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carta	ao	leitor

55 ANOS DE CAMINHADA 
tecnológica junto com o produtor

Capa: Casa da Arte

Esta é a definição que mais se encaixa na história da revista Balde 
Branco. Dá um significado maior do que simplesmente divulgar tecno-

logias e informações para os produtores, conforme ressaltamos na matéria 
especial. Significa que a Balde Branco faz parte da vida deles, conforme 
mostra o depoimento de muitos produtores em nossas redes sociais. E 
só quem ‘está junto’ vivencia suas alegrias, satisfações e sonhos, mas 
também suas frustrações, suas angústias. E sempre juntos, apontamos, 
graças ao time de primeira linha de nossos colaboradores (jornalistas, 
pesquisadores, professores, especialistas), as tecnologias para as boas 
práticas na pecuária leiteira. Ou seja, sempre fazendo o presente com os 
olhos no futuro. É a nossa missão desde 1964, nos Caminhos do Leite!

E nesta comemoração, como um brinde a todos nós, juntos, trazemos 
as	considerações	de	renomados	especialistas,	de	profundo	saber	e	vivência	
a campo, no caderno Especial: Caminhos do Leite - Cenários Futuros sobre 
alguns aspectos fundamentais da pecuária de leite: Assistência Técnica 
(Christiano Nascif/Senar-MG e Labor Rural); Genética (Marcos Vinícius Silva/
Embrapa Gado de Leite); Nutrição (Rodrigo de Almeida/UFPR e Marcos Ne-
ves/UFLA); Gestão (Paulo Machado/Clínica do Leite-USP); Bem-estar animal 
(Lívia Magalhães/BEA Consultoria); Sustentabilidade (Júlio César Palhares/
Embrapa Pecuária Sudeste); Leite 4.0 (Bruno Campos de Carvalho/Embrapa 
Gado de Leite). São visões que partem da situação tecnológica do presente, 
com	seus	desafios	e	soluções,	vislumbrando	como	serão	as	demandas,	as	
necessidades e as soluções para um futuro próximo.

Na	sequência,	o	leitor	pode	acompanhar	matéria	sobre	o	recorrente	
problema da mastite, só que agora pelo ângulo não do que o produtor 
gasta com a doença, mas do quanto deixa de ganhar por causa dela. Coisa 
que ninguém se pergunta.  

E mais: a novidade do Selo de Qualidade e Conformidade para Orde-
nhadeiras, lançado pela Ciepel-Simers-Labelo. Na gestão do rebanho os 
resultados da tecnologia de monitoramen-
to do comportamento dos animais através 
de colar dotado de sensor. Outro assunto 
de relevância é o impacto do estresse tér-
mico na composição e qualidade do leite. 

E	ainda	no	quesito	qualidade	a	sequên-
cia das INs 76 e 77 Boas Práticas – parte 
4. Para finalizarmos, destacamos matéria 
sobre a Comevap e seus programas de assis-
tência	técnica	visando	à	profissionalização	
de seus cooperados.

Boa Leitura. 

Editor
João Antônio dos Santos 

editor@baldebranco.com.br

Edição de Arte
Casa da Arte 

www.cdadesign.com.br
cdadesign@outlook.com

Colaboradores
Bruno Campos de Carvalho, Christiano Nascif, 
Dênis	Teixeira	Rocha,	Edson	Lemos,	Gisele	

Dela Ricci, Glauco Rodrigues Carvalho, Juliana 
Santos, Júlio César Palhares, Lívia Magalhães, 

Marcos Neves Pereira, Marcos Vinicius Barbosa 
da Silva,  Natália Grigol, Paulo do Carmo 
Martins, Paulo Fernando Machado, Pedro 

Arcuri, Rafael Ribeiro, Rodrigo de Almeida, 
Tânia Polgrimas, Vinicius Pimenta Nardy

Diretoria Comercial
Marianna Correa

marianna.correa@terra.com.br
(11) 2081-2163 e (11) 9-9975-6429

Representante comercial
Viviane Rosa

comercial@baldebranco.com.br
(11) 99953-6952

Assinaturas
Alessandra Melo

alessandra.melo@baldebranco.com.br
(11) 98366.0595 (whatsapp)

Escritório central
baldebranco@baldebranco.com.br

www.baldebranco.com.br
(11) 2081-3045 - 0800-7715181

Fax (11)  2081- 3144

Coordenação Administrativa
Cristhiane Melo

cristhiane.melo@baldebranco.com.br
(11)  2081-2579 

Assistente Administrativa
Paula Nocetti

paula.nocetti@baldebranco.com.br

Edição: 21.000 exemplares
Assinatura anual: R$ 110,00
Exemplar atrasado: R$ 11,00

Autorizamos a reprodução total ou parcial de 
nossos artigos, desde que mencionada a fonte.
Os conceitos emitidos nos artigos assinados ou 
nos anúncios de publicidade são inteiramente de 
responsabilidade de seus autores, não traduzindo 

necessariamente a opinião da revista. 
Balde Branco é uma publicação registrada no 

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
sob nº 006333770 de 106/86 e na Lei de Imprensa 

(6º Ofício) sob nº 20963 de 12.01.90.

João Antônio dos Santos
Editor



BALDE BRANCO • OUTUBRO 2019            5



6            BALDE BRANCO • AGOSTO 2019

Fale com a Balde Branco

0800-7715181
baldebranco@baldebranco.com.br
Redação: editor@baldebranco.com.br 
Publicidade: comercial@baldebranco.com.br 
Assinaturas: baldebranco@baldebranco.com.br

www.baldebranco.com.br
@revistabaldebranco
Rua  Fernandes Sampaio, 25 – São Paulo, SP – CEP: 02041-010
tels.: (11)2081-3045 / 2081-2163 / 2081-2579

6            BALDE BRANCO • OUTUBRO 2019

cartas

6            BALDE BRANCO • NOVEMBRO 2018

Fale com a Balde Branco

0800-7715181
baldebranco@baldebranco.com.br
Redação: editor@baldebranco.com.br 
Publicidade: comercial@baldebranco.com.br 
Assinaturas: baldebranco@baldebranco.com.br

www.revistabaldebranco.com.br
Rua  Fernandes Sampaio, 25 – São Paulo, SP – CEP: 02041-010
tels.: (11)2081-3045 / 2081-2163 / 2081-2579

6            BALDE BRANCO • FEVEREIRO 2019

cartas

É verdade que as vacas 
alimentadas à sombra 
produzem mais leite?
Jorge Augusto, por e-mail 

As pesquisas da Embrapa Gado 
de Leite dizem que sim. Porém, o 
aumento de produção depende 
de dois fatores. Primeiro, quanto 
maior a diferença de temperatura 
ambiente entre a sombra e fora da 
sombra, maior será a diferença entre 
a produção animal à sombra e ao sol. 
O segundo é que quanto mais rústico 
for o animal, menor será a diferença 
entre a produção de leite de vacas à 
sombra e ao sol. 

Pode-se utilizar o feijão-
guandu, em consorciação, 
em uma capineira? 
Thereza Albuquerque, por e-mail 

Esta não é uma boa ideia. Segundo 
publicações técnicas da Embrapa 
Gado de Leite, o plantio de capim-
elefante e guandu na mesma área 
apresenta algumas dificuldades. 
Uma delas é que o capim-elefante 
é perene, ao passo que o guandu 
(Cajanus cajan) é bienal ou trienal. 
Além disso, o manejo de corte 
das duas espécies é diferente. No 
entanto, essas espécies podem 

ser cultivadas em áreas contíguas 
e utilizadas no arraçoamento dos 
animais. Após o corte dessas duas 
forrageiras, é preciso picá-las e, em 
seguida, fazer a mistura e fornecer 
aos animais no cocho. 

Qual a capacidade de suporte 
e a produção de leite de vacas 
em pastagem de aveia ou 
azevém? 
Júlio Hubert, por e-mail 

A capacidade de suporte dessas 
espécies depende do manejo a que 
são submetidas. Considerando-se 
a utilização de forma adequada, a 
taxa de lotação dessas forrageiras 
vai variar de 3 vacas/ha, quando o 
acesso diário dos animais a essas 
pastagens for de 24 horas, a 

6 vacas/ha, quando o tempo de 
permanência dos animais nessas 
pastagens for de apenas duas 
horas por dia. Nesse último caso, 
as forrageiras funcionam como 
um banco de proteínas, o que 
demanda outra fonte de alimento 
para os animais para atender 
a suas exigências. De maneira 
semelhante, a produção de leite é 
uma função do tempo de pastejo. 
Vacas podem produzir até 20 kg 
de leite/dia. Segundo informações 
da Embrapa Gado de Leite, se a 
forrageira de inverno estiver sendo 
usada como um banco de proteína, 
as vacas podem produzir de 9 kg a 
10 kg de leite/dia, sem necessidade 
de concentrado, já que essas 
forrageiras produzem forragem de 
alta qualidade. 

06a07.indd   6 01/02/2019   09:38:19

Quais as características 
de uma boa pastagem?
Ávila de Castro, por e-mail

Uma pastagem deve ser consti-
tuída por uma espécie forrageira 
de elevado potencial de produção 
de forragem, de boa qualidade 
e palatabilidade, e adaptada às 
condições locais de solo e cli-
ma. Segundo pesquisadores da 
Embrapa Gado de Leite, esses 
aspectos, aliados ao bom estabe-
lecimento em manejo, garantem 
uniformidade na produção das 

plantas forrageiras em toda a 
área, cobrindo todo o solo e im-
pedindo, assim, a existência de 
espaços vazios que podem sofrer 
a ação da erosão ou ser preenchi-
dos por plantas invasoras.

O que devemos fazer para 
recuperar uma capineira?
Beatriz Maria de Oliveira, por e-mail

A Embrapa Gado de Leite reco-
menda que quando a produtivi-
dade da capineira diminui acen-

tuadamente, é conveniente fazer 
uma recuperação com aração e 
gradagem, precedida de aduba-
ção orgânica e química. Essa re-
cuperação só deve ser realizada 
no período das chuvas. Se possí-
vel, e com base na análise do solo, 
deve-se fazer a calagem.

Quando a silagem não foi 
totalmente utilizada, o silo 
pode ser completado com 
novo material e fechado?
José Murilo da Silva, por e-mail.

De acordo com literatura produzi-
da pela Embrapa Gado de Leite, o 
ideal é que isso nunca aconteça. 
Para tal, é preciso se planejar. 
Embora não existam empecilhos 
para que esse recurso seja adota-
do, não se deve esquecer, porém, 
que, ao reabrir o silo, podem ter 
ocorrido perdas acima do normal. 
Além disso, não se deve comple-
tar o silo mais de uma vez, ou 
seja, ao reabri-lo, toda silagem 
deve ser consumida.
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Pedro Braga Arcuri 
Pesquisador da 

Embrapa Gado de Leite

De acordo com o 
ex-Ministro da Agricultura, 

professor Roberto Rodrigues, 
as pessoas se unem em 
cooperativas pela necessidade 
de serviços de interesse 
comum. Mas alerta que 
cooperativas bem-sucedidas se 
alicerçam em três condições

tendências
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Cooperar no leite
Dados da Aliança Cooperativa Internacional, no seu site na internet, indicam que pelo 

menos 12% da população mundial é membro de algum tipo das mais de 3 milhões de 
cooperativas que existem no mundo, hoje. Das 7,7 bilhões de pessoas, somos 924 

milhões de cooperados! Se cada um dos cooperados tiver três dependentes, chega a quase 
3 bilhões o número de pessoas com algum vínculo com cooperativas. Destes, 40 milhões são brasileiros, 
aproximadamente 20% da nossa população.

De acordo com o ex-Ministro da Agricultura, professor Roberto Rodrigues, as pessoas se unem em 
cooperativas pela necessidade de serviços de interesse comum. Mas alerta que cooperativas bem-suce-
didas se alicerçam em três condições. Primeira, que os participantes reconheçam a necessidade de se 
associarem para obter melhores serviços que garantam seu progresso social, ou econômico, ou ambos, 
que dificilmente conseguiriam obter individualmente. A segunda condição é ter viabilidade econômica, 
porque cooperativa é empresa, tem que buscar resultados econômicos para se sustentar. E a terceira 
condição é que os participantes devem escolher sua liderança. 

O Cooperativismo do leite brasileiro foi estudado numa parceria entre a Organização de Cooperativas 
do Brasil, OCB e a Embrapa Gado de Leite em duas ocasiões: ini-
cialmente em 2002 e novamente a partir de 2015, com resultados 
divulgados em 2017.  Do último censo foi possível constatar que, no 
período de 2013 a 2015, o número de associados que entregavam 
leite nas cooperativas diminuiu em dez por cento, de pouco mais 
de 77 mil, para 70.483. Em Minas Gerais, por exemplo, no início dos 
anos 2000 existiam mais de 180 cooperativas de leite, que em geral 
buscavam soluções isoladamente, sem estratégias coletivas. Hoje, 
existem cerca de 80. 

Apesar da drástica redução no número de cooperativas e de 
cooperados, o volume recebido pelas cooperativas em 2015 nas 
nossas maiores bacias leiteiras foi de 23,4 milhões de litros de 
leite por dia; 47% desse volume proveniente da região Sul, e 40%, 
da região Sudeste.  A maior captação de leite reflete a tendência de 
as propriedades leiteiras aumentarem sua escala de produção, mas 
também o maior profissionalismo das lideranças das cooperativas 

de leite, que por meio de gestão eficiente, focada em resultados, estão conseguindo atenuar os impactos 
dos custos elevados de insumos, da oscilação dos preços do leite e de lácteos, dentre outros resultados 
econômicos, desta forma garantindo ao produtor seu progresso social e econômico. 

Além disso, as lideranças compromissadas com o sucesso das cooperativas estão viabilizando seu 
fortalecimento, ao se unirem em federações e à OCB, sem que cada cooperativa perca sua identidade. 
São “cooperativas de cooperativas”, que juntam o que cada uma tem de melhor, desta forma valorizando 
a colaboração, o uso eficiente das instalações e reduzindo custos, com resultados positivos para todos 
os seus cooperados. 

Num balanço, os produtores de leite brasileiros têm mais exemplos de êxito econômico ao se organi-
zarem em cooperativas do que trabalhando isoladamente. Na repetição desse raciocínio, as cooperativas 
podem manter sua identidade e se congregar para formarem federações de cooperativas. Além de bene-
fícios econômicos as cooperativas unificam a posição dos produtores em assuntos complexos como a 
importação e exportação de lácteos, barreiras sanitárias, rotulagem dos lácteos e tantos outros que vêm 
sendo tratados nesta coluna. E mais, podem explorar melhor os mercados e vender melhor seus produtos. 

Unificando esforços e com instituições voltadas às condições de sucesso do professor Roberto Rodrigues, 
que também é Embaixador Especial para o Cooperativismo da ONU/FAO, os produtores de leite estarão solida-
mente representados para obter importantes conquistas para o segmento. Sejamos COOP!
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"Quando você sabe o que fala e 
com quem fala, é sucesso certo" 

Caminhos do Leite
CENÁRIOS FUTUROS

sta frase define muito bem a trajetória da Balde Branco de estar junto com o 
produtor de leite em 658 edições. “Estar junto” vai além de levar informações 
sobre as melhores práticas na produção de leite. Tem um significado especial que 
se expressa nas centenas e centenas de reportagens e artigos a campo: vivenciar 
com o produtor suas alegrias, seus sonhos, seus projetos e seu trabalho árduo. 

E também suas angústias, tristezas e desencantos que, muitas vezes, quase o derrubam, 
porém ele sempre consegue vencê-los, com sua força de vontade de tocar em frente, 
encarando os desafios e superando os empecilhos. 

ESPECIAL
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Este é o produtor resiliente, que sofre no presente, 
mas continua marchando rumo ao futuro, consciente de 
que só melhorará se estiver com a mente aberta para 
aprender mais, aprimorar seus conhecimentos, adotar novas 
tecnologias sob orientação de técnicos especializados. 

O acesso a elas está cada vez mais fácil pelos programas 
de assistência técnica e transferência de tecnologias que 
têm sido a mola propulsora para os produtores avançarem. 
E assim ele vê seu trabalho frutificar através das melhores 
práticas de produção em mais leite, animais melhores, 
nutrição precisa, bem-estar animal, sustentabilidade, gestão 
eficiente e, já com o pé no futuro, engatinhando no Leite 4.0. 

Então, com 
você leitor, os 

Caminhos do Leite
Cenários Futuros

E chegados aos 55 anos, 
brindamos nossos leitores com a 

visão de renomados especialistas 
em pecuária leiteira, que fazem 

reflexões sobre alguns aspectos 
fundamentais relacionados ao leite 

num futuro próximo, a partir dos 
avanços a que chegamos hoje. 
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Assistência técnica e gerencial
Ontem, hoje e amanhã

Vários indicadores de resultados 
de pesquisas, como os do IBGE e do 
Sistema Faemg/Senar, nos levam a 
sugerir que, com muita certeza, mais 
de 50% dos produtores de leite no 
Brasil que tratam a atividade como 
uma das suas principais fontes de 
renda, ou seja, um universo de 600.000 
produtores, não recebem nenhum tipo 
de assistência técnica e gerencial. Não 
receberam uma visita, sequer, de um 
técnico em sua propriedade no último 
ano. Triste constatação!

Certo é que, deste universo de 
produtores, existe uma parcela de 30% 
que não estão interessados em evoluir 
ou investir no seu próprio negócio; 
pensam em deixar a atividade, portan-
to, este não é o público responsivo às 
provocações inerentes à assistência 

Há uma aparente contradição quando discutimos a assistência 
técnica e gerencial aos produtores de leite no Brasil. De um lado 
vemos um modelo moderno, contínuo e intensivo. Do outro, um 

modelo atrasado, fragmentado, com ausência de políticas públicas 
e privadas integradoras e gestoras de seus processos, criando uma 
lacuna na prestação de serviços.

técnica e gerencial. Há de se ajudar 
quem quer ser ajudado, ou seja, um 
programa de assistência técnica e 
gerencial deve separar o joio do trigo e 
optar por trabalhar com o trigo; assim 
se obterá respostas positivas.

Um modelo mais moderno de 
programas de assistência técnica e 
gerencial requer comprometimento de 
ambas as partes: consultor técnico e 
produtor. Nos modelos antigos não há 
cumplicidade entre produtor e consul-
tor; muitas vezes, um finge que recebe 
assistência técnica e o outro finge que 
presta assistência. Todos fingem e 
não se chega a lugar nenhum, muitas 
vezes retrocede.

Com a necessidade de mudanças 
de toda ordem na cadeia do agro-
negócio leite, desde as geográficas, 

microeconômicas, macroeconômi-
cas, sanitárias e culturais, abriu-se 
mais espaço para o produtor de leite 
profissional e para a assistência téc-
nica e gerencial de qualidade, ambas, 
comprometidas com bons resultados, 
com números mais ligados aos fatos 
e menos às fotos.

Hoje existem vários modelos de 
assistência técnica e gerencial de su-
cesso no Brasil. Cada um apresenta as 
suas particularidades, mas essencial-
mente preservam algumas caracterís-
ticas que os levam a alcançar êxito nos 
seus objetivos finalísticos. Sobre essas 
características é que vamos discutir um 
pouco mais a partir de agora. 

Christiano Nascif
Superintendente do Senar-MG 

e diretor da Labor Rural
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Tecnologia 
sem modismo

Toda tecnologia deve ser 
empregada na busca pela 
maior lucratividade da ativida-
de, e não somente para a maior 
produção e produtividade.

Sendo assim, antes de 
adotar uma inovação tecnoló-
gica, o consultor técnico deve 
fazer uma avaliação prévia de 
viabilidade de adoção, fazendo 
uma análise de custo-benefício 
da tecnologia a ser proposta. 
Deve-se ter cuidado com o 
modismo, o efeito manada, o 
que é bom para um produtor, 
talvez para o seu vizinho de 
cerca não seja.

O sucesso ou insucesso 
de um modelo de produção de 
leite não se resume ao sistema, 
tecnologias, raças etc. adota-
das; e, sim, à forma como esses 
recursos são gerenciados, mais 
uma vez “as pessoas” se posi-
cionam em evidência.

Objetivo: produzir mais com menos 
Historicamente, todo modelo de assistência técnica sempre priorizou a 

maximização da produção. Produzir sempre mais, muitas vezes desconectando 
a oferta da demanda, é o que leva ao insucesso da atividade leiteira.

Os novos modelos de assistência técnica e gerencial devem buscar a 
maximização do lucro com a maior eficiência no uso dos recursos produtivos.

Mas o que é eficiência? Eficiência é produzir mais e melhor com menos. 
Nada mais sustentável ambientalmente do que ser eficiente. Com eficiência 
aumenta-se a produção de leite utilizando menos água, terra e animais, ou seja, 
poupando recursos ambientais e produtivos, ganhando mais dinheiro. Afinal, não 
tem como se preocupar com o verde estando no vermelho!

Portanto, essa história de se produzir no modelo de gestão para custos 
mínimos está totalmente equivocada. A gestão deve almejar o lucro máximo, 
que nem sempre passa pelo custo mínimo ou pela receita máxima. Lucro com 
equilíbrio no sistema de produção, esse deve ser o princípio norteador de qual-
quer modelo de assistência técnica e gerencial. Nem sempre o ótimo produtivo 
se equivale ao ótimo econômico!

Conhecimento plural e completo
O conhecimento que outrora se exigia de um bom consultor técnico era so-

mente em tecnologia de produção. Hoje, só isto não basta. O consultor técnico 
atual deve, além do conhecimento das técnicas de produção, ser capacitado 
para o uso de novas tecnologias; ser profundo conhecedor das técnicas de 
gestão, tanto financeira como econômica, ambiental e, principalmente, dos 
recursos humanos. O consultor de campo atual deve ser muito mais plural e 
completo do que o de antigamente para ter sucesso profissional.

ser encaradas como o meio para se 
alcançar os resultados de uma boa 
prestação de serviços de assistência 
técnica e gerencial, e não o fim, ou seja, 
o objetivo final do trabalho.

O cliente principal dos modelos 
dos programas de assistência técnica 
e gerencial não deve ser a vaca, a 
plantação de milho, o pasto de bra-
quiária ou as bezerras, o verdadeiro 
cliente é o produtor rural e as pessoas 
envolvidas em todo o processo. Pes-
soas cuidando de pessoas, principal-
mente do bolso do produtor. Essa 
história de o agrônomo, zootecnista, 
veterinário, técnico em agropecuária 
auxiliar o produtor a produzir, produ-
zir e produzir, quanto mais, melhor, 
e com o restante do processo não 
se envolver, não se preocupar com 
a qualidade, comercialização, se de 
fato o produtor rural está ou não 

Foco no produtor
O foco dos modelos tradicionais 

de assistência técnica e gerencial 
tem como alvo principal as técnicas 
e produção. Oriunda de academias ex-
cessivamente técnicas, temos, via de 
regra, uma visão míope do processo 
produtivo de forma mais cartesiana 
e menos holística. Não se avalia 
o negócio como um todo, onde os 
protagonistas deste processo devem 
ser as pessoas envolvidas, principal-
mente os produtores, trabalhadores e 
seus familiares, e não a tecnologia de 
produção em si, somente.

Um modelo de assistência técnica 
e gerencial mais moderno, atual e 
progressista foca nas pessoas, e não 
somente no tecnicismo dos processos. 
Os resultados técnicos, a produtividade 
das lavouras e dos animais devem 

alcançando sucesso com o seu em-
preendimento, é totalmente arcaica, 
portanto, ultrapassada.

Quando a grande maioria de nós, 
técnicos, entendermos que nosso 
principal cliente não é a vaca nem a 
plantação de milho, e, sim, a pessoa do 
produtor rural, e mais, principalmente o 
seu bolso, a verdadeira revolução trans-
formadora causada pela assistência 
técnica e gerencial irá acontecer.

O objetivo do consultor técnico 
tem que ser fazer com que o nosso 
cliente, o produtor rural, ganhe mais 
dinheiro com a atividade leiteira, que 
reinvista na própria atividade e em 
seus colaboradores, e seja feliz junto 
aos seus familiares, exercendo a fun-
ção de produtor de leite com sucesso. 
Quando atingir esse objetivo, poderá 
se considerar um consultor técnico 
de sucesso.
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Sustentabilidade
Dominar conceitos de susten-

tabilidade, no seu sentido mais 
amplo, é fator preponderante 
para um consultor técnico de 
campo de vanguarda. O tema 
sustentabilidade deve ser o carro-
-chefe de todo programa de 
assistência técnica e gerencial 
de qualidade.

Anteriormente, ligava-se o 
tema sustentabilidade a técnicos 
com visão alternativa dos pro-
cessos produtivos. Atualmente, 
não há mais espaço para esse 
preconceito. A sustentabilidade 
atual e do futuro deve-se preocu-
par muito mais com os fatores de 
resiliência do que com os de mi-
tigação dos recursos produtivos, 
principalmente os ambientais. 
Conviver no presente e no futuro 
com certas limitações, adaptando-
-se às condições atuais e deste 
meio extrair o melhor possível, ser 
o mais eficiente, esse é o desafio 
de qualquer proposta e modelo de 
assistência técnica e gerencial, 
que deve ter como meta a susten-
tabilidade ambiental, econômica, 
social, ética e profissional.

A força que move o produtor 
rural deve ser a mesma que move 
o seu consultor de campo: a bus-
ca pelo sucesso, atingindo seus 
objetivos pessoais, profissionais 
e financeiros. Daí surge a cum-
plicidade, o comprometimento, a 
amizade, que são características 
inerentes em qualquer relação de 
sucesso, com a assistência técni-
ca e gerencial não será diferente.

Conclusão | Enfim, investir em um programa de assistência técnica e gerencial eficaz é estratégico para o Bra-
sil, no âmbito público e privado, como política de estado para o desenvolvimento da cadeia de lácteos nacional. É 
como um farol para iluminar o futuro do setor no mercado interno e externo. Como pensou Einstein, loucura é querer 
resultados diferentes agindo do mesmo jeito e fazendo as mesmas coisas. Portanto, vamos continuar firmes nas 
mudanças, consolidando os competentes programas de assistência técnica e gerencial já existentes no Brasil, assim, 
alcançando um futuro promissor para o agronegócio do leite brasileiro.

Benefício X Custo
Apesar de todos os benefícios apresentados pela assistência técnica e geren-

cial aos produtores de leite, afinal, investir em assistência técnica e gerencial é 
um bom negócio?

Para responder a esta fácil pergunta, vamos utilizar os indicadores técnicos 
e econômicos de um grupo de 102 produtores de leite, analisados no período de 
Jul/17 a Jun/18 e comparados ao período de Jul/18 a Jun/19. Todos os dados 
econômicos foram deflacionados pelo IGP-DI do mês de agosto/19. Esses 102 
produtores fazem parte de um programa de assistência técnica e gerencial de 
uma grande empresa compradora de leite no Brasil, que tem a Labor Rural como 
gestora da Central de Inteligência das Informações Técnicas e Econômicas (Cite) 
da referida empresa.

Comparando o primeiro período, Jul/17 a Jun/18, quando esse grupo de produ-
tores produziram, em média, 936 L/dia, com o segundo período, Jul/18 a Jun/19, 
quando produziram 1.022 L/dia, o aumento foi de 9,11%. No mesmo período, 
segundo o IBGE, a produção de leite brasileira aumentou 2,9%. Se descontarmos 
o crescimento “natural” da produção de leite no Brasil do valor do crescimento dos 
produtores participantes do programa de assistência técnica e gerencial, chega-

mos ao valor de 6,2%, esse foi o crescimento 
real que podemos atribuir como resultado da 
assistência técnica e gerencial.

Como o investimento em assistência téc-
nica e gerencial desse programa em questão, 
uma parte quem arca é o produtor e a outra 
é a indústria de laticínios que compra o leite, 
será que mesmo com esse crescimento real 
de 6,2% da produção valeu o investimento?

Eu atesto que valeu! Enquanto o inves-
timento em assistência foi de R$ 9.085,68/
ano, a margem bruta anual alcançada com 

o crescimento real da produção de leite foi de R$ 10.533,06/ano. Diante desses 
números podemos afirmar que para cada R$ 1,00 investido na assistência técnica 
e gerencial, em média, esses 102 produtores alcançaram um retorno de R$ 0,16, 
ou seja, pagou-se o R$ 1,00 investido e sobrou R$ 0,16. Fantástico, não? Ainda 
pairam dúvidas?

