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O INCENTIVO DOS PROGRAMAS DE PAGAMENTO BASEADO NA QUALIDADE
DO LEITE À ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS NAS
PROPRIEDADES LEITEIRAS: UM ESTUDO MULTICASOS NA REGIÃO DO
MÉDIO PARAÍBA FLUMINENSE/RJ
RESUMO

Objetivo do trabalho:
Para uma produção leiteira mais competitiva é necessário melhorar a gestão da
qualidade tanto durante a produção na propriedade como na indústria. O Programa
de Pagamento Baseado na Qualidade do Leite (PPBQL) tem objetivo de melhorar a
qualidade do leite através de uma remuneração diferenciada pago ao produtor. Esse
trabalho visa investigar se os PPBQLs adotados por uma cooperativa processadora
de leite e laticínios concorrentes, ambos da Região do Médio Paraíba Fluminense
(RMPF), incentivam o atendimento de critérios de qualidade de leite e uso de boas
práticas agropecuárias pelos produtores rurais. Especificamente, pretende-se: (1)
entender os critérios de qualidade de leite definidos pelos laticínios analisados; (2)
verificar as boas práticas agropecuárias adotadas pelos produtores rurais, sejam
eles associados da cooperativa, ou ex-associados, mas que participam de PPBQLs
de outros laticínios concorrentes; e a qualidade de leite obtida; (3) comparar os
PPBQLs da cooperativa e dos laticínios concorrentes em termos de critérios de
qualidade exigidos, incentivos financeiros e serviços oferecidos aos produtores
rurais.
Procedimentos/Método para a solução do problema:
Após a revisão de literatura, realizou-se um estudo multicasos para captar
informações sobre os PPBQLs de uma cooperativa e um laticínio concorrente,
ambos localizados na RMPF, por meio de entrevistas semiestruturadas com os
gestores e visitas técnicas às operações das organizações. No decorrer da
pesquisa, foi possível realizar as entrevistas com dois laticínios concorrentes, o que
reforçou o comparativo com a cooperativa analisada. Também foram realizadas
entrevistas com os produtores rurais e às suas propriedades para compreensão das
boas práticas agropecuárias utilizadas para garantir a entrega de um leite de
qualidade, diferenciando os cooperados dos ex-cooperados e atuais fornecedores
do concorrente. Informações complementares foram coletadas através do e-mail e
via telefone. Nesse sentido, a pesquisa visa responder o seguinte questionamento:
Como os PPBQLs da RMPF incentivam o atendimento de critérios de qualidade de
leite e uso de boas práticas de gestão nas propriedades rurais?. Para tanto,
considerou-se como unidade de análise o PPBQL de cada organização, e como
subunidades: (1) critérios de qualidade do leite; e (2) boas práticas agropecuárias
adotadas nas propriedades rurais. E as proposições teóricas a serem analisadas
foram definidas como: (1) o PPBQL da cooperativa incentiva a adoção de boas
práticas de gestão que garantem o atendimento de critérios de qualidade de leite
exigidos pela legislação nacional; e (2) o PPBQL dos concorrentes incentiva a
adoção de boas práticas de gestão que garantem a entrega de um leite de qualidade
superior.

Resultados:
Investigando se os PPBQLs da cooperativa analisada e dos laticínios concorrentes
incentivam o atendimento de critérios de qualidade de leite e uso de boas práticas
de gestão agropecuárias pelos produtores rurais, constatou-se que: (1) nem todos
os produtores assimilaram bem os parâmetros de qualidade do leite da IN 31/2018;
(2) a participação dos produtores nos PPBQLs foi capaz de estimular a inclusão das
boas práticas agropecuárias na rotina das propriedades rurais, sejam eles
cooperados ou ex-cooperados; e (3) os produtores tem consciência do que fazer
para fornecer um leite de boa qualidade, mas consideram insatisfatórias as
bonificações de preço pago pelo leite de qualidade. Por outro lado, no comparativo
da cooperativa com outros laticínios concorrentes, pode-se constatar que o PPBQL
da cooperativa, e as bonificações de preço pago, basicamente visam o cumprimento
dos critérios da IN 31/2018, enquanto o dos concorrentes, tenta obter critérios
superiores de qualidade. Da mesma forma, apesar da importância social da
cooperativa, por garantir a permanência do pequeno produtor no campo, sendo um
canal de acesso a mercado para ele, o desafio da mesma é grande no sentido desse
produtor conseguir atender a IN 31/2018.
Implicações práticas:
A pesquisa aqui realizada divulga o funcionamento dos programas de pagamento
baseados na qualidade de leite (PPBQL) na região do médio paraíba fluminense, e a
diversidade de formatos praticados, o que até então era desconhecido da literatura,
pelo menos a consultada. Também procura revelar o status de cumprimento da IN
31/2018 na região estudada. Por fim, apresenta a situação de adoção de boas
práticas agropecuárias entre os produtores rurais e o foco de atuação que uma
assistência técnica gerencial deve ter na região.
Originalidade e contribuições:
Não foi identificado até então um estudo similar na RMPF, por isso considera-se a
pesquisa empreendida original. Da mesma forma, o estudo contribui para o
entendimento das práticas relacionadas aos PPBQLs por cooperativas e laticínios da
RMPF, a situação de cumprimento da IN 31/2018 e de adoção de boas práticas
agropecuárias por parte dos produtores rurais, e se os PPBQLS garantem a entrega
de um leite de qualidade ou somente o cumprimento da IN 31/2018. Os
procedimentos metodológicos adotados nessa pesquisa também podem ser
replicados em futuras pesquisas em outras regiões, e os resultados comparados.
Produção Técnica/Tecnológica:
Os procedimentos metodológicos utilizados na investigação dos PPBQLs nos
laticínios e das boas práticas agropecuárias nas propriedades leiteiras podem ser
organizados em um produto técnico/tecnológico e ser considerado como uma
externalidade gerada pela dissertação. Conforme a classificação dos produtos
tecnológicos, aquele pode ser enquadrado no eixo 1 (produtos e processos) como
um processo de gestão (ou de diagnóstico).
Palavras-Chave: Programa de Pagamento; Qualidade de Leite; Boas Práticas
Agropecuárias; Propriedades Leiteiras; Região do Médio Paraíba Fluminense.

THE INCENTIVE OF PAYMENT PROGRAMS BASED ON MILK QUALITY TO THE
ADOPTION OF GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN DAIRY PROPERTIES: A
MULTICASE STUDY IN ‘MEDIO PARAÍBA FLUMINENSE/ RJ’ REGION
ABSTRACT
Objective of the study:
To a more competitive dairy production it is necessary the improvement of
management during farm and industry levels production. The Payment Program
based on Milk Quality (PPBQL) aims to improve the quality of milk through a
differentiated payment paid to the producer. This work aims to investigate whether
the PPBQLs adopted by a cooperative milk processing and competitor dairy
companies, both from the “Médio Paraíba Fluminense/ RJ” Region (RMPF),
encourage the fulfillment of milk quality criteria and the use of good agricultural
practices by rural producers. Specifically, it is intended: (1) to understand the milk
quality criteria of the analyzed dairy companies; (2) to verify the good agricultural
practices adopted by rural producers, associated with the cooperative, or former
associates who actually participate in PPBQLs of other competing dairy companies;
and the milk quality obtained; (3) to compare the PPBQL from the cooperative with
the competing dairy companies in terms of required quality criteria, financial
incentives and services offered to the farmers.
Procedures / Method for solving the problem:
After reviewing the literature, a multicase study was used to gather information about
the PPBQL of a cooperative in “Médio Paraíba Fluminense/ RJ” region and two
competitors located in the same region. Semi-structured interviews were carried out
with the agents related to the milk production chain. Additional information was
collected through e-mail and telephone. At the same time, a technical visit to the
cooperative was done to observe and monitor the productive processes.
The unit of analysis is the PPBQLs of the cooperative v. competitors and subunits (1)
milk quality criteria; and (2) good agricultural practices adopted in rural properties.
For the analysis, the two propositions were validated (1) the cooperative's PPBQL
encourages the adoption of good agricultural practices that ensure compliance with
the milk quality criteria required by national legislation; and (2) competitors' PPBQLs
encourage the adoption of good agricultural practices that ensure delivery of a milk of
superior quality.
Results:
Investigating whether the PPBQLs of the cooperative and the dairy competitors
encourage the fulfillment of milk quality criteria and the use of good agricultural
practices by the rural producers, it was verified that: (1) not all producers well
assimilate the milk quality parameters of IN 31/2018; (2) the participation of
producers in PPBQLs was able to stimulate the inclusion of good agricultural
practices in the routine of rural properties; and (3) producers are aware of what to do
to provide good milk quality, but consider premium price paid unsatisfactory for the
milk with quality. On the other hand, it can be seen that the PPBQL of the
cooperative, and premium price paid, basically aim at meeting the criteria of the
national legislation (IN 31/2018), while the PPBQLs of competitors try to obtain a
higher quality criteria. In the same way, despite the social importance of the
cooperative, in order to guarantee the small producers' permanence in the field,

being a channel of market access for them, the challenge is big in the sense of that
producers can meet the IN 31/2018.
Practical implications:
The research reports the performance of PPBQLs in the RMPF region, and the
diversity of formats practiced, which until then was unknown in the literature, at least
the one consulted. It also seeks to reveal the compliance status with the IN 31/2018
in the studied region. Finally, it presents the adoption of good agricultural practices
among rural producers and the focus of action that a technical assistance should
have in the region.
Originality and contributions:
A similar study in RMPF has not been identified until then, so the original research is
considered. In the same way, the study contributes to the understanding of practices
related to PPBQLs by RMPF cooperative and other dairy companies, compliance
with the IN 31/2018 and adoption of good agricultural practices by rural producers,
and whether PPBQLs guarantee the delivery of milk with quality or only the
compliance with the IN 31/2018. The methodological procedures adopted in this
research can also be replicated in future researches in other regions, in order to
compare the results.
Technical / Technological Production:
The methodological procedures used in the investigation of PPBQLs in dairy
companies and the good agricultural practices in dairy farms can be organized into a
technical/technological product and be considered as an externality generated by the
dissertation. According to the classification of technological products, it can be
classified in axis 1 (products and processes) as a management (or diagnosis)
process.
Keywords: Payment Program; Quality of Milk; Good Agricultural Practices; Dairy
Properties; Region of ‘Médio Paraíba Fluminense/ RJ’.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Contexto e Problema de Pesquisa

Buscando uma melhor compreensão da competitividade, as organizações
devem aprimorar sua produção, assim como a gestão dos recursos (SALGADO;
REIS; FIALHO, 2003). Na sociedade moderna ser competitivo significa obter
vantagem sustentável em comparação aos concorrentes, com relação ao custo,
qualidade e renovação permanente da oferta de produtos, garantindo maiores lucros
a organização. Sendo assim, a qualidade, é um dos elementos que ocupa um lugar
especial para garantir a competitividade de um produto (GOLBAN; GOLBAN, 2017).
A globalização dos mercados, incluindo a disponibilidade de uma variedade
de produtos lácteos importados, levou o consumidor brasileiro a se tornar mais
exigente quanto à qualidade e segurança dos produtos oferecidos (NADA et al.,
2012). Por conta disso, a indústria de laticínios sofreu grandes transformações na
tentativa de se tornar mais competitiva, com benefícios para o consumidor em
termos de qualidade (GONZALEZ et al., 2004).
Mudanças nos padrões de distribuição de produtos lácteos, formulações de
produtos, mercado de exportação e expectativas dos consumidores resultaram em
uma maior demanda por produtos lácteos que atendem a altos padrões de qualidade
(MURPHY et al., 2016). Para competir no mercado internacional do leite, o Brasil
precisou se adaptar às transformações tecnológicas e de mercado, sobretudo em
eficiência produtiva e qualidade da produção (VILELA, 2011; EMBRAPA, 2015).
Os padrões de qualidade do leite e controle de qualidade do leite são
rigorosamente monitorados por agências reguladoras estaduais e federais em
diferentes

países,

garantindo

segurança

e

produtos mais saudáveis

aos

consumidores (PARK et al., 2013). Para fabricar consistentemente produtos lácteos
de alta qualidade, os processadores estão exigindo leite cru de alta qualidade, que
pode ser definido como: (1) composição centesimal (por exemplo, níveis de proteína
e gordura dentro da norma); (2) livre de sabores estranhos e odores; (3) livre de
resíduos de drogas detectáveis, adição de água ou outros adulterantes; (4) ter baixa
contagem bacteriana total (CBT); e (5) ter baixa contagem de células somáticas
(CCS) (MURPHY et al., 2016).
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Ao

longo

dos

anos

foram

instituídas

Instruções

Normativas

(IN)

estabelecendo padrões mínimos de qualidade e higiene do leite produzido no Brasil,
proveniente de grandes, médios e pequenos laticínios e mini usinas (BRASIL, 2018).
A IN 31 de 02 de julho de 2018 em vigor permite um limite de 500.000 células / mL
de leite para CCS e 300.000 ufc/mL para CBT. Quanto a composição centesimal, a
IN 31/2018 determina os teores mínimos de gordura (3,0%) e proteína (2,9%). Outro
item importante é que a coleta do leite deve ser feita a granel 1 e não deverá
apresentar temperatura superior a 7ºC (BRASIL, 2018).
O CCS é considerado como um dos principais parâmetros de leite utilizados
no pagamento por qualidade (BUSANELLO et al.; 2017), além de ser empregado
como indicador de mastite subclínica (LEITNER et al., 2006; BERGLUND et al.,
2007; LAKIC et al., 2011), enquanto o CBT quantifica a carga total de bactéria
presente no leite armazenado no tanque de refrigeração (VAN SCHAIK et al., 2005).
O manejo inadequado, higienização e manutenção inadequada dos
equipamentos da ordenha, má refrigeração, variação de temperatura do leite e
profissionais desqualificados são fatores diretamente ligados à má qualidade do leite
(VALLIN, 2009; DUTRA, 2016). Por conta disso, conforme Faria (2003), a perda de
leite nas fazendas varia entre 13% e 28% em relação ao total produzido.
Portanto, uma gestão eficiente da qualidade é fundamental para produção de
leite de acordo com as normas, tornando a propriedade mais eficiente na gestão dos
recursos, e elevando a produtividade (SCALCO et al, 2007). Produzir leite de
qualidade envolve muitos aspectos do gerenciamento da fazenda, que variam do
bem-estar dos animais, gestão da alimentação animal, higiene das instalações e
operações de ordenha, e as condições de armazenamento do leite (VISSERS;
DRIEHUIS, 2010). Por isso, adotar Boas Práticas Agropecuárias (BPA) é o caminho
para gestão da qualidade da produção (GARVIN, 2002; DERETI, 2017).
Programas de pagamento baseados na qualidade do leite (PPBQL) são
utilizados em vários países do mundo, inclusive no Brasil, como incentivo para
melhoria da qualidade do leite (BUSANELLO et al., 2017). Ou seja, laticínios
oferecem recompensas financeiras aos produtores que atendem aos parâmetros

1

Na coleta a granel, o transporte do leite entre a propriedade e a empresa é feito por caminhões com
tanque isotérmicos. Para isso o leite é armazenado em tanques de expansão, instalados nas
propriedades, que permitem a refrigeração por 48 horas após a ordenha (BRASIL, 2002).
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estipulados (RUEGG, 2000; WOLFOVÁ; WOLF; PRIBYL, 2007; PANTOJA;
HULLAND; RUEGG, 2009).
De maneira mais específica, o PPBQL tem objetivo de melhorar a qualidade
do leite através de uma remuneração diferenciada (por litro de leite produzido) paga
ao produtor, tendo por base a contagem das CCS e CBT, e a composição do leite
quanto ao teor de gordura, proteína e temperatura (WOLFOVÁ; WOLF; PRIBYL,
2007; BOTARO; GAMEIRO; SANTOS, 2013). Nesse sentido, o estabelecimento de
um programa de prêmios para a qualidade do leite desempenha um papel
fundamental na motivação dos produtores de leite a concentrarem seus esforços nas
práticas de manejo, principalmente a adoção de BPAs (BOTARO; GAMEIRO;
SANTOS, 2013; BUSANELLO et al., 2017; FOSTER et al., 2017).
A Região do Médio Paraíba Fluminense (RMPF) abriga como laticínios uma
cooperativa de leite tradicional e diversas multinacionais, o que gera um ambiente
interessante de análise. Possui também uma posição de destaque comparada às
demais microrregiões do estado, sendo responsável por 99% da produção leiteira da
mesorregião Sul Fluminense e 26% do Rio de Janeiro. Cerca de 80% dos
estabelecimentos agropecuários comercializam sua produção aos laticínios e 20%
são para subsistência ou comercialização informal (IBGE, 2017).
Além disso, o governo do Estado do Rio de Janeiro detém um Programa de
Incentivo à Produção de Leite, que concede redução de ICMS às cooperativas e aos
laticínios desde que o leite seja adquirido e industrializado dentro do Estado. Essa
proposta também só se aplica se o crédito presumido for repassado efetivamente ao
produtor, junto com o pagamento do mês. No entanto, para fazer jus ao benefício o
produtor deve estar registrado no Cadastro de Contribuintes do ICMS (CAD-ICMS) e
com a vacinação do rebanho contra a febre aftosa em dia (RJ, 2001).
Diante desse contexto vale a pena entender como funciona um PPBQL na
prática e como a participação dos produtores nesses programas pode conduzir a
uma melhoria na qualidade do leite por meio da adoção de BPAs. Neste contexto, o
estudo busca responder a seguinte questão: Como os PPBQLs da RMPF incentivam
o atendimento de critérios de qualidade de leite e uso de BPAs nas propriedades
rurais? Também é relevante entender: Se os PPBQLs incentivam simplesmente o
atendimento das instruções normativas (INs) ou se realmente incentivam uma
qualidade superior do leite entregue aos laticínios?
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1.2.

Objetivos (Geral e específicos)

Esse trabalho visa investigar se os PPBQLs adotados por uma cooperativa
processadora de leite e laticínios concorrentes, da RMPF, incentivam o atendimento
de critérios de qualidade de leite e uso de BPAs pelos produtores rurais. Portanto, o
estudo procura entender melhor a relação entre o PPBQL, critérios de qualidade de
leite e BPAs utilizadas na propriedade rural. E como objetivos específicos:
1) Entender os critérios de qualidade de leite dos laticínios analisados;
2) Verificar as BPAs adotadas pelos produtores rurais, sejam eles associados da
cooperativa, ou ex-associados que participam de PPBQLs de laticínios
concorrentes, e a qualidade de leite obtida;
3) Comparar os PPBQLs da cooperativa e dos laticínios concorrentes em termos
de critérios de qualidade exigidos, incentivos financeiros e serviços oferecidos
aos produtores rurais.

1.3.

Delimitação da Pesquisa

O estudo multicasos foi realizado na Região do Médio Paraíba Fluminense
(RMPF) tendo como caso 1, o PPBQL da cooperativa analisada, e como caso 2, o
PPBQL de dois laticínios concorrentes. Inicialmente o estudo de caso seria aplicado
em apenas um laticínio concorrente, porém foi possível estudar dois deles. Utilizouse a entrevista semiestruturada, a visita ao laticínio da cooperativa, assim como
visitas

às

propriedades

leiteiras

de

cooperados

e

ex-cooperados

como

procedimentos de coleta de dados.

1.4.

Relevância ou Justificativa do Estudo

O leite é o alimento mais completo e facilmente assimilado pelo organismo,
sendo um dos produtos alimentares mais importantes da nutrição humana, contendo
todas as substâncias necessárias para o crescimento, e desenvolvimento normal do
organismo (LOPES, 2006; GOLBAN, 2015). Leite e produtos lácteos são boas fontes
de proteína de alta qualidade (THORNING et al,2016).

19

O brasileiro consome em média 43,7 kg/ano por pessoa. A média de consumo
da população cai para 30,6 kg nas classes que detém menor poder aquisitivo e
aumenta para 63,6 kg nas classes de maior renda. O leite é o produto lácteo de
maior demanda, representando 88% de todo lácteo consumido (EMBRAPA, 2012;
GROSSO, 2013). Nos países desenvolvidos a média de consumo anual atinge 220
litros por habitante, que é bastante representativo quando comparado ao Brasil, cujo
poder aquisitivo da população é menor (ZOCCAL, 2016).
A produção de lácteos no Brasil é uma atividade importante do setor agrícola
e tem um papel vital no processo de desenvolvimento econômico e social do país
(OKANO; VENDRAMETTO; SANTOS, 2014). O Brasil ocupa a quarta posição
mundial na produção de leite (OLIVEIRA et al., 2016), com uma produção de 33,5
bilhões de litros e um PIB de R$ 299,5 bilhões em 2017 (IBGE, 2017).
Além disso, o leite bovino é importante socioeconomicamente e pode ser
encontrado em todas as regiões brasileiras (LOPES, 2006), exercendo importante
papel na renda do produtor familiar (CARLOTTO, FILIPPI e MARCELLO; 2011). O
setor leiteiro no país tem crescido constantemente, e com isso desempenha um
importante papel financeiro, gerando renda, impostos, além de reduzir o êxodo rural,
mantendo viável o modo de vida dos pequenos produtores (DÜRR; CARVALHO;
SANTOS, 2004; NEVES et al., 2006).
O censo agropecuário de 2017 apontou a presença de cerca 2,5 milhões de
estabelecimentos agropecuários com bovinos para produção de leite no Brasil,
mobilizando em torno de quinze milhões de pessoas em todo país. No Estado do Rio
de Janeiro, são mais de 32 mil propriedades rurais dedicadas à atividade (IBGE,
2017). Estima-se que 80% dos produtores de leite brasileiros são caracterizados
pela ausência de técnicas e gerenciamento ineficiente que leva a baixa qualidade e
produtividade (CZARNOBAY, 2010; OLIVEIRA et al., 2016).
Devido às suas características, o leite merece atenção especial na sua
produção, processamento, comercialização e consumo (AMARAL et al., 2003,
ANGULO; LEJEUNE; RAJALA SCHULTZ, 2009). Ressalta-se a necessidade de
garantir a qualidade do leite ao longo da sua cadeia produtiva evitando, assim, a
perda de produto ou decréscimo de rendimento que possam refletir em prejuízo ao
produtor rural (DÜRR; CARVALHO; SANTOS, 2004).
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Para competir no mercado, a pecuária leiteira no Brasil precisa ter gestão
adequada

das

propriedades

rurais

com

o

uso

eficiente

dos

insumos,

aperfeiçoamento da tecnologia e especialização da mão de obra (LOPES, 2006;
VILELA, 2011; WINCKLER; SANTOS; MACHADO, 2012; EMBRAPA, 2015).
Botaro, Gameiro e Santos (2013) afirmam que recompensas financeiras
induzem mudanças na qualidade do leite, especialmente a contagem de CCS e
CBT, dependentes da sanidade animal e higiene na ordenha e instalações de
armazenagem do leite. Já a proteína e o teor de gordura do leite podem ser
dependentes de outros fatores como nutrição do rebanho, bem-estar animal e
genética. Porém os programas de pagamento baseados na qualidade do leite
(PPBQLs) nos países em desenvolvimento não tem sido muito documentado na
literatura (BOTARO; GAMEIRO; SANTOS, 2013), o que justifica, em parte, o foco
desse trabalho.

1.5.

Estrutura

Este trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos a contar esse que
apresenta uma contextualização sobre a qualidade do leite, o problema de pesquisa,
os objetivos e a justificativa para sua realização. No capítulo 2, desenvolve-se uma
revisão de literatura sobre o sistema agroindustrial (SAG) do leite no Brasil e na
RMPF, gestão da qualidade, qualidade do leite, critérios da qualidade de leite
definidos pela legislação nacional, boas práticas de gestão da qualidade do leite e
programas de pagamento baseados na qualidade do leite (PPBQLs). O capítulo 3
aborda os procedimentos metodológicos adotados no estudo, detalhando o tipo de
pesquisa, os métodos e as técnicas de coleta e análise de dados. O capítulo 4
apresenta a análise e discussão dos resultados, validando as proposições da
pesquisa. O capítulo 5 aborda a discussão dos resultados. O capítulo 6 conclui a
pesquisa, apresentando as considerações finais, suas limitações e recomendações
de temas para pesquisas futuras, seguido das referências bibliográficas, apêndices e
anexos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1.

SAG do Leite no Brasil

A agricultura evoluiu nos últimos tempos para um sistema integrado
composto de diferentes agentes, distribuídos em atividades cada vez mais
específicas e complexas. Esta evolução fez com que a agricultura, atualmente, seja
vista como um negócio (agribusiness). Com o aumento da eficiência dos agentes
participantes e o aumento da competitividade, surgiu a necessidade de elaboração
de ações de coordenação, para o desenvolvimento do sistema e sustentabilidade do
negócio (CAMPOS, 2007).
O Sistema Agroalimentar (SAG) do leite é um conjunto de atividades e
empresas do mercado de lácteos envolvidos na produção, processamento e
marketing, o que inclui suprimento, processamento, atacado e varejo, envolvidos em
um fluxo, desde a produção de insumos até o consumidor final (BRUM; MULLER,
2008).
No Brasil, o SAG do leite é caracterizado pela presença de representantes
dos segmentos de produção, industrialização e comercialização de leite e derivados
em todas as regiões do território nacional (GOMES, 2001), envolvendo vários
agentes que o compõe, e estes formados por segmentos: antes da porteira, dentro
das porteiras, depois das porteiras e agentes facilitadores (NEVES, 2012),
amparados pelos ambientes: organizacional e institucional (MACHADO; SOUZA,
VALVERDE, 2010).
O SAG do leite é um dos sistemas mais complexos do agronegócio
brasileiro. As atividades de apoio à produção agropecuária representam o antes da
porteira – o elo dos insumos: genética, suplementação alimentar, fertilizantes,
corretivos, produtos veterinários, entre outros. Representa ainda a aquisição de
diferentes tipos de máquinas e implementos, bem como serviços a eles
relacionados. A produção agropecuária retratada nas fazendas é a atividade dentro
da porteira propriamente dita. No depois da porteira tem-se as indústrias e as redes
de distribuição, além das tradings, é composto pelos elos dos insumos industriais,
indústria processadora e distribuição. Os agentes facilitadores não têm participação
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direta na cadeia produtiva, mas os serviços prestados auxiliam o funcionamento da
atividade (MARTINS, 2004; NEVES, 2012).
O estudo do SAG envolve a análise do ambiente institucional, organizacional
e as estratégias das organizações que determinam os arranjos predominantes, com
a finalidade de oferecer suporte ao funcionamento do SAG (PITELLI; MORAES,
2006). A complexidade desse sistema deve-se a diversos fatores: diferenças
tecnológicas, qualidade dos produtos produzidos, temporalidade e perecibilidade dos
produtos, instabilidade nos preços, alterações climáticas, entre outras (NEVES,
2006).
O SAG do leite é representado na Figura 1.
Figura 1 – SAG do leite
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Fonte: Neves (2012).

