber Sementes, Vaccinar, dentre outras. 
O representante da KWS Sementes, 
Daniel Caixeta, ficou impressionado com 
as soluções apresentadas pelos jovens: 
“Achei as apresentações fantásticas. 
Levei muito em consideração a 
aplicabilidade das soluções que foram 
mostradas e, também, o benefício que 
podem trazer para o produtor, que é o 
grande desafio. Fico feliz por ver tanta 
gente nova pensando em trazer soluções 
para o campo. Se a cadeia do agronegócio 
ganha, com certeza muitas outras 
cadeias ganham como consequência”.

Para a Coopatos, o sucesso do 
Vacathon não fica por aqui. Segundo 
André Parrillo, a procura pelas 
inscrições do evento foi tamanha, que 
a cooperativa já estuda a realização 
de uma segunda edição. Além disso, a 
Coopatos está de olho no que está sendo 
desenvolvido por essas mentes criativas 
e brilhantes: “É nossa intenção apoiar 
o desenvolvimento das boas ideias, se 
não for por meio de recursos próprios, 
encaminhando para empresas parceiras 
que consigam apadrinhar os projetos 
ou mesmo para investidores. Vamos 
dar o suporte para que os bons projetos 
possam ir além”, afirmou o supervisor.

A depender da Coopatos, do Unipam 
e dessa garotada cheia de energia e ideias, 
a pecuária de leite pode aguardar por 
grandes inovações. 

12 3
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POTENCIAL E FORÇA DAS MULHERES É 
TEMA DO COOPATOS MULHER



Informativo Coopatos | Setembro 2019 9

1º LUGAR
Elisa Machado Braga e João Miguel Moreira

2º LUGAR
Bernardo Henrique Gonçalves

3º LUGAR
Pedro Sirino Alves

VENCEDORES DA CATEGORIA MIRIM

1º LUGAR
Henrique Camargos

2º LUGAR
Maria Cecília Galvão

3º LUGAR
Rafael Guimarães

VENCEDORES DA CATEGORIA JUVENIL

CRIANÇAS DÃO SHOW DE SIMPATIA E 
DESTREZA NO 16º CLUBE DA BEZERRA
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DISCUSSÕES TÉCNICAS DE ALTO NÍVEL 
MOVIMENTARAM O SEMINÁRIO
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KELLEN SEVERO DISCUTE PERSPECTIVAS 
PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

HOMENAGEM AOS REPRESENTANTES DAS 
COMUNIDADES COOPERATIVISTAS
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PALESTRA TROUXE CONHECIMENTO E 
SANOU DÚVIDAS DOS COOPERADOS 
SOBRE O CONSELEITE MG
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EMOÇÃO MARCA ENTREGA DAS HOMENA-
GENS DO 14º MÉRITO COOPERATIVISTA

No último dia de atividades da 
Semana Coopatos, o Chefe Adjunto de 
Transferência de Tecnologia da Embrapa 
Gado de Leite, Dr. Bruno Campos de 
Carvalho, trouxe para o público uma 
palestra sobre o futuro da pecuária 
leiteira, com o tema: “Transformação 
Digital e o Leite 4.0.” 

Na palestra, Dr. Bruno abordou a 
revolução tecnológica por qual todas 
as atividades estão passando, e como 
as mudanças na percepção de valor por 
parte dos consumidores têm levado à 
uma profunda modificação na lógica 
de produção. O palestrante apontou 
que, além da questão ambiental, os 
consumidores estão cada vez mais 
interessados e preocupados com a 
valorização do produtor, bem-estar 
animal, comércio justo, rastreabilidade, 
cadeias curtas e produtos naturais, o que 
produz efeitos em todas as atividades 
do agronegócio. 

Falando especificamente do futuro 

da pecuária leiteira, Dr. Bruno trouxe 
dados de 2018 sobre a demanda mundial 
de leite por tipo, demonstrando que o 
mercado para produtos alternativos 
ao leite, como os leites vegetais, tem 
crescido, chegando a representar 
20% do mercado asiático de leite, 15% 
do mercado norteamericano, 10% do 

europeu, e 5% do latinoamericano. 
Da mesma forma, cresce, ao redor do 
mundo, a demanda por leite orgânico, 
sendo o mercado mais expressivo o 
norteamericano, com 15% do mercado 
total de leite, seguido do europeu, com 
8%.

O palestrante ainda abordou o 
crescimento de produtos derivados 
do leite (tais como iogurtes, sorvetes, 
queijos) fabricados a partir de leite 
sintético (produzido em laboratório). 
Esses produtos, inclusive, já estão sendo 
produzidos por laticínios brasileiros. 

Ao trazer todas essas inovações 
que despontam no mercado e que 
vêm conquistando cada vez mais 
consumidores no mundo todo, Dr. Bruno 
faz um alerta aos produtores de que é 
preciso equacionar, de vez, as questões 
de qualidade na produção de leite, para 
que possam posicionar bem os seus 
produtos e encontrar o seu mercado, 
frente a tantas opções.