Além desse ganho direto para o produtor, o aumento do volume de leite pro-
duzido e comercializado, principalmente, devido aos programas de assistência 
técnica e gerencial eficientes, gera ganhos para toda a sociedade, pública ou 
privada. Em um estudo de Matriz Insumo-Produto, realizado pela empresa Labor 
Rural em 06/2018, concluiu-se que para cada 01 litro de leite a mais produzido em 
Minas Gerais, são gerados R$ 3,00 em atividade econômica, R$ 0,09 de impostos 
e R$ 0,68 em renda. Números impressionantes, não acham?

Para cada 1 litro de 
leite a mais produzido 
em Minas Gerais, são 
gerados R$ 3,00 em 
atividade econômica, 
R$ 0,09 de impostos 
e R$ 0,68 em renda
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cesso de genotipagem e obtenção dos 
valores genômicos, tornando possível 
a seleção dos melhores.

O uso de sêmen sexado está dispo-
nível comercialmente desde 2006. Alia-
do à FIV e à seleção genômica, pode 
ser outra tecnologia de grande impacto 
nos rebanhos leiteiros nos próximos 
anos. Será possível selecionar touros 
capazes de produzir ejaculado apto à 
separação dos espermatozoides, já 
que hoje 10 a 20% dos touros não têm 
esta característica.  

Em breve,  o Brasil irá utilizar a edi-
ção gênica por meio do CRISPR-Cas9 
ou simplesmente “crisper”. Tal técnica 
é capaz de modificar o genoma de 
animais e plantas, permitindo localizar 
e editar genes de interesse agropecu-
ário e, como resultado, expressar ou 
inibir uma determinada característica. 

Diferentemente dos organismos 
geneticamente modificados 
(OMGs), que recebem genes 

Nas duas últimas décadas, o foco 
das pesquisas em melhoramento 
genético passou a ser direcionado 
também para o uso da genética 
molecular, que usa informações do 
DNA obtidas por meio de marcadores 
moleculares  e possibilita acelerar o 
ganho genético em relação ao méto-
do tradicional. A chamada seleção 
genômica pode aumentar o ganho 
genético anual em até 24%. 

Outro ponto importante é que tou-
ros jovens podem ser pré-selecionados 
para o teste de progênie com base na 
genômica logo após o nascimento. Isto 
aumenta a acurácia da avaliação e re-
duz o intervalo de gerações e os custos 
da prova. A metodologia foi aplicada 
em raças leiteiras nos EUA em 2009 e, 
posteriormente, se espalhou por vários 
países, como Canadá e Holanda. No 
Brasil,  a seleção genômica em gado 
leiteiro vem sendo aplicada desde 2016 
nos programas de melhoramento do Gir 
Leiteiro e da raça Girolando. 

Os resultados obtidos até o mo-
mento em ambos os programas são 
impactantes e animadores, indicando 
um futuro promissor para a seleção 

Genética
Pesquisas apontam 
grandes conquistas

Um conjunto de tecnologias está associado à evolução genética 
dos bovinos e ganhará ainda mais relevância nos próximos anos. 
A expectativa é que sejam responsáveis por reduções nos custos 

de produção e aumentos na produtividade, já que terão impacto direto 
na maximização dos ganhos genéticos nos rebanhos. 

de touros e vacas. Espera-se que, 
em curto prazo, seja possível incluir 
características ligadas à reprodução, 
longevidade e saúde animal (como 
resistência à metrite, à mastite, à 
laminite e à cetose).

Desde 2001, o Brasil é um dos 
países que mais utiliza a fertilização 
in vitro (FIV) na reprodução de bovinos 
leiteiros. A associação da seleção 
genômica com a FIV deverá ser deter-
minante para o aumento da produção 
e da produtividade em bacias leiteiras 
nos próximos cinco anos, não só pela 
seleção precisa das doadoras jovens 
e dos touros, mas também na escolha 
de quais embriões deverão ser im-
plantados nas receptoras. Pesquisas 
desenvolvidas na Embrapa Gado de 
Leite têm demonstrado que é possível, 
por meio de biópsia, se obter o DNA 
dos embriões e submetê-los ao pro-
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de diferentes espécies, na edição 
gênica por meio do crisper ocorre 
somente uma alteração de ca-
racterísticas inerentes ao próprio 
indivíduo. Isto significa que o uso 
dessa técnica permite induzir de-
terminada mutação que poderia 
levar centenas de anos para 
acontecer. Nos EUA, já existem 
relatos de touros que foram 
editados geneticamente 
e possuem um gene liga-
do à ausência de chifres. 

Outros genes, como  o 
receptor da prolactina (PRLR) em 
bovinos, ligado à maior resistência 
ao estresse calórico, vêm sendo 
estudados na edição gênica e seu 
uso em regiões tropicais pode ser 
de grande valia para a produção de 
leite. Um passo importante para o 
uso dessa tecnologia no Brasil foi 
dado em 2018, quando a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) normatizou o uso de técni-
cas de edição de genomas. 

A aplicação da nutrigenômica, 
que estuda a nutrição aliada à 
genética, já é utilizada em al-
guns países e deverá em breve 
ser empregada em maior escala 
no Brasil. O mesmo vale para a 
epigenética, área da genética que 
estuda mudanças herdáveis na 
função gênica/fenótipos que não 
estão relacionadas às mudanças 
na estrutura primária do DNA. 

Esta ciência  se mostrou 
importante na modificação do 
potencial produtivo de fêmeas. 
Por exemplo, certos nutrientes, 
componentes bioativos e dietas 
contendo altos ou baixos teores de 
gordura ou restrições calóricas ou 
proteicas podem modificar marcas 
epigenéticas nos animais e alterar 
a sinalização celular na sua progê-
nie durante o crescimento e o de-
senvolvimento. Algumas empresas 
já estão trabalhando nessa área e 
poderão disponibilizar produtos 
comerciais de grande utilidade 
em sistemas de produção de leite, 
principalmente os intensivos.

Nutrição
Cenário otimista para 
os próximos anos

Apesar da grande diversidade dos sistemas de produção de leite 
no Brasil, parece haver uma tendência crescente e irreversível 
de mais rebanhos “fecharem” suas vacas, migrando para sis-

temas confinados e semiconfinados de produção, com o intuito de 
aumentar a produção por vaca e diluir custos fixos de produção. O 
crescimento no uso de instalações do tipo compost barn é um exemplo 
de tal tendência. O confinamento total aumentará a necessidade de 
nutricionistas habilitados a trabalhar com rebanhos mais produtivos 
e onde toda a demanda nutricional será suprida pela dieta ofertada, 
em vez de ser colhida pelo animal.

tação de muitas propriedades, mas 
nestes rebanhos, concentrados e 
forragens conservadas tendem a ser 
cada vez mais incluídos nas dietas 
das vacas em lactação.

A silagem de milho continuará 
sendo a principal forragem nas 
dietas de vacas leiteiras em boa 
parte das principais regiões leiteiras 
brasileiras. Produtores escolherão 
híbridos cada vez mais produtivos 

A produção empresarial de leite 
exclusivamente a pasto é rara em 
nosso país, já que temos alta dispo-
nibilidade de alimentos concentra-
dos e o sistema de pagamento de 
leite pelos laticínios normalmente 
penaliza a produção sazonal con-
centrada na estação do ano de 
maior disponibilidade de pastagens. 
É obvio que pastagens continuarão 
a ser um item importante da alimen-
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e com boa digestibilidade do amido 
(grãos farináceos) e da fibra. O pro-
cessamento adequado da silagem de 
milho ainda é um desafio para várias 
fazendas brasileiras. 

Obter fibra longa para induzir 
saúde ruminal e longevidade e ao 
mesmo tempo grãos processados 
para maximizar a digestão do amido 
requer colhedoras com esmagador 
de grãos, seja em máquinas tracio-
nadas por trator ou autopropelidas. 
O grande número de fazendas leitei-
ras, a distância entre fazendas e a 
pequena escala de produção ainda 
dificultam a terceirização da ensila-
gem com máquinas autopropelidas 
em várias regiões. 

O mercado brasileiro de má-
quinas colhedoras de forragem 
precisará se adaptar à necessidade 
de produzir silagens com processa-
mento adequado. Assumindo que o 
teor de matéria seca ideal da silagem 
de milho está entre 30 e 40%, cada 
vez mais encontraremos silagens um 
pouco mais secas do que um pouco 
mais úmidas. Híbridos com grãos de 
textura macia e máquinas mais capa-
zes de processar os grãos propiciarão 
a colheita mais madura e ganho em 
produção de energia por unidade de 
matéria seca e por hectare. Princi-
palmente em rebanhos médios e 
grandes, fazendas leiteiras tentarão 
aumentar o tempo de ensilagem, 
evitando abrir silos de milho com 
poucas semanas de fermentação. 
Esta prática sabidamente melhora o 
aproveitamento (ou a digestibilidade) 
do amido da silagem de milho. 

Nos rebanhos leiteiros com 
pouca ou nenhuma inclusão de pas-
tagem, a inclusão de um segundo 
volumoso para suprir fibra longa 
nas dietas continuará sendo uma 
tendência. No Sul do Brasil, este 
segundo volumoso tipicamente são 
as silagens pré-secadas de azevém 
e de aveia e/ou os fenos de aveia e 
de tifton. 

No restante do País, incluindo 
MG e GO, a produção deste segundo 
volumoso (com qualidade) é um de-

safio ainda maior, mas as silagens de 
aveia e de trigo e os fenos de aveia e 
de tifton são boas opções. A cana-de-
-açúcar picada in natura continuará 
sendo um recurso forrageiro relevan-
te, principalmente em rebanhos leitei-
ros com vacas cruzadas ou mestiças 
e de mediana produtividade.

O concentrado usado nas die-
tas das vacas leiteiras brasileiras 
continuará tendo como principal 
ingrediente o grão de cereal milho, 
mas nos anos em que o milho atingir 
altas cotações, o grão de sorgo será 
bastante usado, principalmente na 
forma de grão reidratado e ensilado. 
Uma tendência irreversível é cada 
vez mais usar estes grãos de cereais 
como silagem de grão úmido (no 
Sul) ou grão reidratado (restante do 
Brasil), em vez de  usar o milho-grão 
(ou sorgo) seco moído. 

No Sul, principalmente os gran-
des e médios produtores “baterão” 
seu concentrado na própria fazenda, 
usando milho em grão úmido em 
vez do fubá de milho. Isto represen-
tará um grande desafio às grandes 
fábricas de ração de bovinos desta 
região, que terão de fazer rações 
específicas ou sob encomenda para 
os grandes produtores na tentativa 
de fidelizá-los.

O farelo de soja continuará sendo 
o principal suplemento proteico das 
vacas leiteiras brasileiras. Nos anos 
em que este farelo atingir altas cota-
ções, o farelo de algodão e os subpro-
dutos de milho serão mais usados. 
A suplementação com aminoácidos 
essenciais e limitantes à produção 
leiteira, particularmente metionina 
e lisina, será crescentemente utili-
zada, mas ainda restrita a grandes 
rebanhos que recebam satisfatórias 
bonificações no preço do leite por 
maiores teores de sólidos. O caroço 
de algodão continuará sendo um 
ingrediente “desejado” por quase todo 
nutricionista de bovinos leiteiros, 
por ser fonte de energia na forma de 
lipídeos e de fibra fisicamente efetiva. 

Os produtores cada vez mais 
compreenderão que para ganhar 

dinheiro com a atividade leiteira, é 
mais importante alcançar produções 
mais altas de leite para reduzir o 
custo por litro de leite e aumentar o 
retorno sobre o custo alimentar do 
que reduzir o custo alimentar por 
vaca/dia por meio do baixo uso de 
alimentos concentrados. Alta produ-
ção por vaca também reduz custos 
de mão de obra e de recria por litro de 
leite e pode aumentar a lucratividade 
por vaca, por unidade de mão de obra 
ou por hectare. 

Com a aplicação das Instruções 
Normativas 76 e 77, haverá uma pre-
ocupação crescente em produzir leite 
atendendo a parâmetros mínimos 
de qualidade. Nos laticínios mais 
progressistas, que adotam sistemas 
de pagamento de leite por qualidade, 
haverá uma preocupação em pro-
duzir leite com teores mais altos de 
gordura e de proteína. Tal tendência 
já é observada em muitos rebanhos 
brasileiros; hoje tanto no Sul  como 
nas bacias leiteiras mais avançadas 
do Sudeste, já existem rebanhos 
formados predominantemente por 
vacas Holandesas, aliando boas 
produções (30-40 kg diários) com 
altos teores de gordura (3,8-4,0%) e 
de proteína (3,3-3,4%).

Já no manejo alimentar de vacas 
em lactação a prática de dieta única, 
ou seja, uma única dieta para todas 
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Bem-estar 
animal
Avançando 
para o 
futuro

Frente a uma demanda de mer-
cado de alguns laticínios, im-
pulsionada pelo novo olhar dos 

consumidores sobre os produtos 
lácteos, um forte movimento de 
promoção do bem-estar animal na 
cadeia produtiva do leite surge no 
Brasil, desde meados do ano de 
2015. E junto com ele, a ampliação da 
adoção das boas práticas de manejo 
em  fazendas leiteiras. Empresas do 
segmento as têm incluído em suas 
guias regulatórias de produção de 
leite, e com isso, a busca por maior 
qualidade na produção de leite 
passou a se tornar uma realidade 
na produção leiteira. De fato, essa 
demanda por alimentos oriundos de 
sistemas sustentáveis e eticamente 
corretos é decorrente também devido 
à maior preocupação dos consumi-
dores quanto às condições em que os 
animais são mantidos nas fazendas. 

Diante desse cenário, o passo ini-
cial para se alcançar êxito na aceitação 
dos produtores de leite quanto a essa 
nova demanda foi mitigar ações de ma-
nejo que causassem forte sofrimento 
aos animais e que pudessem contribuir 
negativamente na imagem do produto. 
De forma prática, as ações de desen-
volvimento de projetos de bem-estar de 
bovinos leiteiros no Brasil se iniciaram 
com a difusão de conceitos e técnicas 
de aplicações das boas práticas de ma-
nejo nas fazendas com ênfase na redu-
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as vacas em lactação, será cada 
vez menos usada, mas ainda ado-
tada em alguns poucos rebanhos. 
Apesar da praticidade, esta prática 
de dieta única aumenta o custo 
alimentar, dificulta a inclusão de 
aditivos alimentares para fases 
específicas da lactação e em re-
banhos de inadequada eficiência 
reprodutiva, aumenta a ocorrência 
de vacas gordas com elevado esco-
re de condição corporal à secagem.

No que concerne a dietas de 
vacas secas no pré-parto, mesmo 
que lentamente, rebanhos leiteiros 
brasileiros estão constatando que 
dietas acidogênicas funcionam 
e que previnem uma maior inci-
dência de desordens e doenças 
no pós-parto imediato. Ter um 
lote e uma dieta específica para 
as vacas recém-paridas será um 
procedimento cada vez mais ado-
tado, principalmente nos grandes 
rebanhos leiteiros brasileiros. 
Já na alimentação de bezerras 
leiteiras, há uma compreensão 
generalizada de que fornecer ape-
nas 4,0 litros de leite por bezerra 
por dia é pouco e a tendência de 
ofertar maiores volumes de leite 
às bezerras em aleitamento é um 
caminho sem volta.

Controlar ou amenizar o es-
tresse calórico será cada vez 

mais compreendido e aceito 
pelos produtores de leite e seus 
técnicos. Resfriar vacas em lac-
tação, bem como as vacas secas, 
será um dos maiores desafios 
futuros da atividade leiteira brasi-
leira. Estratégias nutricionais que 
aumentem a perda evaporativa 
de calor (como a suplementação 
com leveduras e capsaicina) e 
que reduzam a produção de calor 
de fermentação ruminal (como 
a suplementação com gordura 
saturada) também podem ser 
mais requeridas.

Uma tendência mundial na 
nutrição de vacas leiteiras e que 
também deve ser mais prevalente 
no Brasil é o uso de sensores no 
animal e no ambiente para moni-
torar atividades de ruminação e 
de manejo de cocho em rebanhos. 
Análises de fluidos corporais se-
rão cada vez mais usadas, com 
ênfase na análise de componen-
tes do leite capazes de direcio-
nar práticas nutricionais e de 
manejo, como proteína, gordura, 
N-ureico, perfil de ácidos graxos 
da gordura e beta-hidroxibutirato 
(BHB), por exemplo. 

Análises sanguíneas também 
têm previsão de serem mais usa-
das no período imediatamente 
após o parto, como BHB, Ca e 
haptoglobina, como indicadores de 
cetose e hipocalcemia subclínica e 
de imunidade, respectivamente. O 
crescimento no número de animais 
por rebanho torna estas práticas 
mais necessárias para que a nutri-
ção de precisão seja cada vez mais 
adotada em rebanhos. 

Análises laboratoriais de ali-
mentos e por aparelhos de NIRS 
portáteis e ferramentas mais 
avançadas de formulação de dietas 
também serão mais utilizados. O 
intuito da maior precisão na nutri-
ção é reduzir o custo alimentar e 
maximizar o desempenho animal, 
atuar preventivamente sobre a 
saúde animal e reduzir o impacto 
ambiental da atividade leiteira.
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ção de perdas por falhas de manejo, 
tendo foco nos seguintes processos: 
a) minimizar a aplicação de ocitocina 
exógena durante a ordenha de vacas; 
b) padronizar manejos de colostra-
gem e aleitamento dos bezerros; e c) 
utilizar anestesia e analgesia antes 
de qualquer procedimento doloroso, 
como a mochação dos bezerros. 

Quando pensamos em facilidade de 
manejo, de imediato somos remetidos 
às dificuldades na realização de deter-
minado processo dentro da fazenda e 
qual estratégia de manejo iremos adotar 
para solucionar tais problemas, que por 
sua vez podem afetar a produtividade da 
fazenda e o bem-estar dos animais. Se 
tratarmos de manejo de ordenha de 
vacas primíparas zebuínas ou oriun-
das de seus cruzamentos essa refle-
xão se torna ainda mais importante. 
Para o caso de vacas primíparas, de-
vemos saber que enquanto novilhas, 
o manejo com esta categoria merece 
atenção, pois muitas vezes elas são 
renegadas a manejos pontuais sendo 
muitos deles considerados aversivos 
para o animal como vacinação e 
tratamentos de doenças. 

Logo, prestar mais atenção e me-
lhorar o manejo destes animais implica 
melhorias no bem-estar beneficiando 
seus índices produtivos, uma vez que 
estes são considerados um importante 
investimento financeiro nas fazendas. 
Quando a primeira ordenha da primípara 
se torna estressante (relutância em 
entrar na sala de ordenha, ocorrência 

de gritos e agressão física do mane-
jador contra o animal), os estímulos 
para a descida do leite acabam sendo 
comprometidos. Isso porque nessa situ-
ação de agressividade há a liberação do 
hormônio adrenalina, que possui ação 
antagônica à ocitocina, ou seja, ocorre 
a inibição de ocitocina, que,  consequen-
temente, prejudica a descida do leite. 

Como forma de solucionar este pro-
blema vários produtores têm lançado 
mão da aplicação de ocitocina exógena 
em vacas para estimular a descida do 
leite durante a ordenha. Esta prática se 
tornou rotineira em muitos rebanhos 
leiteiros, sem qualquer preocupação 
com os riscos inerentes à aplicação de 
medicamentos intravenosos. No Brasil, 
essa prática ainda prevalece em muitos 
rebanhos leiteiros, apesar dos riscos de 
transmissão de doenças infectoconta-
giosas (por exemplo: tripanossomose, 
leucose e brucelose) entre as vacas 
do rebanho, além de ocorrências de 
processos inflamatórios nas veias 
mamárias (flebites). 

O risco de transmissão de do-
ença está geralmente associado ao 
uso de seringas e agulhas de forma 
compartilhada, que deveriam ser des-
cartadas após cada aplicação. Vale a 
pena ressaltar que ações como esta 
também têm impacto negativo em 
toda a cadeia produtiva do leite, uma 
vez que esta prática não é bem aceita 
pelos consumidores. 

Foi com base no conhecimento 
gerado por experiências práticas a 

campo respaldadas em técnicas 
científicas comprovadas, que a 
adoção conjunta de boas práticas 
de manejo, tanto na preparação de 
novilhas Girolando para a primeira 
ordenha quanto na rotina da ordenha, 
facilitou a adaptação das vacas aos 
manejos da fazenda. 

A experiência da Fazenda Boa 
Fé/Ma Shou Tao (Grupo Araunah), 
localizada em Conquista-MG, tem 
sido um bom exemplo na prática de 
como preparar os animais para a 
primeira ordenha. A partir de técnicas 
baseadas em maior interação positiva 
entre novilha e manejador puderam 
obter comportamentos desejáveis, 
como maior docilidade dos animais, 
facilidade ao ensiná-las a entrar na 
ordenha e primíparas mais calmas e 
zelosas com suas crias, reduzindo até 
o último ano (2018) em 75% da aplica-
ção de ocitocinas em vacas durante 
a ordenha, e agora em 2019 eliminou 
completamente este uso. Práticas 
como estas são encorajadas devido 
à relação humano-animal afetar 
positivamente o bem-estar, a saúde 
e a produtividade de animais leiteiros.  

Quando tratamos de manejo de 
bezerros leiteiros a importância da 
interação positiva entre o tratador e 
o animal não é diferente. Os impactos 
de ações como falhas na colostra-
gem e no fornecimento de leite aos 
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Realmente a gestão é fundamen-
tal para o sucesso do negócio. Ela é 
a responsável por definir claramente 
para onde se vai, como lá chegar e 
garantir que não estamos nos des-
viando da rota. Até há pouco tempo e 
ainda hoje, a forma de se conseguir o 
sucesso era focada no planejamento 
estratégico e num bom projeto de sua 
execução, contratando-se pessoas 
que viessem a cumprir este plano por 
meio de fiscalização, auditorias, foco 
nos resultados, premiações, bônus... 
Enfim, cobranças constantes por 
meio dos gerentes que mandavam os 
operadores executarem as tarefas e, 
se não cumprissem, eram demitidos. 

Este modelo funcionou bem no 
passado e continua a funcionar na-
quelas atividades onde a margem ope-
racional é alta, a competição é baixa e 
as oportunidades de emprego fora da 
empresa são diminutas. A pecuária de 
leite, no entanto, não se enquadra nes-
tas condições. A margem raramente 
ultrapassa 20%, existem muitos 
produtores e poucos compradores e 
a disponibilidade de empregos fora 
do campo só aumenta. Alguma coisa 
diferente precisa ser feita.

A mesma situação ocorreu na 
indústria manufatureira e vem ocor-
rendo na área da saúde e educacional. 

Gestão
De importante hoje, 
ela se torna essencial 
para o leite no futuro

A gestão em propriedades leiteiras tem sido mencionada como 
um dos principais fatores para o sucesso da atividade. Dentro 
do assunto, o que é levantado de forma recorrente é a questão 

da gestão das pessoas, com colocações do tipo: não se encontra pes-
soas boas hoje em dia; as pessoas não querem saber de trabalhar; elas 
são preguiçosas; só querem saber do salário; não querem mais morar 
na fazenda; não querem trabalhar sábados e domingos, e por aí vai.

Nestes campos houve necessidade 
de se aumentar a eficiência dos 
processos de forma a garantir que se 
produzisse melhor, mais rápido e mais 
barato. Este movimento se iniciou logo 
após a Segunda Guerra Mundial, pela 
Toyota, no Japão, a partir dos ensina-
mentos do professor Deming, da Uni-
versidade de Washington, seguido por 
discípulos como Taiichi Ohno, Shigueo 
Shingo, Jim Womack, dentre outros. O 
que eles fizeram pode ser enquadrado 
em cinco pontos-chave, que são:

1. Identifique e crie valor para seu 
consumidor, sendo que valor é o que 
seu cliente paga por ele;
2. Organize o que é necessário para 
entregar valor para seu consumidor. 
Seria a organização do que precisa 
ser feito e por quem;
3. Crie fluxo. Identifique e retire da 
frente tudo que o impede de produzir 
valor. Elas são as pedras no caminho; 
4. Produza somente o que é solicitado 
pelo seu consumidor. Todo o resto é 
desperdício; elimine-o;
5. Procure a perfeição. Desenvolva e 
melhore os processos continuamente 
procurando a perfeição.

Nós, da Clínica do Leite, temos 
trabalhado nos últimos 30 anos 

bezerros, bem como o sofrimento 
em processos de mochação também 
interferem negativamente no grau 
de bem-estar dos animais e conse-
quentemente na imagem positiva da 
produção leiteira. 

Estudos conduzidos pelo Grupo 
ETCO, da Faculdade de Ciências Agrá-
rias e Veterinárias (FCAV-Unesp), Cam-
pus de Jaboticabal-SP, têm mostrado 
que quanto mais cedo acontecem os 
contatos positivos com os animais, 
melhores são as respostas referentes 
à docilidade deles no futuro. 

A partir da utilização de boas prá-
ticas de manejo (melhoria nas insta-
lações e no sistema de aleitamento e 
melhor interação humano-animal) foi 
observada redução de 50% na morta-
lidade dos bezerros durante a fase de 
aleitamento, e associado a isto o novo 
manejo implicou também a redução 
significativa na ocorrência de doenças, 
em particular, da diarreia, cuja ocorrên-
cia reduziu de 76,9% para 13,3% dos 
bezerros avaliados, da mesma forma 
para a porcentagem de animais com 
quadro clínico de desidratação, que 
foi reduzida de 28,2% para 10,8%. A 
proximidade com o homem favorece a 
observação prévia de sinais clínicos de 
doenças como diarreia, pneumonia e 
bicheira, por exemplo. 

O quanto antes esses problemas 
forem identificados, mais barato e 
eficaz será o tratamento. Além disso, 
iniciativas como utilizar a aplicação 
de anestesia e analgesia antes da mo-
chação dos bezerros para promover a 
adoção de boas práticas de bem-estar 
animal têm sido estimuladas por la-
ticínios junto aos seus fornecedores 
de leite. Esta mudança é muito impor-
tante para proporcionar maior visibi-
lidade na questão dos benefícios da 
adoção das boas práticas de manejo e 
para encorajar os demais produtores 
a também adotarem tais técnicas, a 
fim de juntos promoverem a imagem 
da cadeia produtiva do leite.

Lívia Magalhães também é Docente e Co-
ordenadora do Curso de Zootecnia das Fa-
culdades Associadas de Uberaba – Fazu
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adaptando, com a ajuda de milhares 
de parceiros (Comunidade Agro+Lean), 
estes princípios para a pecuária de leite. 
Foram e continuam sendo milhares 
de experiências com muitos sucessos 
e inúmeros fracassos. Vou descrever 
de forma sucinta onde estamos no 
desenvolvimento do Modelo Agro+Lean, 
antigamente chamado de Sistema MDA.

Em primeiro lugar, entendemos que 
“Resultados Ideais” são obtidos quando 
se tem os meios e os “Comportamentos 
Ideais” das pessoas. Aí enfrentamos 
uma grande dificuldade – não se 
obriga e nem se “compra” as pessoas 
para terem comportamentos ideais, 
elas precisam querer ter estes com-
portamentos. Para tanto é necessário 
organizarmos o sistema de produção 
de forma a conseguir que as pessoas 
façam o que têm de fazer, procurando 
melhorar sempre, porque elas querem. 
Criamos dez princípios gerenciais que 
nos ajudam a criar e entender como 
devemos agir para conseguirmos o am-
biente (cultura) adequado. O líder maior 
do negócio, ou seja, o dono da fazenda, 
precisa entender e praticar estes prin-
cípios todos os dias, a cada momento. 
Ele será o modelo para os empregados. 
Estes dez princípios se traduzirão nos 
valores comportamentais da empresa.

Em seguida, é preciso determinar 
o “Norte Verdadeiro” do negócio. É o 
entendimento de quem é o consumi-

dor, o que ele valoriza, suas dificulda-
des e necessidades que determinarão 
o que devemos produzir. Isto deixará 
claro o propósito do negócio, sua 
missão e visão.

A partir do entendimento do ne-
gócio trabalhamos no “o quê” deve 
ser feito para entregar o que é valor 
para o cliente. É elaborada a cadeia 
de valor, que, para o leite, poderia ser 
vista conforme o gráfico.