No Brasil, o SAG do leite está presente em todo o território nacional, gera
renda e um grande contingente de postos de trabalho (MARTINS, 2004). O mercado
de leite é caracterizado por um número de produtores bastante heterogêneo:
grandes, médios, pequenos e micro produtores, produtores especializados e não
especializados. Um fator relevante no processo de transformação no setor industrial
de lácteos é a presença de grandes companhias nacionais e multinacionais
(SOUZA; AMIN; GOMES, 2009).
Em se tratando do elo agrícola, o rebanho leiteiro nacional é constituído, na
sua maioria, por animais mestiços, com baixo potencial genético para produção de
leite e a produção está concentrada na estação chuvosa, período em que ocorre
maior disponibilidade de forragens (LEAL, 2002). Em 2017, o efetivo de bovinos
atingiu a marca de 226,03 milhões de cabeças, um crescimento de 3,58% em
relação ao ano anterior (IBGE, 2017).
O efetivo de bovinos do Estado do Rio de Janeiro foi de 1.978.021 cabeças
e o da RMPF foi de 300.288 cabeças em 2017. Nesse ano, o efetivo de bovinos da
RMPF representou 15% do efetivo do estado. Na RMPF estão três dos municípios
com maiores rebanhos do Estado do Rio de Janeiro: Resende com 43.043 cabeças,
Valença com 69.476 cabeças e Rio Claro com 37.123 cabeças (IBGE, 2017). A
Figura 2 retrata o efetivo de bovino no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e na
RMPF, em 2017.
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Figura 2 – Efetivo de bovinos em 2017

Fonte: Adaptado de IBGE (2017).

A produção brasileira de leite, em 2017, foi de 33,5 bilhões de litros, uma
retração de 0,5% em relação ao ano anterior. As Regiões Sul e Sudeste encabeçam
a produção nacional, com 35,7% e 34,2% do total, respectivamente. Em relação ao
número de vacas ordenhadas, é na Região Sudeste que está localizada a maior
parte do efetivo: 30,4% do total de 17,1 milhões no Brasil (Gráfico 1) (IBGE, 2017).
Gráfico 1 – Evolução anual da produção de leite cru, resfriado ou não, no Brasil 1975-2017 (mil litros)

Fonte: Elaborado com dados de IBGE (2017).
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O estado do Rio de Janeiro está alocado na 12ª posição dentre os estados
produtores de leite, representando 1,6% da produção nacional e ficando à frente
somente do estado de Pernambuco. Em 2017, foram produzidos 391.937 mil litros
de leite no Estado do Rio de Janeiro sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária,
uma queda de 30% em relação ao ano anterior (Gráfico 2) (IBGE, 2017).
Gráfico 2 – Quantidade de leite cru, resfriado ou não, industrializado no Estado do
Rio de Janeiro – 2000-2017 (Mil Litros)

Fonte: Elaborado com dados de IBGE (2017).

Acompanhando o cenário nacional, o Estado vem diminuindo seu rebanho e
aumentando sua produção, e tem uma produtividade por litro equivalente à média
nacional, conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Crescimento do setor leiteiro no estado do Rio de Janeiro.
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(%)

Produção
(Mil
Litros)
488.786
499.515
538.890
569.088
540.056
513.276
511.865
468.791
-8%

Vacas
ordenhadas
(cabeças)
414.860
427.418
429.473
441.483
421.460
405.706
415.509
411.262
-1%

Valor da
produção
(Mil reais)
318.808
371.475
437.535
537.510
527.470
510.774
578.373
528.140
-9%

Produtividade
por Cabeça
(Litros/ 365 dias)
3,22
3,20
3,43
3,53
3,51
3,46
2,09
3,13
50%

Valor por
litro de leite
(Reais)
0,65
0,74
0,81
0,94
0,97
0,99
1,10
1,04
-5%

Fonte: IBGE (2016; 2018).

A microrregião do Médio Paraíba Fluminense é responsável por 99% da
produção leiteira da mesorregião Sul Fluminense, uma posição de destaque entre as
demais microrregiões. Essa produção está dividida entre dez municípios sendo eles:
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Barra Mansa; Itatiaia; Pinheiral; Piraí; Porto Real; Quatis; Resende; Rio Claro,
Valença e Volta Redonda (IBGE, 2016).
Em se tratando do elo industrial, os maiores processadores de leite do
Brasil, no ano de 2017, classificados de acordo com a quantidade de leite captado
de maneira direta (produtores) e indireta (terceiros), estão dispostos no Quadro 1.
Estão presentes na RMPF a DPA Brasil com a Nestlé em Barra Mansa e a Vigor em
Barra do Piraí.
Quadro 1 – Classificação dos 14 maiores laticínios do Brasil em 2017
Captação Leite
(Mil Litros)

Produtores
Associados

Ninho; Molico
Piracanjuba; Pirakids;
LeitBom; Chocobom;
Viva Bem
Colaso; Colônia
Holandesa; Naturalle

1.694.400

3.898

1.322.328

6.633

1.139.657

1.520

Organização

Tipo

Marca

1ª

DPA BRASIL2

Multinacional

2ª

LATICÍNIOS
BELA VISTA

Nacional

3ª

UNIUM3

Cooperativa

4ª

CCPR/ITAMBÉ4

5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª

EMBARÉ
AURORA
CCGL
JUSSARA
DANONE
VIGOR
CENTRO LEITE
FRIMESA
CONFEPAR/
CATIVA

13ª

Cooperativa/
Multinacional
Nacional
Cooperativa
Cooperativa
Nacional
Multinacional
Multinacional
Cooperativa
Cooperativa

Itambé

995.653

4.314

Camponesa
Aurora
CCGL
Jussara
Danone
Vigor
Frimesa

569.285
488.000
439.073
394.732
378.651
312.675
217.851
214.313

1.667
5.520
4.302
3.495
213
1.184
3.832
2.859

Cooperativa

Polly; Cativa

192.104

2.036

Fonte: Nestlé, Castrolanda, Unium, CCPR/Leite, Embaré, Aurora, Leite Brasil (2018).

O ambiente organizacional é formado por empresas criadas com a finalidade
de oferecer suporte ao funcionamento do SAG (centros de pesquisa, universidades,
suporte técnico e inspeção sanitária entre outros) (MACHADO; SOUZA; VALVERDE,
2010; BARCELLOS et al., 2015).
As instituições são representadas pelas leis, tradições e costumes que
caracterizam as diferentes sociedades (ZYLBERSZTAJN, 2005) e definem a

2

A DPA é resultado de uma Joint Venture entre a Fonterra, cooperativa da Nova Zelândia e a Nestlé.
DPA – Histórico DPA. Disponível em: https://www.produtordpa.com.br/sobre/historia.
3
A UNIUM é uma holding resultado da fusão das cooperativas Frísia; Castrolanda; Capal. A holding é
a empresa possuidora da maioria das ações ou cotas do grupo e, por isso, controla as tomadas de
decisão que determinam a gestão das demais empresas.
4
A Itambé foi vendida para o grupo Lactalis.
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dinâmica nos SAGs, pois o ambiente institucional afeta o comportamento dos
agentes, fornecendo o quadro fundamental de regras que condiciona o
aparecimento e seleção de formas organizacionais (ESTANISLAU, 2001).
No

SAG

macroeconômicas

do
e

leite
as

o

ambiente

políticas

institucional

setoriais,

que

incorpora

repercutem

as
no

políticas
ambiente

organizacional e no ambiente tecnológico (Figura 3), onde são concretizadas muitas
das transformações do setor, dentre as quais a mudança na coleta do produto
(ESTANISLAU, 2001).
Figura 3 – Influências nos ambientes no SAG do leite
AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Políticas macroeconômicas e setoriais)
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
(Empresas, cooperativas,...)
AMBIENTE TECNOLÓGICO

Fonte: Adaptado de Estanislau (2001).

2.2.

Gestão da Qualidade
Qualidade é um termo para o qual existe uma grande variedade de

interpretações (ELSHAER, 2014). Algumas definições de qualidade na literatura
revisada são apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Definições para qualidade
Autor
Shewhart (1931) e
Levitt (1972)
Feigenbaum (1951)
Juran (1974; 1988)
Crosby (1979)
Tuchman (1980)

Leffler (1982)

ISO 8402/1986
Juran e Godfrey (1999)
Oakland (2003)
Ryall e Kruithof (2001)

Definição
Qualidade é definida como conformidade às especificações. A
conformidade refere-se ao grau em que um produto atende a certos
padrões de projeto.
A qualidade é definida como valor.
A qualidade é adequação ao uso.
Qualidade definida como conformidade com requisitos.
Qualidade significa investimento da melhor habilidade e esforço possível
para produzir o melhor resultado possível.
A qualidade é definida como excelência.
A qualidade é baseada na presença ou ausência de um atributo particular.
Se um atributo é desejável, qualidade significa maiores quantidades desse
atributo.
A qualidade é a totalidade das características de um produto ou serviço
que atenda à sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou
implícitas.
Aptidão para uso.
Atendendo às necessidades do cliente.
Ter qualidade é atender às expectativas dos clientes.
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Continua

Quadro 2 – Definições para qualidade (Continuação)
Autor
ISO 9001 (2000)

Kemp (2006)
Hoyle (2007)
Nelsen e Daniels (2007)
ISO 9000 (2015)

Definição
Estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de
uma organização, não significando, necessariamente, conformidade de
produto às suas respectivas especificações.
Todos os elementos do produto que agrega valor para o cliente ou partes
interessadas, ou são necessários para o produto ou serviço atender
normas e regulamentos relevantes.
Qualidade é a medida em que um produto ou serviço atende com sucesso
aos propósitos do usuário durante o uso.
Qualidade tem dois significados: as características de um produto ou
serviço para satisfazer necessidades; e um produto ou serviço livre de
deficiências.
Descreve os sistemas de gestão da qualidade - fundamentos e vocabulário

Fonte: Elaborado a partir de Elshaer (2014).

O conceito de qualidade dependendo do contexto em que é empregado,
recebe uma abordagem diferente. Na abordagem fundamentada na produção, a
qualidade é baseada em uma série de especificações mensuráveis para certificação
e garantia de dimensões de desempenho, características e durabilidade. A produção
e o produto dela devem atender plenamente às suas especificações, qualquer
desvio implica numa queda de qualidade, em dimensões de conformidade e
confiabilidade (GARVIN, 2002). A qualidade se obtém com pessoas preparadas,
processos controlados e matérias-primas adequadas (MACHADO, 2016).
Para Batalha (2008), a qualidade é percebida por meio de características de
um produto. As características presentes nos produtos devem estar na medida
correta, propiciando atendimento pleno das necessidades e expectativas dos
consumidores.
A definição de qualidade como a adequação ao uso fornece as bases do que
se poderia chamar de gestão da qualidade (TEIXEIRA, 2006). A gestão da qualidade
pode ser definida como sendo qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar
uma organização no sentido de possibilitar a melhoria de produtos/ serviços com
vistas a garantir a completa satisfação das necessidades dos clientes, envolvendo a
observância de alguns princípios (FERNANDES; COSTA, 2015). Segundo Machado
(2012) e Carvalho (2013), as exigências dos clientes sobre a gestão de qualidade
são

observadas

no

modelo

normativo

da

International

Organization

for

Standardization (ISO) para a área de gestão da qualidade, a série 9000, que trata
dos sistemas de garantia da qualidade. A ISO 9000 contém um conjunto de normas
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com diretrizes para implementação de um sistema de gestão da qualidade
(TEIXEIRA, 2006), que deve envolver toda a empresa (MACHADO, 2016). A ISO
9000 enfatiza também a importância de entender os requisitos, necessidade de
considerar os processos em termos de valor agregado, obtenção de resultados de
desempenho e eficácia do processo, e melhoria contínua de processos baseada em
medições objetivas (CARVALHO, 2013).
Portanto, está cada vez mais perceptível que a qualidade é um diferencial no
aumento da produtividade e a lucratividade (KARTHA, 2004). Sistemas de Gestão
da Qualidade (SGQ) estão cada vez mais sendo utilizados pelas empresas, fazendo
com

que

aumente

a

necessidade

de

padronizar

mundialmente

aspectos

relacionados com a qualidade, permitindo aderir um “vocabulário comum” entre as
organizações, clientes e fornecedores (LOPES, 2014). Alic e Rusjan (2010) afirmam
que o SGQ pode auxiliar para um melhor desempenho do negócio.
A qualidade no contexto da produção do leite pode ser definida por meio de
parâmetros de características físico-químicas, composição química e higiene no
processo de produção. A composição química é determinada pelos teores de
gordura, proteína, lactose, vitaminas e sais minerais, influenciados pela alimentação,
manejo, genética e raça dos animais (NERO; VIÇOSA; PEREIRA, 2009). As
características do processo produtivo, como a higiene na ordenha e a refrigeração
do leite em temperatura de 4ºC, garantem a qualidade do produto final (GALVÃO et
al., 2010).
As

Boas

Práticas

Agropecuárias

(BPA)

asseguram

a

adoção

de

procedimentos adequados em todas as etapas do processo nas propriedades rurais,
sejam elas nas áreas de saúde animal, higiene na ordenha, nutrição, bem-estar
animal, meio-ambiente e gestão socioeconômica (FAO; IDF, 2013).

2.3.

Qualidade do leite
A qualidade de um produto alimentício está ligada à interpretação de suas

características sendo elas sensoriais (cor, viscosidade, sabor, consistência, textura e
aparência), nutricionais (proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, açúcares) e
higiênicas (toxinas microbianas, resíduo de defensivos agrícolas) (SCALCO, 2004).
A composição físico-química, valor nutricional, rendimento e inocuidade dos
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derivados lácteos produzidos sofrem influência de vários fatores do sistema de
produção que dependem da qualidade do leite (ZANELA; DERETI, 2017).
Da mesma forma, o leite é um alimento que, de forma intrínseca, favorece o
crescimento microbiano e, devido às suas características, devem ser tomadas várias
precauções para evitar a contaminação em sua produção, processamento,
comercialização e consumo (NÁDIA et al., 2012; WINCK, 2012). O leite se
contamina tanto por via endógena, quando a saúde do animal está afetada, quanto
por via exógena, ao sair do úbere durante a ordenha, nesse caso independente da
saúde do animal, visto que pode haver diversos microrganismos presentes na área
externa do teto (MENEZES et al., 2014; KOZERSKI et al., 2017).
Por isso, durante a produção do leite, é preciso estar atento a fatores, tais
como: saúde do animal, higiene do local de ordenha e do ordenhador, limpeza dos
materiais e utensílios e o bom acondicionamento e transporte do leite (LIMA, 2012).
E a avaliação da qualidade do leite é realizada por um conjunto de testes feitos
desde o momento da ordenha, diretamente nos animais; no momento da coleta do
leite, no tanque de resfriamento; na recepção da indústria, no leite do compartimento
dos caminhões; no processamento e nos derivados lácteos produzidos. Algumas
análises são realizadas em laboratórios especializados, como por exemplo, os da
Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite (RBQL)
(SCALCO, 2004; ZANELA, 2009; RODRIGUES et al., 2013).
Um conjunto de parâmetros de medidas físico-químicas, microbiológicas,
higiênicas e de saneamento foi implantado pela indústria para testar e verificar a
qualidade do leite (GUERREIRO et al., 2005). Os principais elementos que definem
a qualidade do leite são: contagem de células somáticas (CCS), contagem
bacteriana total (CBT), composição do leite (teores de gordura, proteína bruta,
lactose e sólidos totais), qualidade da água, uso de antibióticos, qualidade sensorial
e temperatura (NORO et al., 2006).
As CCS são células de defesa do organismo animal e células de descamação
do úbere. Quando a vaca está saudável, o leite possui menos de 250 mil células/ml.
Brito e Brito (2000) afirmam que por meio da CCS é possível determinar a qualidade
do leite assim como a saúde do úbere.
A CBT corresponde à quantidade de bactérias presentes no leite. As bactérias
produzem enzimas que alteram os componentes do leite, causando sabor e odor
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desagradáveis, tornando, muitas vezes, o leite impróprio para o consumo
(ORDONEZ, 2005). Quanto menor a CBT, melhor a qualidade do leite. A CBT
depende de dois fatores: higiene (impede a contaminação) e o resfriamento (impede
a multiplicação das bactérias). O resultado de CBT é expresso em unidades
formadoras de colônias (UFC). O ideal é que o resultado de CBT seja menor do que
100 mil UFC/ml de leite (ZANELA; DERETI, 2017).
Estudos feitos em propriedades produtoras de leite expôs que a perda de leite
variava de 13% a 28% da produção total, ocasionadas por uma diversidade de
fatores, principalmente ao quadro clínico de mastite nos animais (FARIA, 2003),
definida como uma inflamação da glândula mamária, normalmente causado por
bactérias que invadem o úbere (MÜLLER, 2002; COSER; LOPES; COSTA, 2012;
KOZERSKI et al., 2017).
Tem também que se considerar a existência de condições higiênicas e
sanitárias inapropriadas de ordenha, transporte e comercialização é um grande
problema constatado ao comparar o leite brasileiro com de outros países produtores
(BRITO e BRITO, 2000; FILIMON et al., 2011; CAETANO, 2016). Tem também a
distância do tanque resfriador do local de produção, prejudicando o resfriamento do
mesmo. Tudo isso é favorável a proliferação de bactérias, podendo levar a acidez do
leite, impedindo a sua comercialização (VENTURINI; SARCINELLI; SILVA, 2007).
Com o passar dos anos, a indústria está cada vez mais à procura de
qualidade e confiabilidade no leite, havendo assim a necessidade de maior
comprometimento de toda a cadeia no aspecto higiênico e sanitário do leite, com a
adequação e acompanhamento das práticas de manejo (CAMPOS et al., 2016).
Nesse sentido, é essencial comunicar e capacitar os produtores para que ocorra o
aperfeiçoamento da gestão nas propriedades (VISSERS; DRIEHUIS, 2010; TELLES;
BACCHI; SHIMIZU, 2017).
O aperfeiçoamento técnico dos produtores rurais e das pessoas envolvidas
nesse ramo proporciona resultados positivos no setor. Ou seja, a propriedade que
possui um bom gerenciamento, com gestor capacitado, possibilita uma melhoria de
qualidade e melhor rendimento financeiro (MARCHI; VACELLA; BRESSAN, 2013).
No entanto, existe uma divergência quanto à forma que o conhecimento é
transmitido, pois este deve ser moldado de acordo com o perfil do produtor (ramo e
porte, por exemplo), o que não acontece na realidade (CAMPOS; NEVES, 2008).
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Antes de tudo, é fundamental a compreensão da realidade de produção nas
propriedades rurais, o que facilita a implantação de tecnologias compatíveis com a
necessidade, assim como a transmissão e criação de novas tecnologias de acordo
com o perfil de cada propriedade (FERNANDES; LIMA, 1991).
2.4.

Critérios de Qualidade de Leite definidos pela Legislação Nacional
Um projeto de medidas com objetivo de ampliar a competitividade e

modernização do setor lácteo nacional foi a criação do Programa Nacional de
Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL), em 1998, pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), trazendo grandes mudanças para a cadeia
produtiva do leite (GROFF et al.; 2013). Tal programa aborda a fiscalização dos
processos de industrialização de leite e derivados, onde os estados e municípios
brasileiros tiveram permissão para criar suas próprias leis, desde que respeitasse a
legislação federal (MILINSKI e VENTURA, 2010). Os objetivos do PNQL estão
descritos no Quadro 3.
Quadro 3 – Objetivos do PNQL
Objetivos do
PNQL

Promover a melhoria da qualidade do leite;
Oferecer ao consumidor um produto de melhor qualidade;
Aumentar a renda do produtor rural (aumento de produção e pagamento por
qualidade);
Agregar valor aos produtos lácteos;
Melhorar a eficiência/rendimento industrial (matéria-prima de melhor
qualidade);
Permitir o acesso e aumentar a competitividade em novos mercados.

Fonte: Elaborado a partir de Cardoso (2012).

Esse programa tem a finalidade de aumentar a qualidade do leite cru e
processado e dos produtos lácteos além de assegurar a segurança e a salubridade
dos produtos lácteos. Nele, a qualidade é mensurada através da análise da
composição da CCS, CBT e resíduos de antibióticos, que são características
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fundamentais para melhorar a qualidade geral do leite gerando benefícios para os
produtores, indústria de laticínios e consumidores (MILINSKI e VENTURA, 2010).
Antes de processar o leite, são realizadas análises laboratoriais de acordo
com as normas vigentes, a fim de verificar sua qualidade para garantir o
fornecimento

de

produtos

seguros

ao

consumidor

final

(SCALCO,

2004;

RODRIGUES et al, 2013), sendo realizadas em um dos laboratórios pertencente a
RBQL, distribuídos pelo Brasil (BRASIL, 2002).
O PNQL possui sustentação nas Instruções Normativas. A fim de evitar riscos
e garantir a qualidade e segurança do leite, a legislação brasileira estabelece regras
gerais de higiene e alimentação específicas para alimentos de origem animal. Em 18
de setembro de 2002, o MAPA, publicou no Diário Oficial da União, a Instrução
Normativa nº 51 (IN 51/2002), na qual estabeleceu padrões mínimos de qualidade e
higiene do produto, sobre produção de leite cru em fazendas e laticínios. Segundo
ela, o leite cru tem de ser testado não só pela sua composição físico-química, mas
também pelas suas características higiênicas, como microbiologia, CCS, CBT e
ausência de resíduos de medicamentos, visto que estes podem comprometer a
qualidade do leite destinado ao consumo humano (BRASIL, 2002).
Por meio da IN 62, de 29 de dezembro de 2011, o MAPA realizou algumas
alterações na IN 51/2002, em função das dificuldades dos produtores se adaptarem
a legislação nos prazos estipulados (BRASIL, 2011). Além disso, a IN 62/2011
estabeleceu que as amostras de leite devem ser coletadas mensalmente de cada
produtor e direcionada a um dos laboratórios associados a RBQL, onde são
avaliados

teores

de

gordura,

proteína,

lactose,

sólidos

totais,

sólidos

desengordurados, presença de resíduos de medicamentos, CBT e CCS (DURR,
2012). Os prazos e limites para adequação dos níveis de CBT e CCS no leite, de
acordo com as IN 51/2002 e IN 62/2011, e conforme as regiões do Brasil (Quadro 4).
Quadro 4 – Prazos e limites para redução de CBT e CCS no leite de acordo com a
IN 51 e 62 para as regiões do Brasil

Índices

Contagem
Bacteriana Total

01/07/2005
Região
(S/SE/CO)
01/07/2007
Região
(N/NE)
Máximo
1.000.000

IN 51
01/07/2008
Região
(S/SE/CO)
01/07/2010
Região
(N/NE)
Máximo
750.000

01/07/2011
Região
(S/SE/CO)
01/07/2012
Região
(N/NE)
Máximo
300.000

01/01/2012
Região
(S/SE/CO)
01/01/2013
Região
(N/NE)
Máximo
600.000

IN 62
01/07/2014
Região
(S/SE/CO)
01/07/2015
Região
(N/NE)
Máximo
300.000

01/07/2016
Região
(S/SE/CO)
01/07/2017
Região
(N/NE)
Máximo
100.000
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(CBT), em
UFC/mL.
Continua

Quadro 4 – Prazos e limites para redução de CBT e CCS no leite de acordo com a
IN 51 e 62 para as regiões do Brasil (Continuação)

Índices

Contagem de
Células
Somáticas (CCS),
em CS/mL.

01/07/2005
Região
(S/SE/CO)
01/07/2007
Região
(N/NE)

IN 51
01/07/2008
Região
(S/SE/CO)
01/07/2010
Região
(N/NE)

01/07/2011
Região
(S/SE/CO)
01/07/2012
Região
(N/NE)

01/01/2012
Região
(S/SE/CO)
01/01/2013
Região
(N/NE)

IN 62
01/07/2014
Região
(S/SE/CO)
01/07/2015
Região
(N/NE)

01/07/2016
Região
(S/SE/CO)
01/07/2017
Região
(N/NE)

Máximo
1.000.000

Máximo
750.000

Máximo
400.000

Máximo
600.000

Máximo
500.000

Máximo
400.000

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2002; 2011).

Assim como na IN 51/2002, os produtores novamente não conseguiram se
adaptar aos parâmetros e prazos estipulados pela IN 62/2011. Por isso, foi instituída
a IN 07/2016, de 03 de maio de 2016, alterando a IN 62/2011 e estendendo os
prazos por mais dois anos (BRASIL, 2016), conforme disposto no Quadro 5.
Quadro 5 – Instrução normativa N° 07/ 2016.

