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Indústria de

Leitora e Leitor,

O ano de 2021 iniciou com muitas incertezas, expectativas e esperança, não apenas para o setor de 
laticínios, mas para toda a sociedade brasileira. Porém, a pequena quantidade adquirida de vacinas au-
mentou as incertezas. Ter esperança é uma característica do brasileiro e continuamos com esperança 
de que esse cenário seja revertido, que possamos retomar nossas vidas e que a economia tome fôlego 
novamente.

O setor de laticínios começou o ano enfrentando algumas batalhas, como a de tentar frear a importa-
ção predatória de leite da Argentina. Um dos efeitos positivos dessa luta foi a união de várias entidades 
do setor com objetivo de mudar essa situação que vem prejudicando os produtores brasileiros. Confira 
em entrevista de Gustavo Borges, presidente da Abraleite, essas e outras questões relevantes para o setor.

Trazemos outra entrevista que aborda um tema importante para o produtor – a atenção ao solo das 
fazendas, afinal como diz nossa entrevistada, Petula Ponciano Nascimento, Chefe Geral da Embrapa 
Solos, é essencial um bom desempenho econômico da propriedade e que o produtor cuide do solo to-
mando todos os cuidados com técnicas eficazes, já que o capital empatado em terra é muito elevado e 
precisa de retorno. 

Com grande potencial, o setor de leite e derivados vem evoluindo, no Brasil, em tecnologia no campo 
e na indústria e nossa revista tem o propósito de levar aos players desse setor as inovações que aconte-
cem de ponta a ponta, afinal tecnologia e ciência do leite para produtos lácteos são presença constante 
em nosso editorial.

Por isso, esperamos que a ciência, que sempre tanto valorizamos em nossas 
páginas e que, em outras áreas, também traz imensos benefícios para a evolução 
da humanidade, norteie as decisões na área da saúde no Brasil neste momento 
tão difícil de pandemia. Muitas vidas, lamentavelmente, ainda serão perdidas, se 
a insensatez tomar o espaço da ciência.

Boa Leitura
Luiz Souza
Publisher
11 96980 8387
11 94556 4570 Whatsapp
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Unir para preservar o setor
Por Juçara Pivaro
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As importações de leite da Argentina acenderam sinal de alerta para os produtores brasilei-
ros, que estão amargando a concorrência de entrada do produto com isenção de impostos e, de 
outro lado, os custos altos dos insumos para alimentação dos animais. A Abraleite (Associação  
Brasileira de Produtores de leite), em conjunto com outras entidades do setor, vem atuando para 
reverter essa situação que pode contribuir para que muitos produtores desestimulados migrem 
para outra atividade, principalmente, atraídos pelo alto preço da arroba de carne bovina, sem 
esperança, podem encaminhar  para o abate suas matrizes leiteira. O que seria um retrocesso 
para o setor, que vem evoluindo e mostrando seu grande potencial no mercado interno e tam-
bém para exportação. 

Nesse cenário, a aproximação do setor industrial com os produtores também contribuiria 
para chegar a soluções positivas para ambas as partes.

Para falar do impacto das importações da Argentina e as ações em curso para reverter esse 
processo e outros aspectos do setor de leite, entrevistamos Geraldo Borges, presidente da Abralei-
te, que enfatiza que o momento é de união dos produtores de leite brasileiros. 

“A palavra de ordem é UNIÃO! 
A cadeia produtiva do leite precisa, 
através de suas lideranças, enten-

der que o interesse conjunto é mais 
importante do que os individuais e 
setoriais e que a vaidade deve ceder 
espaço à inteligência convergente, 

que pode e deve vencer todas as bar-
reiras, em benefício de todos.”

Revista Indústria de Laticínios - A importação de leite 
da Argentina, em 2020, impactou os produtores brasileiros. 
A seu ver qual o tamanho desse impacto? Quais são os atu-
ais reflexos junto aos produtores?

• Geraldo Borges - Segundo dados publicados pela 
Embrapa Gado de Leite (Cileite), em período curto de 
tempo – de setembro de 2020 para janeiro de 2021, a 
relação de troca do produtor na quantidade de litros de 
leite vendidos para a compra de 60 kg de farelo com-
posto de milho e soja piorou em, praticamente, 50%, 
passando de 38,3 litros de leite para 60 kg de farelo, em 
setembro de 2020, para 56,8 litros em janeiro de 2021.