Com isso é possível determinar 
o resultado esperado de cada pro-
cesso e como saber se estamos en-
tregando o valor determinado (com 
a ajuda dos indicadores).

Agora é conseguir que os emprega-
dos “entrem no barco”, que se sintam 
donos dos seus processos. Para tanto, 
devemos facilitar o trabalho, para que 
eles queiram melhorar e, desta forma, 
consegam fazer as tarefas mais rápido 
e mais barato. São utilizadas várias 
ferramentas para conseguir isto: 5S, 
anomalias, reunião diária, perambula-
ção, quadros de gestão à vista.

Todas estas ferramentas enga-
jam as pessoas, fazendo com que 
elas passem a ver significado no 
seu trabalho, criem novas formas de 
fazê-lo e participem nas decisões. 
Fundamental nesta fase é o gerente. 
Ele é quem deve propiciar as condi-
ções para que este ambiente seja 
estabelecido, sob orientação do dono. 

O gerente, então, é o “dono” da cadeia 
de valor, enquanto os supervisores e 
operadores são os donos dos proces-
sos. Os operadores e supervisores 
são os responsáveis pela entrega 
dos resultados esperados e devem 
possuir autoridade sobre os meios.

Neste trabalho, o gerente foca nos 
desperdícios, ou seja, em tudo aquilo 
que não contribui para entregar valor 
aos clientes, enquanto os superviso-
res e operadores, no trabalho e nas 
anomalias. Para que a coisa toda flua 
é preciso ensinar e montar um siste-
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ma de comunicações ágil e simples, 
o que é feito com as reuniões, com 
a perambulação e com os quadros 
de gestão à vista.

Um passo adiante é a melhoria 
nos processos, ou seja, é preciso 
padronizar o trabalho, determinar 
novos procedimentos operacionais 
e capacitar as pessoas. O gerente 
deve ser o mestre no assunto, en-
quanto os operadores e superviso-
res, os executores. Desenvolvemos o 
método “FCA” para esta empreitada. 
A base dele é determinar o que é 
problema e como identificá-lo, o que 
é conseguido a partir do sistema de 
indicadores do Agro+Lean. Desta 
forma vai se melhorando continu-
amente os resultados, no dia a dia, 
com métodos simples e ágeis.

É chegada a hora, no entanto, 
de olhar para o futuro e se pergun-
tar – existe alguma coisa que pode 
atrapalhar a realização de minha 
visão? São os riscos do negócio. Esta 
avaliação deve ser feita periodica-
mente, pelo menos uma vez ao ano, 
mas a frequência depende dos tipos 
de riscos enfrentados pelo negócio. 
É um trabalho a ser feito pelo dono, 
seu gerente e seu consultor. Os riscos 
serão priorizados e transformados 
em projetos para serem mitigados. A 
gestão de riscos pode ser entendida 
com uma forma de reduzir o estresse 
das pessoas e a garantia de perpe-
tuidade do negócio.

Ao longo do texto mencionei as 
figuras do dono, gerente, supervisor, 
operador e consultor. Isto quer dizer 
que o Modelo Agro+Lean é específico 
para fazendas grandes? De maneira 
alguma! A diferença entre a grande e 
a pequena é que na pequena a mes-
ma pessoa assume várias funções, 
eventualmente até todas elas. Neste 
caso, a capacitação é mais fácil por 
ser somente uma pessoa, mas a 
execução é mais difícil.

O que temos visto com a imple-
mentação do modelo é a garantia de 
sucesso nos negócios, todos os dias, 
trazendo imensa satisfação a todos 
os envolvidos. Aí está o futuro.

Sustentabilidade
Produção de leite e 
conservação ambiental

Outro conceito desta era é o da 
pós-verdade, definido pelo Dicionário 
Oxford como a expressão que se 
relaciona ou denota circunstâncias 
nas quais fatos objetivos têm menos 
influência em moldar a opinião pública 
do que apelos à emoção e a crenças 
pessoais. Diariamente sofremos uma 
enxurrada de pós-verdades. Uma que 
considero clássica está relacionada ao 
mundo do agro brasileiro. 

A pós-verdade é que temos a 
agropecuária mais sustentável do 
mundo. Não há nenhum estudo 
científico com fatos objetivos que 
tenha avaliado a sustentabilidade da 
agropecuária nacional, bem como 
as agropecuárias de todos os outros 
países para se concluir que o Brasil 
tem a agropecuária mais sustentá-
vel do Planeta. Essa afirmação não 
passa de um “querer” de alguns, que 
de tanto se repetir, acham que todos 
irão acreditar que seja uma verdade.

Não temos a agropecuária mais 
sustentável do Planeta como nenhum 
país a tem. Ser sustentável não é uma 
questão de crença, é preciso querer fa-
zer de forma muito diferente de como 
fizemos até hoje, é mais importante, é 
necessário fazer. Ser sustentável tam-
bém não é só cumprir a lei ambiental. 
Lei é obrigação. A sustentabilidade 
também esta relacionada ao indi-
víduo querer ir além do que a lei ou 

os padrões vigentes o obrigam. Ser 
sustentável é uma questão voluntária.

Enquanto estamos numa discus-
são do século passado, se somos 
ou não os mais sustentáveis do 
mundo, a discussão do século XXI é 
a da pós-sustentabilidade. No século 
passado todos disseram que eram 
sustentáveis. O que se provou pelo 
conhecimento foi que a avaliação 
daquilo que se dizia sustentável não 
se sustentava como tal. A pós-sus-
tentabilidade é balizada pelo indivíduo, 
empresa ou governo, e tem de provar 
pelo monitoramento de indicadores 
ambientais, sociais e econômicos que 
sua atividade é sustentável.

Vamos colocar o foco em nossa 
atividade leiteira. Se fizermos as se-
guintes perguntas: Como são mane-
jados os dejetos e outros resíduos 
gerados pela atividade? O uso da 
água pela produção é feito de forma 
eficiente? O uso dos resíduos como 
fertilizante se faz de acordo com as 
indicações agronômicas? Produto-
res, técnicos, extensionistas etc. 
têm os conhecimentos necessários 
para fazer o manejo ambiental da 
atividade leiteira?

Estudo realizado por pesquisa-
dores da equipe do Programa Balde 
Cheio, da Embrapa Pecuária Sudeste, 
no estado de Minas Gerais nos anos 
de 2015 a 2017 verificou que mais de 

Na era em que vivemos, qualquer tentativa de dizer qual será o futuro 
insere grande incerteza. Tudo está muito dinâmico. O assunto de 
hoje, amanhã já é coisa do passado, pois no facebook, no whatsapp, 

no twiter ou no instagram uma nova postagem, frase ou foto está bomban-
do! Podemos dizer que essa realidade é fato para as coisas do cotidiano 
nas quais as paixões, boatos, crenças etc. prevalecem, na maior parte das 
vezes, sem se balizar pelo conhecimento e pela razão.
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75% das propriedades não dispunham 
de sistema de armazenamento ou tra-
tamento de efluentes. Essa realidade 
insere uma condição de fragilidade 
ambiental à atividade, pois os efluentes 
não estão sendo manejados de acordo 
com as boas práticas ambientais. Das 
propriedade, 50% não tinham nenhuma 
prática de disposição de carcaças de 
animais mortos. Estudo como este, 
se conduzido em outros estados 
brasileiros, terá conclusões muito 
semelhantes, o manejo de resíduos e 
ambiental de nossa atividade leiteira 
ainda é muito incipiente.

Se o leitor(a) chegou até aqui 
no texto, provavelmente, está com o 
seguinte pensamento: o autor deste 
texto é muito pessimista! Não sou um 
pessimista, mas, sim, um otimista com 
informação! E além de informação, 
com a certeza de saber que podemos 
fazer uma produção de leite ambiental-
mente correta, economicamente viável 
e socialmente justa.

Nos últimos três anos, iniciativas 
têm ocorrido e que, certamente, nos 
conduzirão a uma melhor situação 
ambiental. Cito duas.

O programa Nature da empresa 
Nestlé. Pela primeira vez no Brasil 
uma empresa propôs bonificar 
o desempenho ambiental de 
seus parceiros. Os produto-
res que implementarem ações 

de manejo da água e dos resíduos e 
monitorarem seus indicadores am-
bientais serão bonificados. Nunca 
uma empresa no País teve essa inicia-
tiva. É pioneira e louvável, que outras 
tenham como exemplo. Quando se 
bonifica o produtor por suas práticas 
ambientais está se dando valor a fazer 
de forma ambientalmente correta e se 
co-responsabilizando por isso.

Outra iniciativa é a produção de leite 
orgânico que cresce a cada ano. Ser 
orgânico significa ter práticas produtivas 
diferenciadas, sendo o meio ambiente 
um dos valores que o consumidor de 
produtos orgânicos busca. Muitas vezes 
este consumidor não dispõe de recursos 
financeiros para comprar o produto 
orgânico, mas vai querer adquirir um 
produto convencional que também 
tenha valor ambiental. Isso causará 
um efeito ambiental positivo em todo o 
complexo industrial do leite.

Poderia citar uma dezena de pro-
dutores que têm o manejo ambiental 
como um valor em sua propriedade, 
mas ainda são exceções. Temos que 
fazer da exceção a regra. Assim fazer o 
hoje para garantir o amanhã, significa:

• Estancar a sangria - Todas as 
propriedades devem ter um sistema 
de armazenamento ou tratamento 
dos dejetos e resíduos. Não existe o 
melhor sistema. O melhor é aquele que 
mais se adapta às realidades produtiva, 
ambiental e econômica do produtor(a);

• Usar de forma correta - In-
dependentemente do sistema de 
armazenamento ou tratamento, o 
produtor sempre terá um resíduo na 
forma de matéria orgânica que pode 
ser utilizado como fertilizante. Esta 
é uma prática bem-vinda em termos 
agronômicos, ambientais e econômi-
cos, mas deve ser feita de acordo com 
o conceito de “balanço de nutrientes”;

• Atuar no sistema de produ-
ção - Cada caixinha que compõe 
o sistema de produção (nutrição, 
sanidade, manejo de pastagens, 
instalações etc.) se relaciona com o 
manejo ambiental, entender e exer-
citar isso fará com que este manejo 
seja mais simples e barato;

• Gerar informações - Estabe-
lecer indicadores de desempenho 
ambiental, monitorar estes indicado-
res e fazer os ajustes necessários. 
Assim, caminharemos na direção da 
sustentabilidade.

Posso lhes garantir que é possível 
fazer tudo isso, com base na história 
de outros que já fizeram e avançaram. 
Foi-se o tempo dos discursos do tipo: 
precisamos agir! Produzir leite é uma 
das atividades rurais mais nobres 
que existem pela abnegação que o 
produtor(a) tem que ter dia-a-dia. Os 
recursos naturais são uma das coisas 
mais nobres que temos neste planeta. 
Vamos conciliar estas nobrezas!

Júlio Cesar 
P. Palhares

Embrapa Pecuária Sudeste
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rec

Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Uma era em que não 
só empresas e pessoas estão conectadas, mas também as coisas. 
Sejam smartphones ou dispositivos vestíveis, como smartwha-

tches que usamos hoje, quer sejam aplicativos de transporte ou o carro 
autônomo, que em breve estará circulando em nossas ruas. A internet 
ampliou as oportunidades e negócios numa escala nunca vista antes. 

Tecnologias digitais
Leite 4.0

Essa revolução também está 
chegando ao campo, promovendo 
uma agricultura inteligente que se 
conectará aos consumidores, para 
responder aos seus desejos de forma 
mais rápida e direta. E não se trata 
apenas de novos gostos de consu-
mos. Mas de novas tendências que 
estão mudando a forma de produzir 
alimento. Uma alimentação mais 
natural, com base em um menor 
processamento e sem aditivos. 

O meio ambiente também é 
protagonista nestas mudanças, e o 

produtor deve ser consciente de seu 
papel na conservação da natureza.  
O bem-estar animal também é uma 
exigência, bem como a felicidade 
do produtor rural. Sim, são essas 
algumas das novas tendências deste 
novo consumidor, que estão acele-
rando mudanças no campo. 

Mas como isso tem acontecido 
no leite? Bem, temos observado cada 
vez mais que também o produtor rural 
está conectado à internet. O acesso 
à internet nas fazendas tem crescido 
num ritmo menor, claro. Mas o produ-

tor está conectado! Isso muda muito 
a forma de acessar o conhecimento. 
A mudança começa aí. As redes so-
ciais, além de fornecerem conteúdo 
de interesse pessoal, geram grande 
quantidade de conteúdo técnico. 

Viralizam pela internet e pelos 
aplicativos de mensagens as posta-
gens próprias de produtores e téc-
nicos que querem mostrar aos seus 
colegas como estão tendo sucesso 
na adoção de novas tecnologias, ou 
o que está dando certo no dia-a-dia 
da fazenda. Lembremos também que 
esta é a uma época de experiência, no 
sentido de que as pessoas querem 
experimentar coisas novas e com-
partilhar seus resultados. A forma 
de fazer extensão rural e transferir 
tecnologia no campo muda rapida-
mente. O conteúdo técnico que pode 
ser acessado a distância pelo celular 
é muito grande, bem como são muitas 
as opções de aplicativos de palestras 
na internet, os chamados “webinar”.

Mas além dessa nova forma de 
conhecer as tecnologias, a trans-
formação digital, que é a revolução 
industrial 4.0, oferta diferentes 
soluções tecnológicas na forma de 
aplicativos. Assim, é possível acom-
panhar todo um ciclo da cultura do 

Bruno Campos 
de Carvalho

Chefe-adjunto de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa 

Gado de Leite
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milho, conhecendo as fases críticas 
da plantação e identificando os mo-
mentos chave para intervenção, por 
exemplo. Ou, é possível fazer todo o 
gerenciamento da propriedade, não 
mais em frente à tela do computador, 
mas na tela do próprio celular. Tanto 
o gerenciamento técnico quando o 
administrativo, para os quais existem 
muitas soluções que têm permitido 
que os produtores se tornem mais 
profissionais em seus negócios.

E o que possibilita esse avanço 
é a geração de dados na própria 
fazenda. Cada vez temos mais 
equipamentos informatizados ou, 
até, já automatizados. Um exemplo 
é o controle leiteiro. Ainda feito em 
muitas fazendas apenas uma vez 
por mês, com a informatização das 
ordenhas, já é possível ter na palma 
da mão a produção de leite da última 
ordenha realizada na fazenda. Isso 
porque as vacas são identificadas 
eletronicamente e os sistemas de 

ordenha já possuem medidores de 
leite digitais. Até bem pouto tempo 
atrás, apenas as fazendas mais 
tecnificadas tinham acesso a equi-
pamentos deste tipo. 

Hoje, eles estão se popularizando, 
assim como os smartphones no pas-
sado também eram restritos. Atual-
mente, as vacas utilizam colares que 
as conectam à internet e monitoram 
a sua atividade. Existe a possibili-
dade de antecipar o diagnóstico de 
doenças em vacas, principalmente 
aquelas do período de transição, que 
tanto tiram o sono do produtor de 
leite. Em alguns casos, já é possível 
saber que a vaca vai ficar doente com 
uma antecedência de dois dias! Bem 
como saber a hora que a vaca deve 
ser inseminada ou quando irá ocorrer 
o parto. Surpreso? Saiba que isso já 
é realidade para muitos produtores! 

Essa é uma das possibilidades do 
Leite 4.0, que irá demonstrar o que 
a inteligência artificial poderá fazer 

pelo produtor. Aplicações coletarão 
os dados das diferentes máquinas 
e equipamentos espalhados pela 
fazenda e algoritmos de inteligência 
artificial processarão esses dados. 
Não para gerar apenas indicadores 
de desempenho, mas para auxiliar 
o produtor na tomada de decisões! 
Sim, esse será o futuro que vivere-
mos em poucos anos. Não apenas 
decisões técnicas, como as que 
hoje já auxiliam o produtor, como 
citado antes. Mas também decisões 
gerenciais e estratégicas.  

A Embrapa Gado de Leite tem 
acompanhado as mudanças do Leite 
4.0. O Ideas for Milk tem fomentado 
novas soluções para o leite e ajudado 
a desenvolver novas startups, com 
propostas inovadoras. Essa experi-
ência tem mostrado o quanto temos 
para inovar no leite. A revista Balde 
Branco acompanha de perto essas 
mudanças e podemos dizer que, nos 
seus 55 anos, ela também é 4.0!
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Produção de leite na 
AMÉRICA DO SUL
A América do Sul tem registrado um crescimento da 
produção de leite próximo da média mundial, graças 
ao desempenho do Brasil, marcado por importante 
avanço na oferta, nas últimas décadas
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Muito tem se discutido sobre a competitividade 
do leite brasileiro e os desafios que essa ca-
deia produtiva enfrenta. Em diversos países da 

América do Sul, os gargalos para a produção de leite e 
o desenvolvimento da cadeia são bastante expressivos 
também. A saída de produtores da atividade tem sido um 
movimento recorrente nos vários países, em diferentes 
intensidades. Crescimentos de produção por fazenda 
e ganhos de escala são observados praticamente no 
mundo todo. Nesse contexto, o objetivo da coluna “Leite 
em Números” deste mês é falar um pouco da produção 
em alguns países da América do Sul. 

A América do Sul produz atualmente 61,4 bilhões 
de litros de leite, o que equivale a cerca de 9% da pro-
dução mundial. Nos últimos 17 anos (2000 a 2017) a 
produção mundial e a da América do Sul cresceram na 
mesma intensidade – cerca de 37%, o que corresponde 
a uma taxa anual próxima de 2% ao ano. Neste mesmo 
período, a produção brasileira expandiu 64,3%, o que 
é quase duas vezes a média mundial e sul-americana. 

É importante destacar também o desempenho da 
América do Sul sem o Brasil. Nesta mesma comparação, 
a expansão da produção foi de apenas 15%. Ou seja, o 
Brasil foi responsável por puxar a produção da região. 
Isso porque a produção de leite do Brasil, além de cres-
cer mais rápido que a média regional, responde por 54% 
da oferta de leite da América do Sul. Já na Argentina, 
Uruguai e Chile, para citar alguns exemplos de países 
tidos como competitivos, a expansão da produção foi 
inferior à brasileira. 

Argentina | A produção de leite ficou estagnada nos 
últimos 17 anos e a participação na produção regional 
caiu de 22% para 16% entre 2000 e 2017. Têm sido recor-
rentes problemas climáticos naquele país, além de uma 
fragilidade macroeconômica de difícil solução. Falar de 
gestão de risco na Argentina é algo inimaginável. Em 
2018, a taxa de câmbio se desvalorizou 99% em relação 
ao dólar. Isso tem um impacto profundo nos custos de 
produção de leite via preços dolarizados de milho e soja. 

A inflação está em torno de 50% ao ano, o que corroi 
a renda das famílias mais pobres. O consumo per capita 

argentino está abaixo do volume consumido em 1996. 
A taxa de juros anual está em torno de 60%, o que freia 
qualquer tentativa de investimento no setor produtivo. 
Com isso, o número de fazendas de leite recuou pela 
metade nos últimos 20 anos. A Argentina precisa ex-
portar entre 15% e 20% de sua produção e, portanto, 
depende de custos baixos para torná-los competitivos 
internacionalmente.

Colômbia | A produção colombiana de leite aumentou 
15% entre 2000 e 2017 e responde por cerca de 11,5% 
da produção da América do Sul. Apesar do crescimento 
da produção, a Colômbia importa um pouco de lácteos, 
sobretudo leite em pó. O crescimento da produção está 
sustentado tanto pelo aumento do número de fazendas 
quanto pela melhoria da produtividade das vacas. 
Apesar disso, o país ainda necessita melhorar a compe-
titividade em custo, sobretudo da alimentação animal.
 
Uruguai | A produção de leite do Uruguai cresceu 44% 
entre 2000 e 2017, ganhando participação na produção 
da América do Sul. Mas a produção uruguaia ainda é 
muito pequena e responde por apenas 3,3% da produção 
sulamericana. Vale mencionar que o Uruguai possui uma 
estrutura de cadeia produtiva distinta, em que a principal 
cooperativa (Conaprole) é responsável por mais de 90% 
da captação de leite do país e ainda tem contrato de 
exclusividade com diversos varejistas nas vendas de 
produtos lácteos. Portanto, é uma estrutura bem mais 
integrada que a de outros países. 

Apesar disso, tem sido frequente também a saída 
de produtores, com recuo de 35% nos últimos 20 anos. 
O Uruguai possui forte dependência de exportação 
para escoar a produção de leite, já que o consumo 
interno absorve apenas metade da oferta. Para isso, 
é fundamental ter custos bastante competitivos. O 
problema é que o país tem ficado muito caro, dificul-
tando essa competitividade. Uma característica do 
país é a existência de grandes fazendas, o que tem 
sustentado a expansão da produção. As fazendas do 
grupo Olam, por exemplo, respondem por cerca de 10% 
do total nacional. 

Glauco Rodrigues Carvalho  
Pesquisador da 

Embrapa Gado de Leite



Produção de leite em países da América do Sul e Mundo
(em mil litros)

 País 2000 2017 Var. 2000-2017 (%) Participação regional (%)

 Brasil  20.379.988   33.490.810  64,33 54,51
 Argentina  10.121.330   10.097.500  -0,24 16,43
 Colômbia  6.148.050   7.100.000  15,48 11,56
 Uruguai  1.421.749   2.049.000  44,12 3,33
 Peru  903.216   2.010.985  122,65 3,27
 Chile  1.990.000   1.990.519  0,03 3,24
 Outros  3.781.859   4.701.508  24,32 7,65
 América do Sul  44.746.192   61.440.322  37,31 100,00
 Mundo  489.874.522   675.621.019  37,92 -
 Fonte: FAO. Elaboração dos autores    

Peru | A produção de leite no 
Peru tem apresentado uma im-
portante evolução nas últimas 
decadas, ultrapassando o Chile. 
A representação na oferta da 
América do passou de 2% em 
2000 para 3,3% em 2017. A pro-
dução peruana ganhou impulso 
na década de 90 após uma menor 
intervensão do governo no setor, 
o que estimulou investimentos 
privados em tecnologia. A média 
de produtividade por vaca ainda é 
muito baixa, mas vem melhorando 
ao longo dos anos. O Peru chegou 
a importar 30% do seu consumo em 
1996, passando para menos de 20% 
atualmente. A produção é bem fragmentada, concentra-
da em pequenas fazendas localizadas principalmente 
nas terras altas do Andes, o que se torna um grande 
desafio logístico tanto para produção e compra de 
insumos quanto para o escoamento da oferta. 

Chile | A produção de leite do Chile também ficou es-
tagnada entre 2000 e 2017 e a representação do Chile na 
produção da América do Sul recuou para apenas 3,2%. 
Apesar de o país estar crescendo e a renda aumentan-
do, a produção de leite não evoluiu na mesma direção. 
Uma forte elevação no preço da terra, dificuldades de 
relacionamento entre produtor e indústria na cadeia 
produtiva e uma perda gradativa de participação da 
principal cooperativa na produção nacional (Colún) 
acabaram freando o avanço da produção chilena. O 
número de fazendas de leite no Chile recuou fortemente 
para cerca de 14 mil ante quase 50 mil em 1996. O Chile 

tem importado cerca de 1/5 do seu consumo total de 
produtos lácteos, sendo boa parte oriunda da União 
Europeia e dos Estados Unidos. 

Portanto, a América do Sul vem apresentando um 
crescimento de produção de leite próximo da média 
mundial, graças ao desempenho do Brasil, que regis-
trou importante avanço na oferta ao longo das últimas 
décadas. Além de possuir condições climáticas e uma 
ótima disponibilidade de recursos para a produção de 
leite, o Brasil conta com uma população que suportou 
um grande crescimento da oferta, diferente do que 
ocorre em alguns países vizinhos que, ou necessitam 
exportar volumes consideráveis da produção local para 
enxugar o mercado, ou demandam volumes elevados de 
importação para atender a demanda interna.

Co-autores: Vinicius Pimenta D. R. Nardy, graduando em Ciên-
cias Econômicas pela UFJF; Denis Teixeira da Rocha, analista da 
Embrapa Gado de Leite
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APÓS FORTE QUEDA NOS 
ÚLTIMOS MESES, PREÇO 
AO PRODUTOR REAGE 2%

COLUNA DO CepeA

Natália Grigol 
Pesquisadora do CEPEA

Preços recebidos em setembro pelo volume captado em agosto/2019
  BA GO MG SP PR SC RS BRASIL
set/19 1,2600 1,3520 1,3933 1,4434 1,3939 1,3056 1,2608 1,3728
ago/19 1,2716 1,3288 1,3575 1,4363 1,3545 1,2915 1,2796 1,3466
jul/19 1,2224 1,3473 1,4002 1,4632 1,5189 1,3226 1,3166 1,4064
variação mensal -0,92% 1,75% 2,64% 0,49% 2,91% 1,09% -1,47% 1,94%

Fonte: CEPEA

Depois de acumular queda de 12,1% em julho e agosto, o preço do leite recebido por pro-
dutores se valorizou em setembro. De acordo com o levantamento do Cepea (Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, o preço de setembro, referente à 
captação de agosto, foi de R$ 1,3728/litro na “Média Brasil” líquida(1), altas de 1,94% (ou de 
3 centavos) frente à do mês anterior e de 9,5% em relação à de setembro/18, em termos reais 
(deflação pelo IPCA de agosto/19).

Este movimento atípico de mercado esteve atrelado à oferta limitada de leite no campo, 
já que a captação de agosto não se elevou conforme o esperado por agentes do setor, e à 
consequente maior disputa entre empresas por matéria-prima.

É preciso destacar que, no Sudeste e Centro-Oeste, o período seco prejudica a dispo-
nibilidade de pastagens, limitando a produção. No Sul, por outro lado, as condições favo-
ráveis de produção elevaram a captação de agosto em 10,9% no Rio Grande do Sul, em 
11% em Santa Catarina e em 7,5% no Paraná. Com isso, o ICAP-L (Índice de captação de 
leite nacional) apresentou alta de 7,7% de julho para agosto/19. Apesar do aumento da 
captação, o volume de leite não tem sido suficiente para abastecer o mercado doméstico e, 
consequentemente, laticínios concorrem pela matéria-prima, visando reduzir a ociosidade.

A menor oferta no campo elevou, também, as cotações dos derivados lácteos. No mer-
cado atacadista de São Paulo, o preço médio do leite longa vida em agosto, de R$ 2,53/litro, 
ficou 7,3% acima do verificado em julho/19. Entretanto, o cenário para setembro mudou e 
a média mensal deste mês (até o dia 26) caiu 2%, para R$ 2,48/litro. Segundo colaborado-
res do Cepea, indústrias reduziram o volume de produção e, agora, operam com níveis de 
estoques de médio a baixo, no intuito de evitar custos extras, uma vez que os atacadistas 
pressionam por cotações mais baixas.

É importante lembrar que os preços do leite no campo são influenciados pelos mer-
cados de derivados e spot, com certo atraso de um mês nesse repasse de tendência. Os 
preços ao produtor de outubro, portanto, deverão ser influenciados pelo desempenho dos 
mercados de derivados e spot de setembro, que, vale observar, registraram quedas de pre-
ços na primeira quinzena do mês, pressionados pela expectativa de recuperação na produ-
ção, após o retorno das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste. Assim, a valorização do leite ao 
produtor em setembro pode permanecer como um fato atípico e pontual.

(1) Considera os preços do leite recebido por produtores sem frete e impostos dos estados de BA, 
GO, MG, SP, PR, SC e RS.

Co-autora: Juliana Santos, pesquisadora do Cepea
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Fonte: Scot Consultoria - www.scotconsultoria.com.br
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Preço do leite ao Produtor nas PrinciPais bacias e a média nacional Ponderada - em r$/litro
Mês SP MG GO RJ ES MS MT RO PA TO

Agosto/19 1,280 1,248 1,141 1,251 1,236 1,203 1,028 1,015 0,979 1,042
Setembro/19 1,278 1,245 1,137 1,215 1,240 1,203 1,028 0,985 0,982 1,056
Variação -0,17% -0,28% -0,32% -2,90% 0,36% 0,07% 0,05% -2,99% 0,29% 1,33%

 PR SC RS BA PE CE AL MA Brasil

 1,244 1,243 1,187 1,128 1,188 1,316 1,195 1,073 1,204
 1,236 1,246 1,180 1,134 1,197 1,319 1,200 1,055 1,200
 -0,70% 0,25% -0,57% 0,58% 0,76% 0,19% 0,37% -1,63% -0,33%

Fonte: Scot Consultoria - www.scotconsultoria.com.br

$

eCONOmiA

Conseleites indicam 
o valor de referência 
do litro de leite 
A seguir, as publicações do valor de referência do litro de 
leite em setembro de 2019, para ser pago em outubro, 
divulgadas pelos Conseleites, por meio de suas assessorias 
de imprensa:

Conseleite-RS    O valor de referência projetado para 
o leite no mês de setembro no Rio Grande do Sul é de 
R$ 1,0884, 1,57% abaixo do consolidado de agosto, 
que fechou em R$ 1,1058. Os dados do cenário lácteo 
no Estado foram debatidos na reunião mensal do Con-
seleite realizada em 24/09, em Porto Alegre.