A partir de
01/07/2010 até
01/12/2012
Região
(N/NE)

A partir de
01.01.2012 até
30.06.2014
Regiões:
(S/SE/CO)
A partir de
01/01/2013 até
30/06/2015
Região
(N/NE)

A partir de
01.07.2014 até
30.06.2018
Regiões:
(S/SE/CO)
A partir de
01/07/2015 até
30/06/2019
Região
(N/NE)

CBT (ufc/ml)

Máximo de
750.000

Máximo de
600.000

Máximo de
300.000

Máximo de
100.000

CCS (cel/mL)

Máximo de
750.000

Máximo de
600.000

Máximo de
500.000

Máximo de
400.000

Índice

A partir de
01.07.2008 até
31.12.2011
Regiões:
(S/SE/CO)

A partir de
01.07.2018
Regiões:
S/SE/CO
A partir de
01.07.2019
Regiões
N/NE

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2016).

Pode-se notar nas três últimas colunas do Quadro 5 que os valores da IN
62/2011 permaneceram os mesmos, havendo apenas alteração de prazo para
adequação aos valores máximos de CBT e CCS, demonstrando a dificuldade dos
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produtores se adequarem aos parâmetros já utilizados em países da Europa
(CAETANO, 2016).
O MAPA publicou em 02 de julho de 2018, a IN 31/2018, que prorroga por
mais um ano, os padrões de CBT e CCS presentes no leite cru refrigerado. Com
isso, ficaram mantidos os tetos de 500.000 cel./ml e 300.000 UFC/ml para CCS e
CBT, respectivamente, para a produção leiteira da Região Sudeste.
Quadro 6 – Resumo das Instruções Normativas
Índice
CBT(ufc/ml)
CCS (cel/ml)

IN 51/2002
750.000
750.000

IN 62/2011
300.000
500.000

IN 07/2016
300.000
500.000

IN 31/2018
300.000
500.000

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2002; 2011; 2016; 2018).

O Quadro 6 apresenta o resumo dos valores da INs que estiveram em vigor
nos anos de 2002 à 2018. Os valores da IN 62/2011, IN 07/2016 e 31/2018
permaneceram os mesmos, havendo apenas alteração de prazo para adequação
aos valores máximos de CBT e CCS (BRASIL, 2002; 2011; 2016; 2018).
2.5.

Boas Práticas de Gestão da Qualidade do Leite
O leite in natura é uma combinação de inúmeros elementos sólidos diluídos

em água, constituído de lipídeos, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas
(PRADO et al., 2016), apresentando critérios de qualidade que estão em constante
mudança visando atender requisitos de segurança alimentar e proporcionar melhor
resultado na indústria (FARIA, 2001; MARTINS, 2004).
Esses elementos estão associados a vários fatores que alteram sua
qualidade, tais como: condições higiênico-sanitárias, nutrição, temperatura de
armazenagem e transporte do leite, bem-estar animal, genética, inseminação
artificial e presença de doenças no rebanho (PEREIRA et al., 2010). A Figura 4
apresenta alguns dos fatores que afetam a qualidade do leite.
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Figura 4 – Fatores que afetam a qualidade do leite
Genética e Inseminação artificial
Nutrição
Gestão sócio-econômica
Temperatura de armazenagem e transporte
BEA
Meio ambiente
Saúde do rebanho

Fonte: Elaborado a partir de Pereira et al. (2010).

Dito de outra forma, os produtores precisam agregar valor aos produtos
utilizando métodos de produção que satisfaça toda a cadeia. Para isso a produção
de leite além de ser rentável, ela deve ter responsabilidade para com a saúde
humana, a saúde e o bem-estar animal, assim como o meio ambiente, que pode ser
alcançado com adoção das boas práticas agropecuárias (FAO e IDF, 2013).
As boas práticas agropecuárias (BPA), conhecida como boas práticas na
pecuária de leite (BPPL) abordam a prática de procedimentos adequados ao longo
da cadeia produtiva do leite nas propriedades rurais. Elas asseguram a qualidade na
produção e comercialização de leite e seus derivados. Tais práticas devem ser
utilizadas de acordo com a aplicabilidade da região, onde cada país e cada produtor
possam adequar a sua necessidade, já que essas boas práticas não são normas
legais, são oriundas da junção das melhores práticas e programas de qualidade
disponíveis no mundo. É recomendado que as BPPL sejam adotadas como
prevenção, antes que os problemas acorram (FAO e IDF, 2013).
As BPPL e seu principal objetivo estão representados na Figura 5, que serão
detalhados ao longo desse tópico.
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Figura 5 – Boas práticas na pecuária de leite (BPPL)

Objetivos orientadores das práticas na pecuária de leite

Objetivo
principal

Leite seguro e de qualidade é produzido a partir de animais sadios, usando
procedimentos de manejo sustentáveis sob as perspectivas do bem-estar
animal, social, econômica e do ambiente.

Saúde Animal

Higiene na Ordenha

Nutrição (Alimentos
e água)

Bem-estar-Animal

Meio Ambiente

Gestão Sócioeconômica

Boas Práticas
na Pecuária
de Leite

Características definidoras

Fonte: Adaptado de FAO e IDF (2013).

As BPPL abordam questões na área de saúde animal, higiene na ordenha,
nutrição, bem-estar animal, meio ambiente e gestão socioeconômica, partindo do
princípio que os animais envolvidos na produção de leite devem estar sadios,
utilizando manejo sustentável (FAO e IDF, 2013).
As BPPL propõem que seja adotado manejo sanitário do rebanho,
assegurando a saúde dos animais.
Animais que produzem leite precisam ser sadios e um programa efetivo de
manejo sanitário do rebanho, envolve controle da mastite bovina associado à sua
prevenção e redução do uso de antibióticos; manejo do rebanho e métodos
alternativos para controle de carrapatos; estudos epidemiológicos georreferenciados
dos diversos aspectos sanitários da atividade leiteira, fundamentando a proposição
de políticas de interesse dos consumidores (FAO e IDF, 2013; EMBRAPA, 2018). As
BPPL sugeridas à saúde animal consideram os tópicos representados na Figura 6.
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Figura 6 – Objetivos da saúde animal

Estabelecer o rebanho resistente a doenças.
Prevenir a entrada de doenças na propriedade.
SAÚDE ANIMAL
Estabelecer um programa eficiente de sanidade do
rebanho.
Utilizar produtos químicos e medicamentos
veterinários conforme orientação técnica.

CARACTERÍSTICAS

Animais que produzem leite precisam ser sadios e
um programa efetivo de manejo sanitário do rebanho
deve ser adotado.

Fonte: Adaptado de FAO e IDF (2013).

Para a formação de rebanhos leiteiros, os animais devem produzir leite de
qualidade, em boa quantidade e devem ser adaptados ao clima tropical. A genética
melhora a fertilidade, a vida produtiva e a composição química do leite de vacas em
lactação (ANDERSON et al., 2007). A Tabela 2 apresenta os padrões mínimos
referentes à composição química do leite.
Tabela 2 – Padrões Mínimos de Composição Química do Leite, conforme IN
62/2011.
Item
Gordura
Proteína bruta
Sólidos não gordurosos

Requisito
Mínimo 3,0%
Mínimo 2,9%
Mínimo 8,4%

Fonte: Embrapa (2006).

De acordo com Hurley (2002), a composição do leite varia em função da
raça do animal, conforme Tabela 3. A concentração de gordura e de proteína do leite
das vacas da raça Jersey e Guernsey apresentam maiores teores que vacas da raça
Holandesa (MUHLBACH et al., 2000).
Tabela 3 – Produção e composição química do leite de algumas raças
Raça
Holandês
Ayrshire

Produção por lactação (Kg)
7.073
5.247

Gordura (%)
3,70
3,99

Proteína (%)
3,11
3,34

Lactose (%)
4,61
4,63
Continua
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Tabela 3 – Produção e composição química do leite de algumas raças (Continuação)
Raça
Jersey
Guernsey
Pardo Suíço

Produção por lactação (Kg)
4.444
4.809
5.812

Gordura (%)
5,13
4,87
4,16

Proteína (%)
3,80
3,62
3,53

Lactose (%)
4,70
4,78
4,80

Fonte: Muhlbach et al. (2000).

Vale comentar que para obter animais de alta capacidade produtiva pode-se
utilizar a inseminação artificial como ferramenta do melhoramento genético no
rebanho leiteiro. Na bovinocultura leiteira os ganhos conquistados a cada nova
geração, com animais mais produtivos, que expressam características de padrões
zootécnicos conhecidos e fundamentais para a produção de leite, é a resposta que
se busca, ou seja, obter animais de raças mais resistentes e de maior produtividade
de leite (HEIN, 2004).
O rebanho leiteiro merece atenção especial no que diz respeito a qualidade
das vacas e novilhas, visto que se formado por vacas mestiças, por exemplo,
oriundos do cruzamento entre diferentes raças elas podem se tornar tanto mais
propícia para o fornecimento de carne, quanto para o leite, tornando-as
geneticamente desfavorecidas para a produção de leite. Ao mesmo tempo, os
pequenos produtores não utilizam certas tecnologias como a inseminação artificial,
por falta de recursos financeiros e incentivos governamentais, deixando-os mais
limitados e menos produtivos. Ao analisar produtividade versus qualidade, apesar do
investimento em inseminação ser alto, ele pode trazer ganhos positivos (NERES,
2015).
Estudos revelam que 92% das propriedades optam pelo acasalamento
natural, 6% acasalamento controlado e, apenas 2% pela inseminação artificial
(NERES, 2015). Porém, produtores com maior conhecimento técnico tendem a
comprar sêmens sexados5 já que é possível ter um melhoramento genético e uma
programação melhor do rebanho, assim como maior ganho na produção de carne e
leite, entre outros. Contudo, é necessário realizar análise econômica antes de utilizar
tal tecnologia, pois esse sêmen é mais custoso que o não sexado (convencional)
(LIMA, 2004; MEIRELLES et al., 2008).

5

O sêmem sexado gera bezerros ou bezerras de acordo com a preferência do produtor (MEIRELLES
et al., 2008).
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De qualquer forma, para que a inseminação seja lucrativa, a matriz receptora
deve estar sadia, recebendo alimentação adequada, além das vitaminas e
acompanhamento necessários para manter gestação. A eficiência reprodutiva está
intimamente ligada a uma boa alimentação, ou seja, para garantir bons índices
reprodutivos é necessário direcionar o manejo para um maior consumo de alimentos
pelos animais (GONÇALVES, 2007).
A saúde e a produtividade dos animais leiteiros e a qualidade e segurança do
leite por eles produzido é determinada pela quantidade e qualidade dos alimentos e
da água fornecida (FAO e IDF, 2013). Portanto a nutrição animal considera o
fornecimento de alimentos e água, conforme os objetivos listados na Figura 7.
Figura 7 – Nutrição (Alimentação e Água)
Garantir o fornecimento de alimentos
provenientes de fontes sustentáveis.
NUTRIÇÃO
(ALIMENTAÇÃO E
ÁGUA)

Garantir alimentos e água aos
quantidade e qualidade adequadas.

e

animais

água
em

Controlar as condições de armazenamento dos
alimentos.
Garantir a rastreabilidade dos alimentos adquiridos
pela propriedade.

CARACTERÍSTICAS

Animais precisam de água e alimentos suficientes e
de qualidade para assegurar a saúde.

Fonte: Adaptado FAO e IDF (2013).

As tecnologias utilizadas na cadeia do leite estão se aperfeiçoando
(OLIVEIRA, 2008; RAUTA et al. 2017), com o uso da ordenhadeira mecânica e
tanques de resfriamento (BORGES et al., 2016).
Para diminuir o risco de contaminação, é preciso ter alguns cuidados com o
animal antes da ordenha, são eles: teste do caneco, desinfetar (pré-dipping) e secar
os tetos, colocar as teteiras com os cuidados necessários minimizando a entrada de
ar no sistema e retirá-las após o fluxo mínimo de leite, e por fim imergir os tetos no
desinfetante (pós-dipping) (GONÇALVES; TOMAZI; SANTOS, 2017). Para que o
leite seja ordenhado e armazenado sob condições higiênicas é necessário que os
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equipamentos utilizados na ordenha e no armazenamento do leite sejam adequados
e mantidos em boas condições (FAO e IDF, 2013). Os cuidados pré e pós ordenha
estão ilustrados no Quadro 7.
Quadro 7 – Cuidados pré e pós ordenha
PROCEDIMENTO
DEFINIÇÃO
Extração manual dos três
Teste do caneco
primeiros jatos de cada
ou caneca de
teta em uma caneca de
fundo preto
fundo escuro e observar o
seu aspecto.
Aplicação de solução
Aplicação de
desinfetante prédesinfetante antes
ordenha
de ordenhar.
(pré-dipping)
Secar
completamente os
tetos utilizando
papel toalha
Secagem dos tetos
descartável após
aplicação da
solução
desinfetante.
Aplicação de
desinfetante pósordenha
(pós-dipping)

Aplicação de
desinfetante após a
retirada da ordenha
mecânica

OBJETIVO

RECOMENDAÇÃO

Identificar casos de mastite
(a presença de grumos, pus,
amarelado ou aquoso, é
sinal de mastite clínica).

Animais
identificados com
mastite deverão ser
descartados.

Redução de
contaminação
bacteriana dos tetos

Maneira mais eficaz de
redução de contaminação
dos quartos mamários

O objetivo deste
procedimento é a
remoção de sujeira,
esterco e resíduos de
pré-dipping da pele do
animal.

Contribui para a
qualidade do leite e
saúde da glândula
mamária

Reduzir a
contaminação da pele
dos tetos e prevenir a
colonização do canal
do teto por
microrganismos
causadores de mastite.

Redução da transmissão
de patógenos
contagiosos causadores
de mastite.

Fonte: Adaptado de Gonçalves, Tomazi e Santos (2017).

A limpeza e desinfecção de equipamentos e utensílios usados durante a
ordenha deve ser feito após o uso, ficando atento as superfícies de contato do leite
que são uma fonte principal de contaminação, pois pode haver acúmulo de resíduos,
contribuindo para elevar a contagem de bactérias total no leite (KOZERSKI et al.,
2017), dado que o leite pode ter suas propriedades físicas, químicas e biológicas
facilmente alteradas pelas ações de microrganismos (ARCURI et al.,2006).
Portanto, a higiene na ordenha sendo atividade central da pecuária leiteira
deve ser manejada com cuidado para garantir a qualidade do leite e a saúde dos
animais, ao evitar a contaminação do leite e do úbere da vaca.
O principal objetivo e os tópicos envolvidos nessa BPPL estão descritos na
Figura 8.
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Figura 8 – Higiene na ordenha

Garantir que a rotina de ordenha não lesione os
animais ou introduza contaminantes no leite.
HIGIENE NA
ORDENHA

Garantir que a ordenha seja realizada em condições
higiênicas.
Garantir que o leite seja manipulado adequadamente
após ordenha.

CARACTERÍSTICAS

O leite deve ser obtido e armazenado sob condições
higiênicas.
Os equipamentos utilizados na ordenha e no
armazenamento do leite devem ser adequados e
mantidos em boas condições.

Fonte: Adaptado de FAO e IDF (2013).

O bem-estar animal, embora seja utilizado por poucos produtores, é outro
fator que está associado à produtividade e qualidade do leite (FRANCHI e SILVA,
2015). Os consumidores estão exigindo constantemente produtos seguros e de
qualidade, porém com utilização de boas práticas no manejo dos animais (FRANCHI
et al., 2014). Apesar do bem-estar animal (BEA) não ser muito desenvolvido no
Brasil, ele é fundamental para uma produção sustentável. Existe uma divergência
entre o BEA e outros fatores que envolve a criação de animais por parte dos
produtores e técnicos, que pode ser oriunda da falta de conhecimento das práticas
do BEA (FRANCHI e SILVA, 2015).
O

BEA

é

constituído

por

medidas

de

parâmetros

fisiológicos

e

comportamentais dos animais ofertado em quantidade e qualidade adequadas, e
critérios relativos à interação entre os humanos e os animais. É medido pelos
seguintes

indicadores:

nível

de

higiene,

temperamento,

comportamento,

disponibilidade de bebedouros, comedouros, sombra, temperatura corporal,
frequência respiratória, saúde animal, reserva corporal, entre outros (PINTO e
SILVA, 2013). Em síntese, as BPPL relacionadas ao BEA são definidas de modo a
refletir cinco liberdades (FAO e IDF, 2013), que estão listadas na Figura 9.
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Figura 9 – Bem-estar animal (BEA)
CARACTERÍSTICAS

BEM-ESTAR
ANIMAL (BEA)

Os animais devem ser mantidos de acordo com os
seguintes princípios:
1. Livres de sede e fome
2. Livres de desconforto
3. Livres de dor, injúrias e doenças
4. Livres de medo
5. Livres para expressarem os padrões normais de
comportamento animal

Fonte: Adaptado de FAO e IDF (2013).

Para haver BEA é fundamental que o homem mantenha uma boa relação
com os animais (FRANCHI e SILVA, 2015). A Figura 10 demonstra que caso o
colaborador esteja insatisfeito ele pode influenciar o BEA de modo negativo, o que
por consequência pode atrapalhar o desempenho do animal (FRANCHI e SILVA,
2015).
Figura 10 – Possíveis interações entre bem-estar do trabalhador, bem-estar animal e
produtividade

Fonte: Burton et al. (2012).

Conforme antecipado, a água potável é o principal insumo utilizado na
higienização e desinfecção dos equipamentos de produção, colaborando com o
bem-estar animal assim como na manutenção da saúde das pessoas (BORTOLI, et
al., 2016). Entretanto, dificilmente o produtor realiza tratamento na água utilizada
(DALA COSTA e GROSSO, 2013).
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Outro fator atrelado às BPPL é o cuidado com o meio ambiente. É importante
que o produtor produza de maneira sustentável, utilizando os recursos naturais de
maneira eficiente. A produção de leite deve ser conduzida em equilíbrio com o meio
ambiente da propriedade e da região. O produtor deve desempenhar um papel na
proteção na cadeia do leite e do futuro do seu negócio adotando procedimentos que
melhorem a sustentabilidade ambiental do seu sistema de produção (FAO e IDF,
2013). A Figura 11 relaciona os tópicos de boas práticas agropecuárias na produção
de leite em relação ao meio ambiente.
Figura 11 – Meio ambiente
Implementar
um
sistema
ambientalmente sustentável.
MEIO AMBIENTE

de

produção

Dispor de um sistema apropriado de manejo de
resíduos.
Assegurar que os procedimentos de produção de
leite não tenham efeito adverso sobre o meio
ambiente.

CARACTERÍSTICAS

A produção de leite deve ser ambientalmente
sustentável e causar o mínimo de dano entorno da
propriedade.

Fonte: Adaptado de FAO e IDF (2013).

Por fim, o último fator da BPPL é a gestão socioeconômica, pois assim como
os outros negócios, a fazenda deve ser viável financeiramente. Então, ser
socialmente responsável e economicamente sustentável são fundamentais para
manter as boas práticas na produção do leite. A propriedade leiteira deve ser
financeiramente viável para ser sustentável a longo prazo, pois ser socialmente
responsável e economicamente sustentável são parâmetros essenciais para boas
práticas na produção de leite visto que eles abordam dois riscos importantes. Os
produtores de leite devem considerar o papel que sua propriedade tem na
comunidade como empregador e como consumidor de recursos naturais (FAO e
IDF, 2013). Sendo assim, a gestão socioeconômica compreende os seguintes
tópicos (Figura 12).
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Figura 12 – Gestão socioeconômica
Implementar um programa efetivo e responsável de
gestão de pessoas.
GESTÃO
SOCIOECONÔMICA

Garantir que as tarefas da propriedade
realizadas de forma segura e competente.

sejam

Gerenciar a empresa de modo a assegurar sua
viabilidade financeira.

A gestão de pessoas e o gerenciamento financeiro
asseguram a sustentabilidade da empresa.

CARACTERÍSTICAS

Fonte: Adaptado de FAO e IDF (2013).

Além dos seis BPPL listadas pela FAO e IDF (2013), a qualidade do leite
também é influenciada por parâmetros tecnológicos como o resfriamento e a
temperatura de retenção, bem como o tempo de armazenamento (SLAGHUIS,
1996). O transporte também impacta na qualidade (FRANCIOSI et al., 2011).
Com o crescimento do setor de lácteos, surgiu a necessidade de
armazenamento prolongado de leite e o transporte a granel (MORSCHBACHER;
REMPEL; MACIEL, 2017). Com isso, a produção começou a ser entregue a
qualquer momento do dia, porque os tanques de expansão asseguram a qualidade
do leite por até 48 horas, desde que seja um leite de qualidade quando obtido
(SANTOS et al., 2009).
A refrigeração nas fazendas constitui a principal estratégia aplicada para
preservar o leite cru e os produtos lácteos resultantes, evitando a proliferação de
bactérias.

Contudo,

esta

operação

favorece

o

crescimento

de

bactérias

psicotrópicas, que são capazes de se multiplicar em baixa temperatura (DOGAN;
BOOR, 2003). A detecção e controle de psicotrópicos e suas enzimas resistentes ao
calor constituem uma das principais preocupações de controle da qualidade em toda
cadeia do leite (SORHAUG; STEPANIAK, 1997).
Assim, a temperatura de armazenamento de leite cru após a ordenha deve
ser baixa para inibir o crescimento de bactérias mesófilas patogênicas (que causam
doenças infecciosas como a brucelose, tuberculose, entre outras) e deterioradas (as
que azedam o leite), sem permitir o desenvolvimento de bactérias psicotrópicas
(FRANCIOSI et al., 2011). Práticas de desinfecção e limpeza dos equipamentos
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utilizados na produção reduzem significativamente a contagem de bactérias
psicotrópicas, também conhecida como bactéria total (GUERREIRO et al., 2005).

2.6.

Programas de Pagamento Baseados na Qualidade do Leite (PPBQL)
Acredita-se que o pagamento diferencial e a capacitação dos agricultores

podem produzir um leite com boas condições de higiene, que reduzem a contagem
de microrganismos (ANGELIS; SOUZA; OLIVEIRA, 2016), que são capazes de
influenciar a qualidade do leite (NIGHTINGALE et al., 2008), aumentando o
rendimento industrial (OLIVEIRA, 2013). Nesse sentido, as indústrias de produtos
lácteos em todo o mundo instituíram programas de penalidades e prêmios para
incentivar os produtores de leite a melhorar a qualidade do leite cru produzido
(NIGHTINGALE et al., 2008; BOTARO; GAMEIRO; SANTOS, 2013).
Os PPBQL foram implantados entre as décadas de 1980 e 1990 em diversos
países como Estados Unidos, Uruguai, Canadá, Nova Zelândia, entre outros, e se
mostraram um dos fatores responsáveis pelo sucesso da atividade leiteira
(SANTOS, 2011; CARDOSO, 2012). No Brasil, desde 2005, os sistemas de
valorização indicam que os produtores respondem de forma imediata aos incentivos
de bonificação e penalização com base na qualidade do leite (SANTOS, 2011;
CARDOSO, 2012).
A instalação de laticínios internacionais no Brasil, assim como grandes
cooperativas, introduziram penalização e bonificação da qualidade do leite aos
produtores (SANTOS, 2011). O leite com características inferiores aos parâmetros
definidos reduz o preço de referência, enquanto o leite com características
superiores

recebe

bonificação

sobre

o

preço

de

referência

(CANZIANI;

GUIMARÃES, 2003). Nesse sentido, Foreman e Leeuw (2013) estabeleceram os
seguintes parâmetros para o pagamento por qualidade:
1) Grau padrão – recebe o preço padrão do leite;
2) Grau de qualidade superior – recebe um pagamento de bônus;
3) Grau de qualidade inferior – recebe uma dedução.
Os programas de bonificação do leite por qualidade incluem geralmente o
preço básico mais fatores de composição, tais como: gordura, proteína, sólidos
totais, parâmetros de qualidade higiênica (CCS, CBT) e ajustes de preço em função
de sazonalidade/volume de produção. Os parâmetros desclassificatórios que
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causam a rejeição do leite são a presença de antibióticos e crioscopia (aguagem do
leite) (SANTOS, 2011; CARDOSO, 2012).
Durr, Antoni e Tomazi (2005) citam três formas de pagamento por qualidade
que são: remuneração por infraestrutura e limites mínimos de qualidade,
remuneração baseada no destino industrial do leite e remuneração baseada nos
componentes do leite.
No primeiro sistema o produtor é remunerado de acordo com investimento em
instalações (tecnologias) para obter a qualidade do leite. Para Marques e Antonialli
(2008), os elementos básicos que caracterizam a tecnologia adotada em um sistema
de produção de leite são: raça, alimentação, reprodução, sanidade, manejo e
instalações. Por exemplo, a Dairy Partners Americas (DPA) Brasil, formada pela
parceria entre duas grandes empresas do mercado lácteo - Cooperativa
Neozelandesa Fonterra e a Multinacional Nestlé – remunera o produtor não só pelos
componentes do leite, mas também pela infraestrutura na propriedade (DURR;
ANTONI; TOMAZI, 2005).
O segundo se refere a remuneração de acordo com o destino industrial do
leite, ou seja, o preço varia conforme o tipo de produto produzido. O Quadro 8
apresenta alguns derivados e os componentes do leite que são utilizados em sua
fabricação.
Quadro 8 – Componentes dos derivados do leite
Derivado do leite
Queijo
Manteiga
Iogurte
Creme de leite
Requeijão
Soro

Componente do leite
Proteína, gordura e lactose
Gordura
Proteína e lactose
Proteína e gordura
Proteína, gordura e lactose
Proteína, gordura e lactose

Fonte: Elaborado a partir de Silva, Silva e Ferreira (2013).