O preço pago ao produtor em janeiro de 2021, com-
parado com o de dezembro de 2020, ficou 4,3% mais bai-
xo, segundo o mesmo boletim da Embrapa.

No momento em que a relação desfavorável de troca 
exige um incremento do preço pago ao produtor, o que 
se observa é uma redução, tornando a atividade produ-
tiva de leite no Brasil próxima da inviabilidade.

Ao contrário do que seria de se esperar, os segmen-
tos da indústria e dos produtores, que são interdepen-
dentes, ao invés de se aproximarem à busca, em con-
junto, de soluções que não assassinassem as ‘galinhas 
dos ovos de ouro’, no caso os produtores, experimenta-
ram um perigoso distanciamento.

Há o risco de forte desestímulo à produção interna 
e o novo patamar de preços da arroba de carne bovina, 
que veio para ficar, exerce uma constante tentação jun-
to ao produtor de leite, sem esperanças, de encaminhar 
para o abate suas matrizes leiteiras com genética in-
corporada e muito trabalho e tempo para se formarem, 
apontando para a queda na oferta de leite no mercado 
interno, e um complexo processo de degradação social 
entre os produtores envolvidos que, segundo dados do 
IBGE, são mais do que 1 milhão de propriedades pro-
dutoras, espalhadas em 98% dos municípios brasileiros.

RiL – Essa importação ainda foi isenta de impostos, tor-
nando a situação ainda mais injusta para nossos produto-
res. É comum importar com isenção de impostos. O açúcar, 
por exemplo, é taxado no Mercosul. Como vê essa situação? 

• Geraldo Borges - De onde saiu essa isenção, já que 
não havia falta do produto no mercado interno? Do fato 
de haver o antigo tratado do Mercosul que permite essa 
isenção, com exceção do açúcar brasileiro.

As regras de mercado, desde que obedecidos crité-
rios honestos relativos à qualidade dos produtos e pra-
zos de validade, tendem a ser mais liberais no que diz 
respeito a eventuais protecionismos do poder público, 
seja nas regiões produtoras, com a redução de subsí-
dios, seja nos importadores em relação à interposição 
de barreiras alfandegárias ou não.

O que se deve observar é que o processo de importa-
ção ou exportação seja regulado por estudos de viabili-
dade financeira dos negócios a serem feitos, nunca como 
arma de negociação entre poucas grandes indústrias 
com os produtores fornecedores à busca da redução ir-
responsável do valor da matéria-prima adquirida à bus-
ca de maior lucratividade pelo uso do poder econômico.

RiL – Até onde se sabe, o produtor já vinha convivendo 
com altos custos da alimentação dos animais e as importa-
ções agravaram o problema. Esse cenário produziu efeito de 
união dos produtores?

• Geraldo Borges - Sem dúvida, esse quadro de ago-
nia em que se encontram os produtores está trazendo 
para a mesma sala de debates entidades que, embora 
exerçam papel de liderança entre parcelas significativas 
dos produtores, como é o caso das associações de raças, 
organizações setoriais do cooperativismo, e a Abraleite, 
como entidade de representação dos produtores de for-
ma geral.

Certamente, a força dessa união se fará sentir, de 
forma crescente, provocando a necessária pressão por 
soluções de curto, médio e longo prazos.

RiL – Algumas entidades, como a Abraleite também se 
mobilizaram para levar ao Ministério da Agricultura essa 
pauta urgente. Quais foram os resultados na reunião com a 
Ministra Teresa Cristina? Houve alguma decisão consistente?

• Geraldo Borges - Como era de se esperar, a Minis-
tra da Agricultura Tereza Cristina está atenta ao quadro 
dramático que caracteriza a pecuária de leite brasileira 
no momento e as lideranças contam com o apoio dela 
para o encaminhamento das questões, não só no âm-
bito do poder público, quanto para a intermediação no 
caso dos necessários acordos entre entes privados.

Geraldo Borges, presidente da Abraleite
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RiL – Quais os riscos para a cadeia produtiva do leite 
se não houver suspensão e/ou restrição às importações do 
leite da Argentina?