Segundo o presidente do Conseleite, Alexandre 
Guerra, apesar da leve queda em relação ao valor 
consolidado do mês anterior, a projeção para setembro 
é praticamente a mesma que foi estimada para agosto 
(R$ 1,0870), o que indica estabilidade do mercado. 
“Vivemos um momento delicado, no qual quem não for 
eficiente acabará saindo do processo, tanto no campo 
quanto na indústria. O mercado é soberano e estamos 
sempre suscetíveis aos movimentos do varejo”, pon-
tuou. No mês, apesar da alta de 2,19% do leite UHT, 
a tendência de redução de preços foi puxada pelo leite 
em pó (-2,72%) e pelo queijo mussarela (-2,99%).  

Ao apresentar os dados do levantamento realizado 
pela UPF, o secretário-executivo do Sindilat, Darlan Pa-
lharini, indicou que vários produtos do mix iniciaram 
o ano com valores mais elevados, mas não mantiveram 
a cotação ao longo do ano; entre eles, alguns queijos. 

O vice-presidente do Conseleite, Pedrinho Signori, 
reforçou a importância de agregar esse levantamento 
às análises mensais, uma vez que os custos impactam 
diretamente na rentabilidade da atividade. “É um dado 
essencial a ser apreciado para que possamos avaliar 
todas as nuances da atividade láctea”, disse. 

Conseleite-PR    A diretoria do Conseleite-Paraná, 
reunida no dia 23 de setembro de 2019, na sede da 
FAEP, em Curitiba, divulgou os valores de referência 
para a matéria-prima leite realizados em Agosto de 
2019 e a projeção dos valores de referência para o 
mês de Setembro de 2019, calculados por metodolo-
gia definida pelo Conseleite-PR, a partir dos preços 

médios e do mix de comercialização dos derivados 
lácteos praticados pelas empresas participantes.

Os valores de referência indicados nesta re-
solução para a matéria-prima leite denominada 
"Leite Padrão", se referem ao leite analisado, que 
contém 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 
500 mil células somáticas/ml e 300 mil ufc/ml de 
contagem bacteriana. Para o leite pasteurizado, o 
valor projetado para o mês de Setembro de 2019 
é de R$ 2,4291/litro. 

Visando apoiar políticas de pagamento da 
matéria-prima leite conforme a qualidade, o 
Conseleite-Paraná disponibiliza um simulador 
para o cálculo de valores de referência para o leite 
analisado em função de seus teores de gordura, 
proteína, contagem de células somáticas e conta-
gem bacteriana. O simulador está disponível no 
seguinte endereço eletrônico: www.conseleitepr.
com.br (Conseleite-PR).

Conseleite-MG  A diretoria do Conseleite Minas 
Gerais, reunida no dia 10 de setembro de 2019, 
em Belo Horizonte, de acordo com metodologia 
definida pelo Conseleite Minas Gerais, que consi-
dera os preços médios e o mix de comercialização 
dos derivados lácteos, praticados pelas empresas 
participantes, divulgou os valores de referência 
finais do leite padrão para o produto entregue em 
agosto/19 a ser pago em setembro/19: R$ 1,2540. 
Os valores de referência projetados do leite padrão 
para o produto entregue em setembro/19 a ser 
pago em outubro/2019: R$ 1,2719.

Os valores de referência indicados nesta resolução 
para a matéria-prima leite, denominada “Leite Pa-
drão”, se referem ao leite analisado que contém 3,30% 
de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somá-
ticas/ml, 100 mil ufc/ml, incluindo 1,5% de Funrural 
contagem bacteriana e produção individual diária de 
até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-
-prima leite conforme a qualidade e o volume, o 
Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador 
para o cálculo de valores de referência para o leite 
analisado em função de seus teores de gordura, 
proteína, contagem de células somáticas, contagem 
bacteriana e pela produção individual diária. O 
simulador está disponível no seguinte endereço 
eletrônico: www.conseleitemg.org.br.
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Rafael Ribeiro 
zootecnista, msc.
Scot Consultoria

mercado
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EXPORTAÇÃO DANDO SUSTENTAÇÃO 
AOS PREÇOS DO MILHO
Os preços subiram devido à menor oferta do lado vendedor e ao bom ritmo das 

exportações. Em setembro, até a segunda semana, a média diária exportada pelo 
País foi 88,0% maior em relação ao mesmo período de 2018. No acumulado do ano, os 
embarques cresceram 155,8% frente ao ano passado (Secex).

Segundo levantamento da Scot Consultoria, em setembro, a saca de 60 kg foi negociada, 
em média, por R$ 39,11, sem o frete, na região de Campinas, em São Paulo. Houve alta de 

3,6%, em comparação com agosto deste ano, entretanto, o cereal está custando 3,2% menos em relação ao 
mesmo mês do ano passado.

Em curto e médio prazo, a expectativa é de preços firmes para o milho no mercado interno acompanhando 
a boa movimentação para exportação. No relatório de setembro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab) revisou para cima a estimativa de volume embarcado em 35 milhões de toneladas, frente as 34,50 milhões 
de toneladas estimadas anteriormente e as 23,82 milhões de toneladas exportadas em 2018.

RELATÓRIOS: CONAB E USDA

À ESPERA DAS CHUVAS, SEMEADURA DE SOJA 2019/2020 SEGUE LENTA

Com o baixo volume de chuvas registrado em setembro nas principais regiões produtoras do grão, especialmente no Brasil 
Central, os produtores aguardam melhores condições climáticas para avançar no plantio de soja. Apesar do término do vazio 

sanitário nas principais regiões produtoras, até o momento, o plantio de soja da safra 2019/2020 está lento.
Em Mato Grosso, o vazio sanitário terminou no último dia 15/9, mas, de maneira geral, os produtores aguardam a volta das 

chuvas para avançar com a semeadura. No mesmo período do ano anterior, cerca de 1,0% da área de plantio havia sido semeada.
Este também é o cenário de Mato Grosso do Sul e Paraná. Neste último, a liberação para o plantio ocorreu no último dia 

10/9 (em Mato Grosso do Sul o vazio sanitário também terminou dia 15/9), porém apenas 20 mil hectares foram semeados no 
Paraná. No ciclo anterior, considerando o mesmo período, tinham sido semeados 490 mil hectares no estado.

Assim como em Mato Grosso, o baixo volume de chuvas nos últimos dias tem sido o fator de atraso do plantio no Paraná e, 
devido aos atrasos previstos das chuvas, o plantio de soja deve ganhar ritmo apenas a partir do fim do mês.

Apesar disso, a menor produção da safra norte americana em 2019 é outro fator que deve colaborar com o aumento da área 
de plantio no Brasil no ciclo 2019/20, o que deverá resultar em maior produção brasileira de soja, a depender do clima.

No relatório divulgado em setembro,  a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) revisou para cima a produção 

brasileira de milho na segunda safra 2018/2019. A colheita foi 
concluída no País e a estimativa é de que tenham sido produ-
zidas 73,79 milhões de toneladas do cereal, um recorde. Este 
volume é 1,0% maior que o previsto no relatório de agosto e 
36,9% acima do volume colhido na segunda safra passada, 
o equivalente a 19,27 milhões de toneladas a mais este ano.

Considerando a primeira e segunda safra, a produção 
brasileira está estimada em 99,98 milhões de toneladas na 
temporada que se encerrou. O volume foi o maior da histó-
ria, mesmo com uma redução na oferta na primeira safra ou 
safra de verão.

Com relação à soja, a produção foi estimada em 
115,03 milhões de toneladas em 2018/2019, 3,6% 
a menos que o colhido na safra anterior. Apesar do 
crescimento de 2,1% na área com a cultura frente à 

safra passada, a produtividade média foi 5,5% menor.
Os  números  fazem  parte  do  décimo  segundo  levan-

tamento da safra brasileira de grãos 2018/2019, o último re-
latório referente à safra que está se encerrando no País. No 
relatório de outubro, a Conab trará as primeiras expectativas 
com relação à safra 2019/2020, cuja semeadura tem início 
em meados de setembro em algumas regiões do País.

Com relação à safra norte-americana (2019/2020), o 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)  
revisou para baixo a situação das lavouras de milho. Os norte-
-americanos deverão colher 350,52 milhões de toneladas do 
cereal em 2019/20'20, frente as 353,09 milhões de toneladas 
estimadas anteriormente e as 366,29 milhões colhidas na sa-
fra passada. 

A colheita teve início nos Estados Unidos, sendo que até o 
final da primeira quinzena de setembro 4% da área havia sido 
colhida, frente a 7% na média das últimas cinco safras.
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FERTILIZANTES: 
EXPECTATIVA DE 
MENOR DEMANDA 
NOS PRÓXIMOS MESES

Segundo a Associação Nacional para Difusão de 
Adubos (Anda), em abril deste ano as entregas de 

fertilizantes somaram 1,70 milhão de toneladas ao 
consumidor final no País. Estes são os últimos núme-
ros divulgados pela Associação. O volume diminuiu 
0,9% em relação a igual mês de 2018. Entretanto, no 
acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, as en-
tregas totalizaram 8,24 milhões de toneladas de adu-
bos, 2,3% acima do registrado no mesmo período do 
ano passado.

Lembrando que no período em questão (janeiro a 
abril) as vendas internas são basicamente para aten-
der aos setores de cana-de-açúcar e safra de inverno. 
Estes segmentos vinham mais aquecidos e com ex-
pectativas de aumento de área semeada, por exemplo, 
o milho de segunda safra 2018/2019.

Para os meses seguintes, ou seja, já consideran-
do as compras para o plantio da safra 2019/2020, a 
expectativa é de que este ritmo tenha sido prejudica-
do, em função das quedas nos preços das principais 
commodities agrícolas (principalmente a soja, que 
somente a partir de julho registrou alta de preços) e 
piora nas relações de troca com os fertilizantes para 
os agricultores.

Para 2019, a expectativa da Scot Consultoria é de 
que as entregas totalizem entre 35,5 milhões e 36,0 
milhões de toneladas, ou seja, próximo ou ligeiramente 

acima do registrado em 2018, quando foram entregues 
35,51 milhões de toneladas de adubos ao consumidor 
fina. Os preços dos adubos estiveram firmes até a primei-
ra quinzena de julho, mas recuaram na segunda metade 
de julho e nas duas quinzenas de agosto. Em setembro 
houve recuo médio de 0,3% nos preços dos fertilizantes, 
na comparação mensal.

Boa parte dos fertilizantes para a safra de grãos 
2019/2020 já foi adquirida. Historicamente, o mês de 
agosto concentra as entregas ao consumidor final. Essa 
menor movimentação do lado da demanda comparati-
vamente com os meses anteriores tirou a sustentação 
dos preços, mesmo com o dólar em um patamar firme, 
acima de R$ 4,10.

No caso da ureia agrícola, segundo levantamento 
da Scot Consultoria, a tonelada fechou setembro co-
tada, em média, em R$ 1.627,10 em São Paulo, sem o 
frete. Para os próximos meses a tendência é de que-
da gradual na demanda por fertilizantes no País. Essa 
menor movimentação poderá tirar a sustentação dos 
preços dos adubos em reais, em curto e médio prazo, 
mas é importante atentar ao câmbio (dólar) e às cota-
ções no mercado internacional. Com isso, o cenário é 
favorável para a compra dos fertilizantes destinados à 
adubação das pastagens a partir de setembro, com as 
chuvas mais regulares.
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O Ideas for Milk visitou 49 
instituições de ensino em 12 
estados de todas as regiões do País
Rubens Neiva

TECNOLOGIAIDEAS FOR MILK

CARAVANA 4.0 | missão cumprida em motivar estudantes na criação de

Cerca de três mil estudantes das principais 
universidades brasileiras tiveram con-
tato com a cadeia produtiva do leite, 
sendo estimulados a 
propor soluções para 

os problemas do setor. Por 
meio de palestras proferidas 
por pesquisadores e analistas 
da Embrapa Gado de Leite, 
os estudantes receberam in-
formações sobre uma cadeia 
produtiva complexa, que se 
mobiliza para estar presente 
no chamado Agtech, o estágio 
tecnológico pelo qual passa o 
agronegócio mundial, em que 
as novas tecnologias solucio-
nam velhos problemas.

A Caravana 4.0 é um dos 
pilares do Ideas for Milk. A 

ação da Embrapa Gado de Leite e parceiros foi 
criada em 2016 com o objetivo de fomentar o 
surgimento de um ecossistema, reunindo em-
presas, universidades, pesquisa agropecuária 
e o setor produtivo, onde possam surgir novas 
startups para a cadeia produtiva do leite. A 
Caravana foi realizada nos meses de agosto e 
setembro, visitando 49 instituições de ensino 
em 12 estados (além da Campus Party, em 
Goiânia), percorrendo todas as regiões do País 
e atingindo cerca de três mil estudantes.

O chefe-geral da Embra-
pa Gado de Leite, Paulo do 
Carmo Martins, explica que 
uma das propostas da Cara-
vana é ser multidisciplinar, 
reunindo, em um mesmo es-
paço, estudantes dos cursos 
de ciências agrárias, mais 
próximos dos problemas do 
setor produtivo, com outros 
de ciências da computação, 
engenharia, administração, 
economia, etc. “A cadeia 
produtiva do leite é bastante 
complexa e qualquer solução 
deve passar pela integração 
de saberes”, diz Martins. 

startups para o agronegócio do leite 

Wagner Arbex, pesquisador da 
Embrapa Gado de Leite, destacou a 
importância da tecnologia digital no 
futuro da cadeia produtiva do leite aos 
alunos do IF Sudeste, em Juiz de Fora

Alunos do IF Sudeste, 
de Juiz de Fora, 

que estiveram na 
apresentação da caravana
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O chefe-geral diz ainda que o setor 
movimenta perto de R$ 84 bilhões por 
ano, sendo bastante atraente do ponto 
de vista financeiro para novos em-
preendedores e que uma a cada cinco 
startups do agronegócio estão nessa 
cadeia. “Com a Caravana queremos 
ampliar essa participação, apelando 
para a capacidade de compreender as 
novas possibilidades tecnológicas e a vontade 
de empreender dos jovens”, pontua Martins.

Desafio de Startups - Além da Caravana 4.0, 
encerrada em setembro, fazem parte do Ideas 
for Milk um hackathon (batizado de Vacathon, 
num trocadilho com a palavra “vaca”), que reu-
nirá dezenas de estudantes numa maratona de 
programação, acampados na sede da Embrapa 
Gado de Leite (Juiz de Fora-MG), dos dias 28 
de outubro a primeiro de novembro, e o Desafio 
de Startups. 

Evento de maior visibilidade do Ideas for 
Milk, o Desafio de Startups aceita inscrições, 
gratuitamente, pelo site http://www.ideasfor-
milk.com.br/desafio até o dia 20 de outubro. 
Os melhores projetos serão avaliados e sele-
cionados nacionalmente. Os vencedores serão 
conhecidos no dia oito de novembro e a grande 
final ocorrerá em São Paulo, no Cubo, espaço 
de empreendedorismo do Banco Itaú, no dia 
22 de novembro.

Esta edição do desafio traz novidades, 
abrindo novas oportunidades para os empre-
endedores. Além dos trabalhos voltados para a 

inovação digital, serão aceitos projetos 
inovadores em designer de produtos, 
embalagem, processos, serviços e tec-
nologia em geral. 

Segundo o pesquisador da Embrapa 
Gado de Leite, Wagner Arbex, um dos 
coordenadores do evento, a abertura 
para novas áreas que não empregam 
somente tecnologias digitais se fez 

necessária para encampar sérios problemas da 
atividade leiteira que aguardam soluções. Um 
exemplo são os resíduos produzidos durante 
o processamento do leite.  Uma das soluções 
apresentadas à Embrapa propõe que o soro do 
leite seja usado na construção civil, resolvendo 
então dois sérios problemas: dar utilidade a um 
resíduo tóxico para o meio ambiente e reduzir 
o consumo de água em um dos setores que mais 
utilizam esse insumo.

Em sua quarta edição, o Ideas for Milk 
ganhou prêmio e se multiplicou. O prêmio foi 
o Learning & Performance Brasil 2019/2020, 
entregue em São Paulo, no dia 19 de agosto. A 
premiação busca promover o compartilhamen-
to das melhores práticas em desenvolvimento 
de talentos e gestão de performance, selecio-
nando projetos de transformação digital de 
negócios. Já a multiplicação se deu em outras 
unidades da Embrapa, contemplando suas res-
pectivas cadeias produtivas: Embrapa Suínos e 
Aves (Inova Pork), Embrapa Meio Norte (Ideas 
for Farm) e Embrapa Café (Avança Café). Fora 
da empresa, o Ideas for Milk serviu de modelo 
para o Desafio Agro Startup, do Senar Goiás.

Foi grande o 
interesse dos 

alunos sobre os 
desafios 

das novas 
tecnologias, 
levados pela 

Caravana 4.0 no 
Centro de Ensino 

Superior, em 
Juiz de Fora. 

A vaca inflável 
é uma das 
atrações e 
marca do 

Ideas For Milk
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Com este selo, a indústria tem 
o atestado da alta qualidade de 
seu produto e o produtor tem 
a segurança de adquirir um 
equipamento que atende 
às normas de sua fabricação 
João Antônio dos Santos

SELO DE 
QUALIDADE 

ORDENHADEIRAS

Um sonho antigo que acaba de virar realida-
de para fabricantes e produtores de leite: o 
Selo de Qualidade e Conformidade Ciepel/
Simers/Labelo”, comemora Carlos Alberto 
Machado, ex-dirigente do CBQL-Conselho 

Brasileiro da Qualidade do Leite e de seu Comitê 
de Equipamentos. Desde 2013 à frente da Ciepel, 
liderou os trabalhos para a criação do “Selo", algo 

que tem sido uma pauta permanente de seu trabalho. 
Ele explica que a Ciepel-Comissão das Indústrias de 
Equipamentos para a Pecuária de Leite do Simers 
(Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implemen-
tos Agrícolas do RS) se fortaleceu ao agregar novas 
empresas na luta contra uma situação que tem cau-
sado  imensos prejuízos às indústrias, à sanidade dos 
plantéis, aos produtores, laticínios e, por decorrência, 
ao consumidor final: a informalidade, o contrabando 
de profissionais e empresas que, sem idoneidade e 
expertise, atuam no setor. 

O “Selo de Qualidade e Conformidade Ciepel/
Simers/Labelo” significa um atestado de confia-
bilidade para o produto e a marca que o estiver 
ostentando. Para os fabricantes representa maior 
valor agregado ao produto, maior competitividade 
e um inibidor para a concorrência desleal praticada 
pela informalidade e por aquelas empresas que não 
entendem a qualidade e as normas como valores 
importantes para a sua relação com o mercado.  
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Para o produtor, será a 
certeza de estar adquirindo 
um produto que foi testado 
por uma instituição isenta e 
credenciada para tal, como 
é o caso do Laboratório La-
belo, acreditado do Inmetro. 
“O equipamento está em 
conformidade com a norma 
brasileira, o que quer dizer 
maior segurança, tranquilida-
de, melhores condições para 
sanidade do plantel, para o 
trabalho do ordenhador e 
qualidade do produto final a 
ser obtido com esse equipa-
mento”, nota Machado. 

Com o Selo, inicia-se uma 
nova era para o mercado de 
ordenhadeiras, com atestado de qualidade para as 
indústria e segurança para os produtores. Segundo 
Machado, esta era uma necessidade há tempos, 
devido à informalidade e à concorrência desleal. 

Apesar de tudo, a jovem indústria brasileira de 
ordenhadeiras mecânicas, como de resto toda a in-
dústria de equipamentos para a pecuária de leite, tem 
conseguido se manter, a duras penas. “A Indústria 
nacional de ordenhadeiras tem se profissionalizado, 
para atender a um mercado cada vez mais exigente 
por qualidade. Não por acaso, temos, já há algum 
tempo, indústrias brasileiras exportando para diver-
sos países em diferentes continentes, sejam sistemas 
completos, partes, peças, sejam acessórios”. 

Ele faz questão de enfatizar que, 
do ponto de vista de sistemas e 
tecnologias, as empresas brasileiras 
têm condições de oferecer ao pro-
dutor o que de mais avançado está 
sendo disponibilizado no mercado 
mundial para a produção profissio-
nal, competitiva e sustentável de 
leite. “Nessa evolução, em todos os 
níveis, a indústria nacional agregou parcerias, com 
empresas de outros países, o que acelera a expertise 
e o barateamento de tecnologias de ponta e a com-
petitividade do setor”. 

Na medida em que esse equipamento é a colhei-
tadeira da propriedade leiteira, que é conectado a um 
ser vivo, para recolher, na forma líquida, o resultado 
de todo o investimento financeiro, material, humano 
e de tempo que o produtor aplica nesta atividade, 
é importante salientar dois pontos importantes. 
Primeiro, um considerável número de produtores, e 
até mesmo profissionais do setor, consideram a or-

denhadeira uma “má-
quina de tirar leite”; 
segundo, encaram a 
compra e manutenção 
de uma ordenhadeira 
como despesa. 

Qualquer  pessoa, 
frisa ele, que se dê ao 
trabalho de ler as nor-
mas de fabricação, ins-
talação e manutenção 
de ordenhadeiras, “vai 
constatar o imenso 
equívoco dessa visão. 
Primeiro, porque, as 
razões que devem ser 
levadas em conta para 
a fabricação de um 
‘sistema de ordenha’ 

são o respeito à fisiologia animal, à sanidade, à 
extração de um leite íntegro e sem formação de 
espumas, etc., conforme diz o Anexo I da IN nº 
48 do Mapa/DAS”: 
1.1.1 - Objetivo:
...“Os requisitos básicos para a construção e o desempenho 
dos equipamentos de ordenha para animais são determi-
nados pela fisiologia do animal e pela necessidade de um 
padrão de alta qualidade do leite e higiene. Além disso, 
o equipamento tem de ser eficaz, fácil, e seguro de ser 
usado e testado”.

A segunda razão é: esse equipamento conhecido 
por “ordenhadeira mecânica” é, na verdade, um sis-
tema complexo  composto de vários componentes 

que devem ser projetados dentro de 
padrões e normas, para trabalhar 
em absoluta harmonia, garantindo 
segurança, estabilidade, regulari-
dade, confiabilidade e eficácia. Por 
isso, na hora da compra o produtor 
tem de considerar alguns aspectos 
para adquirir o equipamento ade-
quado e de qualidade. (Veja o box) 

Quanto à assistência técnica pós-venda, este é 
um quesito muito importante. Machado observa 
que, pelas dimensões do País e pelo fato de o leite 
estar presente em 99% dos municípios, a assis-
tência técnica, em muitos lugares, para algumas 
empresas e para muitos produtores, ainda é um 
problema. Especialmente porque as indústrias 
dependem de formar redes de revendedores. Infe-
lizmente, para os produtores e para as indústrias 
de ordenhadeiras, nem sempre e nem todos os 
revendedores querem se comprometer com uma 
única marca, ou bandeira, como se costuma dizer. 

"Com o selo o 
produtor tem 

certeza de que a 
ordenhadeira 

atende às 
normas"

Carlos Alberto 
Machado
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ORDENHADEIRAS

Eles querem estar livres para trabalhar com 
a marca que melhor atenda a seus objetivos, que 
nem sempre coincidem com as expectativas dos 
produtores e da indústria. Por essas e outras razões 
é que o produtor deve estar atento na hora de deci-
dir por esse ou aquele equipamento. “Revendedor 
equipado, com estoque, funcionários treinados 
e comprometidos com a marca é um diferencial 
que evita muita dor de cabeça”, nota Machado.   

Cuidados na compra da ordenhadeira 
O produtor deve considerar alguns critérios, 
sem prejuízo de outros: 
• Levar em conta o quadro atual da sua propriedade e o que pretende 
atingir nos próximos cinco anos (como: plantel atual, nível sanitário, 
produção total, produtividade, resultados financeiros, etc.);
• Cercar-se de profissionais com conhecimento, e de sua total con-
fiança, para buscar orientação sobre o projeto;
• Buscar em outros produtores o máximo de informações possível 
sobre o funcionamento, ocorrência de eventuais problemas e, prin-
cipalmente, sobre a disponibilidade de peças, atendimento do reven-
dedor, a qualidade e agilidade da assistência técnica e o atendimento 
de pós-venda em geral;
• Informar-se o máximo possível sobre o histórico da marca que pre-
tende comprar. Consultar outros proprietários, buscar informações 
na internet;
• Assistência técnica rápida e de qualidade é fator vital para a 
tranquilidade do produtor. Sem uma assistência técnica próxima, 
confiável, com reposição de peças, é dor de cabeça na certa. Todas 
essas informações são muito fáceis de serem encontradas, basta o 
produtor dedicar alguns minutos para isso.

Falhas dos produtores - Machado diz que, nos 
mais de 40 anos trabalhando junto ao setor, a prin-
cipal falha que vê é a negligência na manutenção 
preventiva. Só quando o problema acontece é 
que o produtor, obrigado, toma as providências. 
Prevenir por que e para que? Infelizmente, mui-
tos encaram a prevenção como despesa, quando 
na realidade é investimento. “Não são poucos os 
produtores que preferem ‘economizar’, evitando 
uma revisão semestral, a aferição do seu sistema 
de ordenha, ou a substituição de alguns jogos de 
teteiras, sem se dar conta dos milhares de centavos 
que estão deixando de ganhar na melhor qualida-
de do leite, no tempo de ordenha, na sanidade de 
seu plantel, entre outras coisas”. 

A simples substituição das teteiras, no tempo 
certo, conforme determinam as normas, pode 
significar uma melhoria de produtividade da 
ordem de 5% a 15%, dependendo de um conjunto 
de variáveis que compõem a realidade de cada 
propriedade.   

No instante em que as primeiras marcas tes-
tadas estiverem apresentando seus equipamentos 
com o “Selo de Qualidade e Conformidade Ciepel/
Simers/Labelo”, o que deverá acontecer já no 
primeiro semestre de 2020, uma vez que os testes 
iniciam ainda antes do final de 2019, certamente o 
produtor terá maior segurança para a sua tomada 
de decisão entre este ou aqueles equipamento. 

Mais informações: enviar mensagem para o e-mail: adm@
simers.com.br, aos cuidados de Sheila, ou para a Coordenação 
da Ceipel:  carlosdfmachado@gmail.com
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Rebanhos com manejo deficiente contra a mastite têm uma 
produção de leite menos eficiente, o que resultará em baixo 

desempenho financeiro da propriedade
Tânia Polgrimas

TECNOLOGIAMASTITE

As perdas na produção de leite em razão 
da mastite em rebanhos brasileiros nem 
sempre são contabilizadas pelo produ-
tor de leite. Por praxe, o produtor inclui 
na contabilidade o que ele desembol-

sou com o rebanho para solucionar o problema, 
principalmente em antibióticos, e não o que ele 
deixou de ganhar em vista da diminuição de 
produção de leite causada pela doença. 

“Geralmente, a redução do potencial produ-
tivo da vaca por causa da mastite acaba sendo 
absorvida como um dos custos de produção geral 
do rebanho”, explica o professor Marcos Veiga, 
especialista no tema e professor titular do De-
partamento de Nutrição e Produção Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP).  “E 
há uma série de estudos que 
mostram que, quando a gente 
tem um desembolso, sente 
mais do que quando deixamos 
de ganhar”, continua. “Quando 
temos um potencial de ganho 
e não aproveitamos, sentimos 
menos”, reforça o professor.