No terceiro sistema – mais usual nos laticínios e cooperativas processadoras
de leite – o programa tem objetivo de melhorar a qualidade do leite por meio de uma
remuneração diferenciada paga ao produtor, baseado em quatro variáveis: a
contagem de células somáticas do tanque de massa (CCS), contagem bacteriana
total (CBT), teor de gordura e proteína (WOLFOVÁ; WOLF; PRIBYL, 2007;
BOTARO; GAMEIRO; SANTOS, 2013). É composto por um preço base no qual são
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adicionadas premiações e/ou desconto por CCS, CBT, percentual de gordura e
proteína, e outros incentivos por quantidade produzida, impactando no preço total
pago por litro de leite (CAETANO, 2016). Esse sistema é praticado, por exemplo, na
CCPR/ ITAMBÉ e na Cooperativa de processamento de leite estudada.
As formas de pagamentos por qualidade do leite, citadas por Dürr et al.
(2005), estão representadas no Quadro 9.
Quadro 9 – Características dos sistemas de pagamento por qualidade do leite
1- Remuneração por infraestrutura e limites mínimos de qualidade
Característica: os laticínios remuneram melhor produtores que adotam determinadas tecnologias de
grande importância para obtenção de leite com qualidade. Sistema utilizado em bacias leiteiras pouco
especializadas.
Vantagens
Desvantagens
 Permite aos produtores atingirem rapidamente
condições para serem premiados, estimulando
investimentos mínimos para a profissionalização
da cadeia;
 Boa maneira de se iniciar um programa de
qualidade onde não há consciência de sua
importância.

 Difícil de ser modificado para aumentar o
grau de exigência;
 Percentual pago pela qualidade é arbitrário
e o mesmo para todos;
 Falta de garantia de que os investimentos
em instalações estão sendo corretamente
utilizados e que a qualidade do leite está
sendo melhorada.

2- Remuneração baseada no destino industrial do leite
Característica: baseia-se no componente, porém seu preço varia conforme o tipo de produto
industrializado. Sistema utilizado em países que definem cota de produção por estabelecimento
leiteiro e empresas que trabalham com derivados lácteos específicos ou com poucos produtos.
Vantagens
Desvantagens
 O preço da matéria-prima é vinculado diretamente
 Sem a existência das cotas de produção,
ao preço do produto industrializado, sendo
a dificuldade reside na escolha dos
possível maior equidade nas margens de lucro de
produtores que irão integrar um ou outro
cada elo da cadeia;
grupo (leite-fluido ou leite-indústria);
 Classificam-se as fazendas leiteiras em mais e
 A indústria muitas vezes reluta em revelar
menos especializadas e processa-se a matériasuas estratégias futuras e o destino
prima separadamente.
industrial do leite.
3- Remuneração baseada nos componentes do leite
Característica: as indústrias remuneram os produtores pela quantidade de cada componente do leite
que possua valor industrial (gordura, proteína). Penalização por problemas de integridade do leite. O
sistema é utilizado em bacias leiteiras especializadas ou em processo de especialização.
Vantagens
Desvantagens
 O estimulo ao investimento é constante;
 Requer consciência da importância da
 O preço do valor de gordura e proteína é em
qualidade do leite em todos os níveis da
função do valor de mercado de cada componente;
cadeia;
 Qualidade avaliada a partir do produto
 Requer que o nível mínimo das
comercializado;
propriedades já tenha sido atingido;
 Sistema de penalização diferencia falta grave e
 Há uma dificuldade inicial de se
falha de manejo (produtor adota medidas
estabelecer os preços por quilograma de
corretivas sem ser penalizado);
gordura e proteína onde o sistema nunca
 Padronização do leite (produtores que não se
foi utilizado.
encaixam no perfil desejado são desligados).
Fonte: Lopes; Consoli e Neves (2006).
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De qualquer forma, os critérios e exigências dos PPBQLs variam entre
indústrias ou cooperativas, e geralmente são mais rígidos que os oficiais (BUENO,
2007; BRITO et al., 2007). Os regulamentos atuais das CCS no Brasil permitem um
limite de 500.000 células / mL de leite (IN 31/2018).
Botaro, Gameiro e Santos (2013) afirmam que as recompensas financeiras
induzem mudanças na qualidade do leite, especialmente na diminuição de CCS e
CBT. No entanto, os indicadores de gordura e proteínas presentes no leite são
dependentes de fatores de longo prazo, como nutrição do rebanho, criação de
animais e genética. Portanto, esses últimos indicadores podem ficar abaixo do
parâmetro estabelecido, mesmo que a CCS e CBT estejam dentro dos padrões, pois
os primeiros estão diretamente relacionados ao modo de produção.
Juntamente com o PPBQL surgem as fraudes pela qualidade, com utilização
de formol e do peróxido de hidrogênio que visam inibir a atividade microbiana, além
da adição de água no leite para aumentar o volume, causando riscos à saúde do
consumidor assim como prejuízo aos laticínios em razão da perda tanto no
rendimento quanto no valor nutricional (OLIVEIRA, 2013). Portanto, são realizadas
análises físicas e químicas nas indústrias para avaliar valor nutricional e detectar
adulterações no leite (PAULA; CARDOSO; RANGEL, 2010).
Ainda assim, o pagamento por qualidade do leite deve ser avaliado pelo
produtor

como

algo

em

prol

dos

seus

interesses frente

o

governo

e

cooperativas/laticínios. Contudo, como a bonificação é determinada pelo mercado,
existe uma incerteza quanto aos resultados econômico-financeiros de se almejar e
atingir a qualidade exigida (JUNIOR; LOPES; RUAS, 2015).
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3.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza descritiva e qualitativa, baseada em um estudo
de casos múltiplos, o qual possibilita encontrar evidências relevantes e confiáveis
que proporcionam maior abrangência dos resultados (YIN, 2001).
A pesquisa descritiva classifica, explica e interpreta fatos utilizando a
entrevista com roteiro semiestruturado e a observação sistemática para coleta de
informações (PRODANOV; FREITAS, 2013). Nesse sentido, essa pesquisa como
descritiva procura detalhar o funcionamento dos PPBQLs, seja da cooperativa
analisada ou do laticínio concorrente, em termos de critérios de qualidade exigidos,
incentivos financeiros e demais serviços oferecidos ao produtor. Ademais, procura
avaliar como o uso de boas práticas agropecuárias pelos produtores rurais garante o
atendimento dos critérios de qualidade de leite definidos pela cooperativa e laticínio
concorrente localizados na região do Médio Paraíba Fluminense.
A pesquisa qualitativa busca levar em consideração todos os componentes de
uma situação, suas interações e influências recíprocas, e descrever a realidade em
sua essência. Da mesma forma usa a análise textual ou de imagem, e interpretação
pessoal das informações coletadas em entrevistas, documentos e observações
(GRESSLER, 2004; CRESWELL, 2010). A análise de dados seguiu esse padrão.
As técnicas de pesquisa referem-se aos instrumentos que foram usados na
realização de operações de pesquisa (KOTHARI, 2004). Para tanto, a pesquisa
engloba levantamento bibliográfico, documental e contato direto com cooperativa,
laticínio concorrente e produtores rurais, cooperados e ex-cooperados.
Para o planejamento da pesquisa é importante fazer um delineamento
(Quadro 10) apresentando a classificação da pesquisa (VIANNA, 2006).
Quadro 10 – Classificação da pesquisa
Método
Quanto ao objetivo
Quanto à abordagem
Quanto aos procedimentos

Classificação
Descritiva
Qualitativa
Bibliográfica
Documental
Estudo multicasos

Instrumentos para coleta de dados
Bases científicas
Livros
Periódicos
Anais de congressos
Sites governamentais e de laticínios
Entrevista semiestruturada

Fonte: Elaborado a partir de Gil (2002); Silva; Menezes (2005); Creswell (2010); Prodanov; Freitas
(2013).
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3.1.

Procedimentos metodológicos
A investigação científica depende de um conjunto de procedimentos para

que seus objetivos sejam atingidos (GIL, 2002). Os procedimentos metodológicos
fornecem o detalhamento da pesquisa, esclarecendo os caminhos trilhados para
alcançar o objetivo proposto (SILVA; MENEZES, 2005). Métodos, técnicas e
instrumentos são procedimentos adotados pelo pesquisador ao buscar fazer ciência,
pois toda e qualquer atividade a ser desenvolvida, seja teórica ou prática, requer
procedimentos (DINIZ e SILVA, 2008). Esta pesquisa se classifica em pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental e estudo multicasos.
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
principalmente livros e artigos científicos (GIL, 2002), que tratam do tema
apresentando contribuições de diferentes autores, atentando para as fontes
secundárias (NEVES; CONEJERO, 2012). A busca de informações da pesquisa
bibliográfica foi feita em periódicos, teses, dissertações, livros, boletins e manuais
técnicos.
A pesquisa documental é elaborada com materiais que não receberam ainda
um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os
objetos da pesquisa (GIL, 2002). Esse estudo foi realizado por meio de consulta a
legislações como as instruções normativas (INs), dados públicos sobre o SAG do
Leite e BPPL (IBGE, FAO/ IDF, entre outros) e fontes não escritas.
O estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos; busca a compreensão e
interpretação mais profunda dos fatos e fenômenos específicos (YIN, 2001).
Segundo Gil, Licht e Oliva (2005) para discutir o método do estudo de caso deve-se
considerar três aspectos:


A natureza do fenômeno a ser investigado deve estar epistemologicamente
em harmonia com a experiência daqueles que estão envolvidos;



O conhecimento que se pretende alcançar está na compreensão, na
ampliação da experiência;



A possibilidade de generalização a partir do método.
O estudo de caso é denominado embedded ou incorporado, em uma tradução

livre, ao ter como característica o envolvimento de mais de uma unidade de análise,
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nos quais a multiplicidade de evidências é investigada com foco nas diferentes
saliências do caso. O método de estudo de caso é particularmente aplicável quando
se deseja obter generalizações analíticas, que possam contribuir para um referencial
teórico que precisa de consolidação e/ou aperfeiçoamento (NEVES e CONEJERO,
2012).
Quanto a abrangência, um estudo de caso se caracteriza como único,
quando a pesquisa se limita a uma única unidade de análise do fenômeno, ou
múltiplo, quando a abordagem considera mais de uma unidade (YIN, 2001).
O estudo de um único caso é apropriada em algumas circunstâncias:
quando se utiliza o caso para determinar se as proposições de uma teoria são
corretas; quando não existem muitas situações semelhantes para que sejam feitos
estudos comparativos; quando o caso permite o acesso a informações não
facilmente disponíveis (MARTINS, 2008).
Por outro lado, os casos múltiplos são mais convincentes e permitem
maiores generalizações, embora demandem maiores recursos e tempo por parte do
pesquisador (YIN, 2015). Martins (2008) afirma que a utilização de múltiplas fontes e
evidências é um critério que aumenta a credibilidade e a confiabilidade dos
resultados.
Logo, o Quadro 11 traz um comparativo entre o estudo de caso único ou de
múltiplos casos, com a adequabilidade de cada tipo à evolução da teoria.
Quadro 11 – Estudo de caso único vs estudo de casos múltiplos
Estudo de Caso único
Visa explorar oportunidades para
observar um fenômeno significativo
em raras circunstâncias extremas.
Tem o propósito de descrever a
existência de um fenômeno.

Estudo de múltiplos casos
Oferece forte base para a construção de teoria.
Possibilita comparações que esclarece se o resultado
emergente é uma característica peculiar daquele caso ou
uma replicação consistente de vários casos.
Provê teoria mais robusta uma vez que, as proposições
são mais profundamente fundamentadas em evidências
empíricas variadas e atua a um nível apropriado de
abstração.
Possibilita exploração mais ampla e elaboração teórica.

Fonte: Elaborado a partir de Yin (2015).

Portanto, os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo estão
sintetizados no Quadro 12.
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Quadro 12 – Framework dos procedimentos metodológicos
OBJETIVOS
Investigar se os PPBQLs adotados por uma cooperativa processadora de leite e laticínios
concorrentes, ambos da RMPF, incentivam o atendimento de critérios de qualidade de leite e uso
de boas práticas agropecuárias pelos produtores rurais.
Verificar as boas práticas
agropecuárias adotadas
pelos produtores rurais
associados da cooperativa,
ou ex-associados que
participam de PPBQLs de
laticínios concorrentes, e a
qualidade de leite obtida;

Entender os critérios de
qualidade de leite dos
laticínios analisados;

Comparar os PPBQLs da
cooperativa e dos laticínios
concorrentes em termos de
critérios de qualidade exigidos,
incentivos financeiros e
serviços oferecidos aos
produtores rurais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Pesquisa Bibliográfica
Pesquisa Documental
 Análise de documentos
de domínio científico;
 Pesquisa em legislações
e publicações de
instituições públicas.

Estudo multicasos
Pesquisa Documental




Entrevistas com
produtores rurais
Observação direta das
propriedades leiteiras
Publicações públicas.



Entrevista com cooperativa
e laticínios
 Consulta a registros
internos ou outros
documentos relevantes.

Fonte: Elaborado pela autora.

3.2.

Estudo multicasos
Um projeto de pesquisa que faça uso do estudo de caso como estratégia

metodológica exige o desenvolvimento de uma estrutura que contenha cinco
componentes: i) as questões do estudo; ii) suas proposições; iii) suas unidades de
análise; iv) a lógica que une os dados às proposições; v) e os critérios para
interpretação das descobertas (YIN, 2015).
Para Yin (2015), as questões do estudo são específicas e devem refletir a
verdadeira linha de investigação; ser formuladas para o investigador e não o
entrevistado; e ser acompanhada de fontes prováveis de evidência. Este
componente norteará todo o trabalho a ser realizado. E o estudo de caso é mais
apropriado para questões do tipo “como” e “por que”. Cada proposição deve ser
direcionada ao que deve ser examinado dentro do escopo do estudo e refletir uma
importante questão teórica (um fundamento lógico) que ajude a procurar evidências
relevantes. As unidades de análise devem especificar corretamente as variáveis
primárias do estudo, e estar ligada à maneira pela qual as questões de estudo foram
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definidas. A lógica que une os dados às proposições e os critérios para interpretação
das descobertas se referem ao planejamento dos passos da análise de dados,
sugerindo o que deve ser feito após a coleta dos dados para geração dos
resultados. Nesse sentido, procura-se sintetizar os componentes deste estudo no
Quadro 13.
Quadro 13 – Componentes do estudo
Componentes

Estrutura

Questão de estudo

Como os PPBQLs da RMPF incentivam o atendimento de critérios de
qualidade de leite e uso de boas práticas agropecuárias nas propriedades
rurais?

Proposições

P1: O PPBQL da cooperativa incentiva a adoção de boas práticas
agropecuárias que garantem o atendimento de critérios de qualidade de
leite exigidos pela legislação nacional.
P2: O PPBQL dos concorrentes incentiva a adoção de boas práticas
agropecuárias que garantem a entrega de um leite de qualidade superior.
Unidade de análise: PPBQL da cooperativa vs. PPBQL do laticínio
concorrente.

Unidades de análise

Subunidades:
1) Critérios de qualidade do leite do PPBQL.
2) Boas práticas agropecuárias nas propriedades rurais.
Coleta de dados relacionados a unidade e subunidades de análise via:

A lógica do estudo

Critérios para
interpretação dos
dados

1) Pesquisa documental dos PPBQLs da cooperativa e do laticínio
concorrente.
2) Entrevistas semiestruturadas com representantes da cooperativa e com
produtores associados à cooperativa.
3) Entrevistas com representantes do laticínio concorrente e com
produtores ex-associados à cooperativa e atuais fornecedores do
concorrente.
Validação ou não das proposições

Fonte: Elaborado a partir de Yin (2015).

3.3.

Coleta de dados
O estudo de caso requer a aplicação do maior número possível de técnicas

para a coleta de dados, e para garantir a validade dos resultados obtidos por
determinada fonte, é necessário que sejam confrontados com os dados obtidos por
outras fontes (GIL, LICHT, OLIVA, 2005). Uma das características do estudo de caso
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é o uso de múltiplas fontes de evidência, sendo que as principais são:
documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação
participante e artefatos físicos (Figura 13) (YIN, 2015).
Figura 13 – Fontes de evidência do Estudo de caso
Documentação - relatórios, notícias, artigos, memorandos, circular interna.
Registros em arquivos - arquivos de uso públicos (CENSO), registros
organizacionais, mapas, gráficos.
FONTES
DE
EVIDÊNCIAS

Entrevistas - com roteiro semi-estruturado.
Observações participantes - para obter acesso a informações que de outra
forma seriam inacessíveis ao estudo.
Observações diretas - do trabalho de fábrica, na captação e no manuseio do
leite nos currais, além das instalações nas propriedades rurais.

Artefatos físicos - dispositivos tecnológicos, ferramentas ou instrumentos e
evidências físicas.
Fonte: Adaptado de Yin (2015).

A análise das evidências no estudo de caso deve ser precedida por um trabalho de
pesquisa bibliográfica, ou realizado ao longo da análise e interpretação dos dados
(GIL; LICHT; OLIVA, 2005). Além das pesquisas bilbiográfica e documental, para
levantar os dados sobre os PPBQLs e BPAs praticados, realizou-se visitas técnicas
e entrevistas com utilização de um roteiro semiestruturado com representantes da
cooperativa, dos laticínios concorrentes, e com os cooperados e ex-cooperados. A
Figura 14 apresenta um detalhamento das etapas no processo de estudo.
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Figura 14 – Detalhamento das etapas no processo de estudo
ETAPAS
ESTUDO MULTICASOS
Problema

Entrevistas com roteiro semiestruturado

Legislação
(critérios de
qualidade)

Cooperativa

Boas práticas
agropecuárias

Pesquisa
bibliográfica

Higiene na
ordenha
Saúde animal
BEA
Inseminação
artificial
Alimentação

Pesquisa
documental

Produtores/cooperados
Produtores/ex-cooperados

Programas de Pagamento
Baseado na Qualidade do
Leite (PPBQLs)

Laticínio concorrente

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa.

Para identificar os critérios de qualidade do leite definidos pela cooperativa e
laticínio concorrente, em termos de CCS, CBT, teor de gordura e proteína, foram
realizadas

entrevistas

com

os

representantes,

por

meio

de

um

roteiro

semiestruturado (Apêndice A – cooperativa /laticinio e Apêndice B – cooperados e
ex-cooperados), tendo sido feitos também outros questionamentos não previstos no
instrumento e que surgiram durante cada entrevista. As entrevistas foram aplicadas
pessoalmente e algumas, quando autorizadas, gravadas para posterior transcrição.
Foram entrevistados o diretor comercial, o diretor de finanças e a técnica
agropecuária da cooperativa, além de produtores associados a cooperativa. As
entrevistas com o diretor comercial e com o diretor de finanças da cooperativa foram
realizadas nos dias 14/05 e 24/05/2018, respectivamente e com a técnica
agropecuária no dia 14/06/2018. O perfil dos entrevistados, na cooperativa, é
apresentado no Quadro 14.
Quadro 14 – Perfil dos entrevistados na cooperativa
Cargo do entrevistado
Cooperativa
Fonte: Elaborado pela autora.

Diretor Comercial
Diretor Financeiro
Técnico agropecuário

Tempo na
atividade
11 anos
18 anos
10 anos

Escolaridade
Ensino Superior
Ensino Superior
Técnico
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Além disso, foram realizadas visitas técnicas ao laticinio da cooperativa e às
propriedades rurais associadas para observação direta da gestão da qualidade e
das BPAs adotadas para alcançar a qualidade do leite.
Para verificar as boas práticas agropecuárias adotadas pelos produtores
rurais realizou-se entrevistas com 11 produtores cooperados. Com o propósito de
conhecer o perfil dos entrevistados nas propriedades produtoras do leite da
cooperativa perguntou-se o cargo e a escolaridade do entrevistado, assim como o
tempo na atividade.
Os dados sobre o PPBQL dos concorrentes foram coletados por meio de
entrevista com técnico agropecuário do latícinio Alfa, o gerente do laticinio Beta e excooperados da cooperativa em estudo. As entrevistas com os produtores excooperados foram realizadas por meio de visitas às propriedades rurais.
O entrevistado no Laticínio Alfa é o técnico agropecuário responsável pela
captação do leite cru. A entrevista com o representante do laticínio Alfa foi realizada
por meio de contato telefônico e e-mail. O entrevistado possui curso técnico em
agropecuária e tem 10 anos de atuação na atividade.
O entrevistado no Laticínio Beta é o gerente responsável pela captação do
leite cru. A entrevista foi feita pessoalmente. O entrevistado possui curso superior
completo e tem 5 anos de atuação na atividade. Nos primeiros anos trabalhou na
planta localizada no Estado do Rio Grande do Sul e há um ano está atuando na
planta de Barra do Piraí-RJ, com o início das operações do laticínio no estado.
O perfil dos entrevistados, dos laticínios concorrentes e ex-cooperados, é
apresentado no Quadro 15.
Quadro 15 – Perfil dos concorrentes entrevistados

Produtor L
Produtor M
Produtor N
Concorrente Alfa
Concorrente Beta

Cargo do entrevistado
Administrador
Proprietário
Proprietário
Técnico agropecuário
Gerente

Fonte: Elaborado pela autora.

Tempo na atividade
30 anos
45 anos
40 anos
10 anos
5 anos

Escolaridade
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Superior Completo
Técnico
Superior completo
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3.4.

Análise dos dados

Para Yin (2001) o uso de fontes múltiplas de evidências permite o
desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, ou seja, um processo de
triangulação.
A triangulação, ou a utilização de múltiplos métodos, significa ser capaz de
olhar para o mesmo fenômeno, ou tópico de pesquisa, através de mais de uma fonte
de dados. Informações provenientes de diferentes ângulos podem ser usadas para
confirmar, desenvolver ou esclarecer o problema de pesquisa. Essa estratégia limita
os vieses pessoais e metodológicos e aumenta a possibilidade de reproduzir os
achados (ABDALLA et al., 2018).
A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados
(entrevistas, questionários, observações e notas, documentos, entre outros), bem
como diferentes métodos de análise (análise de conteúdo, análise do discurso,
descritiva e / ou inferencial métodos e estatísticas, entre outros) (ABDALLA et al.,
2018).
Neste estudo em um processo de triangulação levantou-se o problema,
realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os critérios de qualidade do leite, boas
práticas agropecuárias e PPBQL no Brasil. No estudo multicasos, as entrevistas
realizadas foram guiadas por um roteiro semiestruturado confeccionado a partir da
pesquisa bibliográfica, e a pesquisa documental, foi realizada a partir da consulta de
sites institucionais, documentos internos e cartilhas dos laticínios. Por fim, as
entrevistas foram transcritas e os resultados obtidos na pesquisa de campo
permitiram a confirmação ou não das proposições teóricas formuladas a partir da
revisão da literatura.
Para validar as proposições, a análise foi estruturada em dois estudos de
caso: PPBQL da cooperativa e PPBQL dos concorrentes, todos situados na RMPF.
Para cada estudo de caso traçou-se o perfil da organização em estudo, descreveuse o PPBQL com os critérios da qualidade do leite adotados e verificou-se a adoção
ou não das boas práticas agropecuárias nas propriedades. No caso 1, após a
constatação de que outras cooperativas e laticinios da região enviam o leite
excedente em sua produção para a cooperativa analisada, analisou-se a qualidade
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do leite em questão. A Figura 15 detalha as etapas da análise realizada neste
estudo.
Figura 15 – Detalhamento da apresentação do estudo multicasos

Estudo de caso 1

Estudo de caso 2

PPBQL da cooperativa

PPBQL dos concorrentes

Perfil dos produtores

Perfil dos produtores

Boas práticas agropecuárias

Boas práticas agropecuárias

Cooperativas/laticínios parceiros

Fonte: Elaborado pela autora.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
Após realizar a revisão de literatura e a redação dos procedimentos
metodológicos, este capítulo apresenta dois estudos de casos: o caso do PPBQL da
cooperativa analisada e o caso dos PPBQLs dos laticínios concorrentes, todos
situados na RMPF.

4.1.

Estudo de Caso 1: PPBQL da Cooperativa

4.1.1. Perfil da cooperativa
A cooperativa em estudo atua no setor agropecuário desde 1940 quando foi
fundada por um pequeno grupo de produtores rurais, que encontrou no
cooperativismo a saída para as dificuldades enfrentadas na época, com a
comercialização do leite por eles produzido. A cooperativa possui 120 funcionários e
um faturamento aproximado de R$ 8 milhões/mês (ou quase R$ 100 milhões/ano). A
cooperativa coleta 130.000 litros de leite diariamente que são transformados em leite
UHT (integral e desnatado), leite pasteurizado, requeijão, manteiga, doce de leite,
creme de leite e bebida láctea.
A descrição da cooperativa foi realizada com base nos dados coletados de
Abril/2018 a Agosto/2018 por meio de entrevistas com dois diretores e uma técnica
agropecuária, e pesquisa documental no site institucional. A Figura 16 resume a
história da Cooperativa.

Produção do leite em
embalagem
“LightCap” (Tampa de
Rosca).

1967

Lançamento do Leite
UHT, na embalagem
TETRA PAK

Ensacamento de
leite.

2003

Inauguração da sede
própria da
Cooperativa.

2017

Inauguração do posto
de resfriamento do
município de Queluz.

1993

1951

Fundação da
Cooperativa
Agropecuária.

2015

1984

1940

Figura 16 – Linha do Tempo da Cooperativa

Nova planta as
margens da Dutra e
envase de leite UHT.

Lançamento do Leite
Zero Lactose.