• Geraldo Borges - A importação, apesar de ser um im-
portante fator de desestabilização dos preços pagos aos 
produtores, como vimos anteriormente, não é o único.

O maior temor está na desinteligente insistência, 
principalmente por parte do segmento industrial, de se 
afastar dos seus parceiros produtores, ao invés de, junto 
com os mesmos, formatar propostas que sejam posi-
tivas para as partes, como, por exemplo, contratos de 
fornecimento com maior previsibilidade e estabilidade 
de preços. 

RiL – Quais os entraves atuais para o Brasil tornar-se 
exportador de leite e derivados, a exemplo do que já acon-
tece com a soja, laranja, carnes, entre outros? Quais seriam 
as estratégias necessárias para viabilizar as exportações e 
quais seriam os produtos colocados com mais facilidade no 
mercado externo?

• Geraldo Borges - O maior entrave, a nosso ver, é 
a desorganização da cadeia produtiva do leite. Há 30 
anos, foi concebida pelo então Ministro Antônio Cabre-
ra, a Câmara Setorial do Leite e Derivados no âmbito do 
Ministério da Agricultura.

Estão lá representados todos os segmentos da ca-
deia produtiva do leite, com o principal objetivo de te-
rem oportunidade de debaterem os temas de interesse 
de toda a cadeia produtiva.

Infelizmente, depois desses 30 anos poucas foram as 
decisões de interesse da cadeia produtiva do leite que 
foram tomadas no âmbito do colegiado.

O que se observa é a omissão de muitos, a ação para-
lela de outros, a vaidade de quase todos e os problemas 
se avolumando.

Certamente, o foco sobre a qualidade dos produtos 
lácteos, a identificação de plantas industriais mais efi-
cazes e a união de esforços entre a iniciativa privada 
e o poder público podem, em curto espaço de tempo, 
viabilizar o incremento do processo de exportação, com 
base nas experiências já existentes.

Não se pode menosprezar a possibilidade de desin-
teresse nas exportações por algumas indústrias multi-
nacionais, para evitar a concorrência com outras filiais 
das mesmas empresas no mercado internacional.

RiL – Já temos fazendas com alta tecnologia semelhan-
tes ao que se vê nos EUA e Europa. É possível vocacionar 
uma região produtora para incrementar e tecnificar a pro-
dução de leite?

• Geraldo Borges - Esse processo já está ocorrendo 
com naturalidade. Temos polos de excelência na pro-
dução e produtividade, a exemplo da região de Castro 
no Paraná, Patos de Minas e Patrocínio em Minas Gerais 
e outras que estão surgindo por esse promissor Brasil.

RiL – A questão ambiental é apontada negativamente 
para o setor, porém há alternativas para tornar a produção 
mais sustentável. No Brasil, os produtores estão atentos a 
esse problema? Buscam soluções?

• Geraldo Borges - Os produtores nunca se negaram 
a assumir suas responsabilidades no quesito ambiental 
e fazem sua parte, em sua absoluta maioria.

No entanto, a insistente e nefasta participação de 
entidades com conceitos radicais impede que as regras 
da legislação sejam implementadas, gerando um pro-
cesso de insegurança jurídica, por um lado, e de inér-
cia por parte do poder público, no que diz respeito à 
indução de práticas de preservação ambiental, princi-
palmente, através do necessário e justo ‘pagamento por 
serviços ambientais’.

RiL – Estão surgindo inúmeros 'substitutos do leite', são 
os produtos plant based, amplamente divulgados. De outro 
lado, percebe-se um movimento desabonando o leite. Não 
seria o caso promover de ações de marketing do setor infor-
mando os benefícios do leite?

• Geraldo Borges -  Sem dúvida, esse é um desafio 
que enfrenta a cadeia produtiva do leite. Há dois as-
pectos em destaque: um  relativo à necessidade de le-
gislação eficaz, no sentido de inibir o ato de iludir ou 
confundir consumidores e indústrias de refeições em 
relação ao produto que estão adquirindo; outro é o da 
necessidade de esclarecimento aos diversos públicos, 
consumidores, classe médica, educadores físicos, nutri-
cionistas, estudantes, entre outros, em relação aos fato-
res positivos do leite para a nutrição humana.