Veiga demonstrou, em pa-
lestra recente no II Sinpel, na 

É preciso saber 
quanto se deixa de 

ganhar devido à 
MASTITE

Universidade Federal de Lavras, em Lavras-MG, 
que o produtor deve prestar, sim, atenção à do-
ença e à melhor maneira de controlá-la e tratá-
-la, alcançando um índice ótimo em termos de 
custo-benefício e, consequentemente, elevando 
a produção por vaca – o que, em última análise, 
significa mais lucro. 

Sua apresentação baseou-se em um estudo 
desenvolvido também pelo pesquisador e médico 
veterinário Juliano Leonel Gonçalves, em par-
ceria com o Programa Educampo, do Sebrae de 
Minas Gerais. Com didatismo, Veiga questionou 
a plateia de produtores de leite: “Quanto a vaca 
produz menos se tiver mastite?” E complemen-
tou, dizendo que “não se estará errando” se este 
número for de 1 a 3 litros/dia a menos caso seja 
mastite subclínica. “Se a CCS estiver muito alta, 

as perdas chegarão a 3,5 a 4 
litros/dia/vaca (gráfica).”

Percentualmente, o profes-
sor da USP diz que a redução 
no potencial produtivo pode 
variar entre 3% e 8% ou pró-
ximo de 5% a 10% para vacas 
de 9 mil a 10 mil quilos por 
lactação. “Lembrando, ainda, 
que, além de ter uma produção 

ESTUDO MONITOROU 
DADOS PARA ESTIMAR 

O IMPACTO DA 
CONTAGEM DE CCS 
NA LUCRATIVIDADE 

DO PRODUTOR
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menor, o produtor vai receber menos pelo leite 
efetivamente produzido, por causa da alta CCS”, 
assinalou. Para o especialista, o grande desafio é 
a falta de percepção por parte do produtor, dos 
benefícios que poderiam ter sido obtidos caso 
se houvesse redução da mastite na propriedade 
leiteira. “É um valor que o produtor não consegue 
perceber, não existe”, diz. “Não é um desembol-
so, que é sempre contabilizado.”

Assim, o estudo avaliou dados de proprie-
dades monitoradas pelo Educampo-Sebrae 
justamente para estimar se este valor não foi 
contabilizado e o quanto impacta no rendimento 
econômico global da propriedade leiteira. “Basi-
camente o que fizemos foi perguntar: será que a 
contagem de CCS pode ser usada como um dos 
indicadores de lucratividade para o produtor? 
É um indicador que pode estar associado com a 
lucratividade da fazenda?”

Veiga contou que técnicos do Educampo-
-Sebrae coletaram dados financeiros de 543 
rebanhos, em cinco regiões de Minas Gerais, 

entre 2015 e 2017, e também controlaram da-
dos de mastite e de CCS pela média anual. No 
estudo, os rebanhos foram classificados em CCS 
abaixo de 200 mil – “que, do ponto de vista de 
qualidade, é um rebanho com excelente controle 
de mastite”, diz Veiga; entre 200 e 400 mil CCS; 
entre 400 mil e 500 mil CCS, e assim por diante. 
Entre os 543 rebanhos, 60% se situavam na faixa 
abaixo de 500 mil CCS, que é o que a legislação 
brasileira exige. “Ou seja, mesmo em rebanhos 
que têm um excelente programa de assistência 
técnica ainda há um grande desafio de qualida-
de”, assinala Veiga.

 Após a classificação das faixas de CCS, os 
rebanhos foram avaliados em relação aos indi-
cadores econômicos, como a produção por vaca/
dia, relacionando esses dados à incidência de 
mastite. “Verificou-se que os rebanhos com CCS 
baixa produziram quase 5 litros a mais por vaca/
dia”, diz o professor. Além disso, os plantéis com 
CCS alta acabavam tendo, por tabela, índices 
maiores de contagem bacteriana total (CBT). “À 
medida que a CCS 
aumenta, a CBT 
também. Isso pode 
ser explicado pelas 
condições gerais 
de higiene e de 
manejo de ambien-
te, de ordenha, os 
quais impactam 
a prevalência da 
mastite”, diz.

Outra impor-
tante pergunta que 
foi lançada à plateia de produtores por Veiga é se 
era economicamente rentável produzir mais leite, 
“afinal, não necessariamente produzir mais leite 
significa ganhar mais dinheiro”. Com isso, ava-
liou-se também o custo de produção das fazendas, 
com critérios definidos pelo Educampo-Sebrae. 
“Usamos, no estudo, exatamente os critérios que 
eles utilizam, como Custo Operacional Efetivo 
(COE), que são basicamente todos os desembol-
sos da produção leiteira, e o Custo Operacional 
Total (COT), que inclui remuneração de capital, 
depreciação, remuneração do trabalho, entre 
outros itens.”

Do ponto de vista do COT, o estudo obser-
vou, finalmente, que fazendas com animais que 
tinham altos índices de CCS gastaram mais do 
que as que tinham menor nível de CCS. “Houve 
uma diferença de cerca de R$ 600 para menos 
em custos, por exemplo, entre uma fazenda com 

"Segundo o estudo, 
as fazendas com 

altos índices de CCS 
gastaram mais do que 

aquelas com menor 
CCS. Uma diferença 

de cerca de R$ 600,00 
para menos em custos, 
por exemplo, entre uma 

fazenda com >200 mil 
de CCS e outra com 

750 mil de CCS

Marcos Veiga
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>200 mil de CCS e outra com 750 mil de CCS”, 
relata o professor (Tabela). “Um dado que me 
chamou a atenção é que praticamente não houve 
diferença nos custos da dieta. Então, a fazenda 
com menor índice de CCS aparentemente foi mais 
eficiente em trabalhar o custo porque, a despeito 
de ter um custo similar em termos de nutrição, 
as vacas produziram quase 
5 litros a mais de leite por 
animal.” Em relação aos 
salários também não foi 
detectada diferença.

A grande pergunta, 
lembrou o professor, é se 
produzir com CCS mais 
baixa gasta-se mais com 
medicamentos. “A resposta 
é não. O custo com medi-
camentos foi basicamente 
o mesmo. Ou seja, essas 
fazendas tinham o mesmo padrão de custo de 
operação para produzir leite em relação ao uso de 
medicamentos”, relata Veiga, lembrando que nem 
todos os custos foram elencados em sua palestra. 
“Isso é só para ter uma ideia de que, aparente-
mente, não é pelo custo operacional total que 

nós explicamos a diferença na produção de leite.”
Se não é o custo, então, importante é avaliar 

quanto foi, afinal, a margem de lucro em reba-
nhos com CCS baixa. “Quanto sobrou, quanto foi 
a rentabilidade?”, indaga ele. O estudo apontou 
que, calculando-se, nas propriedades com CCS 
média de 200 mil sobraram, brutos (sem con-

siderar capital, salário 
e depreciação, ou seja, 
considerando-se apenas o 
custo operacional efetivo, 
e não o custo operacional 
bruto), quase R$ 2.700,00. 
Já nas fazendas com alta 
contagem de CCS, sobrou 
bem menos, por volta de 
R$ 1.400,00. Já a margem 
líquida – que considera 
o Custo Operacional To-
tal (descontando-se do 

faturamento da propriedade leiteira, além das 
despesas correntes, pagamento de salários e 
depreciação), a fazenda com alto índice de CCS 
começa a ficar no limite.

“E quando se considera o lucro efetivo, a fa-
zenda com baixa CCS fica em média R$ 904,00 

Pré-dipping, com 
todo o cuidado, é 
uma ferramenta 

indispensável 
parao controle 

da mastite
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 Indicadores econômicos  Faixas de CCS
 (R$ vaca/ano) (×103) cels/mL

	 	 ≤	200	 >	750

 Receita  9993 8101
 Custo operacional efetivo  7610 6947
 Margem líquida  1602 538
 Lucro 904 -156

Indicadores econômicos distribuídos 
por faixas de CCS do tanque
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mais rica por ano por vaca. Isso significa que 
ela paga todas as contas, remunera o capital, o 
trabalho, contabiliza a depreciação... Ou seja, 
tem condição de repor trator, cerca, adubar 
etc.”, explica Veiga. “As fazendas de CCS < 
200 mil conseguem manter o negócio e ainda 
sobram R$ 904,00 por ano por vaca, enquanto 
fazendas com CCC >750 mil têm prejuízo de 
R$ 156,00/vaca/ano.”

Veiga calcula, assim, que num rebanho com 
média de 80 vacas, a propriedade “fica mais rica” 
em torno de R$ 128 mil por ano. Já a fazenda 
com elevada CCS (>750) apresentaria apenas R$ 
43 mil de margem líquida/ano, contabilizando 80 
vacas em lactação. “Isso significa que provavel-
mente o produtor não vai conseguir fazer manu-
tenção, não vai usar as melhores ferramentas de 
manejo, não vai conseguir manter as instalações 
e nem a produtividade da pastagem”, avalia ele, e 
complementa: “Ou seja, a CCS do tanque tem, sim, 
um impacto em termos econômicos na proprieda-
de leiteira. Rebanhos com manejo sanitário contra 
mastite deficiente vão resultar em uma produção 
de leite menos eficiente, o que implicará baixa 
eficiência financeira da propriedade.”
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Sistemas de produção tecnificados 
e de alta produtividade adotam 
plataforma de monitoramento para 
ter informações sobre a situação 
reprodutiva, de saúde, nutricional e 
de bem-estar das vacas
João Antônio dos Santos

Produtores que chegam a um patamar de 
eficiência bastante razoável buscam com 
tecnologias de ponta refinar o manejo 
dos animais e da gestão, ganhando em 
produtividade, eficiência e bem-estar 

animal. É o caso, por exemplo de dois produtores 
da região de Campos Gerais do Paraná, com que 
adotaram o uso de um sistema de monitoramento 
do comportamento dos animais por meio de um 
colar dotado de um sensor. Essa solução fornece, 
em tempo real, informações de cada animal sobre 
suas condições de saúde, reprodução, nutricio-
nal e de bem-estar. O produtor e funcionários 
as recebem no computador ou no celular por 
meio de um aplicativo, que lhes permite tomar 
providência imediatamente.

O produtor Rodrigo Feijó da Costa Zarski, 
proprietário da Fazenda Ômega, em Arapoti, 
utiliza o colar de monitoramento em 250 vacas 
e novilhas, como uma ferramenta para ganhar 
maior eficiência na gestão do rebanho. E logo, 
segundo diz, vai colocar nas bezerras brinco de 
monitoramento.  “Meu propósito, desde o início 
na atividade leiteira, era tocá-la de modo profis-
sional, com o uso intensivo de tecnologias, nada 
de amadorismo e de improvisação. Então, adotar 
esse sistema de monitoramento só veio a somar e 
seus resultados em pouco tempo vêm atendendo 
às minhas expectativas”, relata.

Ao adquirir a fazenda, em 2014, começou a 
por em prática seu planejamento para reformular 
o sistema de produção e gestão, visando colocar a 
atividade em novo patamar de gestão profissional 
para elevar a produtividade. “Começamos, eu e 
meu sócio na época, a investir em tecnologias, 
no melhoramento genético, com a compra de 
animais de alto padrão, na produção de alimentos 
de melhor qualidade nutricional, produtividade, 
qualidade do leite, com base no bem-estar animal 
e sustentabilidade, e, obviamente, buscando o 
retorno financeiro”, diz Rodrigo Zarski.

O gado ficava no campo, num sistema semide 

Tecnologia do 
monitoramento 

capta o que 
está ocorrendo 
com as vacas 
na Fazenda 
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confinamento, com uma produção de 20 a 23 
litros de leite/vaca/dia. Hoje, a produção de 
alimento para os animais conta com 120 ha, para 
o plantio de milho para silagem, de sorgo, além 
de azevém e aveia no inverno. “A parte nutri-
cional do rebanho é feita por um nutricionista 
que formula a dieta adequada a cada categoria 
animal. Procuramos atender aos requerimentos 
dos animais, bem como reduzir custos, sem risco 
de prejudicar a qualidade da dieta”, nota o pro-
dutor. Ele diz ainda que é cooperado da Frísia 
Cooperativa Agroindustrial, em Carambeí-PR, 
da qual recebe todo apoio na parte nutricional, 
quanto na parte do plantio das forrageiras.

O melhoramento genético vem sendo feito 
com base no programa de acasalamento orien-
tado pela central que lhe fornece o sêmen. O 
objetivo é ter animais de alta produção, com boa 
conformação e longevos. O rebanho é formado 
por animais Holandeses PO, registrados na as-
sociação da raça. 

Bem-estar animal - Há dois anos e meio con-
cluiu o galpão de compost barn com capacidade 
para abrigar 230 vacas em lactação (15 m2 por 
vaca, em cama de serragem com maravalha). 
Em breve vai ampliar para comportar mais 40 
vacas. No galpão, no momento, as 205 vacas 
em lactação, com a média de 32 litros/vaca/
dia, em duas ordenhas, produzem 6.600 litros/

dia, na média do ano.
Quanto à qualidade do leite, na 

média do ano, a CCS gira em torno 
de 200 mil/células/ml, a CBT entre 
1.000 e 5.000 UFC/ml, o que atende 
plenamente ao padrão exigido pela 
IN 77. “A Frísia incentiva os produ-
tores com o pagamento do leite por 
qualidade. Essa bonificação é muito 
importante para nós, pois com esse 
adicional nos ajuda a investir em tec-
nologias para melhorar a atividade”.

Esse meu projeto está ainda em 
fase final de instalação e ainda serão 
feitas ampliações no compost barn 
para acomodar mais 40 animais. A 
meta em futuro próximo é chegar à 
produção diária de 9 a 10 mil litros. 

O produtor acaba de finalizar a 
instalação de sistema de células fo-
tovoltaicas para geração de energia 
solar, num volume 20% maior que 
todo nosso consumo e ainda terá 
sobra ser vendida à concessionária. 

Com isso, teremos um gasto zero com energia, o 
projeto é para 25 anos, e a expectativa amortiza-
ção é de cinco anos.  O custo hoje com a energia 
é de cerca de R$ 15 mil/mês. 

Na questão do custo e margem da atividade 
Rodrigo Feijó ainda não tem os números "re-
dondos", não por falta de controle, mas porque 
o projeto ainda está em andamento e são muitos 
os investimentos. “O que posso dizer é que se 
trata de um bom negócio, que permitirá, quando 
estiver tudo estabilizado, uma margem razoável 
de rentabilidade, arrisco dizer em torno de 20%, 
tudo isso com base numa gestão empresarial”. 

Equipe capacitada - Vale destacar também 
que temos um foco bem forte na capacitação 
da equipe, pois ela precisa estar bem prepara-
da para lidar com toda essa tecnologia que se 
renova cada vez mais rápido, com novos proce-
dimentos do processo de produção, de manejo 
dos animais e de gestão de tudo isso. E princi-
palmente ter boas condições de trabalho para 
eles, e que tenham seu trabalho devidamente 
reconhecido e valorizado. 

Hoje, na fazenda profissional o funcionário 
tem de saber lidar com computador, painéis 
eletrônicos de vários equipamentos, saber inter-
pretar uma tabela, um gráfico, uma planilha, por 
exemplo. Por isso que, continuamente, estamos 
investindo em sua qualificação, pois, caso con-

Na fazenda Rhoelandt, 
com o monitoramento o DEL caiu 
de 230 dias para 170, melhorando 
significativamente a detecção do cio nas vacas
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trário, não atingiremos aquela meta de margem 
ao redor de 20%.

Nas instalações dos animais e outros pontos 
da fazenda existem mais de 45 câmeras, que per-
mitem ao gestor acompanhar tudo o que ocorre 
no ambiente com os animais. O que para mim é 
um grande benefício, pois tenho 
outras atividades no dia a dia da 
fazenda. De onde estiver, posso 
acompanhar o que está aconte-
cendo na propriedade.

Segundo o produtor, che-
gado a esse patamar ele deu 
um passo a mais para implan-
tar uma ferramenta a mais na 
gestão do rebanho: o colar de 
monitoramento dos animais. “O 
que me motivou a adquirir essa 
plataforma de monitoramento 
foi a escassez de mão de obra, o 
que exige dispor de uma equipe 
menor e bem preparada. Com o 
uso do colar, a gente consegue 
se antecipar em relação às do-
enças das vacas, ou seja, antes 
de o problema se manifestar o 
programa já nos alerta sobre 
alguma anormalidade, de forma 
bastante eficiente”, explica. 

Ele cita o grave problema da 

piroplasmose, que lhe deu alto prejuízo. “Antes 
só a percebíamos quando se manifestava por dois 
dias ou mais. Agora não, antes de se manifestar 
já é detectada e imediatamente são tomadas as 
medidas necessárias. Não tivemos mais nenhuma 
morte por essa doença”, ele comemora. 

Ele relata que assim que o 
colar é colocado, os dados em 
relação à vaca começam a ir 
para o sistema, de modo geral, 
em torno de sete dias já se tem 
um resultado mais preciso, pois 
já se dispõe de rol de dados 
sobre o comportamento padrão 
do animal. Isso permite, então, 
uma base de comparação. “O co-
lar capta a ruminação, o quanto 
ela andou, deitou, ficou de pé, 
se está no cio, estresse térmico 
e indicação de alteração de seu 
padrão, entre outros detalhes. 
Esses dados vão se tornando 
mais detalhados com o passar 
do tempo, com mais informa-
ções sobre seu comportamento 
padrão”, nota. 

O sistema gera um relatório 
que pode ser acessado  no com-
putador ou na tela do celular, 
pois esses dados ficam armaze-

“É preciso a capacitação 
do funcionário, pois ele 
tem de saber lidar com 
computador, softwares, 
painéis eletrônicos de 
vários equipamentos, 
interpretar relatórios, 

como os do 
monitoramento, por 

exemplo"
Rodrigo Zarski

Ronald Rabbers: com 
o monitoramento, 

aumentou a taxa de 
concepção, o que 
significa ter mais 

vacas prenhas 
no rebanho
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nados na nuvem. “Assim, eu e os funcionários 
encarregados podemos receber alertas ou ver o 
relatório de qualquer lugar onde estivermos”, 
assinala Rodrigo Zarski.

Fazenda Rhoelandt – Tradicional produtor de 
leite, Ronald Rabbers, toca a atividade nos 110 
ha da propriedade, localizada  em Castro-PR. 
Na atividade desde 1986, ele vem continuan-
do o  trabalho da família que 
começou em 1953. Toda a pro-
priedade é destinada ao leite, 
onde produz  o alimento para 
o rebanho, como silagem de 
milho, pré-secado de azevém, 
silagem de aveia e de trigo. As 
380 vacas em lactação são con-
finadas em sistema free-stall, 
produzindo, na média do ano, 
39,5 litros de leite/vaca/dia, 
num total de 14.500 litros. 

O rebanho é composto por 
800 animais Holandeses PO e 
mais um grupo de 100 vacas 
doadoras de embriões, pois ele 
comercializa muitos embriões 
e prenhezes, inclusive muitos 
da raça Girolando, pelo Brasil afora. Ele tem um 
número maior de novilhas, porque as utiliza como 
doadoras, inseminadas com sêmen sexado, tanto 
na TE como na  FIV. “Todo o rebanho é genotipa-
do, o que permite identificar aquelas que têm as 
melhores características para nosso padrão e daí 
buscamos mutiplicá-las”. 

Como as propriedades leiteiras da região 
não são grandes, isso exige otimização do uso 
da terra na produção de alimentos e também 
na produção animal, “procurar extrair todo o 
potencial produtivo dos animais para reduzir o 
custo, dentro de condições de sustentabilidade 
e bem-estar animal. Daí nosso objetivo de ter 
animais com uma carga genética maior, de forma 
a elevar  a rentabilidade. E o que faz a vaca dar 

leite é estar prenha, o que sig-
nifica  inseminá-la no momento 
certo. E para isso é preciso ser 
eficiente na detecção do cio”. 

Justamente para conseguir 
maior eficiência na reprodução, 
o produtor optou  pela tecnolo-
gia do colar de monitoramento, 
desde  fevereiro de 2018. Pouco 
tempo depois, conforme assina-
la, os primeiros resultados  indi-
caram um incremento na taxa de 
concepção. Outra melhoria mui-
to importante foi a diminuição 
do DEL que, no início, estava 
na faixa de 230 dias e hoje está 
em 170, sendo que sua  meta 
é chegar a 150 dias. “Esses 60 

dias de diferença significam muito dinheiro. Um 
dinheiro que a gente não vê entrando no bolso 
e também não o vê  saindo. Isso é uma relação 
difícil de o produtor enxergar, mas o fato é que 
ele deixa de ganhar com um DEL alto”. 

Ele destaca ainda  que o produtor deve execu-
tar os indicativos e operações, pois o programa 
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A VACA NA PALMA DA MÃO

Jerônimo Silveira Ribeiro, coordenador de ter-
ritório Sul da Allflex Monitoramento, explica 

que a plataforma de monitoramento, por meio de 
um sensor fixado no colar, registra  a ruminação 
e a atividade/movimentos da vaca (ingestão de 
alimentos, por quanto tempo come, descanso e 
também capta o estresse térmico, respiração, 
ofegação). “Tudo isso com base em trabalhos 
comprovados cientificamente. A vaca rumina cerca 
de 500 minutos por dia. Com dieta de qualidade e 
em condições de conforto vacas de alta produção 
podem ruminar até 580 minutos,  o que mostra que 
estão saudáveis”.

O sensor capta o momento em que a vaca 
começa a diminuir a ingestão de alimento e a 
ruminação, indicando que algo a está afetando, 
pois  é um animal de rotina. E como o programa 
compara, de duas em duas horas, seu comporta-
mento, detecta se ela está saindo de seu padrão 
– piorando a ingestão de alimento,  a ruminação, 
ofegando etc.  “Quando esse déficit na ruminação 
atinge a nota de saúde igual ou inferior a 86, ela 
entra para o relatório de saúde, ou seja, para ser 
examinada”, nota Jerônimo Silveira. 

Quanto mais cair esse desvio de seu padrão, 
pior vai ser a nota de saúde dessa vaca, o que significa que ela vai piorando. Pode ser um problema crônico que a cada dia 
vai reduzindo levemente o tempo de ruminação (50 minutos por dia por 3 dias), ou,  em  poucas  horas, pode  se configurar 
um problema grave, como  mastite aguda (ambiental), chegando a zero de ruminação, devido a dores. Tudo isso é registrado 
pelo sistema, que gera um relatório automático alertando que a vaca precisa de atendimento rapidamente.

O sensor também permite, pelos movimentos da vaca, detectar o cio, o que possibilita sua inseminação na hora certa, 
conseguindo-se assim aumentar a concepção e o número de vacas inseminadas no rebanho. Em média, as fazendas tra-
balham com uma taxa de serviço de 35 – 38% até 55-58%, sendo que o normal é trabalhar com 50% de taxa de serviço. Ou 
seja, insemina-se apenas metade das vacas aptas à inseminação, pois o cio não foi detectado. Já nas fazendas monitoradas 
com o colar a taxa de serviço fica acima de 65%, com algumas chegando a 72%. Também se ganha na taxa de concepção 
de  10% a 30%, só com o acerto da janela da inseminação.   

Quanto ao retorno do investimento, ele se paga entre oito e 22 meses, dependendo das condições da fazenda. Ribeiro 
exemplifica: uma fazenda com 100 vacas, no geral com uma taxa de serviço na média de 50%, e intervalo de partos de 
450 dias, consegue ter um retorno de investimento em  22 meses e tem mais de 50 meses de lucro com o sistema, pois os 
resultados positivos permanecem ao longo desse tempo.

não faz milagres, há todo um conjunto de práti-
cas e conhecimentos que são indispensáveis para 
que tudo funcione bem. E isso tem muito a ver 
com o preparo da equipe de funcionários, para 
trabalharem com eficiência nesse rol ações. Por 
isso, é importante o suporte técnico da empresa 
que fornece a tecnologia de monitoramento.

Nesse primeiro momento, o  foco na Fazenda 
Rhoelandt é a reprodução e no segundo vamos 

avaliar outros aspectos. Por exemplo, a rumina-
ção também indica se a vaca está com estresse 
calórico. “Isso fica evidente, quando elas estão 
reunidas na sala de espera, em que a curva de 
calor se eleva, então colocamos ventiladores e as-
persão para amenizar o problema.  Esse sistema 
de monitoramento permite que tenhamos dados 
individuais das vacas e também do conjunto 
delas”, diz o produtor.

Ribeiro: O sistema gera 
relatórios automáticos 

alertando que a vaca precisa 
ser examinada ou mostrando 

a janela de inseminação

TECNOLOGIA 4.0
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Na profissionalização das fazendas leiteiras, a implantação das Boas Práticas, conforme estabelece 
a IN 77, é o caminho certo para obter a qualidade e segurança do leite. Na sequência da orientação 
na implantação das Boas Práticas na produção de leite, com base em trabalho da Cia do Leite, de 
Lavras-MG, a Balde Branco traz nesta edição as Boas Práticas no Conforto e Bem-estar Animal. Vale 

o alerta de que, para mais detalhes, sobre cada aspecto das BP, deve-se consultar o texto das INs 76 e 77.
Nas últimas décadas, o conforto e bem-estar animal é um tema que tem ganhando uma grande projeção em 

vista de sua suma importância na criação dos animais, não só como uma maneira de lhes garantir qualidade de 
vida, mas também porque comprovadamente melhora seu desempenho produtivo. 

Seja nos aspectos de sanidade, nutrição, reprodução, seja no comportamento, as condições de desconforto, 
maus-tratos, barro, manejo e instalações inadequados são muito impactantes no desempenho dos bovinos de 
leiteiros. E mais: soma-se a isso nosso clima tropical, com altas temperaturas, que trazem severo desconforto aos 
animais leiteiros, sobretudo aos de origem europeia. 

A consequência dessas condições, quando não se tomam as medidas adequadas para o conforto térmico das 
vacas, é o estresse térmico que desencadeia uma série de problemas à sua saúde, com fortes reflexos em seu 
desempenho produtivo (perdas que podem ultrapassar os 20%).

Há um grande número de estudos científicos, amplamente divulgados, inclusive em várias edições da Balde 
Branco, sobre os benefícios para a produção quando os animais estão em situação conforto térmico e de bem-estar. 

MANEJO, CONFORTO E 
BEM-ESTAR ANIMAL

Não há como 
pensar numa 

pecuária leiteira 
profissional sem 

garantir condições 
de conforto 
aos animais 

na fazenda, já 
que hoje está 

comprovada sua 
influência na saúde 
e no desempenho 

do rebanho

Sombra 
de árvores traz 

conforto térmico 
para os animais
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Cuidados com áreas de descanso

• Propriedades que não possuem sistemas de confinamento, 
devem ter mais de um piquete de área de descanso por lote, 
mesmo que isso resulte na redução da área por animal, mas 
permitirá limpeza e secagem da área através da alternância;
• O ideal é disponibilizar sombra de cerca de 5m2/vaca;
• Pode-se usar sombrite para construir as sombras de curtís-
simo prazo, mas o ideal é plantar árvores com boa formação 
de copa, que ficam cada vez mais fortes, enquanto o sombrite 
estraga diariamente;
• No caso de acúmulo de barro, dar mais opções de sombras 
às vacas, reduzindo a concentração de animais, ou aumentar 
a frequência de limpeza;
• Para reduzir lama na área de descanso da vaca, uma 
opção é usar solo-cimento com 10 kg de calcário por metro 
quadrado e elevar o relevo com terra;
• Eliminar cascalho e pedra nos ambientes onde as vacas 
ficam ou passam.

Cuidados com corredores

• Evitar ao máximo que as vacas circulem sobre cascalhos;
• Evitar corredores estreitos. Dimensionar os corredores com 
base na inclinação do terreno, umidade, número de animais 
que passarão e número de vezes na semana que os animais 
passarão por ali. Devem economizar em corredores apenas 
propriedades com área extremamente restrita;
• Para reduzir a lama nos corredores uma opção é usar 
solo cimento com 10 kg de calcário por metro quadrado, 
construindo os corredores com elevação central, drenando 
água para as laterais.

Manejo de dejetos

• Na medida do possível, fazer a limpeza das instalações, 
pista de alimentação, corredores e áreas de descanso a 
seco, ou seja, por raspagem e não lavagem. Especialmente 
em locais concretos. O próprio esterco residual cobre os 
pequenos buracos do concreto ou calçamento, diminuindo 
o efeito abrasivo sobre os cascos.