Fonte: Elaborado a partir do site institucional da cooperativa
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A Cooperativa foi a precursora do ensacamento de Leite no Vale do Paraíba,
em 1967. Em 1993 a cooperativa registra um marco em sua história, o lançamento
do leite UHT, na embalagem Tetra Pak. Em 2003 iniciou a operação de
processamento e envase de leite UHT em nova planta industrial. A Cooperativa
sempre teve em sua essência a modernidade e a inovação, e hoje não é diferente,
conta com o que há de mais moderno em tecnologia de leite UHT. Em 2015, parte
de seus equipamentos foram substituídos e passou a produzir leite em nova
embalagem LightCap (Tampa com rosca), oferecendo além da qualidade, maior
comodidade ao consumidor, e em 2017 lançou o Leite Zero Lactose, pensando no
consumidor que necessita adotar dietas restritivas.
Verificou-se que a cooperativa possui aproximadamente 610 cooperados dos
mais diversos níveis. Desde aqueles altamente tecnificados e detentores de grandes
rebanhos, com produção média superior a 1.500 litros/dia; até os menores, que
ainda ordenham manualmente, utilizam tanques comunitários e que não ultrapassam
a marca de 85 litros/dia.
A cooperativa tem três diretores: o diretor-presidente (30 anos de cooperativa)
cuida do suprimento de leite e pagamento dos produtores, o diretor comercial (17
anos de cooperativa e 1 ano no cargo) cuida da loja agropecuária e compra de
insumos, e o diretor financeiro (administrador de empresas, 18 anos de cooperativa)
que cuida da gestão financeira da cooperativa.
De acordo com os diretores entrevistados, a cooperativa tem médio porte,
tendo uma capacidade produtiva de 400 mil litros/dia, captando de 90 a 130 mil
litros/dia de produtores associados e mais 200 mil litros/dia de terceiros (laticínios e
outras cooperativas). Captam o leite de outras cooperativas no estado do Rio de
Janeiro, em um raio de até 150 km. Possuem uma filial em Queluz/SP para atender
os produtores da região.
Segundo o diretor financeiro, a cooperativa possui 1.200 produtores
cooperados, no entanto apenas 530 estão em produção, ou seja, entregam leite na
cooperativa. Os demais só compram insumos, mas sem desconto. Aos produtores
cooperados a cooperativa oferece serviços na área técnica (assistência técnica,
projeto de crédito rural), descontos que variam de 10 a 20% na compra de insumos,
além de realizar a entrega de rações sem custo de frete. Para o diretor financeiro, o
diferencial da cooperativa está nos serviços oferecidos ao produtor (desconto na
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compra de insumos e assistência técnica, e no recebimento constante de leite ao
longo do ano, sem distinção por tamanho e localização geográfica, pois o preço do
leite pago pela cooperativa é inferior ao valor pago pelos laticínios concorrentes.
O diretor comercial afirma que não se diferencia o produtor por tamanho da
área utilizada para a produção, mas pelo volume produzido. Assim classifica o
produtor em:
•

Pequeno produtor cuja produção é de até 300 L/dia.

•

Médio produtor tem a produção entre 300 e 500 L/dia.

•

Grande produtor cuja produção é acima de 500 L/dia.

O pequeno produtor representa 55 a 60% dos cooperados. Na visão do
diretor comercial, os principais concorrentes não aceitam cooperados com a
produção menor de 300 litros/dia, ou seja, do pequeno produtor.
Os diretores afirmam que as principais concorrentes são as Multinacionais do
setor que atuam na mesma região e possuem subsídios do governo do Estado do
RJ para atuar. No entanto, os subsídios são oferecidos a todos os laticínios
instalados no estado do Rio de Janeiro. O Programa de Incentivo do Governo do
Estado à Produção de Leite concede crédito presumido do ICMS ao contribuinte
fluminense que adquirir leite produzido no Estado do Rio de Janeiro, diretamente do
produtor ou através de usinas de laticínios legalmente estabelecidas no Estado,
correspondente ao percentual de 12,28% sobre o valor total dessas compras (RJ,
2001).
A cooperativa perde sobretudo a captação do leite do grande produtor para as
referidas empresas (RIBEIRO, 2005). O diretor financeiro menciona que o preço do
leite hoje pago pela cooperativa não consegue brigar com o preço das grandes
multinacionais. Estas pagam até R$ 1,50 pelo litro de leite, enquanto em outros
estados pagam R$ 0,60/ 0,70 por litro. Ou seja, fazem um dumping6 de preço em
outros estados para financiar o preço superior no RJ. Menciona, ainda, que uma das
multinacionais paga R$1,38 ao produtor, enquanto o valor pago pela cooperativa é 8
a 10% inferior.
A captação do leite é feita por caminhões tanques com sistema de
refrigeração. É coletada uma amostra do leite para análise de laboratório no

6

Dumping, de uma forma geral, é a comercialização de produtos a preços abaixo do custo de
produção (IPEA, 2006).
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momento da captação pelo caminhão. Se o produto não estiver de acordo com o
padrão estabelecido pela cooperativa, o produtor é responsável pelo pagamento da
carga total que foi contaminada. São casos isolados de perda da carga/produção e o
principal problema está no manejo/ alimentação do gado e também a contaminação
por rastros de antibiótico. Vale mencionar que, na avaliação do diretor financeiro, o
problema do CCS está relacionado a compra/venda de animais doentes e o
problema de UFC ou CBT está relacionado a qualidade da água dada aos animais.
O diretor financeiro afirma que apenas 20% dos produtores atendem aos padrões da
“IN 51” e que geralmente a Cooperativa já sabe quem são os produtores que
“podem dar problema”. Ao citar a IN 51/2002, demonstra que o interlocutor está
desatualizado, visto que a IN 31/2018 se encontra em vigor.
A cooperativa oferece, gratuitamente, cursos, treinamentos e assistência
técnica, para melhoria da qualidade, tais como: a assistência de inseminação
artificial, a melhoria no sistema de pastagem e a separação dos piquetes, entre
outros.
Na ótica do diretor financeiro, mais de 90% dos produtores já possuem uma
ordenha mecânica ou qualquer ferramenta que substitua a ordenha manual. Todos
os produtores possuem Cadastro Ambiental Rural – CAR7, apesar de não se
fiscalizar as áreas de Reserva Legal – RL8 e Áreas de Preservação Permanente –
APP9 (CAR, 2018).
O produtor recebe no final do ano uma bonificação pela fidelidade
(estabilidade de entrega ao longo do ano conforme o histórico de entrega), o que se
pode considerar como o 13º salário do produtor. Para um produtor de 500 L/dia, ele
pode receber entre R$ 4.500,00 e R$ 6.500,00 de bonificação a depender do preço
do leite.
Todo leite captado é processado, diariamente, no laticínio da cooperativa. Da
produção diária, 30% é envasado para terceiros, ou seja, a cooperativa envasa para

7

O CAR é o registro público eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais.
RL – Área localizada no interior de uma propriedade rural, delimitada com a função de assegurar o
uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção
da fauna silvestre e da flora nativas.
9 APP - São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações.
8
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outras marcas. Por exemplo, envasa o leite vendido por uma rede de
supermercados e para outra cooperativa.
Do leite destinado a produção da cooperativa, 99% é utilizado para produção
de leite UHT – integral, desnatado, semidesnatado. E o restante 1% é dedicado ao
leite “de saquinho”, requeijão, achocolatado, manteiga, creme de leite, bebida láctea
e o leite sem lactose. A gordura retirada do leite desnatado e semidesnatado é
destinada para produção de requeijão, manteiga, creme de leite. A bebida láctea é
feita com leite e soro de leite em pó.
Em entrevista realizada com a técnica em agropecuária da cooperativa,
percebeu-se que a área técnica da cooperativa é formada por ela e mais dois
técnicos em agropecuária. A profissional atuou 10 anos na cooperativa, seguido por
quatro anos na Assistência Técnica Gerencial (ATEG) do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), e está a um ano de volta à cooperativa.
Entre suas atribuições estão acompanhar o caminhão de coleta do leite e o
processo de ordenha (manhã e tarde) nos produtores associados, onde pode
aconselhar o produtor em pontos de melhoria da qualidade. A coleta é feita com um
caminhão de 8.000 litros a cada dois dias. Cita alguns produtores e a quantidade
entregue por eles dispostos no Quadro 16.
Quadro 16 – Produtores de leite da cooperativa
Produtor
Produtor 1 + 2 + 3
Produtor 4 + 5 + 6
Produtor 7
Produtor 8
Produtor 9

Quantidade produzida
10 a 150 litros dia/cada
180 litros dias/cada
400 litros/dia
900 litros/dia
1.000 litros/dia

Observações
Tanque comunitário
Tanque comunitário
Metade cooperativa, metade Nestlé

Fonte: Elaborado pela autora

A entrevistada destaca que é importante observar a qualidade da água (que
tem que ser clorada) e a alimentação animal (pasto forrado + concentrado), pois são
fatores fundamentais para a qualidade do leite.

4.1.2. PPBQL da cooperativa com os critérios de qualidade de leite
A Cooperativa divulgou uma Circular (Anexo A) aos produtores/cooperados
no dia 25/04/2018 informando como seria realizado o pagamento do litro de leite.
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Pode-se verificar que o preço pago pela cooperativa segue o incentivo dado pelo
governo estatual, conforme o Decreto RJ N.º 29.042/2001. Este instituiu o Programa
de Incentivo do Governo do Estado à Produção de Leite, concedendo crédito
presumido do ICMS ao contribuinte fluminense que adquirir leite produzido no
Estado do Rio de Janeiro, diretamente do produtor ou através de usinas de laticínios
legalmente estabelecidas no Estado, correspondente ao percentual de 12,28% sobre
o valor total das compras. Mas somente se aplica se o valor do crédito presumido for
efetivamente repassado ao produtor. Assim, conforme anexo A, o valor base do
preço do leite da cooperativa em estudo é composto pelo preço base do leite “C”,
incentivo do governo estadual e incentivo da cooperativa, totalizando R$0,9472 o
litro, conforme Tabela 4.
Tabela 4 – Composição do preço do leite "C"
Item
Preço Base Leite “C”
Incentivo do Governo Estadual
Incentivo da Cooperativa
TOTAL

Valor
R$ 0,7100
R$ 0,0872
R$ 0,1500
R$ 0,9472

Fonte: Elaborado a partir da Circular nº003 – 25/04/2018

O incentivo por volume (Tabela 5), pago ao produtor, tem por base a
produção individual (quantidade produzida por dia), ou seja, mesmo para os
cooperados que utilizam tanques comunitários, considera-se a produção individual.
Assim quanto maior for à quantidade produzida e entregue à cooperativa, maior será
o adicional de preço do litro de leite pago ao produtor, que pode chegar até R$
0,30/L caso produza uma média acima de 2.001 litros/dia. Vale ressaltar que todos
os produtores recebem um incentivo mínimo da cooperativa de R$ 0,08/L pela
quantidade produzida.
Tabela 5 – Tabela de incentivo por volume sobre a produção individual de leite
Quantidade de leite/dia
< 350 L
351 - 450 L
451 - 550 L
551 - 750 L
751 - 1.000 L
1001 - 1.500 L
1501 - 2.000 L
≥ 2.001 L
Fonte: Elaborado a partir da Circular nº003 – 25/04/2018

Valor pago
R$ 0,08/L
R$ 0,10/L
R$ 0,13/L
R$ 0,16/L
R$ 0,19/L
R$ 0,22/L
R$ 0,26/L
R$ 0,30/L
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Além do valor base (Tabela 4) e do incentivo por volume produzido (Tabela
5), a cooperativa também paga pela qualidade do leite. O valor pago por qualidade,
que é o leite que atende a IN 31/2018 pode chegar até R$0,2110/L (caso atenda
todos os quesitos de qualidade), somado ao R$0,30/L como estímulo sobre a média
diária de leite produzido no mês (incentivo por volume sobre a produção individual
de leite para quem produz mais de 2.000 litros de leite diariamente), o preço final
pode chegar até R$ 1,4582 (0,9472 + 0,2110 + 0,30).
O leite de qualidade pago pela cooperativa envolve os critérios de CBT, CCS,
% gordura, % proteína e temperatura do leite, porém ela não divulga como é o
detalhamento do PPBQL. Percebe-se que a bonificação é estabelecida de acordo
com a instrução normativa em vigor.
Os padrões de qualidade exigidos dos produtores (Quadro 17), pela
cooperativa, estão dentro dos padrões estabelecidos pela IN 31/2018.
Quadro 17 – Padrão de qualidade exigido pela cooperativa do RMPF/RJ
Item de composição
CCS
CBT
Gordura* (g/100 g)
Proteína* (g/100 g)
Temperatura
Acidez, em g de ácido láctico/100 mL*

Requisito
Máximo 500.000
Máximo 300.000
Mínimo 3,0 %
Mínimo 2,9 %
7ºC na propriedade rural / Tanque comunitário
10ºC no estabelecimento processador
0,14 a 0,18

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2018).
Nota: * Itens estabelecidos na IN nº. 62, de 29/10/2011.

4.1.3. Perfil dos produtores rurais associados à cooperativa
O perfil dos entrevistados nas propriedades produtoras do leite da cooperativa
analisada foi apresentado no Quadro 18.
Quadro 18 – Perfil do entrevistado
Produtor
GRANDE

A
B
C

Cargo do
entrevistado
Administrador
Proprietário
Proprietário

Tempo na atividade

Escolaridade

+ 10 anos
30 anos
+ 10 anos

Ensino Superior
Médio/Técnico
Ensino Médio
Continua
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Quadro 18 – Perfil do entrevistado (Continuação)
Produtor

MÉDIO

PEQUENO

D
E
F
G
H
I
J
K

Cargo do
entrevistado
Proprietário
Proprietário
Proprietário
Proprietário
Proprietário
Proprietário
Proprietário
Proprietário

Tempo na atividade

Escolaridade

+ 10 anos
34 anos
+ 10 anos
+ 10 anos
+ 10 anos
10 anos
+ 10 anos
+ 10 anos

Ensino fundamental
Superior Incompleto
Superior Incompleto
Médio/Técnico
Ensino fundamental
Médio/Técnico
Ensino fundamental
Ensino fundamental

Fonte: Elaborado pela autora

Pode-se verificar que 10 entrevistados (91%) são proprietários. A fazenda A é
a única em que o entrevistado é o administrador. O administrador toma todas as
decisões nos negócios da fazenda. Os entrevistados possuem mais de 10 anos de
experiência no ramo agropecuário. A maior diversidade encontrada foi na
escolaridade, onde um entrevistado tem o Ensino Superior, dois o Superior
Incompleto, três o Médio/Técnico, um possui o Ensino Médio, e quatro somente o
Ensino Fundamental.
Das 11 propriedades visitadas 8 são adquiridas e 3 são herança. Observou-se
que 67%, 100% e 87% das áreas disponíveis nas propriedades A, B e C,
respectivamente, servem à produção leiteira. Da mesma forma que, nas
propriedades (D, E, F e G), 67%, 70%, 83% e 88%, respectivamente, das áreas
disponíveis servem à produção do leite, assim como, 50% da área da propriedade H,
71 % da propriedade I, 57% da propriedade J e 90% da propriedade K.
Nas grandes propriedades encontra-se o gado leiteiro da raça holandesa, gir
e girolanda e ¾ do holandês. Já nas propriedades dos médios e pequenos
produtores, há predomínio da raça mestiça (holandesa, jersey e gir). O rebanho, nas
propriedades A, D, E e H, é composto por gado leiteiro e gado de corte. Nas outras
propriedades, 100% da renda vêm da produção do leite. Na propriedade D, 20% da
produção de leite é utilizada para fazer queijo na própria propriedade e a produção é
vendida localmente.
Atualmente, as vacas em lactação ficam a pasto. A pastagem é formada por
piquetes, com sistema de rodizio de pastagem em intervalos regulares.
Complementa-se a alimentação com volumoso (capim Napier, cana-de açúcar,
farelo de trigo e farelo de algodão, fubá, cevada ou polpa de laranja). Utiliza-se a
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monta natural evitando a inseminação artificial, pois os proprietários explicaram que
o custo final é muito alto e o resultado de prenhes é baixo.
Dessa forma, o perfil das propriedades dos produtores entrevistados é
apresentado no Quadro 19.
Quadro 19 – Caracterização da propriedade rural

PEQUENO

MÉDIO

GRANDE

Produtor

Tamanho
Para
Total
produção

Estado Legal

Produção
(L/dia)

Rebanho
Total
Em
lactação

A

Adquirida

300 ha

200 ha

800

500

240

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Adquirida
Adquirida
Adquirida
Herdada
Adquirida
Adquirida
Herdada
Adquirida
Adquirida
Herdada

39,9 ha
52 ha
150 ha
200 ha
120 ha
40 ha
165 ha
15,6 ha
35 ha
65 ha

39,9 ha
45 ha
100 ha
140 ha
100 ha
35 ha
82,5 ha
11 ha
20 ha
65 ha

550
520
300
480
380
350
30
90
130
70

80
120
210
250
180
150
80
35
33
50

65
90
70
70
55
50
10
18
15
15

Raça
predominante
¾ de Holandês
(leite)/ Nelore
(corte)
Holandesa,
Girolanda e Gir
Mestiça

Mestiça

Fonte: Elaborado pela autora

As propriedades rurais vêm se adaptando às exigências legais e do próprio
mercado, modernizando seu processo produtivo. Observou-se que as propriedades
podem ser caracterizadas como tradicional com tecnologia, ou seja, os currais
apresentam estrutura antiga, mas possuem ordenha mecânica, sistema de
ventilação, água encanada e tratada, entre outros itens. O curral foi planejado para
facilitar o manejo do rebanho.
As incorporações tecnológicas proporcionam melhorias na distribuição e
organização de atividades por meio da automatização das tarefas de rotina do
sistema de produção. Todas as propriedades possuem luz elétrica, água encanada,
picadeira estacionária e roçadeira. Apenas as propriedades A, B, C, E e F utilizam o
computador e internet. Os pequenos produtores não utilizam computador, internet,
sistema de tratamento de água, sistema de tratamento de efluentes, contador de
células somáticas, misturador de ração, moinhos trituradores, pulverizador, vassoura
de fogo, balança e trator.
O sistema de tratamento de água só é utilizado pelas propriedades A e B. O
sistema de tratamento de efluentes é realizado pelas propriedades A, B, F e G. O
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misturador de ração só é encontrado nas propriedades A, C e D e os moinhos
triturados nas propriedades A, C, D e G. Apenas as propriedades H e K não
possuem sala de ordenha, e as propriedades H e I não possuem ordenhadeira
mecânica. A propriedade H utiliza o tanque comunitário.
A vassoura de fogo só foi encontrada nas propriedades A, E e H. A balança
nas propriedades A, C, E e F. Encontra-se a disponibilidade de trator nas
propriedades A, C, D, E e G e o arado nas propriedades C, D, E e I. A propriedade F
possui aquecedor (tipo rabo quente), batedor de teteira, pluviômetro e aspersor para
irrigação. A propriedade E tem colheitadeira, plantadeira, distribuidor de calcário/
adubo. Apenas as propriedades A, C, F, G e J realizam a inseminação artificial.
Dessa maneira, o uso de tecnologias e implementos agrícolas nas
propriedades é apresentado no Quadro 20.
Quadro 20 – A utilização da tecnologia nas propriedades rurais pesquisadas
Equipamento
Computador
Internet
Luz elétrica
Água encanada
Sistema de tratamento de água
Sistema de tratamento de efluentes
Sala de ordenha
Ordenhadeira mecânica
Contador de células somáticas
Tanques de expansão
Picadeira estacionária
Misturador de ração
Moinhos trituradores
Pulverizador
Vassoura de fogo
Balança
Trator
Roçadeira
Arado
Inseminação artificial
Outros

A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Propriedades
E
F
G
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
X
X
X
X

D

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

H

I

J

K

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa

4.1.4. Boas práticas agropecuárias nas propriedades rurais dos cooperados
As boas práticas associadas à qualidade do leite, na implementação de
procedimentos adequados em todas as etapas da produção praticadas pelos
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produtores entrevistados, são: saúde animal, higiene na ordenha, nutrição –
alimentos

e

água,

bem-estar

animal

–

BEA,

meio

ambiente

e

gestão

socioeconômica.
Quanto à saúde animal, todos os proprietários foram unânimes em afirmar
que é importante prevenir a entrada de doenças na propriedade. Mas o proprietário J
afirma não se preocupar em estabelecer um rebanho resistente a doenças. O
proprietário H não estabelece um programa eficiente de sanidade do rebanho e não
utiliza produtos químicos e medicamentos veterinários conforme orientação técnica.
Os resultados encontrados para o questionamento sobre saúde animal são
apresentados no Quadro 21.
Quadro 21 – Saúde animal

SAÚDE
ANIMAL

Boas Práticas
Estabelecer rebanho resistente a doenças.
Prevenir a entrada de doenças na
propriedade.
Estabelecer um programa eficiente de
sanidade do rebanho.
Utilizar produtos químicos e medicamentos
veterinários conforme orientação técnica.

PRODUTOR
E F G
X X X

A
X

B
X

C
X

D
X

H
X

I
X

J

K
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora

As rotinas de higiene na ordenha são considerados importantes por todos os
entrevistados, sendo elas: garantir que a rotina de ordenha não lesione os animais e
introduza contaminantes no leite; garantir que a ordenha seja realizada em
condições higiênicas; e garantir que o leite seja manipulado adequadamente após
ordenha. O resultado da pesquisa sobre a higiene na ordenha é apresentado no
Quadro 22.
Quadro 22 – Higiene na ordenha

HIGIENE NA
ORDENHA

Boas Práticas
Garantir que a rotina de ordenha não
lesione os animais ou introduza
contaminantes no leite.
Garantir que a ordenha seja realizada em
condições higiênicas.
Garantir que o leite seja manipulado
adequadamente após ordenha.

Fonte: Elaborado pela autora

PRODUTOR
E
F G

A

B

C

D

H

I

J

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Na nutrição animal (Quadro 23), itens tais como: garantir o fornecimento de
alimentos e água provenientes de fontes sustentáveis, e garantir alimentos e água
aos animais em quantidade e qualidade adequadas, são considerados importantes
por todos os entrevistados. Garantir as condições de armazenamento dos alimentos
não foi citado pelos entrevistados D e H. E apenas os entrevistados A, C, F e G
consideram importante garantir a rastreabilidade dos alimentos adquiridos pela
propriedade.
Quadro 23 – Nutrição (alimentos e água)
Boas Práticas

NUTRIÇÃO

Garantir o fornecimento de alimentos e
água provenientes de fontes sustentáveis
Garantir alimentos e água aos animais em
quantidade e qualidade adequadas
Controlar as condições de armazenamento
dos alimentos
Garantir a rastreabilidade dos alimentos
adquiridos pela propriedade

PRODUTOR
E F G

A

B

C

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H

I

J

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora

Para garantir o bem-estar animal (BEA) (Quadro 24), os entrevistados
consideram importante garantir que os animais sejam livres de sede, fome e
desnutrição e garantir que os animais estejam livres de desconforto, com exceção
do entrevistado E. Assim como os entrevistados D, E I e J não acham importante
garantir que os animais sejam livres de medo. E os entrevistados H e I não citaram o
item garantir a expressão dos padrões normais de comportamento animal.
Quadro 24 – Bem-estar animal (BEA)

BEM-ESTAR ANIMAL

Boas Práticas
Garantir que os animais sejam livres de sede,
fome e desnutrição.
Garantir que os animais sejam livres de
desconforto.
Garantir que os animais estejam livres de dor,
lesões e doenças.
Garantir que os animais sejam livres de medo.
Garantir a expressão dos padrões normais de
comportamento animal.

Fonte: Elaborado pela autora

A

B

C

D

PRODUTOR
E
F
G

H

I

J

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

72

Quando se pergunta sobre o meio ambiente, implementar um sistema de
produção ambientalmente sustentável só é válido para os entrevistados A, B, C, E e
F. Os entrevistados E, H, I, J e K não se importam em dispor de um sistema
apropriado de manejo de resíduos. Assim como os entrevistados D, H e K não
asseguram que os procedimentos de produção de leite não tenham efeito adverso
sobre o meio ambiente. O Quadro 25 apresenta os resultados obtidos quando se
refere ao meio ambiente.
Quadro 25 – Meio ambiente

MEIO AMBIENTE

Boas Práticas
Implementar um sistema de produção
ambientalmente sustentável.
Dispor de um sistema apropriado de
manejo de resíduos.
Assegurar que os procedimentos de
produção de leite não tenham efeito
adverso sobre o meio ambiente.

A

B

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

PRODUTOR
E F G
X

X
X

H

I

J

X

X

K

X
X

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora

Na gestão socioeconômica, garantir que as tarefas da propriedade sejam
realizadas de forma segura e competente foi considerada por todos os
entrevistados, mas implementar um programa efetivo e responsável de gestão de
pessoas só é considerada importante pelos entrevistados A, B, C, F, G e K. Da
mesma forma gerenciar a empresa de modo a assegurar sua viabilidade financeira
não é importante para os entrevistados H e J. As considerações sobre a gestão
socioeconômica são resumidas no Quadro 26.
Quadro 26 – Gestão socioeconômica

GESTÃO
SOCIOECONÔMICA

Boas Práticas

A

B

C

Implementar um programa efetivo e
responsável de gestão de pessoas.

X

X

X

Garantir que as tarefas da propriedade
sejam realizadas de forma segura e
competente.

X

X

X

X

Gerenciar a empresa de modo a assegurar
sua viabilidade financeira.