Também nesse caso, falta união entre os segmentos, 
principalmente os da indústria e dos produtores.

A consequência é a produção de tímidas peças pu-
blicitárias que têm como foco, muito mais as respecti-
vas marcas, do que o produto em si.

RiL – Fale de algumas ações da Abraleite no sentido de 
valorização do setor e também na defesa dos produtores, 
como tem feito neste caso das importações.

• Geraldo Borges - A Abraleite, desde a sua constitui-
ção, em 2017, vem se dedicando a identificar obstáculos 
à sustentabilidade dos produtores, seus representados 
e o tem feito através de iniciativas nos campos da le-
gislação e do fomento. Dentre muitas conquistas pelo 
seu trabalho,  a Abraleite pode citar o encaminhamento 
de  minuta de projeto de lei para inibir o uso do termo 
‘leite’ e de outras palavras que designam os lácteos por 
produtos que não tenham sido originários da glândula 
mamária de animais mamíferos. Esse projeto, encam-
pado, está em tramitação - pena que lenta, no Congres-
so Nacional, desde 2018.

A Abraleite trabalhou e conseguiu inibir, em 2018, 
as importações predatórias de derivados de leite do 
Uruguai e, desde setembro de 2020, luta para conseguir 
o mesmo neste surto de importações da Argentina. A 
Abraleite  solicitou, acompanhou e conseguiu a regu-
lamentação da Lei do Selo Arte e também atuou na re-
gulamentação da criação, comercialização e exportação 
de vitelos (bezerros filhos de vacas leiteiras) e do leite e 
derivados A2.

A associação foi ainda responsável pela indicação 
que resultou em liberação do comércio de leite entre 
indústrias com inspeção estadual ou municipal e as 
que têm inspeção federal, logo no início da pandemia, 
quando essas indústrias menores passaram a ter difi-
culdade de comercializar seus produtos, principalmen-
te, pelo fechamento do canal food service e do turismo e 
havia risco de interrupção da coleta nas propriedades 
dos produtores.

No dia a dia, o constante e crescente diálogo com 
autoridades do poder executivo e legislativo, tem por 
objetivo encaminhar todas as pautas de interesse direto 
e indireto dos produtores de leite no país. 

RiL – No atual momento, qual seria a mensagem mais 
importante para o setor de leite brasileiro?

• Geraldo Borges - A palavra de ordem é UNIÃO! A 
cadeia produtiva do leite precisa, através de suas li-
deranças, entender que o interesse conjunto é mais 
importante do que os individuais e setoriais e que a 
vaidade deve ceder espaço à inteligência convergente, 
que pode e deve vencer todas as barreiras, em benefí-
cio de todos.

“As regras de mercado, desde que 
obedecidos critérios honestos relati-
vos à qualidade dos produtos e pra-
zos de validade, tendem a ser mais 

liberais no que diz respeito a eventu-
ais protecionismos do poder público, 
seja nas regiões produtoras, com a 
redução de subsídios, seja nos im-

portadores em relação à interposição 
de barreiras alfandegárias ou não.”

“Como era de se esperar, 
a Ministra da Agricultura Tereza 
Cristina está atenta ao quadro 

dramático que caracteriza a 
pecuária de leite brasileira no 

momento e as lideranças 
contam com o apoio dela para 

o encaminhamento das questões, 
não só no âmbito do poder público, 

quanto para a intermediação 
no caso dos necessários acordos 

entre entes privados.”

“No momento em que a relação 
desfavorável de troca exige um incre-
mento do preço pago ao produtor, o 
que se observa é uma redução, tor-

nando a atividade produtiva de leite 
no Brasil próxima da inviabilidade.”
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Protein + Whey é a novidade da Piracanjuba para 
incrementar a ingestão diária de proteína

Na correria do dia a dia, nem sempre é possível realizar refei-
ções completas e que resultem nesse total de consumo diário de 
proteínas. Para facilitar a vida dos consumidores e proporcionar 
praticidade, a Piracanjuba acaba de lançar o Protein + Whey, com 
10 gramas de proteínas por porção de 200 ml.