Providências que vão garantir o bem-bestar animal 

Sistema de 
tratamento 
de dejetos e 
efluentes é 
indispensável 
no sistema de 
produção

Compost barn
deve ser bem
dimensionado,
ter ventiladores
adequados e
manejo bem 
feito da cama

Conforme destaca o trabalho da Cia. do Leite, 
o conforto animal além de ser uma importante 

responsabilidade do proprietário no que diz respeito 
à consciência sobre bem-estar animal, também é um 
fator de produção, ou seja, é necessário para que a 

vaca expresse seu potencial produtivo. 

A seguir, serão definidas as condições de sombra, 
área de descanso, espaço de cocho, limpeza e 

manejo de dejetos, casqueamento, estruturação 
de corredores, condições de piso e manejo de 

camas de forma a permitir conforto aos animais.

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
• Vacas leiteiras submetidas a condições de conforto 
chegam a aumentar até 30% em sua produção;
• Prevenir diminuição do peso corporal em função da redução 
na busca por alimento;
• Prevenir o aumento na incidência de doenças de casco;
• Prevenir queda no desempenho reprodutivo em reflexo da dor 
e da queda na alimentação, causada por problemas de casco;
• Prevenir queda no desempenho reprodutivo causado por 
calor excessivo;
• Reduzir os gastos com hormônios para protocolo e 
tratamentos para vacas com doenças de casco
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Confinamento em freestall deve ser 
mantido sempre limpo e confortável

O pedilúvio é muito importante para a saúde 
do casco das vacas

Manejo de camas e confinamentos

FREE-STALL
• Fazer a limpeza diária das camas que precisarem;
• Dimensionar as camas de forma a permitir que as vacas 
deitem e levantem com facilidade, cuidado com subdimen-
sionamento em casos de animais de diferentes  portes.

COMPOST BARN
• Usar uma cama com material orgânico, com 30 a 50 
cm de altura;
• Revirar a cama com o auxilio da enxada rotativa duas 
vezes ao dia, atingindo de 70 a 80% da altura total
• Adquirir os equipamentos necessários, de forma a 
permitir agilidade no processo.

Pedilúvio

DIMENSIONAMENTO
• Comprimento – 360 cm (mínimo 
de 250 cm);
• Altura da parede lateral – 150 cm;
• Altura da parede da solução – 
20 a 25 cm (20 cm é suficiente e 
menos problemático para vacas 
mancas);
• Largura da parte superior - 90 cm;
• Largura da parte inferior – 45 a 
60 cm;
• Altura do início do ângulo da pare-
de – 90 cm do fundo do pedilúvio.

CÁLCULO DO VOLUME
• 250 x 45 x 10 = 112 
litros (110 L água + 5 L 
formol ou 5 kg de sulfato 
de cobre);
• 250 x 60 x 10 = 150 litros 
(solução 5% + 7,5 L for-
mol ou 7,5 kg de sulfato 
de cobre);
• 300 x 50 x 10 = 150 
litros;
• Respeitar 200 passadas 
por pedilúvio.
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ESTRESSE 
por calor prejudica também a
QUALIDADE DO LEITE
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ESTRESSE 
por calor prejudica também a

“É necessário o 
produtor providenciar 

instalações que 
melhorem o 

condicionamento dos 
bovinos, aumentando 

o bem-estar e a 
lucratividade da 

produção animal"
Cristiane 

Gonçalves Titto

Por mais que se tenha divulgado o impacto do 
calor nos rebanhos leiteiros, esse problema é 
um dos principais que deve estar no centro das 
preocupações dos produtores. Isso porque mui-
tas fazendas não oferecem as devidas condições 

de conforto para seus animais, sobretudo, para as vacas 
em lactação. Devido às altas temperaturas encontradas, 
na maior parte do ano, relacionadas ao clima tropical e 
subtropical, no Brasil, o estresse térmico gera prejuízos 
importantes à produção leiteira: problemas metabólicos, 
nutricionais, reprodução, sanidade, queda na produção 
e também na composição e qualidade do leite. 

A temperatura de conforto para vacas leiteiras está 
entre 5 e 25°C, com umidade relativa entre 50 e 60%. 
Em altas temperaturas ambientais, a zona de conforto 
térmico é ultrapassada e o estresse por calor afeta ne-
gativamente aspectos relacionados ao desempenho das 
vacas em produção. O estresse por calor foi classificado, 
de acordo com o índice de temperatura e umidade, em 
ameno, moderado e severo. 
Assim, a partir dessas men-
surações pode-se interferir 
para melhoria do conforto 
e bem-estar dos bovinos.

Portanto, identificar 
características comporta-
mentais, fisiológicas, e os 
impactos negativos origina-
dos pelo estresse calórico é 
indispensável ao produtor 
moderno, que busca alta 
produção, baixos custos, 
bem-estar animal e otimi-
zação dos lucros, destaca 
a professora Cristiane Gon-
çalves Titto, Faculdade 
de Medicina Veterinária e 
Zootecnia-USP, campus de 
Pirassununga-SP.

Ela observa que vacas 
de raças zebuínas e mestiças 
têm maior amplitude de 
temperatura para sua zona 
de conforto térmico em re-
lação às raças europeias, em 
decorrência da sua maior 
habilidade de termorregu-
lação. “No entanto, de acordo com as temperaturas 
encontradas nas criações brasileiras, notadamente é 
necessária a observação e a implantação de métodos que 
melhorem o condicionamento dos bovinos, aumentando 
o bem-estar e a lucratividade da produção animal”, 
assinala Cristiane.

Ela explica que, em estresse por calor, as vacas QUALIDADE DO LEITE
Dentre os diversos problemas 
causados pelo estresse 
térmico em vacas em lactação 
está também a alteração na 
composição e qualidade do leite
Gisele Dela Ricci*

Sombra natural 
protege as vacas do 

sol e alta temperatura, 
criando um ambiente 
confortável para elas

AR
Q.

 C
RI

ST
IA

NE



60            BALDE BRANCO • OUTUBRO 2019

MENOR 
CONSUMO DE 
MS E MAIOR 

GASTO DE 
ENERGIA PARA 
ENFRENTAR O 

CALOR AFETAM 
A PRODUÇÃO 

DE LEITE E SUA 
QUALIDADE

QUALIDADE

apresentam respostas fisiológicas e comportamentais 
para adaptar-se à nova condição ambiental. Entre 
as respostas encontra-se a diminuição da ingestão 
de alimentos e consequente queda na produção 
leiteira, alteração da frequência metabólica e dos 
requerimentos de manutenção, acréscimo das perdas 
de água do organismo por evaporação, aumento do 
consumo de água e da frequência respiratória (ofe-
go), mudança na concentração de 
hormônios na circulação, menor 
movimentação, busca por áreas 
sombreadas, elevação do fluxo 
sanguíneo periférico e da produção 
de suor. “A frequência respiratória 
de bovinos adultos em conforto 
térmico varia de 24 a 36 movi-
mentos por minuto, enquanto em 
estresse por calor, aumenta entre 
60 e 70 movimentos por minuto, 
dependendo da raça do animal”.

As vacas em lactação, após a 
saída da ordenha, podem consumir 
12,5 litros de água, necessitando 
de um acréscimo na ingestão diá-
ria, de acordo com a produção, de 
4 a 5 L de água para cada litro de 
leite a ser produzido. Ou seja, sob temperatura am-
biental mais elevada, o consumo pode aumentar em 
50%. Por isso, é fundamental que a água potável es-
teja disponível em bebedouros devidamente limpos.

A professora ressalta que a observação de altera-
ções de comportamentos posturais, como muitas va-
cas de pé ao invés de deitadas, diminuição do tempo 
de alimentação e ruminação, aumento do tempo de 

ócio e animais muito ofegantes, é um alerta impor-
tante para que o produtor tome providências para 
propiciar um ambiente de melhor conforto térmico.

Em estresse por calor, os bovinos reduzem o 
consumo de matéria seca, há hipofunção da glândula 
tireoide e a energia despendida para eliminar o ca-
lor do corpo afeta a produção de leite, acarretando 
prejuízos ao produtor.  Segundo dados levantados 

por Cristiane, as estações do ano 
interferem na produção de leite, 
com menores índices produtivos 
nos meses da primavera e verão.

 Devido à redução do con-
sumo alimentar, a produção de 
leite pode reduzir de 25 a 30%. 
Em vacas de 15 kg de leite/dia, 
sob estresse por calor, a queda 
pode chegar até 17% e em vacas 
de 40 kg/dia até 22%. “A queda 
no consumo varia conforme o 
nível do estresse térmico causa-
do e pela inibição do centro do 
apetite localizado no hipotálamo, 
no cérebro”, ela assinala.

A composição química do 
leite é alterada pelo estresse 

por calor, observada a partir da diminuição dos 
teores de gordura, proteína, cálcio, lactose, ácido 
cítrico e potássio. “Ocorre variação sazonal anual 
de sólidos totais, com redução nas estações de 
calor e chuvas, com menores índices de sólidos 
não gordurosos nos meses mais quentes do ano, 
relacionado ao nível proteico do leite”. 

Cristiane explica que, em geral, a proteína do 

O uso de sombrite é boa 
alternativa para amenizar o 

impacto do sol e do calor nas vacas
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leite é afetada negativamente pelo estresse por 
calor, com diminuição dos teores de caseína, íons 
cálcio, fósforo e magnésio, ao passo que os teores 
de cloro aumentam. A proteína do leite normal-
mente encontra-se em 3,07% em vacas submeti-
das a temperatura de conforto térmico. No leite 
das vacas, sob altas temperaturas ambientais, há 
diminuição para 2,89%, enquanto a lactose pode 
variar de 5,08% para 5,01%.

A quantidade de gordura presente no leite di-
minui em vacas submetidas ao calor severo, com 
aumento dos ácidos graxos de cadeia longa e redução 
dos ácidos de cadeia curta. Em vacas alojadas em 
ambientes com temperatura de conforto, encontram-
-se teores de gordura de 3,47%, enquanto naquelas 
em ambiente sob altas temperaturas reduzem para 
3,17%. “Essa variação nos teores de gordura do leite 
se devem, normalmente, à variação do consumo de 
forrageiras, uma vez que o volumoso provoca alte-
ração na razão acetato/propionato e consequente 
modificação na composição química do leite”, ob-
serva a professora.

Vacas leiteiras submetidas a temperaturas in-
termediárias apresentaram teores de gordura de 
3,46%, proteínas de 3,02% e de lactose de 5,06%, 

com apresentação de diminuições nas porcentagens 
quando relacionadas a vacas mantidas em ambientes 
de conforto térmico, onde foram encontrados os ní-
veis de gordura, proteína e lactose de 3,47%; 3,07% 
e 5,08, respectivamente. 

Vacas sob o sol forte sofrem com o 
calor, o que lhes causa diversos 

transtornos à saúde e ao desempenho
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ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA AMENIZAR O PROBLEMA

Para o professor Evaldo Lencioni Titto, da Universidade de São Paulo, em Pirassununga, a recuperação da produção de leite 
ocorre lentamente e depende da intensidade e duração do estresse, da fase da lactação, dentro dos limites da fisiologia 

da glândula mamária, podendo haver recuperação total ou mesmo comprometimento total da produção.
A utilização de estratégias nutricionais para amenizar os prejuízos causados pelo estresse por calor deve considerar 

o aumento da energia da dieta, evitando o excesso de nutrientes, considerando refeições extras, alteração nos horários de 
alimentação, água fresca e espaço de cocho adequados.  

O uso de gordura protegida é uma opção, uma vez que não apresenta ação dos microrganismos ruminais, e que quando 
comparada à fibra e ao amido é a fonte de energia que gera menor incremento calórico, não devendo exceder 7 a 8% da quan-
tidade de matéria seca da dieta. A otimização de alimentos depende do conforto em que os bovinos são mantidos, tornado 
fundamental para a qualidade da produção.

Sob conforto térmico - Em sua tese de doutora-
do, na Universidade de São Paulo, Cristiane obser-
vou, avaliando o uso de ventilação e nebulização 
dentro de galpão tipo free-stall, como o ambiente 
climatizado poderia alterar positivamente o com-
portamento, a produção e a qualidade do leite 
de vacas holandesas. O resultado apontou maior 
frequência de alimentação e produção de leite 
durante o verão, com o teor de gordura 17,9% 
maior. Em relação aos valores médios de gordu-
ra encontrados foram menores (2,56%) quando 
comparados aos de vacas mantidas estabuladas 
em áreas climatizadas (3,02%). Observou também 
que todos os animais permaneceram na sombra, 
independentemente da estação do ano, o que 
demonstrou a importância da sombra para os 
animais, nas diferentes épocas do ano. 

Quando submetidos a elevadas temperaturas, 
bovinos de leite podem apresentar desequilíbrios 
reprodutivos. Durante a gestação, geram diminui-
ções do crescimento fetal, pesos da placenta e das 
concentrações dos principais hormônios no sangue. 
O índice de detecção do estro atinge 75-80%, 
devido à redução do tempo do estro e das montas 
realizadas, com taxas de concepção 10% menores.

O comportamento sexual de vacas leiteiras 
também pode ser reduzido quando submetidas a 
altas temperaturas, com estro com duração de 8 a 
10 horas, prejudicando o diagnóstico de cio, quan-
do comparadas a vacas mantidas em temperaturas 
confortáveis, que apresentam estros de 14 a 18 ho-
ras.  Para a professora Cristiane, a preocupação em 
relação ao estresse térmico deve começar quando 
se observa uma diminuição da produção de leite 
ou retorno ao cio recorrente. Existem vacas mais 
tolerantes ao calor que outras, então a observação 
tem que ser individual.

Maior incidência de mastite - Altas temperatu-
ras e umidade do ar favorecem a sobrevivência e 
proliferação de microrganismos patogênicos.  No 
verão há um aumento das infecções da glândula 
mamária e, consequentemente, da contagem de 
células somáticas (CCS), o que indica maior suscep-
tibilidade a infecções pela queda da imunidade e 
da resistência a patógenos que têm seu crescimento 
e proliferação no ambiente.

 Segundo Cristiane, é preciso proteger os bovi-
nos contra radiação solar direta com a instalação 
de sombrites e naturais, com árvores frondosas, de 
copa alta e amplas, em criações a campo. 

A orientação é que o sombrite esteja na orien-
tação norte-sul, fornecendo 80% de sombra e 
permitindo que o solo se mantenha seco e tenha 
de três a quatro metros de altura. Em instalações fe-
chadas, utilização de ventiladores e nebulizadores, 
com atenção ao aumento da movimentação do ar, 
permitem diminuições importantes da temperatura 
e adequação da umidade relativa.  A presença de 
sombra pode reduzir de 30% a 50% o calor sobre 
as vacas, sendo a primeira estratégia para reduzir 
o estresse térmico dos animais.

*Gisele Dela Ricci é médica veterinária e doutora em Ciência Animal

Refrescando: 
uma maneira 

simples, 
barata e 

eficiente de 
diminuir 

os efeitos 
das altas 

temperaturas, 
com aspersão 
de água sobre 

as vacas    
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Sekita Agronegócios faz pelo terceiro ano consecutivo a Grande Campeã 
Helô Costa

EXPHOMIG no circuito 
das grandes exposições

TECNOLOGIAHOLANDÊS

A 28ª Exphomig aconteceu no período de 
12 a 14 setembro de 2019, em Itanhandu-
-MG, e foi realizada juntamente com a 
52ª Exposição Agropecuária e Industrial 
de Itanhandu. Ela contou com ampla 

estrutura, ciclo de palestras, julgamentos e vários 
momentos para realizar bons negócios. A Exphomig 
é uma realização da Associação dos Criadores de 
Gado Holandês de Minas Gerais – ACGHMG, com 
o apoio local do Sindicato Rural de Itanhandu, do 

Nughoman e da Prefeitura Municipal de Itanhandu.
À frente da realização do evento, o diretor 

executivo da Associação dos Criadores de Gado 
Holandês de Minas Gerais, Francisco Otaviano 
Fonseca Oliveira, ressalta: “Com o apoio de im-
portantes parceiros e expositores conseguimos 
realizar uma Exphomig diferenciada, acolhedora 
em vários momentos do evento”, diz ele, ressal-
tando que a Exphomig, para ampliar a divulgação 
do evento, contou com projeto de mídia eletrônica 
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posteridade: 

as premiações 
das  Campeãs 

e da Sekita 
Agropecuária
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Campeã 
Fêmea 
Jovem 

As merecidas e desejadas taças

A Exphomig tem como tradição dois prêmios rotativos para as 
categorias: Grande Campeã e Campeã Fêmea Jovem. As regras 

são simples, para o expositor levar as taças ele terá que conquistar os 
respectivos prêmios por três anos consecutivos ou cinco anos alter-
nados.  Nesse ano o troféu da Grande Campeã intitulado Troféu Ellos 
José Nolli ficou definitivamente para o associado Sekita Agronegócios.

indoor, rádio e TV, e progra-
mação visual alinhada às novas 
tendências de mercado.  

Ciclo de palestras - O Ciclo de 
Palestras da Exphomig contou com 
a presença de três importantes es-
pecialistas: Cláudio Aragon falou 
sobre “Avaliação fenotípica de 
vacas Holandesas”; Vanessa Bar-
bosa de Carvalho abordou o tema 
“Manejo de Vacas Leiteiras no pré 
e pós parto – causas e efeitos”; e 
Carla Gasparotto Chande Vasconcelos falou sobre 
“Mastite e a aplicabilidade da cultura microbiológica 
na fazenda: Novos conceitos para antigos inimigos”.

Julgamento - A exposição foi uma das etapas 
do Circuito Nacional da Raça Holandesa, tendo a 
participação de expositores de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Os julgamentos ficaram 
a cargo do canadense, Tyler Doirone.

No julgamento do gado jovem, o destaque fi-
cou para os associados Ricardo e Thiago Cipriano 
Pinto, que fizeram a Campeã Fêmea Jovem com o 
animal ‘MV Genética C. Gain Divina-TE’ e a Re-
servada Fêmea Jovem com o animal 'MV Genetica 
MJ Didica-TE’. Conquistaram também os prêmios 
de Grande Campeão com o animal ‘MV Genetica 
Solomon Sírio-TE’, Melhor Expositor, Criador e 
Afixo Gado Jovem. A Terceira Fêmea Jovem foi 
conquista por Sekita Agronegócios, com o animal 
'Sekita Mirabell 8874 Solomon-FIV'.

Já no segundo dia, no julgamento do gado 
adulto, a equipe Sekita Agronegócios era só co-
memoração. Ela conquistou importantes prêmios 
e levou definitivamente o Troféu Ellos José Nolli, 

com o animal ‘Sekita Aberdeen 5268 Silver’, que 
fez a Grande Campeã e também a Campeã Vaca 
Jovem. A Terceira Vaca foi conquistada com o 
animal ‘Sekita Arkadelphi 5245 Butler’. Também 
foi o Melhor Expositor, Criador e Afixo da exposi-
ção. O grupo Sekita Agronegócios também gravou 
o seu nome no troféu Manuel Jacinto Gonçalves, 
um prêmio rotativo que faz parte da Exposição 
Agropecuária e Industrial de Itanhandu.

A Reservada Grande Campeã foi conquistada pelo 
associado Rui da Silva Pinto Júnior e outros, com o 
animal ‘RJ. Reis Seaver Victoria Bia-TE’, além de ser 
o Segundo Melhor Expositor e Afixo Geral.
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Produtores avançam    graças à assistência
técnica da COOPERA   TIVA
Com uma vida dedicada à produção de lei-

te, José Ricardo Lúcio e sua esposa Maria 
de Lourdes conquistaram uma situação 
satisfatória e estão felizes em realizar 
seu sonho de ter seu próprio negócio, a 

custa de muito trabalho e encarando de frente as 
dificuldades. Hoje, produzem leite no Sítio São 
João da Cachoeira, em Pindamonhangaba-SP, que 
arrendam há oito anos. “Depois de trabalharmos 
numa fazenda leiteira, onde aprendemos muita 
coisa, estamos realizando nosso sonho de ter nosso 
rebanho e ver nosso trabalho tendo um resultado 
cada vez melhor”, diz Lúcio, com a concordância 
de Maria de Lourdes, que reforça dizendo que 

essa melhoria tem a ver com o apoio e estímulo 
da Comevap, da qual são cooperados. 

O casal veio da cidade de Lagoinha-SP para 
Pindamonhangaba para trabalhar na fazenda do 
produtor de leite José Pamplona, onde ficaram por 
15 anos, quando decidiram trabalhar por conta 
própria e arrendaram a terra onde estão hoje, há 
oito anos. Para a produção de leite, eles arrendam 
10 ha da propriedade. Nessa área, 2,5 ha são de 
pastagem rotacionada, sendo 8 mil m2 de capim-
-mombaça, e o restante, de braquiária, e mantém 
área para o cultivo de milho para silagem.

Aos poucos, foram comprando uma vaca aqui, 
outra ali, e sempre com o objetivo de progredir 
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Produtores avançam    graças à assistência
técnica da COOPERA   TIVA

na atividade, “fazendo a coisa certa”, conforme 
destaca Maria de Lourdes, que, recentemente, 
foi homenageada no evento “Mulher no Campo”, 
organizado pelo Sindicato Rural de Pindamonhan-
gaba e Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural, no Dia do Produtor. Hoje se orgulham de ter 
um rebanho de 60 animais mestiços, um mistura 
de Girolando e também de Jersolando, “do qual 
estamos procurando elevar o padrão genético, 
graças à orientação técnica”, nota Lúcio. 

Desde outubro de 2018, participam do Pro-
grama Leite Mais Saudável, disponibilizado pela 
Comevap, com o foco na qualidade do leite. “Esse 
programa tem sido de muita ajuda para nós, pois 

O rancho de compost barn, que 
dá conforto às vacas e ajudou 

a aumentar a produção de leite

Colocando em prática as orientações, os bons 
resultados começaram aparecer em pouco tempo       

 João Antônio dos Santos

temos o veterinário, que orienta na sanidade e 
reprodução do rebanho; com técnico agrícola, na 
parte de análise do solo, adubação, além de a gen-
te receber calcário e adubo; e uma zootecnista, que 
orienta na qualidade do leite”, relata o produtor. 

Ele conta que com a ajuda do agrônomo a qua-
lidade do alimento para o gado não só aumentou 
em volume, mas também em qualidade. Hoje, 
tem capineira de capim-capiaçu, produz silagem 
de milho e de capim-capiaçu.

Sob orientação do técnico, o produtor ajustou 
a dieta das vacas, de acordo com o lote de produ-
ção, e os resultados foram aparecendo no maior 
volume de produção das vacas.  Ele faz o trato 
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no cocho, dando uma ração à base de silagem de 
milho, capim picado e concentrado. 

Outra providência que Lúcio destaca foi a cons-
trução de um galpão de descanso das vacas, um 
rancho de compost barn, onde elas ficam nas horas 
mais quentes do dia e, nos dias chuvosos, para se 
livrarem  do barro. Localizado estrategicamente 
perto dos piquetes, numa área mais drenada, o 
piso se mantém sempre seco. O investimento foi 
de R$ 10 mil. “Elas pastejam e quando o sol está 
quente, elas vêm para o rancho descansar, sob 
sombra e num piso firme e seco. É muito confor-
tável para elas”, diz ele, observando que depois 

disso o leite não quebrou mais. 
Com essas pequenas mudanças, o casal de 

produtores comemora a marca de 17,8 litros de 
leite/vaca/dia, contra os 12 litros de pouco tem-
po atrás. As 22 vacas em lactação produzem uma 
média diária de 400 litros de leite. A qualidade 
do leite: CCS é de 226 mil células/mil; CBT, de 
5 mil UFC/ml; gordura, 4,l4%; proteína 3,26%.

Para um custo de R$ 1,14 por litro, o pro-
dutor recebe da Comevap R$ 1,51, incluída a 
bonificação. Lúcio explica que no período da 
seca, o custo aumenta, pois tem de carregar um 
pouco mais no concentrado. 

Maria de Lourdes lembra que com a 
orientação técnica começaram a colher mais 
benefícios, principalmente vendo que com de-
dicação e fazendo 
as coisas certas 
o s  r e s u l t a d o s 
melhores apare-
cem. “E além dis-
so, nos sentimos 
mais motivados, 
inclusive  para 
aprender  mais, 
participando de 
palestras, de cur-
sos, pois agora 
a sabemos que é 
possível evoluir 
mais na atividade 
e ter melhor qua-
lidade de vida. E 
com tecnologia 
os trabalhos não ficam tão difíceis e podemos 
deixar alguma coisa  para  nossos filhos, Aman-
da, João Pedro e Luís Guilherme, para que com 
orgulho possam continuar na atividade, pois ter 
seu próprio negócio é melhor do que trabalhar 
para os outros. Somos donos de nosso tempo, 
mesmo trabalhando bastante”.

Com novas perspectivas na atividade, o casal 
de produtores que há tempos vinha procurando 
melhorar a genética do rebanho, agora tem 
um estímulo a mais: contando com a ajuda do 
Programa, está utilizando sêmen de touros da 
raça Holandesa e Jersey. “Já temos algumas 
novilhas parindo e outras prenhas. As nascidas 
aqui são bem superiores às suas mães. Com isso, 
também vamos obter leite com maior teor de 
gordura, o que é bom porque a Cooperativa paga 
bonificação pela gordura também”, nota Lúcio, 
destacando que recentemente ganhou uma car-
reta como prêmio em um torneio leiteiro.

DENTRE AS 
MELHORIAS 

QUE LEVARAM 
AOS BONS 

RESULTADOS OS 
PRODUTORES 

DESTACAM 
O CONFORTO 
TÉRMICO ÀS 

VACAS

Lúcio, Maria 
de Lourdes 

e a filha 
Amanda

Na sala de ordenha simples, o leite 
sai com CBT de 5 mil UFC/ml
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Ele lembra também que uma boa coisa que 
tem ajudado bastante é o retorno, distribuição 
da sobra da Comevap aos cooperados, dinheiro 
que empregou na construção do ‘rancho’ para 
o descanso das vacas. “E quem sabe, e estamos 
trabalhando para isso, mais no futuro faço um 
galpão de compost barn, já que o rebanho está 
ganhando uma genética melhor, ano a ano”.

Sítio Santa Cruz - José Ricardo Pereira de Mo-
rais, também de Pindamonhangaba, tem tradição 
familiar de mais de 40 anos na atividade leiteira 
e sempre ligada à Comevap. Há 16 anos o sítio 
está sob sua responsabilidade. 

Quando começou a tocar o sitio, a média de 
produção era de 70 litros de leite por dia. Tempos 
depois, quando decidiu continuar e intensificar a 

Na sala de trato
 recém-inaugurada, os lotes de 

vacas recebem a dieta total 
de acordo com a produção

COMEVAP
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FOCO EM BENEFÍCIOS PARA OS COOPERADOS

AComevap nasceu em 1974 a partir da fusão das cooperativas das cidades de Roseira, Pindamonhangaba e Taubaté, com o ob-
jetivo de fortalecimento das envolvidas. A união das cooperativas permitiu que, em 1980, a Comevap ampliasse sua estrutura 

com uma unidade da Vigor, sem dispor de qualquer patrimônio, ainda que afastada do centro da cidade. 
Hoje a cooperativa coleta leite em 17 municípios, abrangendo cerca de 600 propriedades, em sua maioria, pequenas e médias, 

contando também com algumas de grande volume de produção. Atualmente, recebe em sua plataforma 147 mil litros de leite por 
dia, dos quais 80% são processados e distribuídos e 20% são comercializados a granel.

Trazendo uma tradição de mais de 70 anos, a Comevap processa, além do leite pasteurizado e UHT, uma linha extensa de derivados, 
como manteiga, queijos diversos, iogurtes, bebidas lácteas, em diversas versões, e ainda o leite fermentado, lançado recentemente. 

Com atuação no mercado regional e em outras praças do estado de São Paulo, “a Comevap sempre buscou a garantia de 
qualidade de seus produtos, daí o fato de ela ser a pioneira no Vale do Paraíba a pagar o leite de seus cooperados pela qualidade. 
Remunerando melhor seus cooperados e colocando no mercado produtos de excelência”, enfatiza Aristeu de Barros Trannin, diretor 
de Produção da cooperativa.