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora

D

PRODUTOR
E F G
X

X

X

X

X

X

X

X

H

I

J

K
X

X

X

X

X

X

X
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Os produtores entrevistados estabeleceram um ranking pelo nível de
importância das boas práticas para a qualidade do leite, que é apresentado no
Gráfico 3.
Gráfico 3 – Ranking das boas práticas segundo a visão do produtor
1º Gestão Socioeconômica

2º Higiene na Ordenha

3º Nutrição (Alimentos e Água)

4º Bem-estar Animal (BEA)

5º Saúde Animal

6º Meio Ambiente

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Fonte: Elaborado pela autora

Não se encontrou material impresso (cartilhas, folder, etc.) com orientações
sobre as boas práticas agropecuárias e não se observou junto a alguns cooperados
orientações advindas da cooperativa. Muitas das boas práticas adotadas pelos
cooperados são de conhecimento adquirido pelas orientações dos laticínios
concorrentes. Essas orientações são adquiridas com os vizinhos ou o cooperado já
forneceu leite para o concorrente, mas deixou de fornecer pelo excesso de exigência
de qualidade do leite.
Todos os produtores vacinam o rebanho contra brucelose e aftosa (conforme
exigência da IN SDA nº 10/2017) e consideram que o BEA aumenta a produtividade
por animal. O produtor D e E afirmam “que os animais ficam mais tranquilos,
facilitando o manejo, e que o animal bem alimentado e sem estresse é mais
saudável”.
Seis produtores tiveram que fazer investimentos em infraestrutura na
propriedade para alcançar a qualidade do leite, sendo que a propriedade A já
atendia aos padrões, mas fez investimentos para aumentar a produção, garantindo a
qualidade.
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Apenas quatro produtores responderam receber assistência técnica da
cooperativa. A cooperativa não cobra do proprietário a assistência técnica oferecida.
Um dos produtores que responderam não receber assistência técnica da
cooperativa, contrata o serviço particular semestralmente, ao custo de R$ 450,00 a
visita. Os entrevistados disseram que a assessoria técnica foi um dos fatores que
impactaram no alcance da qualidade do leite.
A cooperativa disponibiliza a visita de três técnicos agropecuários para o
atendimento as necessidades da RMPF. Observou-se que o atendimento é focal,
cada técnico atende um determinado local e algumas localidades não estão dentro
dessa área de abrangência. Segundo alguns cooperados dessa área fora de
abrangência do atendimento do técnico, para atendimento há a necessidade de
agendar a visita ou de pagar uma consultoria particular. Alguns cooperados optaram
pela consultoria particular.
O Quadro 27 apresenta um detalhamento dos critérios que impactam na
qualidade do leite.
Quadro 27 – Critérios que impactam a qualidade do leite
Boas Práticas
Vacinação contra brucelose e aftosa?
Considera que o BEA aumenta a produtividade
por animal?
Foi necessário investimento em qualidade?
Recebe assistência técnica da cooperativa?
A assessoria ajudou a obter qualidade no leite?

A
X

B
X

C
X

D
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

PRODUTOR
E
F
G
X
X
X
X

X
X
X

X

H
X

I
X

J
X

K
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Fonte: Elaborado pela autora

Em quatro das onze propriedades já houve perda de leite por falta de
qualidade. O fator citado como causador da perda de qualidade do leite foi a falta de
energia elétrica por longo tempo e um entrevistado citou o descuido do “retireiro”10
ao ordenhar uma vaca em uso de antibiótico. O leite fora dos padrões foi identificado
pelo teste denominado pelos entrevistados como teste físico/químico do leite
coletado nas propriedades e levado para análise no laboratório.
A qualidade físico-química do leite in natura é fundamental para assegurar
seu consumo e o aproveitamento como matéria-prima de produtos lácteos. De
acordo com o artigo 247, do decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, a análise da
10

Retireiro é o profissional que realiza a ordenha; quem tira leite das vacas (DICIO, 2018).
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cooperativa, para o controle da qualidade, observa parâmetros físicos, químicos e
microbiológicos que abrange: i - contagem de células somáticas - CCS; ii - contagem
bacteriana total - CBT; iii - composição centesimal (gordura, proteína, lactose, entre
outros); e iv - detecção de resíduos de produtos de uso veterinário (BRASIL, 2017).
A qualidade do leite é verificada no ato da coleta, por meio de testes de
acidez. Se não estiver dentro dos padrões, é descartado na própria fazenda. Se
houver perda do produto, verifica-se onde está o problema e busca-se resolvê-lo, se
não conseguir busca orientação técnica.
O teste físico/químico citado pelos cooperados é realizado nos laboratórios
qualificados pelo MAPA. Uma amostra é coletada no tanque antes da captação do
leite e enviada ao laboratório.
O Quadro 28 apresenta um resumo das características, relacionadas a
qualidade do leite, tais como: se já houve perda de leite na propriedade, como foi
identificado os problemas, como é feito o descarte, qual a medida corretiva, a
quantidade destinada a cooperativa, e a parcela da propriedade utilizada nas
atividades de leite, corte ou outra atividade.
Quadro 28 – Caracterização da propriedade rural quanto à qualidade do leite

PEQUENO

MÉDIO

GRANDE

Produtor

A

B
C
D
E
F
G
H

Já
houve
perda?

Como foi
identificado?

Descarte

Teste físico/
químico
(pode ser na
propriedade,
com teste
de alizarol
para
verificar
acidez, ou
por meio de
teste no
laboratório)

Joga-se
o leite
fora na
própria
fazenda.
Joga-se
o leite
fora na
própria
fazenda.
-

X

X

I

X

J
K

X

Fonte: Elaborado pela autora

Medida
corretiva
Verifica-se
o problema
e tenta
resolvê-lo.
Segue
orientação
do técnico
da
cooperativa.
-

Captação da
cooperativa

Utilização da
propriedade
Leite Corte Outros

80%

20%

100%

80%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
60%
70%
100%
100%
50%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

40%
30%

50%
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4.1.5. O leite das cooperativas/ laticínios parceiros da cooperativa analisada
Conforme contato telefônico e/ou e-mail com as cooperativas/ laticínios da
RMPF, constatou-se que quatro destes enviam o leite excedente em sua produção
para a cooperativa em estudo. Em três desses laticínios fornecedores da
cooperativa, pode-se obter ao contato telefônico as informações apresentadas no
Quadro 29.
Quadro 29 – Parceiros/as da cooperativa
Empresa 1
Quantos litros de leite que enviam para a
cooperativa?
Há quanto tempo envia?
Faz teste para verificar a qualidade do
leite?
Qual teste?
Quais os principais problemas
encontrados?
O que faz com o leite impróprio?
A cooperativa paga algum prêmio pela
qualidade do leite?
Recebe algum subsídio do governo?

7.000 L/dia
± 10 anos

Empresa 2
Na entressafra 6.000 L/dia
e na safra 12.000 L/dia
± 30 anos

Empresa 3
5.000 L/dia
± 10 anos

Sim

Acidez

Físico/Químico
Temperatura, higiene, alto
nº de CCS, acidez e água.
Descarte ou não coleta

Acidez

Não
Não

Fonte: Elaborado pela autora

Dentre os três fornecedores da cooperativa, todos afirmaram fazer o teste
físico/ químico para verificar a qualidade do leite. De acordo com EMBRAPA (2018),
para o controle da qualidade do leite e dos derivados lácteos, são avaliadas
características físico-químicas e sensoriais, como sabor, odor, e são definidos
parâmetros de baixa contagem de bactérias, ausência de microrganismos
patogênicos, baixa contagem de células somáticas, ausência de conservantes
químicos e de resíduos de antibióticos, pesticidas ou outras drogas.
O problema encontrado nas três empresas foi a acidez causada pela falta de
higiene na ordenha. A empresa 2 relatou que a temperatura inadequada é
constatada na prática da coleta do leite, imediatamente após a ordenha, sem que
tenha tido tempo suficiente de armazenamento no tanque para o resfriamento,
assim, o leite não é considerado de má qualidade. Associado ao leite de má
qualidade estão os problemas relacionados a higiene, alta contagem de CCS e
água.
As três empresas afirmaram descartar o leite que não atende aos padrões de
qualidade exigidos pela cooperativa/ IN. O descarte é realizado pela própria
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empresa e os custos da atividade são repassados ao produtor. Se o problema de má
qualidade é diagnosticado antes da coleta na propriedade, não se recolhe o leite e o
descarte fica por conta do proprietário.
Em visita a uma propriedade que envia leite para a empresa 3, constatou-se
que é realizado apenas o teste com alizarol, realizado pelo caminhoneiro antes da
coleta, para verificar a acidez e a estabilidade térmica, e que nenhum outro teste é
realizado no ato da coleta. O teste com alizarol é um teste simples em que se
mistura uma amostra de leite ao produto químico para testar a acidez. O proprietário
informou, ainda, que quando os laticínios concorrentes não coletam o leite por ter
identificado falta de qualidade, principalmente associado a mastite, a empresa 3
costuma recolhê-lo. Este é misturado ao leite recolhido pela empresa 3 e parte dele
é enviado a cooperativa em estudo, sem realização de teste de qualidade.
A cooperativa paga aos seus parceiros somente pelo volume recebido, não
remunerando pela qualidade do mesmo, pois não os classifica como produtores. E
nenhum dos três recebe subsídios do governo.

4.2.

Estudo de Caso 2 – PPBQLs dos Laticínios Concorrentes
Observou-se a presença na RMPF de 14 laticínios/cooperativas registrados

no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) do Estado do Rio de Janeiro apresentados
(em ordem alfabética) no Quadro 30.
Quadro 30 – Laticínios/Cooperativas na RMPF/RJ
Nome dos Laticínios/ Cooperativas
APLISI – Santa Isabel – Valença
Cooperativa Agropecuária Barra Mansa – B. Mansa
Cooperativa de Agricultores Familiares do Distrito de Amparo (Garça Branca) – B. Mansa
Guty Laticínios – Volta Redonda
Indústria de Laticínios Fazenda São José de Resende Ltda – Resende
Laticínio Grupiara – Valença
Laticínio In Natado – B. Piraí
Laticínio Vitalatte – Valença
Laticínios Lactalis do Brasil – B. Mansa
Laticínios Pedra Selada – Resende
Leite Rio Claro – Rio Claro
Miguel Arcanjo de Oliveira – Quatis
Nestlé – Barra Mansa
Vigor Alimentos – B. Piraí
Fonte: Elaborado a partir de SEAPC/RJ (2018)
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Na entrevista com os administradores da cooperativa, estes afirmaram que as
principais concorrentes pagam mais pelo leite, pois recebem subsídio do governo do
Estado do RJ. Procurou-se na legislação fato que comprove a informação recebida.
O Decreto Nº 29.042/2001 instituiu o Programa de Incentivo do Governo do Estado
do Rio de Janeiro à Produção de Leite, concedendo redução de ICMS as
cooperativas e laticínios, em que o crédito deve ser efetivamente repassado ao
produtor (BRASIL, 2001). O Decreto 41.765/2009 acrescenta no Artigo 2º, inciso 3º,
que o leite adquirido tem que ser utilizado em industrialização no território
fluminense. E o Artigo 10º, inciso 2º, acrescenta a informação de anulação de crédito
obtido com a saída interestadual de leite resfriado adquirido nos termos do
Programa de incentivo do Governo (BRASIL, 2009).
Portanto, tanto as multinacionais concorrentes quanto a cooperativa podem
fazer uso do programa, desde que cumprido os requisitos. Confirmou-se, via contato
telefônico ou e-mail, junto aos laticínios/ cooperativas da RMPF, que apenas quatro
laticínios recebem subsídio do governo, ou seja, a redução do ICMS conforme
Programa de Incentivo do Governo do Estado. Além das multinacionais, a própria
cooperativa analisada recebe esse incentivo.

4.2.1. Perfil do laticínio concorrente Alfa
A unidade de produção do laticínio concorrente Alfa na RMPF foi fechada em
2007 e toda a produção foi transferida para outro estado, onde ocorre atualmente a
produção de refrigerados. Na RMPF continua funcionando um posto de captação do
leite, que é direcionado para a fábrica em outra cidade do estado.
“Criar um ambiente favorável para que todos tenham sucesso e entreguem
resultados excepcionais” é um dos valores da concorrente Alfa. O segmento de
lácteos se destaca na Concorrente Alfa em função do avanço das práticas de
fornecimento responsável. Um check-list abordando critérios – como bem-estar
animal, uso da água, preservação de áreas protegidas e garantia de direitos
humanos e trabalhistas – é considerado na seleção, avaliação e monitoramento das
práticas dos produtores de leite. O processo de avaliação contempla visitas às
propriedades para checagem das condições e dos animais criados, bem como para
verificação documental. Para aprimorar e conferir maior independência e
abrangência ao projeto, a empresa firmou parcerias para acompanhamento do
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check-list de conformidade e para algumas auditorias in loco do bem-estar animal e
inspeção, verificação, testes e certificação.
Ademais, a fim de garantir a qualidade do leite fornecido por produtores
diretos, 100% do produto coletado é analisado, ao menos, três vezes ao mês em um
laboratório externo credenciado pelo MAPA. O Quadro 31 resume o desempenho
nos principais programas desenvolvidos pela empresa Alfa destinados à cadeia do
leite.
Quadro 31 – Programas da empresa Alfa destinados à cadeia de leite
Principais programas

Boas
Práticas
Fazenda (BPF)

na

Sistema de Valorização
do Leite (SVL)

Programa
de
Desenvolvimento
da
Pecuária
Leiteira
(PDPL)
Programa
NATA
(Núcleo de Assistência
Técnica Autorizada)

Programa Aliança

Rumo Seguro

Descrição
O programa é implementado por meio de visitas às propriedades,
treinamentos em parceria com organizações de referência (como a
Embrapa) e verificações de regularidade ambiental e social.
Precifica de maneira diferenciada os fornecedores que alcançam
elevados índices de qualidade. O programa mantém critérios de
bonificação para diversos indicadores, como contagem bacteriana total e
contagem de células somáticas.
Apoia a formação de profissionais para a atividade leiteira e presta
assistência técnica a fazendas e profissionais nelas atuantes. O objetivo é
fortalecer, a partir da compilação de dados e da qualificação de
produtores, a noção de profissionalização do empreendedor rural, com
metodologias e indicadores capazes de fortalecer a gestão de negócio,
comercial e técnico.
A iniciativa treina e repassa conhecimento técnico-financeiro de produção
leiteira às fazendas fornecedoras, por meio de visitas técnicas mensais,
com acompanhamento de dados financeiros e zootécnicos, realizados por
técnicos especializados e treinados.
O programa promove a fidelização do produtor de leite com contratos de
longo prazo, com preços fixados em indicadores do setor e benefícios de
planejamento de custo e faturamento para ambas as partes da parceria
comercial.
Estimula a segurança no transporte de leite fresco por meio do
monitoramento e treinamento de motoristas, com 100% de rastreabilidade
da matéria-prima e garantia de segurança da carga.

Fonte: Elaborado pela autora

A Concorrente Alfa capta a produção leiteira na RMPF, sem determinar limite
para produção, mas a propriedade com baixa produção leiteira tem que estar na rota
de captação de leite de uma grande propriedade, ou formar um conglomerado
(várias propriedades), de maneira a compensar o custo do transporte para a
captação.
As incorporações tecnológicas proporcionam melhorias na distribuição e
organização de atividades por meio da automatização das tarefas de rotina do
sistema de produção. As três propriedades utilizam os recursos tecnológicos na
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produção do leite. O uso de tecnologias e implementos agrícolas nas propriedades
L, M e N é apresentado no Quadro 32.
Quadro 32 – A utilização da tecnologia nas propriedades dos ex-cooperados
Equipamento
Computador
Internet
Luz elétrica
Água encanada
Sistema de tratamento de água
Sistema de tratamento de efluentes
Sala de ordenha
Ordenhadeira mecânica
Contador de células somáticas
Tanques de expansão
Picadeira estacionária
Misturador de ração
Moinhos trituradores
Pulverizador
Vassoura de fogo
Balança
Trator
Roçadeira
Arado
Inseminação artificial
Outros

L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRODUTOR
M
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa

4.2.2. PPBQL da concorrente Alfa com os critérios de qualidade de leite
O processo de produção da concorrente Alfa tem o foco na segurança do
alimento e qualidade dos produtos. Assim, elaborou um Sistema de Valorização do
Leite (SVL) recebido do produtor com objetivo de incentivar e valorizar os esforços
dos produtores no aperfeiçoamento da genética, nutrição e manejo. O programa
considera, principalmente, o leite com baixa contagem bacteriana total (CBT), baixa
contagem de células somáticas (CCS) e altos teores de proteína e gordura. Para
verificar se os cooperados estão produzindo leite de qualidade, recorre aos testes
realizados nos laboratórios (Quadro 33) que compõem a Rede Brasileira de Controle
da Qualidade do Leite (RBQL) credenciados pelo MAPA.
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Quadro 33 – Laboratórios de Controle da Qualidade
Identificação

Localização

Embrapa Gado de Leite

Juiz de Fora - MG

Laboratório de Análise da Qualidade do
Leite / Escola de Veterinária da UFMG
UFG / Laboratório de Qualidade do Leite

Belo Horizonte - MG

Clínica do leite – ESALQ/USP

Goiânia - GO
Piracicaba - SP

Contato
Lableite@cnpgl.embrapa.br
www.cnpgl.embrapa.br
Labufmg@vet.ufmg.br
www.vet.ufmg.br
lql@vet.ufg.br
cleite@esalq.usp.br
www.clinicadoleite.com.br

Fonte: Elaborado pela autora

Os laboratórios analisam a CBT, CCS, gordura, proteína, extrato seco
desengordurado (EST), extrato seco total, lactose e resíduos de antibióticos. São
feitas coletas mensais de amostras de cada produtor para a análise no RBQL.
Outras análises de monitoramento são feitas na recepção das fábricas, postos ou
laboratórios de controle da concorrente Alfa.
O sistema de valorização do leite adotado pela concorrente é composto pelo
preço base (R$/litro), adicional por volume, adicional de mercado (relacionado a
sazonalidade do mercado), adicional de distância, e adicional de qualidade, que é
composto por: i) proteína; ii) gordura; iii) contagem bacteriana total (CBT); iv)
contagem de células somáticas (CCS).
Considerou-se o preço base de R$ 1,2905 estabelecido pela Média da região
Sul Fluminense (CEPEA/USP, 2018). Somado a isso, a concorrente Alfa paga um
adicional pelo volume, e pela localização da propriedade e distância do posto de
captação de leite, conforme demonstrado na Tabela 6.
Tabela 6 – Adicional por volume e por distância
De
1
300
301
307
374
410
460
560
660
760
860
960
1472
2405
3339

Adicional por volume (Litros/dia)
Até
R$/Litro
299
306
373
409
459
559
659
759
859
959
1471
2404
3338
4271

0
0,0491
0,0492-0,05
0,0501-0,06
0,061-0,065
0,0651-0,07
0,0701-0,08
0,0801-0,09
0,0901-0,10
0,1001-0,11
0,1101-0,12
0,1201-0,13
0,1301-0,14
0,1401-0,15
0,1501-0,16

Adicional de distância
km
R$/Litro
0
1-3
4-15
16-26
27-37
38-48
49-59
60-71
72-82
83-93
94-104
105-116
117-127
128-138
> 138

0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Continua
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Tabela 6 – Adicional por volume e por distância (Continuação)
Adicional por volume (Litros/dia)
Até
R$/Litro

De
4272
5205
6260
8015


5204
6259
8014
11999
12000

Adicional de distância
km
R$/Litro

0,1601-0,17
0,1701-0,18
0,1801-0,19
0,1901-0,199
0,2

Fonte: Elaborado pela autora

O preço bruto pago aos produtores pode variar em função dos padrões de
qualidade. Os valores de CBT apresentados pelo leite entregue interferem no preço
ao produtor, conforme Tabela 7.
Tabela 7 – Contagem Bacteriana Total (UFC x 1.000/ml)
CBT* (mil UFC/ml)
De
1
51
101
201
301

Até
50
100
200
300

Valores em
R$/Litro
0,04
0,03
0
-0,02
-0,04

Fonte: Elaborado pela autora
Nota:
|*A CBT de 1 até 100 está na faixa de bonificação, entre 201 e 200 está na faixa de neutralidade e
maior que 301 encontra-se na faixa de penalização.

E também os valores de CCS apresentados pelo leite entregue interferem no
preço pago ao produtor, conforme descrito na Tabela 8.
Tabela 8 – Contagem de Células Somáticas (CCS x 1.000/ml)
CCS* (mil ufc/ml)
De
1
201
301
501

Até
200
300
500

Valores em
R$/Litro
0,06
0,04
-0,01
-0,03

Fonte: Elaborado pela autora
Nota:
*A CCS de 1 até 400 está na faixa de bonificação e valores maior que 501 encontra-se na faixa de
penalização.
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De acordo com o SVL da empresa Alfa, a gordura e a proteína apresentada
pelo leite entregue também interferem no preço pago ao produtor, conforme
apresentado na Tabela 9.
Tabela 9 – Sistema de Valorização da Qualidade - SVQ
Gordura* (g/100g)
Até
R$/Litro

De
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,3
3,41
3,61
3,91
4,3
4,28
4,3

2,09
2,19
2,29
2,39
2,49
2,59
2,69
2,79
2,89
2,99
3,4
3,6
3,9
4,29
5
4,29
5

-0,052
-0,0468
-0,0416
-0,0364
-0,0312
-0,026
-0,0208
-0,0156
-0,0104
-0,0052
0
0,005-0,01
0,01-0,02
0,0202-0,03
0,0302-0,0359
0,036
0,0358-0,0359
0,036

De
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,9
3,1
3,15
3,26
3,34
3,39
3,43
3,47
3,51
3,57
3,7

Proteína** (g/100g)
Até
R$/Litro
2,09
2,19
2,29
2,39
2,49
2,59
2,69
2,79
2,89
2,99
3,09
3,14
3,25
3,33
3,38
3,42
3,46
3,5
3,56
3,69

-0,1017
-0,0904
-0,0791
-0,0678
-0,0565
-0,0452
-0,0339
-0,0226
-0,0113
0
0,015-0,019
0,02-0,03
0,031-0,04
0,041-0,05
0,051-0,06
0,061-0,07
0,071-0,08
0,081-0,09
0,091-0,0998
0,1

Fonte: Elaborado pela autora

4.2.3. Boas práticas agropecuárias nas propriedades rurais dos produtores excooperado e atualmente fornecedores do laticínio concorrente Alfa
Os negócios do produtor L, ex-cooperado e atualmente fornecedor do laticínio
concorrente Alfa, são diversificados, envolvendo produção de leite, venda de
matrizes e a criação de cavalos, além da produção de cachaça artesanal. O produtor
M produz leite de vaca, leite de búfala e cria carneiros. O produtor N produz apenas
leite de vaca.
Aproximadamente 40%, 85% e 70% da área das propriedades L, M e N,
respectivamente são destinadas à produção do leite (pastagem, infraestrutura e
cultura para alimentação animal), com alta produtividade devido ao uso de
tecnologia. As vacas ficam a pasto e recebem complementação alimentar após a
primeira ordenha. As três propriedades praticam duas ordenhas diariamente. O
rebanho leiteiro é formado, basicamente, por matrizes da raça ¾ Holandês.
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Nas três propriedades, a administração do volume produzido é realizada
diariamente para que seja constante, mas a qualidade é o aspecto mais importante.
Se houver perda do produto por qualidade, o prejuízo é dividido entre os
funcionários envolvidos no processo, inclusive a administração. Quando há bônus
pela boa qualidade do produto, o valor é também dividido pelos envolvidos no
processo.
O leite é observado diariamente na ordenha. O funcionário responsável é
treinado para observar o cheiro, viscosidade e cor do produto na hora da ordenha
para garantir a qualidade.
A vaca em uso de antibiótico deve ser marcada com um cordão de
identificação no pescoço. Seu nome deve estar registrado em planilha específica,
onde também deve ser feito o registro do medicamento e as orientações para sua
utilização. Essa planilha fica disponível próximo à sala de ordenha. O leite deve ser
descartado e observar o período recomendado pelo veterinário responsável para o
aproveitamento do mesmo. As instruções sobre o uso do antibiótico estão no
informativo sobre o uso de antibióticos (Anexo B).
As respostas aos questionamentos aos ex-cooperados entrevistados sobre a
implementação de boas práticas associadas à qualidade do leite, em todas as
etapas da produção, foram idênticas em todos os tópicos.
Quanto a saúde animal, todos os proprietários foram unânimes em afirmar
que é importante prevenir a entrada de doenças na propriedade. Os resultados
encontrados para o questionamento sobre saúde animal são apresentados no
Quadro 34.
Quadro 34 – Saúde animal

SAÚDE
ANIMAL

Boas Práticas
Estabelecer rebanho resistente a doenças.
Prevenir a entrada de doenças na propriedade.
Estabelecer um programa eficiente de sanidade do rebanho.
Utilizar produtos químicos e medicamentos veterinários conforme
orientação técnica.

L
X
X
X
X

PRODUTOR
M
N
X
X
X
X
X
X
X

X

Fonte: Elaborado pela autora

As rotinas de higiene na ordenha são considerados importantes por todos os
entrevistados. O resultado da pesquisa sobre a higiene na ordenha é apresentado
no Quadro 35.
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Quadro 35 – Higiene na ordenha

HIGIENE
NA
ORDENH
A

Boas Práticas
Garantir que a rotina de ordenha não lesione os animais ou
introduza contaminantes no leite.
Garantir que a ordenha seja realizada em condições higiênicas.
Garantir que o leite seja manipulado adequadamente após
ordenha.