O produto une saudabilidade à sustentabilidade e à inovação, 
uma vez que será vendido em embalagens Tetra Stelo™ Aseptic 
Edge da Tetra Pak de 1L, inédita no mercado brasileiro. O novo 
formato é ergonômico e arredondado, que facilita o manuseio 
junto a um design moderno, prático e funcional

 “O Protein + Whey chegou para contribuir com o aporte di-
ário de proteínas. É rico em cálcio, zero lactose, sem adição de 
açúcares, livre de gordura trans e com proteína de alto valor bio-
lógico”, ressalta a gerente de Marketing, Lisiane Campos.

O produto chega ao mercado com dois sabores: Coco, que é 
uma excelente fonte de energia e proporciona saciedade e Pas-
ta de Amendoim, que possui capacidade antioxidante, além de 
inúmeros benefícios para a saúde, como fibras, gorduras boas, 
vitaminas, minerais e compostos funcionais.

Vigor Simples: o primeiro iogurte em embalagem 
de papel do Brasil 

A Vigor Alimentos dá um importante passo e lança Vigor Simples, 
o primeiro iogurte em embalagem de papel do país. A novidade chega 
dentro de uma linha com poucos ingredientes, todos naturais. 

A busca por opções mais sustentáveis e saudáveis no setor de ali-
mentos tem crescido consideravelmente. Segundo estudo da Mintel 
(2019)¹, 55% dos brasileiros concordam com a afirmação de que mar-
cas/empresas devem oferecer mais soluções sustentáveis proativa-
mente. A consciência ambiental foi intensificada no último ano, vis-
to que 51% dos brasileiros afirmam que a preocupação com o meio 
ambiente aumentou durante a pandemia, de acordo com o mesmo 
instituto (2020)² . 

Atenta a isso, a marca traz ao varejo um produto composto apenas 
de ingredientes naturais, com alto teor de proteína e em embalagem 
alternativa ao plástico: seu material é biodegradável, de fonte renová-
vel e possui maior nível de reciclabilidade. Além disso, a impressão das 
informações sobre o produto é feita diretamente no pote, dispensando 
a necessidade de um material a mais para descarte. A nova linha de 
iogurte não contém aditivos, como conservantes, corantes e espessan-
tes, sendo produzida apenas a partir de leite, fermento lácteo, açúcar 
demerara e geleia de fruta. 

1 - Mintel Reports, Tendências de Embalagens em Alimentos e Bebidas - Brasil - ju-
nho de 2019.

2 - Mintel - Brasil - junho de 2020
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Chega ao mercado a Mimoo, nova marca de
alimentos da Tirolez para o dia a dia das famílias

Com a proposta de oferecer produtos com qualidade, que garantem sabor, 
a qualquer hora do dia, e em receitas diversas, chega ao mercado a Mimoo, 
marca de alimentos da Tirolez. Distribuída em todo o Brasil, conta com queijo 
ralado 40g, requeijão cremoso 200g, manteiga comum com e sem sal 200g em 
seu portfólio, com preço acessível, que cabe no bolso.

A Mimoo tem o objetivo de oferecer produtos confiáveis, capazes de le-
var praticidade, alegria e qualidade às principais refeições dos brasileiros. Por 
isso, oferece os produtos mais consumidos pelas famílias, seja no café da ma-
nhã, lanche da tarde ou em receitas.

Além de redes de supermercados e atacadistas de 
todo o país, a Mimoo estará presente no pequeno va-
rejo, como mercearias e padarias que abastecem as 
famílias com conveniência, por estarem localizadas 
na proximidade de suas residências. Para o lança-
mento, a Mimoo oferece aos parceiros comerciais ma-
teriais de PDV, como wobblers, precificadores e réguas.

“Lançamos a marca Mimoo com o propósito de le-
var alegria ao dia a dia das pessoas, ao mesmo tem-
po em que atende às famílias que primam pela boa 
refeição com sabor, custo-benefício e a garantia da 
qualidade já reconhecida da Tirolez.”, ressalta Luiza 
Hegg, gerente de marketing da Mimoo e da Tirolez.
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Nestlé 
Centenária em lácteos e nutrição