Segundo ele, ao longo dessa trajetória frente ao mercado altamente competitivo e o consumidor cada vez mais exigente, desde 
a IN 51, no início dos anos 2000, a cooperativa já vem trabalhando a qualidade do leite junto a seus produtores. “O ponto chave é 
profissionalizar os produtores, levando a eles o conhecimento das boas práticas na pecuária leiteira, através de cursos, palestras, dias 
de campo e orientação técnica nas propriedades”, diz Trannin. E no que diz respeito ao pagamento por qualidade, a tabela da quali-

dade estabelece uma bonificação de 
até R$ 0,30 por litro para o produtor 
que atender a todos os quesitos em 
volume e qualidade.

Foco na produtividade e qualida-
de - Com o objetivo de levar as boas 
práticas na produção leiteira, foi 
instituída a Semana do Leite, hoje em 
sua 13ª edição, que reúne produtores 
de vários municípios para a discussão 
de temas importantes na pecuária. A 
reunião realizada em agosto contou 

produção, entrou no programa Balde Cheio, ofere-
cido pela Comevap. Até 2018 mantinha o sistema 
de pastejo rotacionado, quando adotou o semiconfi-
namento. Nesse meio-tempo participou da primeira 

etapa do Programa Mais Leite Saudável, com o foco 
na qualidade. Ele dispõe de 45 ha exclusivos para 
a produção de alimento para o gado, tendo área 
de piquetes rotacionados para novilhas, enquanto 
as vacas em produção recebem trato no cocho e 
passam a noite em piquetes. 

O rebanho conta com 140 cabeças de gado cru-
zado, com Girolando ¾, Jersolando e Holandês. Sua 
meta é estabilizar o rebanho no Girolando ¾, que 
já predomina no rebanho. As 45 vacas em lactação 
produzem 830 litros de leite por dia, na média de 
18,4 litros/vaca/dia, sendo que as do lote 1 produ-
zem a média de 23 litros. O restante do rebanho é 
composto de 8 vacas, bezerras e novilhas (destas, 
16 estão prenhas). A meta do produtor é estabilizar 
o rebanho com o Girolando ¾.

Em lotes segundo a produção, elas recebem no 

Morais: com 
o conforto 
do galpão 
de trato e 
dieta bem 

formulada, a 
produtivida-
de por vaca 

aumentou

Qualidade láctea que chega ao consumidor em linhas diversificadas de produtos

COMEVAP
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cocho a ração total, à base de silagem de milho, 
concentrado e núcleo mineral, distribuída pelo 
vagão misturador no recém-inaugurado galpão de 
trato, com quatro divisórias para os lotes. “Essa 
instalação, com capacidade para 64 vacas, deu tão 
certo que as vacas aumentaram a produção em mais 
de 25% por vaca, devido ao conforto térmico e à 
ração total mais bem formulada”, destaca o pro-
dutor, acrescentando que sua meta é chegar a 64 
vacas em lactação com média diária de 25 litros/
leite/vaca, em 2020. “Daí que continuo a focar no 
melhoramento genético, com programa de acasa-
lamento. E para agregar mais valor à atividade, a 
ideia é também vender animais de genética mais 
apurada. Em seus planos está também o confina-
mento dos animais no sistema de compost barn”.

A qualidade do leite tem apresentando a seguin-

te média no ano: CCS abaixo de 500 mil/células/ml; 
a CBT, 7 mil UFC/ml; a gordura, 4,25%; proteína, 
3,37%. “Estamos trabalhando junto com o técnico 
para reduzir a CCS, fazendo controle da mastite, 
com análise individual do leite das vacas e manejo 
para controle da doença. Após a ordenha, as va-
cas se alimentam no cocho, em seguida ficam um 
tempo de pé para o fechamento do esfíncter dos 
tetos e só então vão para o piquete de descanso”.

No momento, observa Morais, a atividade está 
no vermelho, pois o rebanho tem uma proporção 
muito alta de novilhas, que é um investimento 
para a reposição e também para venda junto com 
animais de descarte. Seu ponto de equilíbrio, com 
o número atual de vacas em lactação são 800 li-
tros de leite por dia, mas como o rebanho está em 
desequilíbrio, isso não é possível.

com a presença de 286 cooperados, que participaram da 
discussão sobre as INs 76 e 77. 

A Comevap participa do Programa Leite Mais Saudável, 
do Ministério da Agricultura, que vem ajudando muitos 
produtores a evoluírem na atividade em termos de produti-
vidade, qualidade e rentabilidade. Antônio Jorge de Oliveira, 
tecnólogo em laticínios e gestor de Qualidade do Programa 
Leite Mais Saudável, com o incentivo do Ministério da Agri-
cultura, explica que o programa teve início em 2016, com 
50 produtores, e hoje está em sua segunda etapa. “Esse 
programa propicia à cooperativa recursos para investir no 
programa de assistência técnica aos cooperados”, explica 
ele, informando que foram contratados três técnicos: zoo-
tecnista,  médico veterinário e técnico agrícola, para fazer o 
acompanhamento desses produtores nas fazendas.  

Paralelamente, como parte do programa, a Comevap 
faz uma vez por mês palestras para os produtores, abertas 
a todos, em que reúne técnicos, especialistas de empresas 
parceiras, que abordam temas de interesse dos produto-
res, como controle de parasitas, sanidade dos animais, nutrição, pastagem, criação de bezerras, entre outros. “Ou seja, sempre um 
tema atual e relacionado ao dia a dia da propriedade. A cooperativa fornece todas as análises para o bom manejo dos animais, com 
análise individual da qualidade do leite e sanidade, na parte da zootecnia; na parte agrícola, análise do solo e o fornecimento do 
calcário e adubos, para a produção do alimento do gado; já o médico veterinário dá assistência clínica e na parte de reprodução, 
também com o fornecimento do sêmen”. “E resultados constatados juntos aos cooperados participantes do programa confirmam 
que esse é o caminho para o produtor e seus sucessores se manterem no campo, com qualidade vida”, destaca Oliveira. 

Com seu projeto de expandir no mercado consumidor, graças ao aumento de volume de produção, a Comevap está ampliando 
sua área fabril, indo bem além dos 160 mil litros de leite que capta hoje, à medida que os produtores vão elevando sua produtividade. 

Conforme observa Trannin, a intenção não é aumentar o número de produtores, mas, sim, que os atuais cresçam em produti-
vidade e escala de produção, graças aos programas de capacitação e apoio aos cooperados. “Esses investimentos no aumento 
da capacidade de processamento, em inovações e diversificação de seus produtos, poderão remunerar melhor os produtores e 
oferecer mais benefícios a eles. A gestão da cooperativa tem sempre de focar em seus cooperados, buscar o melhor para eles. 
Afinal, eles são os donos da cooperativa”, diz.

Da esquerda para a direita, Antônio Jorge, Aristeu Trannin, Marcos Roberto de 
Angelis, diretor Comercial, e Adauto do Valle Gobo, diretor presidente da Comevap
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Pioneira na implantação do primeiro Sistema de 
Ordenha Voluntária (VMS) da América do Sul, 
o produtor projeta expansão da atividade 
com maior conforto para os animais
Edson Lemos

TECNOLOGIATECNOLOGIA

Antes de se tornar pioneiro na América do Sul, na adoção da mais moderna 
técnica de extração de leite existente no mundo, a ordenha robotizada, 
Armando Rabbers, um descendente de imigrantes holandeses fundadores 
da Colônia Castrolanda, era um agricultor bem-sucedido. Cultivava uma 
área de 190 hectares, divididos entre lavouras de milho, feijão e soja, 

com alta produtividade em todas essas lavouras. No inverno essa área produzia 
trigo comercializado com sua cooperativa, e o restante se destinava à produção 
de forragens (aveia e azevém) que abasteciam a chácara de seu irmão Lucas. 

A produção de leite entrou nesse cenário como uma oportunidade de negó-
cio. “O que me incentivou a produzir leite foi a cooperativa ter investido numa 
indústria de laticínios, os meus colaboradores tinham interesse na produção de 
leite, e mais a oportunidade da integração agricultura/pecuária, já que dispunha 
de áreas que podiam produzir bem, tanto no inverno como no verão”, conta 
Armando. E para quem iniciou na atividade com apenas sete vacas, e chegou a 
tirar 1.700 litros/dia, com os animais a pasto, no sistema balde ao pé, além de 
espetacular o salto foi rápido.

Veio o ‘flerte’ com o sistema de ordenha voluntária, depois de ter lido uma ma-
téria de revista que falava sobre esse tipo de ordenhadeira. Um desejo latente ficou 
‘matutando’ na cabeça. Logo que a tecnologia VMS foi apresentada no Agroleite 
2010, começaram as conversas com o fabricante do equipamento. Foram meses 
de reuniões, negociações, definição de orçamento, e discussão para formatação 
de um projeto. Depois fez-se um ‘VMS Tour’ por fazendas da Suécia e Holanda, 
com Armando e Lucas visitando e conhecendo o sistema em funcionamento para 
tomada de decisão final, especialmente em relação a layout. Por fim, em fevereiro 
de 2012, a Fazenda Santa Cruz de Baixo começou a construir o sistema, que ficou 
pronto e começou a operar em outubro de 2012.

Dois robôs estão em funcionamento na propriedade de Armando Rabbers. Cada 
qual possui sua bomba de vácuo, o que permite o sistema ser mantido “rodando” 
todo o tempo, mesmo quando um deles estiver em manutenção. O barracão con-
ta com piso de borracha, cujo investimento é mais alto, mas proporciona maior 
conforto para os animais. Cabines de alimentação funcionam como atrativos para 
os animais virem comer o concentrado, fornecido como suplementação.

A produção atual chega a 5.700 litros/dia, o que significa que foi atingida 
a meta prevista de produção de 3.000 litros por robô, com o mesmo número 
de animais. “Isso se deve à genética, nutrição, sanidade, bem-estar”, garante 
Rabbers. Em média os animais estão produzindo 40 litros/vaca/dia. Os índices 
médios de qualidade mais recentes registram: em proteína, 3,20%; gordura, 
3,55%; CBT na média/ano, entre 7.000 e 15.000 UFC/ml/ano; CCS em torno  
de  150.000  a 250.000/cels/ ano. 
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EM BUSCA DO BEM    -ESTAR ANIMAL

Armando 
Rabbers e 

seu gerente 
Paulo Rogério

Moderna sala de 
ordenha, com dois 
robôs que extraem 
5.700 litros de leite 

por dia, de 140 vacas
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O produtor 
planeja ampliar 

a estrutura e 
instalar mais 
dois robôs a 

partir de 2020

TECNOLOGIA

Armando já vem trabalhando com a ideia de 
iniciar o projeto de ampliação da atual estrutura, 
visando implantar mais dois robôs, a partir de 
2020. A ampliação, segundo ele, não implica 
buscar mais funcionários, pode ser atendida pelo 
quadro atual de quatro pessoas.

Prevenção e Saúde - Armando considera que 
trabalhando nesse sistema é preciso dar bem-estar 
além do sistema convencional para as vacas. No 
seu caso, antes, utilizava colchão de espuma com 
camada de borracha mais maravalha em cima. 
Com o tempo a maravalha ia embora e as vacas 
tinham lesão de jarrete, deitavam pouco. Corrigiu 
o problema com serragem, ajustou o manejo, e 
as vacas responderam no leite, na reprodução, e 
baixa incidência de mastite. 

Trabalhando cria e recria na propriedade, 
Armando Rabbers cria até mesmo os tourinhos, 
90% dos quais são vendidos como reprodutores 
e 10% como carne. Mas seu principal objetivo 
é dar conforto às novilhas para que elas deem 
cria aos 22 ou 23 meses de idade, e não mais 
aos 25 meses. Com isso melhora a fertilidade 
do rebanho como um todo. “Eu busco sempre 
o bem-estar animal. Esse é meu foco, sempre! 
Outro objetivo é o controle de mosca no verão. 
E um desafio grande que um líder sempre tem é 
motivar as pessoas dentro da propriedade. Priori-
zo manter um clima bom, saudável no ambiente 
de trabalho”, diz o produtor. 

Quando se trata de cuidar da saúde dos animais 
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TECNOLOGIA

Armando coloca em ação um rol de medicamentos 
que considera verdadeiros aliados na preservação 
do bem-estar dos animais. Ele começa citando um 
dispositivo para o manejo reprodutivo, que traz 
bons resultados. Aliás, na Fazenda Santa Cruz de 
Baixo 90% da reprodução é natural, ou seja, na 
observação de cio (pouco IATF). Em novilhas o 
diagnóstico é feito por ultrassom e nas vacas é 
feito na base do leite, com proteína. 

Ele destaca ainda que é indispensável também 
contar com medicamento para casos de febre e 
dor, e o que usa tem respondido com eficácia. Para 
garantir um bom manejo das vacas secas, emprega 
um produtor que é uma combinação exclusiva de 
três antibióticos que atuam juntos e oferecem um 
tratamento rápido e proteção prolongada contra 
infecções durante cada fase do período seco das 
vacas. Para o controle de parasitos, internos e 
externos, administra um endectocida injetável de 
amplo espectro.  Já nos casos de mastite, utiliza 
medicamento que combina dois antibióticos, que 
têm alta eficácia no combate às bactérias causa-
doras de mastite clínica.

“Hoje, em farmacêutica, o meu foco é a 
prevenção. O objetivo é prevenir para não ter 
a doença. Hoje, já utilizo a vacina contra mas-
tite clínica, que auxilia bastante na questão da 
E.coli. Antes, sem a vacina, se perdia uma vaca 
de um dia para o outro por E.coli. Agora isso 

não acontece mais”, relata o produtor.
Ele, aliás, estabelece correlação direta entre o 

uso de preventivos em saúde animal e resultados 
obtidos na propriedade.  A primeira prevenção 
que se dá é o colostro para o recém-nascido, que 
deve ser fornecido até duas horas após o nasci-
mento. Esse colostro deve representar 10% do 
peso vivo, sendo fornecido via sonda. “E depois 
vêm as vacinas para o sistema respiratório, bru-
celose, suplementos pós-parto que se usa para 
melhorar a imunidade da vaca. São mecanismos 
que nos auxiliam para a vaca começar a produzir 
e prevenir doenças. Eu penso que a prevenção é a 
melhor forma de controlar as enfermidades”, nota.

O carro-chefe da Fazenda Santa Cruz de Baixo 
em faturamento é a criação de suínos. São 2.700 
animais em terminação. Entretanto, a maior ren-
tabilidade vem do leite. Só a ração e os minerais, 
casquinha de soja e tamponantes vêm de fora, 
todo o restante é produzido na fazenda. Em sete 
anos de funcionamento do Sistema de Ordenha 
Voluntária (VMS) a propriedade tem recebido 
centenas de visitantes. São estudantes, produto-
res, pessoas de outros países, todos interessados 
em conhecer o sistema e seu funcionamento. A 
cada Agroleite a ordenha robótica atrai entre 400 
a 500 visitantes que vêm conhecer a tecnologia 
“top” implantada por Armando Rabbers nos 
campos da Castrolanda.

Boehringer: visita 
técnica à propriedade

No mesmo dia da reportagem, durante o Agroleite, uma equipe 
de representantes da Boehringer foi recebida por Armando 

Rubbers. “Esta visita nos mostra que é possível numa área restrita 
adotar tecnologia desde a produção de alimentos, escolha da ge-
nética, manejo, trabalho de bem-estar, cuidado com a sanidade e 
gestão do negócio, de uma forma que ele é extremamente produtivo 
e competitivo no cenário desafiador que todo mundo vive”, avalia 
Nivaldo Grando, diretor de Grandes Animais da Boehringer, durante 
a visita à Fazenda Santa Cruz de Baixo.

Ele faz questão de enfatizar que a lição que tira é que “quem 
vai ficar no negócio, quem vai perpetuar e quem vai crescer é esse 
perfil de pecuarista”. Ou seja, aquele produtor profissional que usa 
as ferramentas que têm da melhor forma. “Aquele que sabe fazer 

mesmo sem ter escala. Esse é o nosso objetivo para cada cliente nosso, que consiga se diferenciar e ser cada vez mais competitivo. 
E que a gente possa dar esse suporte para ele, seja na prevenção, seja na manutenção da saúde, ou seja no bem-estar animal”.

 Depois de longa conversa com Armando Rabbers, proprietário da fazenda, Nivaldo Grando considerou que “quando a gente 
vê que o caminho que está se traçando é marcado por inovação e investimento, de busca pelo bem-estar animal e pela prevenção, 
isso mostra que os nossos valores e a nossa estratégia estão casados com o que o mercado precisa.”

Armando Rabbers e esposa posam 
com visitantes da Boehringer
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Átila Bankuti
Engenheiro Agrônomo 

pela Esalq/USP

opinião

Revolução verde, 
biotecnologia 

e agricultura de 
precisão são 
grandes exemplos 
de ondas de 
inovação na 
agricultura mundial 
das últimas décadas

80            

O papel da inovação na 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
A sustentabilidade tem o objetivo de viabilizar – economicamente, socialmente e am-

bientalmente – a continuidade de determinado processo ou sistema. Nesse sentido, 
a agricultura sustentável consiste em repensar os métodos atuais de produção para 

satisfazer às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.
Estima-se que a população mundial será de aproximadamente 9,8 bilhões de pessoas 

em 2050, criando a necessidade de aumentar em 70% a produção de alimentos. Para isso, 
será fundamental intensificar as ações para redução do impacto ambiental da atividade 

agrícola, atuando na conservação do solo, utilização de insumos naturais, uso consciente da água, redução 
de resíduos gerados, entre outros.

Com as tecnologias atuais, em muitos casos, a agricultura sustentável é viável economicamente, uma 
vez que a produtividade mais baixa é compensada pelo custo reduzido de insumos naturais. Para Sergio 
Tutui, Diretor Executivo da Fundepag, pesquisador científico e biólogo, a viabilidade econômica, bem 

como o aumento da margem de lucro em negócios ambientalmente sustentáveis estão 
diretamente relacionados ao investimento no desenvolvimento de novos métodos e 
soluções que possam amplificar os benefícios da agricultura sustentável, tais como o 
uso de menor espaço para produção e sementes que exigem menos fertilização e uso 
de agroquímicos.

Revolução verde, biotecnologia e agricultura de precisão são grandes exemplos 
de ondas de inovação na agricultura mundial das últimas décadas, que impactaram 
diretamente o bem-estar social, aumentando a oferta de alimentos e evitando possíveis 
conflitos e disputas por sobrevivência, energia e alimentos. Etapas importantes foram 
vencidas, mas desafios enormes são novamente colocados à nossa frente. 

Esse é o momento de refletir: Como fica a interação com as populações não humanas, 
como fungos, bactérias, plantas e peixes presentes naquele ambiente anteriormente? 
Como aliar o direito humano à alimentação adequada com o direito de sobrevivência 
das outras espécies? Grande parte dessas respostas está na ciência.

Em parceria com o Instituto Biológico de São Paulo, a Fundepag apoiou a realização 
de mais de 750 análises de sanidade vegetal, somente nos laboratórios da sede do IB em São Paulo, e 
que vão desde a detecção e identificação de pragas e doenças, até testes de eficiência de biofungicidas 
para controle de doenças em campo. Além disso, em 2018, Instituto e Fundepag concluíram o projeto de 
monitoramento da sensibilidade a fungicidas da Phytophthora infestans, considerada uma das doenças 
mais destrutivas da cultura da batata. São pesquisas como essas o ponto de partida para o desenvolvi-
mento de tecnologias que contribuem para que alimentos saudáveis e de qualidade continuem chegando 
às mesas de milhões de consumidores.

O movimento Agtech está só começando. Termos como Big Data, Internet das Coisas, Agricultura 4.0 
estão cada vez mais comuns nos encontros e eventos do setor. A capacidade das ferramentas e tecnologias 
em ler e interpretar as inúmeras interações que ocorrem em uma propriedade agrícola e/ou em floresta, 
propiciará um enorme avanço de conhecimento. Em breve, o mapeamento genético da biodiversidade estará 
armazenado em ambientes em cloud (nuvem). Temos grandes desafios pela frente e plena confiança na 
capacidade da ciência em prover o avanço de que precisamos, a partir de projetos que unam agronegócio 
e meio ambiente. Impulsionados pela vocação em inovar, a Fundepag busca constantemente parceiros 
para essa jornada da tecnologia a serviço do bem-estar humano.

Átila Bankuti é Engenheiro Agrônomo pela Esalq/USP e Gerente de Negócios e Inovação da Fundepag, instituição que 
conecta pesquisadores, institutos de pesquisa, empresas e hubs de inovação
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LANCES E LEILÕES

Marcelo Azevedo
Jornalista da 

Embral Leilões

"Quero transmitir meu leilão" 
QUE OPÇÕES EU TENHO?

O tempo nessa era digital parece 
passar mais rápido do que em 

outras épocas. Nós, que temos um RG 
com menos dígitos, talvez soframos 

mais os impactos das novas tecnologias. Lembro-me, 
quando era criança, do técnico de televisão que costumava 
visitar nossas casas, com avental branco, maleta, pare-
cendo um daqueles médicos de família, cheia de válvulas 
e outros aparatos. 

Mexia naquele baú de madeira lustrada como um cirur-
gião opera um paciente. Eu e meus irmãos parecíamos os 
instrumentadores observando aquelas válvulas incandes-
centes e sempre prontos pra ajudar. – “Tá bom... Tá ruim! 
Tá chuviscando, tá com sombra, tem fantasma”. 

Alguns vizinhos apressadinhos, antes mesmo do 
lançamento da TV colorida que na época tinha o “status” 
de uma Ferrari na garagem, já esnobavam suas telas de 
acrílico colorido. Parecia um arco íris de três cores, e na 
época era o “must”. E convenhamos que até hoje é de 
desbancar qualquer pinguim de ornar geladeira. Tinham as 
Philips, as GEs, as Semps, mas o xodó das multidões eram 
as Telefunkens. Canais pra assistir: Tupi, Globo, Manchete, 
Cultura. Da Excelsior, não me lembro, juro.

Os anos 80 foram só evolução, deixando de lado os “Ata-
ris”; já na faculdade de jornalismo os professores falando 
de VHS, Beta-Max, Ulmatic. A Ferrari da vez era um tal de 
videocassete de quatro cabeças. Aquilo já estava ficando 
bem puxado de entender. Pra quem nunca foi ligado em 

botões, tinha medo até de ligar um tal de conversor U.H.F., 
quando passava férias no interior.

O tempo passou, o século mudou, e nem preciso dizer 
que a TV com a tal da Internet se transformou de vez. Aliás, 
o mundo. E não poderia ser diferente, o Leilão também 
mudou. Para ir direto ao ponto, como eu mesmo que uso 
as novas tecnologias não muito à vontade, creio não estar 
sozinho deste lado do muro.

Quando vamos "vender” o leilão a um produtor, logo 
falamos de algumas mudanças e de algumas dificuldades 
de se fazer um leilão presencial hoje em dia, como fazí-
amos antigamente nas fazendas. Custos de montagens, 
deslocamento das equipes, estresse dos animais, tudo 
é ponderado. E falamos também de algumas vantagens 
de se fazer o leilão transmitido por algum canal de TV ou 
via Internet.

É justamente aí que o calo aperta. O número de opções, 
formatos de transmissão, custos, abrangência é muito 
grande. Imaginem o produtor perguntando: “Quero trans-
mitir meu leilão. Quais opções eu tenho?” O Senhor pode 
transmitir por: TV analógica, pela TV digital via satélite, 
pela TV a cabo no sistema analógico ou no digital. Ou ainda 
podemos usar novas tecnologias como: televisão digital 
terrestre (TDT), ou Televisão de alta definição (HDTV), 
ou Pay-per-view, ou Programação interativa (vídeo-on-
-demand), ou se preferir por Web TV ou IPTV. O Senhor 
é quem escolhe. Qual prefere? Certamente eu perderia o 
leilão, o cliente e o amigo.
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Calma, como eu disse; desisti de entender esse monte de 
sistemas e nomes diferentes já na época da faculdade. O 

ponto principal para o produtor não é como ou por onde o seu 
leilão será transmitido. Muito mais importante que isso é qual 
empresa leiloeira estará realizando o seu leilão. Os canais de TV 
especializados no setor do agronegócio são Agro Canal (SBA), 
Terra Viva. Além dos canais de internet das leiloeiras, exemplo 
Embral TV, canal criado para atender ao produtor. Tudo que 
oferecerem a mais é bobagem.

Contratando a empresa leiloeira certa para o seu leilão, 
especializada no seu ramo de atividade, esta lhe dará o suporte 
necessário a suas necessidades. Cada leilão é um leilão. Quando 
a Embral faz seu primeiro contato com o cliente, faz um “briefing” 
de seus objetivos e necessidades. 

Seja no leilão anual, de produção ou numa liquidação, é feita 
uma análise dos animais que serão vendidos, do volume financei-
ro a ser gerado, a quem interessa esses animais, e como esses 
animais chegaram ao seu destino final, o comprador.

Partindo disso, qual canal oferece mais vantagens. A forma 
como a transmissão será feita, qual melhor custo/benefício 
para o seu leilão, tudo isso ficará a cargo da equipe técnica e 
especializada no assunto. A forma de se fazer leilão mudou 
muito, mas o papel da leiloeira não; que é aproximar o cliente 
vendedor da ponta compradora. Cabe a ela então avaliar qual 
melhor caminho seguir para efetivar as vendas no melhor custo 
ao produtor. Cabe à leiloeira usar sua expertise, seus anos de 

A FORMA DE FAZER LEILÃO MUDOU
estrada e sua gama de contatos a favor 
do produtor. Para finalizar, um exemplo 
de como usar a televisão a seu favor na 
dose e no preço certo. 

Ainda nos anos 90, quando coordenava um projeto de fomento 
e divulgação de uma raça de cavalos para uma associação de 
criadores, visitei e contratei os serviços de muitas emissoras pelo 
Brasil afora, lembrando que os leilões eram presenciais e a mídia 
era institucional. O intuito principal do projeto era levar o cavalo 
Mangalarga para o Brasil através de leilões itinerantes. 

No início, contratávamos o sinal de transmissão para um raio 
de 500 km aproximados de abrangência. Fomos baixando pra 
400, 300, 200 até o menor patamar. A prática e os números nos 
mostraram que nossos compradores para aquela mercadoria não 
se deslocavam mais de 50 km para o leilão.

Notados os resultados, readequamos as estratégias, direcio-
namos mídias de outdoors, rádios, carros de som e TVs. Aumen-
tamos o número de leilões realizados por estados, assim como de 
faturamento e de vendas também. Consequentemente diminuímos 
custos e trabalho com logística e tempo. Claro que isso é só um 
exemplo de tempos passados.

Hoje, a Embral com seus 40 anos de experiencia no mercado é 
a empresa mais especializada no setor leiteiro. Conta com equipe 
técnica de renome, faz leilões de norte a sul do Brasil e, principal-
mente, busca soluções para atender ao produtor.
“Vivemos do leite, com o leite e para o leite” – Sebastião Beraldo
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Vitrine

NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO 
DAS VACAS, DOENÇAS PODEM 
AFETAR ATÉ 60% DO REBANHO

Este é um alerta da Auster Nutrição Animal, empresa brasileira 
especializada em produtos para nutrição animal, sobre a 

importância dos cuidados durante o período de transição das 
vacas leiteiras. “Sem o cuidado necessário, o animal no período de 
transição pode sofrer com hipocalcemia, por exemplo, o que pode 
acarretar outras doenças, como retenção de placenta, mastite ou 
mesmo uma cetose. Tudo isso tem impacto negativo na receita do 

produtor”, observa Mário Viderman, 
gerente de bovinos da Auster.

A empresa, para garantir a saúde 
das vacas nesse período, oferece 
uma linha de soluções em nutrição 
que auxiliam o manejo durante o 
período de transição das vacas, 
como Prius Nat Dry, suplemento 
de origem vegetal, que atua como 
melhorador de consumo e aporte 
energético das dietas, bem como os 
núcleos minerais vitamínicos pré e 
pós-parto, da linha Númia.

VACCINAR CRIA NOVA 
GERÊNCIA COMERCIAL PARA 
A LINHA DE ADITIVOS

Com o objetivo de atender ao segmento de nu-
trição animal que está em franca expansão, 

a Vaccinar acaba de criar uma nova gerência 
comercial, a Gerência Nacional de Aditivos, e 
Antônio Costa Guerreiro Neto assume a área. 

A empresa, para garantir a saúde das vacas 
nesse período, oferece uma linha de soluções 
em nutrição que auxiliam o manejo durante o 
período de transição das vacas, como Prius Nat Dry, suplemento de 
origem vegetal, que atua como melhorador de consumo e aporte 
energético das dietas, bem como os núcleos minerais vitamínicos pré 
e pós-parto, da linha Númia.