L

PRODUTOR
M
N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora

Os proprietários consideram importante garantir a nutrição animal (Quadro
36).
Quadro 36 – Nutrição (alimentos e água)

NUTRIÇÃO

Boas Práticas
Garantir o fornecimento de alimentos e água provenientes de fontes
sustentáveis
Garantir alimentos e água aos animais em quantidade e qualidade
adequadas
Controlar as condições de armazenamento dos alimentos
Garantir a rastreabilidade dos alimentos adquiridos pela propriedade

L

PRODUTOR
M
N

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Fonte: Elaborado pela autora

Para garantir o bem-estar animal (BEA) (Quadro 37) os entrevistados
consideram importante garantir que os animais sejam livres de sede, fome e
desnutrição e garantir que os animais estejam livres de desconforto.
Quadro 37 – Bem-estar animal (BEA)

BEMESTAR
ANIMAL

Boas Práticas
Garantir que os animais sejam livres de sede, fome e desnutrição.
Garantir que os animais sejam livres de desconforto.
Garantir que os animais estejam livres de dor, lesões e doenças.
Garantir que os animais sejam livres de medo.
Garantir a expressão dos padrões normais de comportamento animal.

L
X
X
X
X
X

PRODUTOR
M
X
X
X
X
X

N
X
X
X
X
X

Fonte: Elaborado pela autora

Quando se pergunta sobre o meio ambiente, implementar um sistema de
produção ambientalmente correto é válido para todos os entrevistados. O Quadro 38
apresenta os resultados obtidos quando se refere ao meio ambiente.
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Quadro 38 – Meio Ambiente
Boas Práticas

MEIO
AMBIE
NTE

Implementar um sistema de produção ambientalmente sustentável.
Dispor de um sistema apropriado de manejo de resíduos.
Assegurar que os procedimentos de produção de leite não tenham
efeito adverso sobre o meio ambiente.

L
X
X
X

PRODUTOR
M
N
X
X
X
X
X

X

Fonte: Elaborado pela autora

Assim como a gestão socioeconômica é observado em todas as
propriedades. As considerações sobre a gestão socioeconômica são resumidas no
Quadro 39.
Quadro 39 – Gestão socioeconômica

GESTÃO
SOCIOEC
ONÔMIC
A

Boas Práticas
Implementar um programa efetivo e responsável de gestão de
pessoas.
Garantir que as tarefas da propriedade sejam realizadas de forma
segura e competente.
Gerenciar a empresa de modo a assegurar sua viabilidade financeira.

L

PRODUTOR
M
N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora

Os produtores entrevistados estabeleceram um ranking pelo nível de
importância das boas práticas para a qualidade do leite, que é apresentado no
Gráfico 4. Para os ex-cooperados, a saúde animal é a boa prática mais importante,
enquanto a gestão socioeconômica é o fator que fica em último lugar.
Gráfico 4 – Ranking das boas práticas segundo a visão do produtor ex-cooperado

1º Saúde animal
2º Nutrição (Alimentos e água)
3º Bem-estar animal (BEA)
4º Higiene na ordena
5º Meio ambiente
6º Gestão socio-econômica

Fonte: Elaborado pela autora.
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Observou-se que os produtores receberam por parte do laticínio concorrente
Alfa uma Cartilha de Boas Práticas na Fazenda, uma Cartilha de Boas Práticas
Hídricas, orientações sobre o programa BPF Nature e apresentam conhecimento do
seu conteúdo.
As propriedades leiteiras analisadas devem seguir as orientações da Cartilha
Boas Práticas (BPF) na Fazenda disponibilizada para o produtor gratuitamente pelo
laticínio Alfa, e cujo programa tem as seguintes características:


Introdução ou aperfeiçoamento de procedimentos de produção, verificados
em visitas de orientação e auditorias;



Não são autorizados a fornecer leite os fornecedores que se recusarem a
cumprir o Código de Conduta, assinado previamente, ou se alguma
inconformidade for encontrada durante uma visita técnica ou comercial à
fazenda;



Todos os fornecedores devem acatar todas as leis trabalhistas.
Além disso, o laticínio Alfa desenvolveu uma cartilha de “Boas Práticas

Hídricas” no campo, que faz parte do programa BPF, que foi distribuída para os
produtores rurais. A instalação de hidrômetros nas granjas leiteiras faz com que os
fornecedores de leite planejem melhor o uso da água. O manejo simples, mudança
de hábitos e qualificação da mão de obra podem ajudar os produtores a economizar
até 30% no consumo de água em instalações de ordenha.
Com o objetivo de expandir ainda mais o impacto dessas iniciativas, o
programa BPF Nature, uma evolução do programa tradicional, irá pagar
significantemente mais aos fornecedores que produzirem o leite da forma mais
natural possível, considerando aspectos de bem-estar animal, medição de consumo
de água por hidrômetros e destinação e tratamento de dejetos.

4.2.4. Perfil do concorrente Beta
O concorrente Beta é um laticínio de grande porte (multinacional), localizado
no município de Barra do Piraí. A planta do laticínio em Barra do Piraí é a mais
moderna da América Latina e produz leite UHT e produtos de uso culinário para o
food service, como creme de leite, pasta base para sorvete, iogurte, entre outros.
De acordo com o entrevistado a região de Barra do Piraí possui de 250 a 300
produtores de leite, tendo produtores de até 5.000 litros/dia. O mesmo considera
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uma produção de 50 litros/dia como pequena produção, 500 litros/dia como média
produção, e produção maior do que 1.500 litros/dia como grande.
O laticínio oferece ao produtor/cooperado o Programa de Valorização da
Qualidade (PVQ), com objetivo de tornar mais transparente o relacionamento entre
produtor e laticínio, estreitando assim os laços comerciais e contribuindo para o
fortalecimento da cadeia láctea, mobilizando 1.200 produtores nas principais bacias
leiteiras da empresa, em território nacional.
Para assegurar esse objetivo, o laticínio investiu em uma equipe de agentes
de relacionamento – zootecnistas, veterinários e parceiros – que fornecem suporte
ao produtor. A iniciativa começou a vigorar a partir de setembro de 2012. Com o
programa de qualidade e com a aproximação entre a empresa e o produtor, o
laticínio pretende melhorar a produtividade e a rentabilidade da atividade leiteira.
O laticínio disponibiliza ferramentas de acompanhamento da qualidade do
leite durante o mês, tais como:


Extrato de qualidade do leite;



Extrato de qualidade e remuneração;



Resultados disponibilizados por celular (SMS);



Simulador de Qualidade.

O laticínio oferece ainda ao produtor:


Assistência técnica gratuita;



Compra de insumos com desconto na folha de pagamento;



Fomento ao controle de CCS.

4.2.5. PPBQL do laticínio concorrente Beta com os critérios de qualidade de leite
O controle permanente da qualidade do leite é realizado pelos laboratórios da
RBQL e pela Clínica do Leite, habilitados pelo MAPA e contratados pelo laticínio
Beta.
O leite dos produtores é submetido a três análises mensais para compor a
média aritmética a ser utilizada para definir o valor pago pela qualidade. Os
produtores têm acesso aos resultados da análise em tempo real, via SMS, para que
possam conhecer a qualidade aferida e agir o quanto antes em caso de não
conformidade. Ainda, a empresa disponibiliza um simulador que permite ao produtor
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saber quanto está ganhando ou perdendo em função de cada parâmetro. Caso o
produtor esteja com as análises fora do padrão durante um período contínuo de três
meses, ele é excluído da lista de fornecedores do laticínio.
O preço a ser recebido é composto de um preço-base, um adicional de
mercado, um adicional de volume e o pagamento por qualidade, envolvendo
gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem bacteriana total. O
adicional de mercado está relacionado a variações regionais, ou seja, cada região
(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) pode adotar um valor para o valor de
mercado de acordo com a oferta e demanda. O preço pago pela qualidade
corresponde a 15% do faturamento do produtor, podendo variar de - R$ 0,215 a +
R$ 0,18. A Tabela 10 apresenta os parâmetros de qualidade do leite utilizados pelo
laticínio Beta.
Tabela 10 – Parâmetros de qualidade do leite adotados pelo Laticínio Beta
Parâmetros

Valores
> 3,4%
> 3,1%
> 4,7%
< 300.000
< 250.000
> 8,4%
> 1,8%

Gordura
Proteína
Lactose
CCS
CBT
Extrato seco desengordurado
Extrato seco total
Fonte: Elaborado pela autora

4.2.6. Boas práticas agropecuárias sugeridas às propriedades rurais dos potenciais
fornecedores do laticínio concorrente Beta
As

BPAs

citadas adotaram

a

ótica do

gerente

entrevistado,

pela

impossibilidade de acesso aos produtores, pois a empresa ainda não está captando
leite na região. Trata-se, portanto, de uma limitação, ou seja, não permite a
comparabilidade com os produtores da cooperativa. Também não permite confirmar
a ideia de que os produtores ex-cooperados, por quererem ganhar mais e
priorizarem mais a qualidade, investiram mais em BPAs.
Dentre as boas práticas de gestão da qualidade adotadas pelos produtores
fornecedores do laticínio Beta, pode-se mencionar que o cuidado com a saúde do
animal é voltado principalmente para a sanidade, pois o produtor tem que apresentar

90

comprovação de vacinação de brucelose ao laticínio, por exemplo. Por outro lado,
há pouco investimento em genética e inseminação artificial, assim como o
investimento em alimentação animal é limitado. No estado do Rio de Janeiro
observa-se muito gado a pasto, com o predomínio do sistema silvipastoril de pastejo.
Da mesma forma, o investimento em bem-estar animal é limitado.
No entanto, o zelo pela higiene na ordenha não é um problema por parte dos
produtores fornecedores, pois é algo básico de ser feito. A grande maioria dos
produtores fizeram o investimento em ordenha mecânica e tanque de resfriamento.
Já o investimento em preservação ambiental, tem-se basicamente o cumprimento do
Código Florestal, com a existência do CAR e manutenção das reservas legais (RLs)
e áreas de preservação permanente que não foram desmatadas previamente. Já a
gestão socioeconômica é bem desenvolvida, porém trabalhar a sucessão familiar.
Caso o produtor não atenda às BPAs, o leite não é coletado. De qualquer forma, os
maiores índices de descartes de leite estão associados ao uso de medicamento no
tratamento animal (antibióticos).
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta uma discussão de resultados com a finalidade de
validar ou não as duas proposições teóricas sugeridas dentro do escopo do estudo.
Lembrando que a primeira proposição foi estabelecida como “P1: O PPBQL da
cooperativa incentiva a adoção de boas práticas agropecuárias que garantem o
atendimento de critérios de qualidade de leite exigidos pela legislação nacional” e a
segunda “P2: O PPBQL dos concorrentes incentiva a adoção de boas práticas
agropecuárias que garantem a entrega de um leite de qualidade superior”.
A entrega de um leite de qualidade superior para conseguir incentivos
financeiros deve observar os requisitos microbiológicos, físicos e químicos que o
leite cru deve atender de acordo com o que estabelece a IN Nº 31/2018 (BRASIL,
2018). Na Tabela 11, estão relacionados os parâmetros exigidos, para garantir a
qualidade do leite cru, conforme a IN Nº 31/2018, e o exigido pela cooperativa e
pelos concorrentes.
Tabela 11 – Parâmetros de qualidade do leite
Requisitos
Parâmetros
Gordura (g/100 g)
Proteína (g/100 g)
Lactose
CCS (ufc/ml)
CBT (ufc/ml)
Extrato seco desengordurado (g/100 g)
Temperatura
Acidez, em g de ácido láctico/100 ml
Volume (L/dia)
Distância (km/dia)

IN Nº
31/2018

Concorrentes
Cooperativa
Alfa
Beta
> 3,0%
> 3,0%
> 3,0%
> 3,4%
>2,9%
> 2,9 %
> 3,1 %
> 3,1%
> 4,7%
< 500.000
< 500.000
< 300.000
< 300.000
< 300.000
< 300.000
< 200.000
< 250.000
> 8,4
> 8,4%
7ºC na propriedade rural / Tanque comunitário
10ºC no estabelecimento processador
0,14-0,18
> 300
< 138
-

Fonte: Elaborado pela autora

A cooperativa em estudo adota, no seu PPBQL, os parâmetros exigidos pela
legislação em vigor. Por outro lado, observou-se que o PPBQL do concorrente Beta
adota valores de gordura e proteína acima do padrão estabelecido na legislação, e o
valor de CBT abaixo do exigido. Já o PPBQL do concorrente Alfa adota um valor de
proteína acima do padrão e CBT menor do que o exigido pela legislação. Os outros
parâmetros obedecem aos requisitos estabelecidos na legislação em vigor. As
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exigências de temperatura e acidez são iguais para a cooperativa e seus
concorrentes, e estão de acordo com a legislação.
Para verificar se os produtores, sejam eles cooperados ou ex-cooperados,
atendem o padrão exigido pela IN 31/2018 e/ou dos PPBQLs das empresas, foi
levantado por meio das entrevistas junto aos produtores os valores médios das
análises realizadas nos últimos seis meses do leite entregue, valores esses
informados pelos produtores (Apêndice E). A Tabela 12 apresenta a média dos
componentes do leite entregue pelos entrevistados.
Tabela 12 – Média dos componentes do leite entregue pelos produtores
entrevistados
Componentes do leite
CCS (mil células/ml)
CBT (UFC/ml)
Gordura (%)
Proteína (%)
Temperatura (ºC)
Volume (L/dia)

Cooperativa
224,5
224,1
3,7
3,2
3,6
301,8

Concorrentes
195
197
3,8
3,2
3,0
613

Fonte: Elaborado pela autora

Pode-se verificar que, na média, os produtores fornecedores dos PPBQLs
concorrentes têm entregue um leite de maior qualidade (e maior volume) do que os
fornecedores do PPBQL da cooperativa.
O produtor, que fornece leite dentro dos padrões estabelecidos, recebe pelo
volume e pela qualidade do leite. Além disso, observou-se, nas três empresas, duas
formas de pagamento por qualidade: remuneração por infraestrutura e limites
mínimos de qualidade, e remuneração baseada nos componentes do leite.
A remuneração por infraestrutura leva em consideração a infraestrutura e as
instalações do local de ordenha, os quais devem ser adequados para garantir a
produção de leite cru de alta qualidade (DPA, 2018). A remuneração (por litro de
leite produzido) baseada nos limites mínimos de qualidade/ componentes do leite é
paga ao produtor tendo por base a contagem das CCS, CBT, teor de gordura,
proteína e temperatura (WOLFOVÁ; WOLF; PRIBYL, 2007; BOTARO; GAMEIRO;
SANTOS, 2013).
A Tabela 13 apresenta uma estimativa dos valores (R$/L) pagos pelo leite
cru captado nas propriedades rurais praticados em abril de 2018, que se encontram
dentro dos padrões de qualidade da IN 31/ 2018.
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Tabela 13 – PPBQL da cooperativa vs. PPBQL dos concorrentes
Itens de composição do leite
1. Preço base
2. Adicional de mercado
(mínimo)
3. Adicional de escala (litros)
4. Adicional de logística (km)
5. Adicional de qualidade
5.1. Gordura (%)
5.2. Proteína (%)
5.3. CBT (UFC/1.000/ml)
5.4. CCS (CCS/1.000 ml)
5.5. Temperatura (ºC)
Preço bruto mínimo total

Cooperativa
0,9472

Valores(R$/Litro)
Alfa
1,2905

-

0,05

0,16
-

0,09
0,08

0,211

0,24

0,18

R$ 1,32

R$ 1,75

R$ 1,52

Beta
1,2905
0,05
-

Fonte: Elaborado pela autora
Nota: * Os valores do item 5 serão determinados em função dos resultados das análises de amostras
do leite dos produtores fornecedores de leite, enviadas durante o mês corrente à RBQL.

Para confecção da Tabela 13, considerou-se para os três casos (Cooperativa,
Alfa e Beta) um produtor que entrega um volume médio de 613 litros/dia e está
localizado a uma distância de 50 km do laticínio, conforme os dados declarados
pelos cooperados entrevistados. Também como preço base dos concorrentes Alfa e
Beta foi considerado o preço médio da Região Sul Fluminense (CEPEA/USP, 2018).
Ademais, o valor adicional pago pela qualidade (item 5) está representado de uma
forma geral, sem detalhamento do valor pago por cada parâmetro, visto que apenas
a concorrente Alfa detalhou tais valores. O Laticínio Beta paga um valor entre R$ 0,215 e R$ 0,18 pelo adicional de qualidade do leite, então considerou-se o valor
máximo de R$0,18.
Pela Tabela 13, pode-se observar que o adicional de qualidade pago pela
cooperativa (em R$/L), que considera os critérios de qualidade (CCS, CBT, gordura
e proteína) é inferior ao valor pago pelo concorrente Alfa e superior ao Beta. Por
outro lado, analisando o valor total pago pelo litro de leite cru captado, a concorrente
Alfa paga R$1,75/L, a concorrente Beta paga R$1,52/L e a cooperativa paga
R$1,32/L. Ou seja, considerando todos os critérios, e respeitando a limitação da
simulação que foi feita, pode-se concluir que no final os concorrentes pagam melhor
que a cooperativa.
Com relação ao incentivo à adoção de BPAs, dado pelos serviços oferecidos
pelos laticínios da RMPF, para o atendimento dos critérios de qualidade do leite do
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PPBQL, pode-se perceber que a cooperativa disponibiliza aos seus cooperados a
assistência técnica e gerencial e oferece, gratuitamente, cursos e treinamentos
relacionados a melhoria da qualidade, tais como: a assistência na inseminação
artificial, a melhoria no sistema de pastagem e a separação dos piquetes, entre
outros.
A concorrente Alfa, por sua vez, oferece cartilhas autoexplicativas aos
produtores fornecedores contendo os procedimentos necessários para adoção das
BPAs, em especial orientações da ordenha e de sustentabilidade. O fornecedor
também tem acesso mensal a carta de informação de preços e ao histórico das
análises da qualidade do leite entregue (Anexo C).
A adesão dos produtores a programas de assistência técnica que auxiliam na
gestão e no planejamento da pecuária leiteira é incentivada e facilitada por meio de
visitas técnicas mensais ou agendadas realizadas por técnicos do laticínio Alfa às
propriedades. O laticínio subsidia parte do custo da assistência técnica, auxiliando o
produtor no pagamento.
Na parte de gestão, no atendimento a grupos de produtores, os técnicos
coletam dados e indicam caminhos para que cada produtor consiga melhorar o
desempenho e o retorno financeiro de sua fazenda leiteira. O técnico faz
recomendações em todas as áreas: manejo, reprodução, nutrição, melhoria da
qualidade, controle de custos etc.
Por fim, a concorrente Beta acredita que seus produtores fornecedores já têm
conhecimento e já incorporaram na rotina das propriedades as orientações das boas
práticas agropecuárias. O laticínio disponibiliza técnicos em visitas agendadas para
orientação em caso de dúvida. Em síntese, o Quadro 40 resume os serviços
oferecidos pelos laticínios aos produtores fornecedores para adoção de boas
práticas agropecuárias.
Quadro 40 – Serviços oferecidos pelos laticínios aos produtores fornecedores para
adoção de Boas Práticas Agropecuárias
Cooperativa/laticínio
Cooperativa
Alfa

Ação para obter boas práticas agropecuárias
Orientações sobre boas práticas agropecuárias, por meio de cursos,
treinamentos e assistência técnica.
Cartilha de Boas Práticas na Fazenda;
Cartilha de Boas Práticas Hídricas no campo;
Visitas técnicas de orientação e auditorias;
Continua

95

Quadro 40 – Serviços oferecidos pelos laticínios aos produtores fornecedores para
adoção de Boas Práticas Agropecuárias (Continuação)
Cooperativa/laticínio

Alfa

Beta

Ação para obter boas práticas agropecuárias
Informativo sobre o uso de antibióticos;
Orienta aos fornecedores a acatar todas as leis trabalhistas; e
Recentemente criou o programa BPF Nature - fornecedores produzem o leite
da forma mais natural possível, considerando aspectos de bem-estar animal,
medição de consumo de água por hidrômetros e destinação e tratamento de
dejetos.
Orientações sobre boas práticas agropecuárias, por meio de visitas técnicas.

Fonte: Elaboração própria

Com relação à adoção efetiva das BPAs, pode-se constar entre os produtores
fornecedores da cooperativa e de concorrentes a situação apresentada no Quadro
41. Alguns produtores cooperados cumprem parcialmente as BPAs. Por outro lado,
os produtores fornecedores dos concorrentes adotam todas as BPAs, até porque
conforme entrevistado M, se o laticínio observar o não cumprimento de alguma
prática, o produtor recebe uma notificação para se enquadrar e tem três meses para
se adaptar. Se houver reincidência no descumprimento da prática, o laticínio não
recolhe mais o leite desse produtor. De qualquer forma, pode-se resumir a situação
de adoção das BPAs pelos produtores fornecedores no Quadro 41.
Quadro 41 – Boas práticas agropecuárias dos cooperados vs. ex-cooperados

Nutrição
Alimentos e Água

Higiene na
Ordenha

Saúde
animal

BPF

Boas Práticas
Estabelecer rebanho resistente a doenças.
Prevenir a entrada de doenças na propriedade.
Estabelecer um programa eficiente de sanidade do
rebanho.
Utilizar produtos químicos e medicamentos veterinários
conforme orientação técnica.
Garantir que a rotina de ordenha não lesione os animais
ou introduza contaminantes no leite.
Garantir que a ordenha seja realizada em condições
higiênicas.
Garantir que o leite seja manipulado adequadamente
após ordenha.
Garantir o fornecimento de alimentos e água
provenientes de fontes sustentáveis
Garantir alimentos e água aos animais em quantidade e
qualidade adequadas
Controlar as condições de armazenamento dos
alimentos
Garantir a rastreabilidade dos alimentos adquiridos pela
propriedade

Cooperativa
Todos menos 1
Todos

Concorrentes
Todos
Todos

Todos menos 1

Todos

Todos menos 1

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Parcialmente (2
exceções)
Parcialmente (7
exceções)

Todos
Todos
Continua
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Quadro 41 – Boas práticas agropecuárias dos cooperados vs. ex-cooperados
(Continuação)
Boas Práticas
Garantir que os animais sejam livres de sede, fome e
desnutrição.
Garantir que os animais sejam livres de desconforto.
Garantir que os animais estejam livres de dor, lesões e
doenças.

Bem-estar Animal
BEA

BPF

Gestão
Socioeconô
mica

Meio
Ambiente

Garantir que os animais sejam livres de medo.
Garantir a expressão dos padrões normais de
comportamento animal.
Implementar um sistema de produção ambientalmente
sustentável.
Dispor de um sistema apropriado de manejo de
resíduos.
Assegurar que os procedimentos de produção de leite
não tenham efeito adverso sobre o meio ambiente.
Implementar um programa efetivo e responsável de
gestão de pessoas.
Garantir que as tarefas da propriedade sejam
realizadas de forma segura e competente.
Gerenciar a empresa de modo a assegurar sua
viabilidade financeira.

Cooperativa

Concorrentes

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos menos 1

Todos

Parcialmente (4
exceções)
Parcialmente (2
exceções)
Parcialmente (6
exceções)
Parcialmente (5
exceções)
Parcialmente (3
exceções)
Parcialmente (5
exceções)

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos

Todos

Parcialmente (2
exceções)

Todos

Fonte: Elaborado pela autora

Lembrando que pela revisão da literatura, pode-se associar os seguintes
BPAs com critérios de qualidade:


BPAs de saúde animal e qualidade da água (meio ambiente) com baixos
índices de CCS no leite entregue;



BPAs de higiene na ordenha e tanque de expansão com baixos índices de
CBT e temperatura adequada do leite entregue;



BPAs de genética, nutrição animal e BEA com altos índices de gordura,
proteína e sólidos não gordurosos no leite entregue.