Chegando ao Brasil, em 1921, trazendo o tradicional leite condensado, a Nestlé construiu 
uma série de marcas icônicas da indústria de alimentos. Ao completar 100 anos de Brasil, 

com 2 mil marcas em seu portfólio, a companhia anunciou, no final de 2020, investimento de 
R$ 763 milhões em suas operações brasileiras com o objetivo de testar novas tecnologias.
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A história da Nestlé começou em 
1866, quando a Anglo-Swiss Con-
densed Milk Company abriu a pri-
meira fábrica de leite condensado 

da Europa, na Suíça. Mais tarde, em 1905, a 
empresa criada por Henri Nestlé, em 1867, 
para fabricar o produto inovador desenvol-
vido por ele e conhecido, hoje, como Farinha 
Láctea, se funde com a Anglo-Swiss para for-
mar o Grupo Nestlé.

O leite condensado foi desenvolvido no sé-
culo 19, na Europa, em função da necessidade 
de preservar o leite in natura durante viagens 
longas. Ao chegar ao destino, o consumidor o 
diluía com água. Em 1890, o Brasil começou 
a importar o leite condensado, na época de-
nominado Milkmaid. Mas, devido à dificulda-
de de o consumidor pronunciar o nome, ele 
pedia ao comerciante o “leite da moça”, em 
alusão à jovem camponesa suíça do século 19 

estampada no rótulo – o que acabou batizan-
do a marca no Brasil anos depois.

Atualmente, a Nestlé opera em 83 países, 
dos cinco continentes - África, América, Ásia, 
Europa e Oceania. No Brasil, atua desde 1921, 
quando instalou sua primeira fábrica, em Ara-
ras (SP), para a produção do leite condensado.

Primeira unidade
Na época, a região de Araras era um polo 

produtor de leite. Hoje, com mais de 1.300 co-
laboradores, a unidade conta com um gran-
de potencial que é capaz de atender tanto ao 
mercado nacional, quanto outros países com 
produtos e marcas de diferentes categorias, 
como Nescau, Nescafé, itens do segmento de 

Professional, como Creme de Leite 
e Leite Moça, lácteos e Nestlé He-
alth Science, a divisão de saúde da 
companhia.

Atualmente, a fábrica de Araras 
também é uma das maiores pro-
dutoras de latas no país, produzin-
do, aproximadamente, 2 bilhões 
por ano para as fábricas nacionais 
e mais seis mercados da América 
Latina e Europa. O local também 
abriga o Centro de Tecnologia e 
Qualidade da Nestlé – NQAC (Nes-
tlé Quality Assurance Center), um 
moderno polo de tecnologia e co-
nhecimento que integra o centro 
tecnológico de análises de última 

geração ao complexo fabril local. Além dis-
so, mantém uma ligação muito forte com a 
cidade de Araras e sua população, atuando 
sempre em conjunto para promover ações 
de criação de valor compartilhado.

Ninho
Outro produto ícone da Nestlé, o Leite 

Ninho é uma marca local de empresa e, no 
Brasil, começou a ser fabricado em 1944, nas 
plantas de Araras (SP) e Barra Mansa (RJ). Com 
a crescente aceitação e demanda pelo produ-
to, nos anos seguintes, a empresa construiu 
mais três unidades para produzi-lo: em Ara-
raquara (SP), em 1946; em Porto Ferreira (SP), 
em 1952; e na cidade de Três Corações (MG), 
em 1958.

Hoje, a Nestlé conta com 
um portfólio de 72 produtos 
lácteos distribuídos entre as 
linhas Chambinho, Chandelle, 
Grego, Molico, Nesfit, Creme 
de Leite, Moça, Neston, Flan, 
Iogurtes e Ninho.

Para atender ao atual merca-
do, a Nestlé conta com unida-
des industriais localizadas nos 
estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Bahia, Pernambuco, Goiás, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Espírito Santo. Desse total 
de plantas, cinco são dedicadas 
à produção de lácteos.