PALESTRA PREPARA COOPERADOS PARA 
O FUTURO DA PECUÁRIA LEITEIRA
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COOPERADO Média Mensal
UFC

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 1.260

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 1.817

FUNDAÇÃO EDU. DE PATOS DE MINAS 2.000

SERGIO DA SILVA FERREIRA 2.289

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 2.289

VALMIR DE FATIMA VASCONCELOS 2.884

JOSE MARIA SOLIS 3.107

LAERCIO JOSE DE SOUSA 3.107

BRAZ PEREIRA DA CRUZ 3.107

ANAIR MOREIRA TELES 3.175

ODIR PAULO CAIXETA 4.160

MARIO DA SILVA TELES 4.217

ACIR BRAGA COELHO 4.359

JOCIMAR FARIA DE MELO 4.380

JEOVAH MENDES RODRIGUES 4.425

COOPERADO Média Mensal
CCS

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 50.204

ALTINO OLIMPIO QUEIROZ 52.122

JEOVAH ANTONIO MACHADO 72.787

VANTUIR DOS SANTOS G. RODRIGUES 75.420

FUNDACAO EDU.DE PATOS DE MINAS 80.347

NORBERTO DA COSTA MADUREIRA 80.535

ANAIR MOREIRA TELES 90.808

BARTO ANTONIO BARBOSA 94.395

SERGIO DA SILVA FERREIRA 96.690

JOSE SILVERIO ROSA SOBRINHO 97.278

NILZA MARIA DA SILVA ROSA 97.278

JOSE MARIA SOLIS 100.203

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 101.393

VIVIANE CORREA OLIVEIRA 115.722

CLESIO CAIXETA FERREIRA 118.053

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

WILLIAN SEVERINO BARBOSA 14,72

OSMAR SEBASTIÃO DA CRUZ 14,24

MOACIR BEBIANO MOTA 14,10

SEBASTIAO MEDEIROS 13,95

RENATO JOSE GOMES JUNIOR 13,87

ARTUR M. UCHOA - ESPOLIO 13,79

JOSE ADALTON DE OLIVEIRA 13,60

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 13,52

MOACIR RODRIGUES DE LIMA 13,47

MARA ELVANA SIMOES MENDONÇA 13,45

JOSE MARIA CUNHA 13,42

NARTAGUINAN BATISTA RODRIGUES 13,38

JOCIMAR FARIA DE MELO 13,35

ADAO FERREIRA DA SILVA 13,34

LOURIVAL LEMOS ALVES 13,32

 MELHORES EM QUALIDADE: AGOSTO 2019

Dados do Leite Mês: AGOSTO 2019

Volume de leite recebido: 4.420.643 litros

Média Diária: 142.601 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 232

Média por Cooperado Fornecedor: 615

Preço médio do leite em JULHO: R$ 1,4095

Ganhadores da Ração: AGOSTO 2019

1º Lugar na Q.l. UFC - cooperado EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO

1º Lugar na Q.l. CCS - cooperado EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAÛJO

1º Lugar na Q.l. ST - cooperado WILLIAN SEVERINO BARBOSA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

ASSOC. PEQ. PROD. RURAIS DE BURIT. 16/08 FIDELIDADE

SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA 16/08 FIDELIDADE

PREMIAÇÃO
PARA OS MELHORES
EM QUALIDADE

Observação¹: cooperados que forem penalizados em Crioscopia, Lactofiltragem e tiverem incidência em resíduo de Antibióticos, automaticamente serão eliminados.   
A melhor média geométrica do mês em cada uma das categorias será bonificada em 5 sacos de Ração COOPATOS 22%. Estarão aptos a participar da premiação os produtores que tiverem o fornecimento

regular durante os 12 meses.  Os produtores que não atenderem aos quesitos, estarão concorrendo apenas ao prêmio mensal. Em caso de empate, haverá sorteio entre os produtores empatados. 
Observação²: Durante o ano, serão sorteados na reunião mensal do Comitê Educativo 10 sacos de Ração Coopatos 22% para 2 cooperados que forneceram leite durante o mês em Fidelidade e 5 sacos para

os coordenadores e secretários do Comitê Educativo. Para os cooperados que obtiverem o 1º lugar na Qualidade do leite no mês em cada categoria (UFC, CCS e Sólidos Totais), ganharão 5 sacos de Ração 22%.

Contagem Bacteriana Total (CBT)
3 toneladas em Ração 

COOPATOS 22%

Células Somáticas (CCS)
3 toneladas em Ração 

COOPATOS 22%

Sólidos Totais
3 toneladas em Ração 

COOPATOS 22%



Informativo Coopatos | Setembro 2019 15

ASSOCIADOS
 NOVOS  

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

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

SETEMBRO/2019 02/09 A 06/09 09/09 A 14/09 16/09 A 21/09 23/09 A 28/09

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.

CHEIA

14/09
MINGUANTE

21/09

CRESCENTE

06/09
NOVA

30/08

FASES DA LUA

ANTÔNIO CORREA DE OLIVEIRA 

BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA

CARLOS EDUARDO GUIMARÃES

CRISTIANO CORREA DE ANDRADE

DEBORA FERREIRA LAUREANO 

ELIVAR SEVERO DA SILVA

EUGENIO RODRIGUES SILVA CIESLAK

HEBIO JOSE DE OLIVEIRA

JOSE RAIMUNDO MESQUITA

JUSTINO LUIZ NOGUEIRA

JOSE OLIMPIO DE ANDRADE

JOSE GLEUTON DE OLIVIERA

JOÃO CARLOS MOURA COUTO

MOZALINO LOURENÇO BRAGA

RAFAEL QUINTINO DE ANDRADE

ROBERTO APARECIDO SILVA E OUTROS

RONALDO SEBASTIÃO DA SILVA

SIRLEY HELENA GONÇALVES CARDOSO

NOSSAS BOAS-VINDAS!
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