Retomando as proposições teóricas do estudo, uma vez discutido os
resultados, tem-se agora condições de validá-las ou não.
A proposição 1 afirma que “O PPBQL da cooperativa incentiva a adoção de
boas práticas agropecuárias que garantem o atendimento de critérios de qualidade
de leite exigidos pela legislação nacional”. Em primeiro lugar, não se conseguiu
estabelecer uma relação específica de cada BPA com cada critério de qualidade de
leite, além do que foi fornecido pela literatura. Por outro lado, os produtores
associados à cooperativa afirmam adotar boa parte dos BPAs e mesmo assim não
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conseguem atender a IN 31/2018. Por fim, pode-se comprovar que o PPBQL da
cooperativa está fortemente lastreado na IN 31/2018, sem por sua vez excedê-la em
termos de exigências de qualidade.
Portanto, com base nos resultados da pesquisa de campo, não se pode
validar a proposição 1, a não ser parte dela. Essa proposição poderia ser então
reconstruída para expressar o seguinte: “O PPBQL da cooperativa incentiva o
atendimento de critérios de qualidade de leite exigidos pela legislação nacional”.
Ao se considerar a proposição 2, isto é: “O PPBQL dos concorrentes incentiva
a adoção de boas práticas agropecuárias que garantem a entrega de um leite de
qualidade superior” tem-se que da mesma forma, não se conseguiu obter
informações suficientes para associar cada BPA com cada critério de qualidade. No
entanto, pode-se afirmar que os PPBQLs dos concorrentes são mais completos no
sentido de oferecer melhores incentivos financeiros, em termos de preço pago por
litro de leite, e serviços adicionais em termos de informação, capacitação e
assistência técnico-gerencial para que os produtores evoluam na adoção de BPAs.
Portanto, com base nos resultados da pesquisa de campo, da mesma forma
não se pode validar a proposição 2 da maneira como ela foi estabelecida. Por isso,
sugere-se uma nova redação de maneira a associá-la com os resultados obtidos: “O
PPBQL dos concorrentes incentiva a entrega de um leite de qualidade superior à
legislação nacional”.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A indústria de laticínios está incentivando os produtores a buscarem a
melhoria do seu produto com os programas de pagamento baseados na qualidade
do leite. Espera-se que a adoção de boas práticas agropecuárias resulte em um
avanço da qualidade do leite, e a indústria possa obter uma matéria-prima com
maior qualidade e o produtor ter seu produto valorizado.
A criação do PNQL pelo MAPA, em 1998, trouxe mudanças para a cadeia
produtiva do leite ao melhorar a eficiência do processo de produção e aumentar o
rendimento da matéria-prima ao promover a melhoria da qualidade do leite e
pagamento por qualidade. As novas normas de produção leiteira foram publicadas
por meio de instruções normativas, abordando a fiscalização dos processos de
industrialização de leite e derivados, e definindo os parâmetros fundamentais para
melhorar a qualidade geral do leite, como baixa contagem de bactérias e células
somáticas, ausência de microrganismos patogênicos, de conservantes químicos e
de resíduos de antibióticos, pesticidas e outras drogas.
Em função das dificuldades dos produtores se adaptarem aos parâmetros e
prazos estipulados pela IN 62/2011, em que novos limites para CCS e CBT do leite
entrariam em vigor, pela segunda vez, o MAPA prorrogou o prazo por mais um ano,
por meio da publicação em 02 de julho de 2018 de uma nova Instrução Normativa, a
IN 31/2018. Com isso, ficam mantidas as 500.000 células /ml e 300.000 UFC/ml
para CCS e CBT, respectivamente, e uma temperatura máxima de conservação do
leite: 7ºC na propriedade rural / Tanque comunitário e 10ºC no estabelecimento
processador.
A cooperativa analisada oferece incentivos financeiros e serviços aos
produtores rurais que garantem a entrega de um leite que atende o padrão das INs.
Verificou-se que o adicional de qualidade pago é inferior ao da concorrente Alfa mas
superior ao concorrente Beta, porém o preço total pago pelo litro de leite é inferior a
ambos concorrentes. Por outro lado, a cooperativa apresenta superioridade no
adicional pago por volume fornecido.
Observou-se que a cooperativa precisa rever seu PPBQL, pois está
incentivando ao produtor que aumente sua produção, mas não necessariamente
com qualidade superior às INs. E quanto aos serviços oferecidos ao produtor
verificou-se que não disponibiliza assistência técnica focal que abrange todo o
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universo de cooperados, fazendo com que estes em caso de necessidade tenham
que recorrer à assistência técnica particular. Vale destacar que a cooperativa não
detalha os valores do PPBQL adotado, disponibiliza apenas um valor total (R$
0,2110) como adicional por qualidade no leite.
Assim, verificou-se a não validação da proposição 1, que “O PPBQL da
cooperativa incentiva a adoção de boas práticas agropecuárias que garantem o
atendimento de critérios de qualidade de leite exigidos pela legislação nacional”, pois
verificou-se que o leite entregue atende as INs, mas sem exedê-las em termos de
qualidade superior a norma. Além disso, o incentivo financeiro da cooperativa é
maior para o volume (valor máximo de R$ 0,30) e os serviços oferecidos ao produtor
não abrange a todos os cooperados.
A proposição 2, que buscou analisar se o “PPBQL dos concorrentes incentiva
a adoção de boas práticas agropecuárias que garantem a entrega de um leite de
qualidade superior”, também não foi validada, pois apesar do PPBQL dos
concorrentes incentivarem a entrega de um leite de qualidade superior à IN, as
informações obtidas não foram suficientes para associar cada BPA com cada critério
de qualidade.
O laticínio Alfa, principal concorrente da cooperativa, apresenta orientações
dispostas numa cartilha sobre as BPAs, com um detalhamento dos procedimentos
necessários para adoção das boas práticas agropecuárias,

demonstrando

preocupação em conscientizar o produtor a entregar um leite de qualidade superior
ao exigido pela IN. E o laticínio Beta, com operações em estados com mercado
consolidado, ainda está com dificuldades de entrar no mercado de captação do leite
na RMPF, e por isso, encontra-se em processo de estruturação de programas para
atrair fornecedores.
A principal limitação encontrada neste estudo foi a dificuldade de acesso aos
laticínios e agendamento de entrevistas e visitas técnicas. Há também uma amostra
reduzida de produtores entrevistados, dado a dificuldade de acesso ao campo,
portanto não se pode oferecer uma correlação/ associação das boas práticas com os
critérios

de

qualidade.

Deve-se

também

apontar

o

caráter

limitado

das

generalizações permitidas pelos estudos de casos, visto que estes tratam públicos
distintos já que o caso 1 (PPBQL da cooperativa) engloba maioritariamente
pequenos e médios, enquanto o caso 2 (PPBQL dos laticínios concorrentes) médios
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e grandes produtores de leite. Outra limitação está no fato dos casos não serem
homogêneos, pois há diferenças no número e na qualidade de entrevistados em
ambos os lados. Parte dos produtores afirmam adotar BPAs, mas na realidade nem
todos praticam essa técnica.
Uma terceira proposição que poderia surgir nessa discussão seria a
associação de cada boa prática agropecuária com os critérios de qualidade definidos
nas INs e nos PPBQLs dos laticínios. Embora há uma percepção de que a qualidade
do leite está associada à adoção das BPAs, esta proposição desponta como estudo
futuro, pois foi subdiscutida neste estudo.
Outras sugestões para pesquisas futuras são: (i) investigar como a
concentração do setor influenciou nos PPBQLs; (ii) analisar a competitividade da
cadeia láctea no estado do Rio de Janeiro em comparativo a outros estados, assim
como a situação de atendimento das INs no estado vs. outros estados; e (iii) verificar
como é feita a customização regional do PPBQL de uma multinacional com atuação
em vários estados brasileiros.
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Apêndice A - Roteiro de entrevista com o laticínio / cooperativa
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Rafaela Caluza da Silveira

E-mail: rafaelacaluza@gmail.com



Cargo do entrevistado: _________________________________________



Tempo na Atividade:
1 ano



2 anos

5 anos

10 anos

+ de 10 anos

Escolaridade:
Analfabeto
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Pós graduado
Médio/ Técnico completo – Formação Técnica_________________________
Superior Completo – Formação_____________________________________
Superior Incompleto – Formação_________________________________

1. Qual porte do laticínio/ cooperativa?
Médio
Pequeno

Grande

2. Qual faturamento anual do laticínio/ cooperativa?
3. Quantos funcionários possuem atualmente?
4. Qual volume de leite captado diariamente pelo laticínio/ cooperativa?
5. Todo leite captado nas propriedades é processado no próprio laticínio? Ou parte
dele é vendida in natura?
6. O leite processado pelo laticínio é 100% captado dos produtores/cooperados de
maneira direta ou também é oriundo de terceiros (outros laticínios/cooperativas)?
Detalhe % de cooperados e % de terceiros.
7. Quantos

produtores/

cooperados

ativos

o

laticínio/

cooperativa

possui

atualmente?
8. Como vocês segmentam/ estratificam os produtores? Por tamanho, por
qualidade de leite, por fidelidade à laticínio/ cooperativa (entrega de leite)?
9. Qual é o perfil do produtor? Em termos de tamanho, culturas/ atividades,
profissionalização/ tecnificação, etc.?
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10. Como você diferencia o pequeno, médio e grande produtor em termos de
tamanho da propriedade e produção de leite?
11. Qual é o pacote de benefícios oferecidos ao produtor? Falando de qualidade de
leite, o que a cooperativa tem oferecido para o produtor?
12. Quais os critérios de qualidade do leite definidos pelo laticínio/ cooperativa?
Vocês consideram parâmetros de CCS, CBT, teor de gordura e proteína?
13. Quais são os indicadores e seus respectivos parâmetros utilizados pelo laticínio/
cooperativa da RMPF?
Indicadores de qualidade

Parâmetros adotados pelo laticínio/cooperativa

14. Qual o percentual ou quantidade de leite descartado pelo laticínio/ cooperativa
por não estar nos padrões adequados de qualidade do laticínio/IN?
15. Quais são os motivos mais frequentes do descarte de leite? Liste-os.
16. Dentre as boas práticas agropecuárias listadas abaixo, quais dessas são
adotadas pelo produtor que entrega qualidade?
Investimento em ordenha mecânica e tanque de resfriamento
Zelo pela higiene na ordenha
Cuidado com a saúde do animal
Investimento em bem-estar animal
Investimento em alimentação animal
Investimento em genética e inseminação artificial
Preservação do Meio Ambiente
Gestão Socioeconômica
Outras. Quais?
17. Caso o produtor não realize nenhuma destas boas práticas agropecuárias, o que
o produtor tem feito para entregar qualidade?
18. Como funciona o sistema de pagamento do leite para os produtores? Vocês
consideram parâmetros de volume e temperatura? Quais os valores?
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19. Como funciona esse sistema para o pagamento de qualidade? Vocês
consideram parâmetros de CBT, CCS, %Gordura e %Proteína para bonificação?
Quais os valores?
20. O laticínio/ cooperativa adota algum tipo de segmentação entre os produtores
que fornecem leite de qualidade?
21. Como é feita essa segmentação? É dividida em níveis? Quais os parâmetros de
cada nível?
22. Considerando os produtores que entregam um leite de qualidade ao laticínio/
cooperativa, você poderia indicar 6 nomes de produtores para responder a nossa
pesquisa? Seriam 2 nomes para cada nível (tamanho) de produtor. Pode nos
passar o contato (e-mail, telefone fixo, telefone celular)?
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Apêndice B - Roteiro de entrevista com os produtores rurais (cooperados)
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Rafaela Caluza da Silveira

E-mail: rafaelacaluza@gmail.com

PARTE 1 – PERFIL DO ENTREVISTADO
Funcionário

Proprietário

Administrador

Nome______________________________________________________________
Tempo na Atividade:
1 ano

2 anos

5 anos

10 anos

+ de 10 anos

Escolaridade:
Analfabeto
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Pós-graduado
Médio/ Técnico completo – Formação Técnica_________________________
Superior Completo – Formação_____________________________________
Superior Incompleto – Formação_________________________________
PARTE 2 – PERFIL DA PROPRIEDADE RURAL
1.

Qual a estado legal da sua propriedade?
Própria/Adquirida
Própria/Herdada
Alugada
Emprestada
Outros

2.

Qual tamanho total da propriedade?

3.

Qual tamanho da área destinada à produção de leite (considerando área de
pastagem e infraestrutura)?

4.

Quantas cabeças de gado possui em sua propriedade?

5.

Para a quantidade de leite produzido, você necessita de quantas vacas em
lactação?

6.

Qual a raça predominante?

7.

Qual a produção de leite desta propriedade?

8.

Essa propriedade já teve perda de produção porque o produto não estava nos
padrões adequados de qualidade do laticínio/ IN?
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9.

De que maneira a laticínio/ cooperativa identificou que o leite estava fora dos
padrões adequados?

10.

Como se faz o descarte do produto considerado fora dos padrões?

11.

Qual é a medida corretiva na perda de produção adotada pelo produtor?

12.

Qual foi o valor médio das análises realizadas nos últimos 6 meses:
CCS:

Proteína (%):

CBT:

Temperatura (ºC):

Gordura (%):

Qte produzida (litros/dia):

Frequência armazenamento nos tanques (em dias):
13.

Qual o destino da produção de leite? Quanto dessa produção, em percentual, é
destinada ao laticínio/ cooperativa?

14.

A propriedade é exclusiva para produção de leite?
Sim
Não

Leite e corte.
Leite e cultivos de subsistência.
Leite e outras culturas. Especifique:

Outra
15.

Baseado na resposta da questão anterior, quanto da renda, em percentual, é
oriundo de cada uma das atividades citadas acima?

Leite
16.

Corte

Outras culturas

A respeito das tecnologias/ implementos agrícolas presentes na propriedade,
preencha a tabela abaixo. Obs.: Caso não possua algum item favor deixar em
branco a linha correspondente.
Qte

Equipamento
Computador
Internet
Luz Elétrica
Água Encanada
Sistema de tratamento de água
Sistema de tratamento de efluentes
Sala de ordenha
Ordenhadeira mecânica
Contador de células somáticas
Tanques de expansão
Picadeira estacionária

Qte

Equipamento
Misturador de ração
Moinhos trituradores
Pulverizador
Vassoura de fogo
Balança
Trator
Roçadeira
Arado
Inseminação artificial
Outros
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PARTE 3 – BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS
17.

A seu ver, quais das boas práticas agropecuárias abaixo se associam a
qualidade do leite (assinale com X)?
Saúde Animal
Higiene na Ordenha
Nutrição (Alimentos e Água)
Bem-estar Animal (BEA)

18.

Meio Ambiente
Gestão Socioeconômica
Outras. Especifique.

Dentre as boas práticas abaixo, assinale quais delas são praticadas.
SAÚDE ANIMAL
Estabelecer rebanho resistente a doenças.
Prevenir a entrada de doenças na propriedade.
Estabelecer um programa eficiente de sanidade do rebanho.
Utilizar produtos químicos e medicamentos veterinários conforme orientação técnica.
HIGIENE NA ORDENHA
Garantir que a rotina de ordenha não lesione os animais ou introduza contaminantes no leite.
Garantir que a ordenha seja realizada em condições higiênicas.
Garantir que o leite seja manipulado adequadamente após ordenha.
NUTRIÇÃO (ALIMENTOS E ÁGUA)
Garantir o fornecimento de alimentos e água provenientes de fontes sustentáveis.
Garantir alimentos e água aos animais em quantidade e qualidade adequadas.
Controlar as condições de armazenamento dos alimentos.
Garantir a rastreabilidade dos alimentos adquiridos pela propriedade.
BEM-ESTAR ANIMAL (BEA)
Garantir que os animais sejam livres de sede, fome e desnutrição.
Garantir que os animais sejam livres de desconforto.
Garantir que os animais estejam livres de dor, lesões e doenças.
Garantir que os animais sejam livres de medo.
Garantir a expressão dos padrões normais de comportamento animal.
MEIO AMBIENTE
Implementar um sistema de produção ambientalmente sustentável.
Dispor de um sistema apropriado de manejo de resíduos.
Assegurar que os procedimentos de produção de leite não tenham efeito adverso sobre o
meio ambiente.
GESTÃO SOCIOECONÔMICA
Implementar um programa efetivo e responsável de gestão de pessoas.
Garantir que as tarefas da propriedade sejam realizadas de forma segura e competente.
Gerenciar a empresa de modo a assegurar sua viabilidade financeira.
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19.

Numere de 1 à 6, sendo 1 a mais importante e 6 a menos importante,
ranqueando pelo nível de importância.
Saúde Animal
Higiene na Ordenha
Nutrição (Alimentos e Água)
Bem-estar Animal (BEA)
Meio Ambiente
Gestão Socioeconômica
Outras. Especifique.

PARTE 4 – DETALHAMENTO DAS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS
20.

É realizado vacinação contra Brucelose e Aftosa na propriedade conforme
legislação?
Sim

Não

Às vezes.

Por quê?
21.

Com que frequência é feito limpeza dos currais, incluindo sala de ordenha?

22.

Diariamente
Semestralmente
Semanalmente
Não faço
Mensalmente
Baseado na pergunta anterior, a limpeza da sala de ordenha praticada nesta
propriedade é feita de que forma?

UTENSÍLIOS
Somente água
Vassoura
Vassoura de fogo
Bombas de alta pressão
Detergentes
Desinfetantes
Raspagem com enxadas
Outra. Especifique.
23.

FREQUÊNCIA

OBS:

A higienização dos utensílios de produção, transporte e armazenamento são
extremamente importantes e devem ser feitos adequadamente com detergente e
escovas específicos. Para higienização destes utensílios é utilizado?
Vassoura comum
Vassoura (piaçava)
Esfregão específico
Sabão específico com PH controlado
Outro

Água corrente
Água quente
Detergente (comum)
Sabão
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24.

A IN 62 indica e recomenda que seja feito a troca principalmente das
mangueiras da ordenhadeira, pois o desgaste faz com que acumule impurezas
comprometendo as características do leite. Sendo assim, com qual a frequência
é feita essa substituição?
Conforme recomendação do fabricante.
Só quando está imprópria para o uso.
Não sabia que era necessário fazer.
Nunca foi feita.

25.

Quais cuidados são tomados na hora da ordenha para garantir a qualidade?
Teste do caneco
Ordenhamento em sala especializada
Pré dipping/pós dipping
Por ordenha mecânica canalizada
Análise com Alisarol
Por ordenha mecânica não canalizada
Transferência do produto in natura em latões despejados no tanque de expansão
Não sigo instruções.

26.

Para que o leite seja considerado de qualidade é necessário que os animais
recebam uma boa alimentação, que o volumoso seja rico em vitaminas e
nutrientes. Com base neste conceito, qual alimento é oferecido aos animais em
lactação?
As vacas ficam a pasto e recebem o volumoso após a ordenha composto por:
Capim napier
Polpa de laranja
Cana-de-açúcar
Cevada
Farelo de trigo
Fubá
Farelo de algodão
Ureia
Sorgo
Não ofereço volumoso.

27.

É comprovado que o bem-estar animal (BEA) traz mais produtividade e
qualidade ao leite, pois as vacas têm mais tranquilidade e estímulo para
produção. Você acredita nesta prática, e acha que isso pode aumentar a
produtividade por animal?
Não

Sim

Às vezes.

Por quê?
28.

Detalhe que tipo de preservação ambiental é praticado na propriedade:
Realiza proteção das nascentes?
Possui CAR – Cadastro Ambiental Rural?
Propriedade possui área de Reserva Legal (RL) demarcada?
Propriedade possui Área de Preservação Permanente (APP) demarcada?
Outras.
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29.

Existe algum controle sobre os custos de produção?
Sim, é realizado controle mensal.
Sim, às vezes. Especificar frequência.
Não. Por quê?

30. Qual tipo de controle?
Gastos em alimentação
Gastos com genética e inseminação
Gastos com qualidade do leite
Outros
31.

Como funciona o sistema de pagamento do leite da cooperativa?

32.

Quais parâmetros da qualidade que a cooperativa remunera?

33.

Você está satisfeito com o sistema de pagamento realizado pela cooperativa?
Sim.
Não. Por quê?

34.

Na sua visão existem alguns pontos de melhoria no sistema de pagamento da
cooperativa?

35.

Foi necessário investir em qualidade ou a produção já atendia aos padrões?
Sim.
Não.

36.

O investimento em qualidade do leite é:
Uma questão de cumprimento com as normas de mercado (IN).
Oportunidade de obter preço premium junto aos laticínios/cooperativas.

37.

Teria uma ideia de valor investido para atender os parâmetros da IN ou
Cooperativa?

38.

Sobre a assistência técnica:
Sim

Recebe assistência técnica e gerencial?
O custo da assistência é cobrado?
Essa assessoria ajudou obter qualidade no leite?

Não
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Quem oferta essa assistência? _____________________________________



Com que frequência?
Semanal
39.
Quinzenal
40.
Mensal
41.
Semestral
42.
Anual
43.
Outros
44.
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Apêndice C - Roteiro de entrevista com os produtores rurais (ex-cooperados)
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Rafaela Caluza da Silveira

E-mail: rafaelacaluza@gmail.com

PARTE 1 – PERFIL DO ENTREVISTADO
Funcionário
Proprietário

Administrador

Nome______________________________________________________________

Tempo na Atividade:
1 ano

2 anos

5 anos

10 anos

+ de 10 anos

Escolaridade:

Analfabeto
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Pós graduado
Médio/ Técnico completo – Formação Técnica_________________________
Superior Completo – Formação_____________________________________
Superior Incompleto – Formação_________________________________
PARTE 2 – PERFIL DA PROPRIEDADE
1. Atualmente o leite é destinado a qual laticínio/ cooperativa?
2. Por qual motivo deixou de fornecer para cooperativa em estudo?
3. Voltaria a fornecer para Cooperativa? Por quê?
Sim.
Não.
4. Como funciona o sistema de pagamento do leite do qual participa atualmente?
5. Quais parâmetros da qualidade que são remunerados?
6. Você está satisfeito com o sistema de pagamento do leite do qual participa
atualmente?
Sim.
Não. Por quê?
7. Foi necessário investir em qualidade?
Sim

Não

8. O investimento em qualidade do leite é:
Uma questão de cumprimento com as normas de mercado (IN).
Oportunidade de obter preço premium junto aos laticínios/cooperativas.
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9. Sobre a assistência técnica:



Sim
Não
Recebe assistência técnica?
O custo da assistência é cobrado?
Essa assessoria ajudou obter qualidade no leite?
Quem oferta essa assistência? _____________________________________



Com que frequência?
Semanal
Quinzenal
Mensal

Semestral
Outros

10. Existe algum controle sobre os custos de produção?
Sim, é realizado controle mensal.
Sim, às vezes. Especificar frequência.
Não. Por quê?
11. Qual tipo de controle?
Gastos em alimentação
Gastos com genética e inseminação
Gastos com qualidade do leite
Outros
PARTE 3 – BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS
12. Já teve perda de produção porque o produto não estava nos padrões adequados de
qualidade do laticínio?
13. De que maneira a laticínio identificou que o leite estava fora dos padrões
adequados?
14. Como se faz o descarte do produto considerado fora dos padrões?
15. Qual é a medida corretiva na perda de produção adotada pelo produtor?
16. Qual foi o valor médio das análises realizadas nos últimos 6 meses:
CCS:
Proteína (%):
CBT:
Temperatura (ºC):
Gordura (%):
Qte produzida (litros/dia):
Frequência armazenamento nos tanques (em dias):
17. É realizado vacinação contra Brucelose e Aftosa na propriedade conforme
legislação?
Sim

Não

Às vezes.

Por quê?
18. Com que frequência é feito limpeza dos currais, incluindo sala de ordenha?
Diariamente
Semanalmente
Mensalmente

Semestralmente
Não faço
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19. Baseado na pergunta anterior, a limpeza da sala de ordenha praticada nesta
propriedade é feita de que forma?
UTENSÍLIOS
Somente água
Vassoura
Vassoura de fogo
Bombas de alta pressão
Detergentes
Desinfetantes
Raspagem com enxadas
Outra. Especifique.

FREQUÊNCIA

OBS:

20. A higienização dos utensílios de produção, transporte e armazenamento são
extremamente importantes e devem ser feitos adequadamente com detergente e
escovas específicos. Para higienização destes utensílios é utilizado?
Vassoura comum
Água corrente
Vassoura (piaçava)
Água quente
Esfregão específico
Detergente (comum)
Sabão específico com PH controlado
Sabão
Outro
21. Quais cuidados são tomados na hora da ordenha para garantir a qualidade?
Teste do caneco
Ordenhamento em sala especializada
Pré dipping/pós dipping
Por ordenha mecânica canalizada
Análise com Alisarol
Por ordenha mecânica não canalizada
Transferência do produto in natura em latões despejados no tanque de expansão
Não sigo instruções.
22. Para que o leite seja considerado de qualidade é necessário que os animais
recebam uma boa alimentação, que o volumoso seja rico em vitaminas e nutrientes.
Com base neste conceito, qual alimento é oferecido aos animais em lactação?
As vacas ficam a pasto e recebem o volumoso após a ordenha composto por:
Capim napier
Polpa de laranja
Cana-de-açúcar
Cevada
Farelo de trigo
Fubá
Farelo de algodão
Ureia
Sorgo
Não ofereço volumoso.
23.

É comprovado que o bem estar animal (BEA) traz mais produtividade e
qualidade ao leite, pois as vacas tem mais tranquilidade e estímulo para produção.
Você acredita nesta prática, e acha que isso pode aumentar a produtividade por
animal?
Não
Sim
Às vezes.
Por quê?
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Apêndice D - Média dos componentes do leite dos produtores cooperados
vs. produtores fornecedores dos laticínios concorrentes
Tabela 14 – Média dos componentes do leite entregue pelos cooperados
entrevistados à cooperativa
Componentes do
leite
CCS (mil células/ml)
CBT (UFC/ml)
Gordura (%)
Proteína (%)
Temperatura (ºC)
Volume (L/dia)

A
168
200
4,5
3,0
3,5
500

B
152
210
4,1
3,0
4,0
600

C
210
230
4,0
3,1
4,0
500

D
379
465
3,4
3,2
3,6
300

E
211
161
3,6
3,1
4,0
500

PRODUTOR
F
G
H
147 225 315
199 104 129
3,6
3,4
3,7
3,2
3,3
3,4
4,0
4,0
3,3
300 300
30

I
340
106
3,3
3,5
3,5
90

J
246
117
3,3
3,3
2,4
130

K
244
544
3,8
3,3
3,8
70

Média
224,5
224,1
3,7
3,2
3,6
301,8

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 15 – Média dos componentes do leite captado pelos laticínios concorrentes
junto aos produtores entrevistados
Componentes do
leite
CCS (mil células/ml)
CBT (UFC/ml)
Gordura (%)
Proteína (%)
Temperatura (ºC)
Volume (L/dia)
Fonte: Elaborado pela autora

PRODUTOR
L
200
180
4,0
3,5
3,0
490

M
185
200
3,8
3,0
3,0
650

N
200
210
3,5
3,0
3,0
700

Média
195
197
3,8
3,2
3
613
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Anexo A - Circular Nº 003 – 25/04/2018 – Cooperativa Agropecuária

A cooperativa analisada, disponibilizou aos seus cooperados a Circular nº
003 em abril de 2018, explicando os critérios de pagamento pela qualidade do leite.

Fonte: Cooperativa em estudo
Nota: Foi recortado o timbre da referida cooperativa para garantir a não exposição do nome da
mesma.
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Anexo B - Informativo ao produtor sobre o uso de antibióticos

Com objetivo de melhorar o controle e uso de antibióticos na propriedade
deve-se atentar para algumas regras básicas apresentadas na Figura 17.
Figura 17 – Controle e uso de antibióticos na propriedade leiteira

Fonte: DPA (2018)

133

Anexo C - Histórico das coletas de leite
A concorrente Alfa entrega ao cooperado um histórico da coleta de leite a
cada captação feita na propriedade.

Fonte: Cartilha Práticas na Fazenda da Concorrente Alfa