 

Qualidade e evolução em ações
Com participação significativa 

no setor de lácteos, a Nestlé sem-
pre procurou estimular o desenvol-
vimento da cadeia do leite em bus-
ca da maior qualidade possível e 
iniciou esse processo há mais de 20 
anos. A empresa foi, por exemplo, 
a primeira a iniciar a coleta de leite 
apenas refrigerado nas fazendas, 
em 2000. Três anos depois, os pro-
dutores começaram a receber pela 
qualidade do leite e não apenas 
pela quantidade. Esse Sistema de 
Valorização da Qualidade passou a 
estimular os produtores parceiros 
a focarem muito mais no nível de 
excelência do produto do que no 
volume. Além disso, o Programa 

Boas Práticas na Fazenda (BPF) educa 100% 
dos produtores parceiros sobre as melhores 
práticas para garantir os resultados supe-
riores. Criado em 2005, este é um dos mais 
complexos e estruturados programas na ca-
deia leiteira do país. Há também o programa 
BPF Nature, uma evolução do BPF com foco 
no fornecimento de um leite mais próximo 
possível do natural, em linha com a tendên-
cia mundial de consumo consciente. A Nestlé 
conta com um dos mais complexos e estru-
turados programas na cadeia leiteira do país. 
A companhia também mantém um programa 
de estímulo ao desenvolvimento da cadeia de 
leite orgânico no país. O projeto de conversão 
de propriedades de leite para modelo orgânico 
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já contemplou mais de 40 fazendas e mais 
de 40 produtores certificados, totalizando 37 
mil litros de leite por dia e mais de mil vacas 
monitoradas com sensores de bem-estar no 
projeto CowSense.

Pesquisa & Desenvolvimento 
A Nestlé possui equipes exclusivas de P&D 

respondendo diretamente à alta gestão da 
empresa. Também tem várias formas de co-
laboração, inclusive, internacionais, com ins-
titutos, consultorias, parceiros, áreas e unida-
des em outros países. Atualmente, a equipe 
de P&D da Nestlé está em quatro continentes 
e conta com cerca de 4.200 colaboradores de 
90 nacionalidades. Só no Brasil, são 15 gru-
pos de aplicação nessa frente. A companhia 
desenvolve, constantemente, novos produtos 
feitos especificamente para o mercado na-
cional. Um exemplo recente é o Nescau Or-
gânico, que foi criado justamente a partir do 
projeto nacional da companhia de desenvol-
vimento da cadeia de leite orgânico e lançado 
em 2020.  

100 anos 
A Nestlé acaba de completar 100 anos de 

atuação no Brasil com presença em 99% dos 
lares brasileiros e a companhia considera essa 
a sua grande conquista em território nacio-
nal. Atravessar um século se mantendo como 
uma das principais marcas do setor alimen-
tício, sempre acompanhando as transforma-
ções socioeconômicas, é um grande desafio, 
mas que só foi possível devido aos investi-
mentos em inovação, que  permitiram alcan-
çar a maturidade de um negócio resiliente.

Mais do que essa data especial, a Nestlé 
está celebrando também seu compromisso 
de levar nutrição e bem-estar para bilhões 
de pessoas, criar um ambiente de inclusão 
e oportunidade para milhares de brasileiros 
e ser o produtor de alimentos mais susten-
tável do país. Hoje, a empresa emprega mais 
de 30 mil pessoas no território brasileiro, atua 
junto a milhares de produtores fornecedo-
res para uma produção sustentável, que traz 
modernidade ao campo e contribui, por meio 
de iniciativas como seu programa Nestlé por 
Crianças Mais Saudáveis, para levar mais 
qualidade de vida.

Meio ambiente e Projeto RE
Para o próximo centenário, a Nestlé tem 

como premissa alimentar um futuro melhor, 
por meio da nutrição e do cuidado com o pla-
neta para as próximas gerações. Assim, en-
tende que reduzir os impactos de uma com-
panhia em toda sua cadeia de valor - seja no 
âmbito corporativo ou industrial - tornou-se 
mandatório para as organizações, mas so-
mente isso ainda não é suficiente. A compa-
nhia busca, constantemente, formas de re-
pensar as operações do negócio para que elas 
sejam o mais sustentáveis possível. Por isso, 
adotou iniciativas como o Projeto RE, que 
agora faz parte da estratégia da companhia 
para todas as Américas – que tem como pre-
missa comunicar os esforços da companhia 
para REduzir, REcriar e REpensar os aspectos 
chave das operações para dar visibilidade aos 
desafios da reciclagem no país, além de con-
tribuir como parte da solução. Essa é uma das 
ações que fazem parte do compromisso glo-
bal da Nestlé de tornar 100% das embalagens 
recicláveis ou reutilizáveis até 2025, entre 
tantas outras iniciativas da marca que visam 
reduzir, cada vez mais, os impactos no meio 
ambiente.