Premiação 
confirma, mais 
uma vez, a 
estabilidade e 
produtividade 
dos híbridos

KWS ENTRE OS TOP 10 DE 
SILAGEM DA FUNDAÇÃO ABC 

A multinacional alemã KWS Sementes, pelo terceiro ano 
consecutivo, comemora a sua colocação entre os Top 10 

de Silagem do Concurso de Silagem de Milho da Fundação 
ABC. O híbrido RB9110 PRO, do produtor Ricardo Tasior, 
da Cooperativa Frísia, em área localizada no município de 
Teixeira Soares-PR, alcançou a 5ª colocação entre os 10 
melhores híbridos avaliados na competição, apresentando 
uma produção total de 1.645 kg de leite por tonelada de 
matéria seca na safra 2018/19.

“Estar entre os melhores do Top 10 de Silagem pelo 
terceiro ano consecutivo só mostra a estabilidade e 
excelente produtividade do RB9110 PRO e dos demais 
híbridos que compõem o nosso portfólio para silagem”, 
avalia Dimas Cardoso, Gerente de Silagem - América do 
Sul Riber KWS Sementes.

CORTEVA AGRISCIENCE: 
inscrições para estágio de 2020

A Corteva Agriscience está com inscrições abertas 
para seu Programa de Estágio até 19 de outubro. As 

vagas são para diversas áreas da empresa, em diferentes 
localidades do Brasil. O programa terá início em fevereiro, 
o processo seletivo tem uma etapa preliminar de entre-
vistas com a Companhia de Estágios e uma etapa final 
na Corteva, com painéis interativos e entrevistas com os 
gestores. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.
ciadeestagios.com/corteva.

O Programa de Estágio da Corteva no Agro é voltado 
a estudantes de agronomia e áreas afins. Os estagiários 
poderão atuar em diferentes áreas, como: Pesquisa & 
Desenvolvimento de Proteção de Cultivos, Produção de 
Sementes: campo, unidade de beneficiamento, pesquisa, 
laboratório, entre outras.

É preciso 
todo o 

cuidado com 
as vacas no 
período de 

transição

CERCAMENTO ELÉTRICO PRESERVA A ONÇA-PINTADA 
E EVITA ATAQUE A BOVINOS NO PANTANAL  

A Belgo Bekaert Arames tornou-se parceira da ONG Panthera, instituição que trabalha na 
preservação de mais de 40 espécies de felinos no mundo, incluindo a onça-pintada no 

Pantanal. O projeto envolve a avaliação da eficácia do cercamento elétrico de uma propriedade 
da ONG (Fazenda Jofre Velho, Pantanal Norte; Poconé-MT) contra o ataque a bovinos pelas 
onças-pintadas no Pantanal e também em propriedades pecuárias de outras regiões do País.

Para este projeto, foram eletrificados três piquetes nas proximidades da sede da fazenda, 
em área de 20 hectares. Nesses piquetes são mantidos grupos de animais mais vulneráveis, 
como bezerros recém-desmamados. “As cercas elétricas representam um eficaz meio não letal 
para evitar o confronto entre os produtores rurais e as onças-pintadas”, observa Guilherme Vianna, gerente de negócios da 
Belgo Bekaert Arames, e Elias Pelachim, responsável técnico da Speed Right Cercas Elétricas, também parceira do projeto. 
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CONCEPT PLUS NA PRODUÇÃO 
DA VACA DE 4 EVENTOS 
Você se lembra da vaca 5677? Na Alta Genetics, ela é a Vaca 

de 4 Eventos. Isso significa que os registros de manejo em 
seu banco de dados individuais nos dizem que ela só passou 
por quatro eventos em sua lactação mais recente: Parto - com 
uma bezerra saudável e que não apresentou problemas me-
tabólicos; Inseminação - inseminada apenas uma vez, o que 
significa que ela permaneceu saudável no pós-parto; Prenhez 
- prenhez confirmada de uma única inseminação, sem abortos 
subsequentes; Seca - secou saudável e sem outros problemas 
de saúde ao longo de sua lactação. Como o programa Concept 
Plus ajuda a produzir mais Vacas de 4 Eventos? Uma forma 
segura de criar mais vacas que terão a prenhez confirmada 
com apenas uma inseminação é usar touros do programa, 
pela alta taxa de fertilidade. Isso significa que esta é a maneira 
mais confiável de o produtor conhecer a fertilidade individual 
de cada touro da Alta.

Vacina contra febre aftosa bivalente, de 2 ml

A vacina contra febre aftosa na dose de 2 ml teve excelente aceitação pelos pecuaristas 
na campanha oficial de vacinação de maio de 2019, com destaque à qualidade de 

aplicação e menos reações nos bovinos. Os resultados foram coletados a campo pela CAS 
(Comissão de Aftosa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal).

“A vacina de 2 ml foi desenvolvida pela indústria veterinária em tempo recorde, obje-
tivando atender à solicitação do Mapa e não ser um obstáculo ao cronograma do Plano 
Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA)”, diz Elcio Inhe, presidente do Sindan.

Emílio Salani, vice-presidente da entidade, ressalta que a vacina foi desenvolvida em 
apenas dois anos, tendo exigido pesados investimentos e comprometimento da indústria 
veterinária. “Foram 85 milhões de doses somente em testes em partidas-piloto. Mais de 
1.200 bovinos sensíveis foram utilizados na fazenda de Sarandi-RS, utilizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agrope-
cuária, no Rio Grande do Sul. As indústrias fabricantes investiram US$ 15 milhões para ter a nova vacina”, destaca Salani.

“O resultado final é uma vacina excelente, que renova, mais uma vez, o compromisso da indústria veterinária com 
o sucesso do PNEFA. Mais de 210 milhões de doses da vacina de 2 ml foram utilizadas com êxito na campanha oficial 
de imunização de maio, e outros 110 milhões de doses serão utilizadas em novembro”, informa Fabrício Bortolanza, 
coordenador da Comissão de Aftosa/CAS, do Sindan.

OUROFINO: NOVA VERSÃO 
DO ANTIMASTÍTICO MASTIFIN

Em vigor desde maio deste ano, a IN 77, do 
Mapa, exige dos produtores de leite o controle 

sistemático da mastite, doença que aparece na 
forma subclínica e clínica. Para barrar o avanço da doença na fase 
de lactação, a Ourofino Saúde Animal traz a nova versão do Mastifin, 
que está ainda mais seguro com algumas mudanças.

A formulação está com a principal molécula presente no 
produto atualizada. À base de Gentamicina, o Mastifin é um 
antimicrobiano eficaz contra micro-organismos, como Cory-
nebacterium bovis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, 
entre outros. 

“Com relação à carência, agora o período passou para 7,5 dias 
para a coleta do leite produzido pelo animal medicado. É impor-
tante o produtor atentar aos prazos indicados na bula e utilizar 
corretamente a dose recomendada”, salienta Gustavo Paranhos, 
gerente de produto da Ourofino.

Emílio 
Salani, 
Elcio Inhe 
e Fabricio 
Bortolanza
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EMBRAPA RECEBE PRÊMIO 
POR IDEAS FOR MILK

A Embrapa recebeu, no dia 19 de 
agosto,  o  prêmio  Learning  & 

Performance Brasil 2019/2020. A 
premiação busca promover o com-
partilhamento das melhores práticas 
em desenvolvimento de talentos e 
gestão de performance, selecionando 
projetos de transformação digital de 
negócios. O projeto que motivou o 
prêmio foi o Ideas for Milk, criado há 
três anos pela Embrapa Gado de Leite. 

A solenidade de Premiação ocor-
reu no Renaissance São Paulo Hotel, 
em São Paulo-SP e foi presidida por 
Vicente Falconi, da Falconi – Consul-

tores de Resultado. Pela Embrapa, estiveram presentes à solenidade o 
presidente da instituição, Celso Moretti, e o chefe-geral da Embrapa Gado 
de Leite, Paulo Martins. Segundo Falconi, o Learning & Performance se 
propõe a “reconhecer feitos de organizações que não se contentam em 
fazer o mesmo, que aceitaram correr o risco de inovar e fazer diferente 
para gerar valor para a própria organização e para a sociedade”.

Para Martins, o objetivo inicial do Ideas for Milk era levar a Embrapa 
Gado de Leite para o mundo da transformação digital. “Mas, após três 
anos, percebemos que fomos muito além. Trouxemos toda uma cadeia 
produtiva para a transformação digital e criamos, em rede, o primeiro 
ecossistema de inovação do agronegócio brasileiro”, destaca.

AGROBOA: SEIS VACAS 
PRODUZEM MAIS DE
100 KG DE LEITE 

Numa organização do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Boa Esperança-Sindiboa, foi realizado o 

9º Torneio Leiteiro de Boa Esperança, que aconteceu 
de 11 a 14 de setembro, durante a exposição Agroboa

Essa edição fechou com o recorde: a vaca da 
raça Holandesa Lagoa, de propriedade da Agrope-
cuária Rex, produziu 97,7 kg na média de 3 dias; a 
novilha grande campeã atingiu a marca de 84,96 
kg/dia; a Grande Campeã Novilha, animal ‘Princesa 
da Fazenda Boa Vista’, da produtora Sônia Vilela e 
filhos. A vaca cruzada fechou com  96,7 kg, apenas 
1 kg de leite a menos que a grande campeã. Também 
fizeram campeões nas suas categorias 1ª e 2ª colo-
cadas a Fazenda Barreiro, Fazenda Catete, ambas, 
do município de Ilicinea, a Chácara Bela Vista, de 
Carmo do Rio Claro, e a Fazenda Santa Terezinha, 
de Campo do Meio. 

O torneio deste ano, com 29 animais participan-
tes, atingiu números expressivos: no último dia,  seis 
vacas produziram acima de 100 litros. A novilha de 
primeira cria foi a grande campeã novilha e atingiu a 
marca de 84,96 kg/dia, sendo que a média foi de 78,5 
nos três dias, um número recorde. Até então a maior 
produção de novilha foi de 70 kg/dia no ano passado.

REBANHO LEITEIRO DIMINUI, MAS PRODUTIVIDADE AUMENTA
A Agência de Notícias do IBGE divulgou no dia 20 de setembro dados do rebanho bovino nacional, em 2018, que apontam a segunda 

queda consecutiva, -0,7%, totalizando 213,5 milhões de animais. A produção brasileira de leite voltou a crescer em 2018, 1,6%, somando 
33,8 bilhões de litros. O ranking dos três municípios com maior produção foram Castro (PR), Patos de Minas (MG) e Carambeí (PR). Pela 
primeira vez, a produtividade nacional de leite ultrapassou os 2 mil litros por vaca ao ano, crescimento de 4,7% frente a 2017. O preço 
médio foi de R$ 1,16 por litro de leite, aumento de 4,7%, resultando em um valor de produção de R$ 39,3 bilhões.

As regiões Sul (34,2%) e Sudeste (33,9%) seguem na liderança da produção nacional. No entanto, o aumento no ano ocorreu principalmente em 
função do crescimento de 10,1% da produção no Nordeste. A região Sul foi a única a apresentar queda em relação a 2017 (1,6%). Castro (PR) segue líder 
no ranking municipal, responsável por 0,9% de toda a produção nacional e 6,7% da produção do Estado.

Com crescimento de 4,7% frente a 2017, a produtividade nacional de leite ultrapassou pela primeira vez os 2 mil litros, atingindo 2.069 litros por vaca 
ao ano. A região Sul, que apresenta rendimento mais alto e criações de maior eficiência produtiva, seguiu na liderança da produtividade nacional entre 
as regiões, com 3.437 litros por vaca ao ano.  (Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 2018.)

Paulo do 
Carmo Martins, 
Vicente Falconi 
e Celso Moretti

Bem-estar animal impacta na produtividade 
Situações de estresse para o animal de produção impactam diretamente no bem-estar e na pro-

dutividade, com redução na produção de carne e leite. Avaliar as práticas de manejo em uma 
fazenda é uma atitude importante para garantir qualidade de vida ao animal e ainda evitar prejuízos.

Segundo o pesquisador Alexandre Rossetto Garcia, da Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos 
(SP), o bem-estar é um conceito amplo e depende principalmente do entendimento de estresse. Ele 
explica que o estresse é uma condição em que o animal manifesta alterações biológicas ou compor-
tamentais em função de um estímulo negativo recebido. 

Práticas mais racionais na rotina, além de reduzirem o estresse, melhoram a produtividade. Por 
outro lado, quando o animal passa por adversidades, ocorre diminuição da produção de leite ou do 
ganho de peso. “Quanto mais amigável for a relação entre o ser humano e o animal, melhor para os 
dois”, assinala o pesquisador.
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CONTROLE BIOLÓGICO AVANÇA 
NA AGRICULTURA BRASILEIRA
O especialista em controle biológico, José Roberto Postali Parra, professor 

titular do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq/USP, é um dos 
precursores do manejo integrado de pragas no Brasil. Há mais de quatro décadas 
de dedicação ao controle biológico, ele dá um panorama de como está a prática 
hoje no Brasil e no mundo e quais as expectativas para os próximos anos.

Segundo Parra, existe uma euforia mundial em torno da agricultura sus-
tentável. O controle biológico como componente deste sistema que está sendo 
buscado, vem aumentando no mundo na ordem de 10 a 15% ao ano. No Brasil, 
especialmente para micro-organismos (fungos, vírus, bactérias etc.) este número está até maior do que o resto do mundo. 

Entretanto, existem muitos desafios a serem transpostos para nossa agricultura, baseada em sistemas de produção 
com grandes áreas voltadas para agroquímicos, diz ele. Especialmente para macro-organismos a disponibilidade de insu-
mos biológicos é ainda um grande problema, ao lado da transferência de tecnologia para um agricultor não acostumado 
a trabalhar com biológicos. Apesar disso, o prof. Parra vê um futuro promissor para o controle biológico, desde que esses 
obstáculos sejam transpostos. (Fonte: Assessoria de Comunicação Esalq/USP)

SRB PEDE RETIRADA DO AGRONEGÓCIO DA PEC DO FIM DA LEI KANDIR

Entidade reforçará articulações no Congresso para que senadores não sacrifiquem o setor para salvar a conta dos estados. O setor 
agropecuário deve ser retirado da PEC 42, que propõe o fim da Lei Kandir, sob pena de enorme retrocesso econômico para o País. 

Essa é a avaliação da Sociedade Rural Brasileira (SRB), em resposta à determinação do Ministro da Economia, Paulo Guedes, e de 
alguns senadores de acabar com a medida através da Proposta de Emenda à Constituição. 

Para a SRB, os problemas financeiros dos estados só serão agravados caso os senadores decidam pelo fim da Lei Kandir: "Os 
produtores rurais serão penalizados pela ineficiência administrativa de alguns entes federados. A sobretaxação afetará todas as ca-
deias, incluindo empresas compradoras, agroindústrias, exportadores e a população que consome estes produtos”, alerta o presidente 
da entidade, Marcelo Vieira.

JERSEY: PAGAMENTO POR SÓLIDOS 
AJUDA O PEQUENO PRODUTOR DE LEITE

Todos os anos, centenas de famílias abandonam a atividade leiteira 
no Rio Grande do Sul. Entre um dos principais motivos, está a 

baixa rentabilidade para quem exerce a atividade, especialmente, 
para os pequenos produtores. Diante desse cenário, o pagamento 
por sólidos totais surge como uma alternativa para que produtores 
recebam melhores preços, como destaca o presidente da Associação 
de Criadores de Gado Jersey do RS, Darcy Bitencourt.

Os derivados finais lácteos, com exceção do leite fluído e do 
leite de longa vida, precisam muito dos sólidos totais, para renderem 
maiores quantidades de produtos acabados. Por isso, de acordo com 
a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Maira Zanela, “quanto 
mais sólidos no leite, maior o rendimento para a indústria e, também, 
mais produtos na mesa do consumidor”.

De acordo com os técnicos da Embrapa, os produtores precisam 
tomar algumas medidas em três áreas: genética, alimentação e 
manejo. Na genética, usar raça de animais direcionados para a pro-
dução de sólidos totais e não mais para produção de maior volume 
de leite, como tem sido a regra. Nesse quesito, a raça Jersey possui 
vantagens, pois produz o leite com maior quantidade de sólidos como 
proteína, vitaminas, minerais e gordura. (Fonte: www.jerseyrs.com.br /
AgroUrbano Comunicação)

ALIANÇA LÁCTEA 
IRÁ ENCAMINHAR 

PARECER SOBRE AS 
INS 76 E 77 AO MAPA

A reunião da Aliança Láctea Sul Brasileira (ALSB), realizada 
em 19/9, em Florianópolis-SC, debateu sobre os resultados 

positivos e as principais dificuldades do setor leiteiro 
depois da implementação das INs 76 e 77, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que 

desde 30 de maio, alteram a forma de produção, coleta e 
armazenagem do leite cru em todo o território nacional. 

Na oportunidade, o coordenador geral da ALSB, 
Airton Spies, salientou que será encaminhado um documento 
ao Mapa com o relato dos esforços que a cadeia produtiva do 

leite tem feito. "É importante que eles saibam que, 
apesar das mudanças realizadas no campo e na indústria, o 

setor ainda encontra dificuldades para 
atender às normativas", afirmou.

O encontro também discutiu sobre a abertura de novos 
mercados para a exportação de lácteos e a urgência de 

realizar algumas ações para que os três Estados possam ter 
condições de exportar e escoar o excesso de produção. 
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Paulo do Carmo Martins 
Chefe geral da 

Embrapa Gado de Leite

A ministra e o leite

A ministra 
deseja 

colocar 
no Plano 
Plurianual 
ações que se 
configurem 
em políticas 
focadas no 
setor lácteo” 

Como pesquisador em economia, atuo em políticas públicas do setor lácteo desde 1983 
e já vivenciei posições muito interessantes relacionando ministros do Mapa e o leite. 
Nestes 36 anos, 30 personalidades ocuparam aquele importante cargo. Com alguns, tive 
oportunidade de interagir, como Iris Rezende. Nos anos oitenta, construímos o que ficou 

conhecida como a Planilha de Custos de Produção da Embrapa, um estudo que visava estabelecer 
critérios para reajuste de preço pago ao produtor, que era tabelado. O ministro Iris transformou 

o estudo em lei, em 1987, e estancou a sangria que matava o setor, num período em que o Ministério da Economia 
usava o tabelamento para segurar a inflação, reajustando preços do leite ao produtor abaixo da inflação e transferindo 
renda do produtor para o consumidor, via preço.   

No início dos anos noventa vi Antônio Cabrera criar um programa de estímulo à melhoria da produtividade 
leiteira, com base em tecnologia, ao mesmo tempo em que acabava com o tabelamento de preços e facilitava 
a importação de leite. Em tempos de câmbio valorizado e importação livre, o ministro Arlindo Porto percebeu 
que os preços de leite praticados no mercado internacional eram artificiais e acolheu a reivindicação dos 
produtores, criando salvaguardas à concorrência desleal com produtos vindos do Mercosul, Europa e Oceania. 
Essas medidas foram fundamentais para que a produção crescesse nos anos subsequentes e que o Brasil se 
tornasse exportador durante toda a gestão de Roberto Rodrigues, que prestigiou o setor e até nos congressos 
anuais da Embrapa Gado de Leite fazia questão de estar presente. Foi em sua gestão que surgiu a Instrução 
Normativa 51, um decisivo marco regulatório para a qualidade do leite. Também em seu período foi deflagrada 
a grande operação contra fraudadores do produto.  

Já Reinhold Stephanes fez diferença, ao viabilizar recursos para que a Embrapa gerisse a aquisição de 
equipamentos para os dez laboratórios de qualidade de leite credenciados junto ao Mapa. E com Kátia Abreu 
fizemos o Sistema de Monitoramento da Qualidade do Leite – SimQL, sobre amostras de leite enviadas pelos 

produtores e que reúne resultados de todas as análises feitas nos laboratórios de qualidade do 
leite do Brasil nos últimos anos. Portanto, um instrumento importante para se fazer gestão da 
qualidade do leite. 

Governo novo, no dia 17 de janeiro do mês passado, a nova ministra do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, convidou, para uma 
reunião de trabalho, a Abraleite, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, a 
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, a Associação G100, a Associação Viva Lácteos, 
o Sindilat-RS e nós, da Embrapa Gado de Leite. O assunto não podia ser outro, ou seja, políticas 
para o setor lácteo. Este ato da ministra Tereza Cristina é inusitado. Ainda nos primeiros dias 
de Governo, com a casa sendo arrumada ao seu estilo, convidou entidades para discutir o setor 
lácteo! Em 36 anos já vi e participei de reuniões com ministros para discutir o setor. Mas, nos 
poucos casos em que isso ocorreu, foi por demanda do setor. Pois, a ministra foi quem tomou a 
iniciativa e o leite teve o privilégio de ser o primeiro setor a se reunir com ela.  

Outro fato inusitado foi que a ministra trouxe para a reunião todo o seu staff. Lá esteve o 
secretário executivo Marcos Montes, o secretário de política agrícola Eduardo Sampaio, o se-
cretário de agricultura familiar e cooperativismo Fernando Schwanke, o secretário de comércio 

e relações internacionais Orlando Leite e o secretário de inovação Fernando Camargo, além de Luís Rangel, 
que está responsável por coordenar a realização de estudos e prospecção. Ao levar todo o seu time, a ministra 
demonstrou que está levando a sério o nosso setor. Um terceiro fato inusitado diz respeito à composição da 
equipe de trabalho da ministra e que merece ser destacado. Ao vê-los reunidos ali, me dei conta de que o time 
da ministra é eminentemente técnico e com experiência em gestão pública, um binômio necessário para que 
seja possível transformar demandas do setor em políticas públicas consequentes.   

Por outro lado, as entidades presentes também tiveram um comportamento inusitado, pois não promoveram 
um desfile de reclamações. Ao contrário, houve unânime manifestação de confiança na ministra e foi entregue 
um documento de uma página, em que pilares para a construção de uma agenda positiva foram apresentados. A 
atitude da ministra foi imediata. Solicitou que o setor organizasse um conjunto de propostas mais detalhadas e 
o encaminhasse, pois deseja colocar no Plano Plurianual ações que se configurem em políticas focadas no setor.  

Lembram-se das fotos, da campanha Got Milk, em que astros usam um bigode de leite, defendendo o produto 
nos EUA. Pois, dado o comprometimento que mostrou com o setor já nos primeiros dias de Governo, sem dúvida 
a ministra é a nova integrante do time que, como nós, usa o bigode do leite. 

CrôniCA

74            BALDE BRANCO • FEVEREIRO 2019

68a76.indd   74 01/02/2019   10:49:16

TSUNAMI À VISTA!
Muitos dos que vão fazer turismo em Recife, Pernambuco, desconhecem que ali está 

disponível para visitação a sinagoga mais antiga das Américas. Localizada no centro 
antigo da cidade, ela foi fundada na primeira metade do século XVII. Portanto, há 

quase quatro séculos. Dali, saíram os judeus que decidiram ir para os Estados Unidos, mais 
especificamente para fazer uma cidade que um dia seria chamada de Nova York. Não deve 
ter sido tarefa fácil, pelo que é descrito no excelente filme Gangs de Nova York, dirigido por 
Martin Scorcese, ganhador do Oscar de melhor filme e que teve Leonardo de Caprio e Cameron 
Diaz como atores protagonistas. O filme retrata a disputa entre grupos naquilo que era uma 
sociedade em organização, dominada pelos grotescos irlandeses. 

Eu me lembrei deste filme quando passei próximo da Sinagoga em Recife, mês passado. Eu estava a caminho 
do Centro de Convenções em Recife, para falar sobre os desafios da Qualidade do Leite no Brasil. O motivo da 
lembrança é que o filme mostra, durante todo o tempo, os conflitos de posições de grupos. Mas as últimas cenas 
retratam as tropas oficiais americanas chegando para implantar uma nova ordem. E aquele ambiente em perma-
nente conflito de grupos é engolido pelo tsunami militar. Quem não se submeteu aos novos tempos desapareceu.

Pois é este o cenário que vejo para a questão da qualidade do leite no Brasil. Este debate a respeito do que é 
factível em relação ao que prescrevem as INs 76 e 77, ou se é justo socialmente fazer exigências para produtores 
e laticinistas pequenos, tudo isso está superado. Há um tsunami chegando, muito maior que os conflitos que 
hoje tomam o tempo de boa parte de membros desta cadeia produtiva sobre o assunto qualidade. Vai engolir 
quem não se preparar. A sirene já tocou. Alerta vermelho! Não há tempo a perder.

Todos se assustaram quando a Ambev entrou no mercado de leites vegetais e investiu naquela propaganda 
que dizia “dê férias para as vacas”. Parecia uma agressão isolada. Mas logo depois marcas menores começaram a 
tomar espaço, com iogurte vegano, queijo vegano que rala e derrete, bebida láctea vegana. Vale a pena conhecer 
a marca Vida Veg, uma das que o consumidor dispõe no mercado. O equivalente a um litro de iogurte vegano é 

vendido no varejo a R$ 20,00. E esse mercado não para de crescer. Cabem 
mais empresas, e as que existem podem aumentar a produção, sem que 
o preço final caia. É que existe um novo consumidor com perfil não tão 
radical. Ele é o chamado flexitariano, ou seja, ele aceita consumir proteína 
animal, mas cada vez mais incorpora na sua dieta produtos vegetais com 
sabor de produtos de origem animal. 

Ameaças maiores estão por vir. É chamada de Unicórnio a startup cujo 
valor de mercado rompe a barreira de U$1 bilhão. A startup chilena Not Co. 
tem tudo para ser a primeira a se tornar Unicórnio no setor de produção 
alimentos na América Latina. Ela ficou famosa por ter lançado uma maionese 
sem ovo. E recebeu um aporte US$ 30 milhões de Jeff Bezos, o homem mais 
rico do mundo, dono da Amazon e também da Whole Foods, uma rede de 
supermercados americana, que vai distribuir os novos produtos da startup, 
ou seja, o NotMilk (não leite), NotCheese (Não queijo) e o NotYogurt (Não 
iogurte). Por trás de tudo isso está o Guiseppe, o nome que deram ao sof-
tware que usa inteligência artificial para encontrar, em uma base de dados 
moleculares de mais de sete mil plantas, a fórmula ideal para se produzir 

comida a partir delas. A Not Co. estará no mercado americano e brasileiro até meados do ano que vem. 
Existe outra startup que merece também muita atenção. Perfect Day é a americana que lançou o leite sinté-

tico. Portanto, nada de vaca nem plantas. Enquanto a Not Co. usa inteligência artificial para encontrar a exata 
combinação de vegetais que seja idêntica ao leite, a Perfect Day aplica um processo que não é à base de arroz, 
amêndoas, coco ou avelãs. A empresa afirma que a água é 98% da sua composição. O resto é um cruzamento 
entre bioengenheria genética e técnicas de fermentação tradicionais, como fazer cerveja artesanal, por exemplo. 
Em julho agora, a empresa lançou o primeiro sorvete sintético do mundo, que se une a outros dois produtos da 
empresa, ou seja, o leite com 2% de gordura e o queijo brie. 

O que move todas estas novidades é o novo consumidor, que está muito mais exigente. Ele está interessado 
em conhecer a pegada de carbono de cada produto, experimentar proteínas alternativas, quer saber como as 
empresas cuidam do resíduo e se fazem reciclagem, exige rastreabilidade plena, valoriza cadeias curtas e não 
aceita mais processos que não priorizem o bem-estar animal. Este consumidor cria, então, a demanda por um 
novo produto, feito por novos processos. Por outro lado, a nova realidade tecnológica permite criar novos produ-
tos tecnológicos por meio de inteligência artificial. E isso vai impactar o nosso setor, colocando-o em risco. Que 
alternativas temos? Aguarde um pouco e direi. Volto aqui no próximo mês.

O novo consumidor está 
interessado em experimentar 
proteínas alternativas, quer 
saber como as empresas 
cuidam do resíduo e se 
fazem reciclagem, exige 
rastreabilidade plena, valoriza 
cadeias curtas e não aceita 
mais processos que não 
priorizem o bem-estar animal"

90            BALDE BRANCO • OUTUBRO 2019



BALDE BRANCO • OUTUBRO 2019            91



92            BALDE BRANCO • OUTUBRO 2019