A operação da Nestlé no Brasil segue um 
ritmo de crescimento constante nos últimos 
anos e, no mundo, o mercado brasileiro está 
entre os quatro maiores da companhia. Du-
rante a pandemia, a força de negócio da Nes-
tlé cresceu por meio de seu amplo portfólio 
de produtos, já que as pessoas começaram 
a passar mais tempo em casa, consumindo 
cada vez mais insumos. Esse embalo foi im-
pulsionado, principalmente, pelas vendas de 
cafés e itens de culinária, como caldo Maggi e 
o pioneiro Leite Moça. Diante desse cenário, 
a empresa anunciou, no fim de 2020, um in-
vestimento de R$ 763 milhões em suas opera-
ções brasileiras, 40% superior ao ano anterior, 
com objetivo de testar novas tecnologias e se 
aproximar ainda mais do consumidor. 
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Crescimento pelo cooperativismo
Produtores rurais do sul do Espírito Santo decidiram mudar a história da 

pecuária leiteira do estado e, em 1938, iniciaram as atividades da Selita. 

Esse grupo foi reunido pelo enge-
nheiro agrônomo Djalma Eloy Hees, 
que, em 1936, começou a buscar 
informações e subsídios para criar 

uma cooperativa de laticínios com sede em 
Cachoeiro de Itapemirim (ES).

As instalações iniciais eram projetadas 
para produção de leite, queijo e manteiga 
para distribuição em Cachoeiro. O leite era 
transportado em carrocinhas adaptadas com 
tanque e vendido pelas ruas da cidade. Com o 
tempo, a cooperativa cresceu, aumentou seu 
número de associados e, hoje, congrega cerca 
de 1.800 cooperados que estão localizados em 
51 municípios, sendo sua grande maioria no 
Espirito Santo e o restante em Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Em sua maioria são pequenos 
produtores.

A Cooperativa fazia parte da CCPL (Coope-
rativa Central de Produtos de Leite) a maior 
e mais poderosa Central de Leite do Brasil. 
Nesse período, a Selita, além do leite que en-
viava para o Rio de Janeiro (local da CCPL), 
ela vendia parte do seu leite e manteiga em 
Vitória, capital do Espirito Santo. A CCPL não 
aceitava essa divisão e resolveu penalizar a 
Selita, proibindo de vender seus produtos na 
capital, enviando um oficio em 18 de janeiro 
de 1980. A cooperativa não aceitou essa de-
cisão e reunidos em Assembleia Geral Ordi-
nária, no dia 24 de março de 1981, com a pre-
sença de 150 associados, sob a presidência 
de Arlindo Moreira Machado, rompeu com 
a CCPL e iniciou sua trajetória no mercado 
de laticínios. Decisão histórica que mudou o 
rumo da cooperativa.

No início, a Selita captava cerca de 5 mil li-
tros de leite/dia e produzia leite, manteiga em 
tablete e queijos, tudo distribuído em Cacho-
eiro. Atualmente, a cooperativa comercializa, 
em média, 350 mil litros/dia e distribui no Es-
pirito Santo, Sul da Bahia e parte do estado do 
Rio de Janeiro.

O atual portfólio da Selita comporta: Leite 
UHT, Leite pasteurizado sacola, leite em pó, 
creme de leite, iogurtes em diversos sabores e 
embalagens, queijos diversos, requeijão, doce 
de leite e manteiga. São cerca de 80 tipos de 
produtos.

A Cooperativa de Laticínios Selita conta 
com um parque industrial com capacidade de 
processamento da unidade, de 400.000 L/dia. 

 
Instalações
A cooperativa investiu e investe em suas 

instalações e equipamentos que são adequa-
dos e perfeitos para o atendimento à produ-
ção, com excelentes condições de conserva-
ção e funcionamento, de forma a assegurar a 
recepção de todo leite coletado, bem como na 
obtenção, fabricação e conservação dos pro-
dutos por ela fabricados.

 
A Selita conta com laboratórios industriais 

instalados de microbiologia e físico-química 
específicos para controlar a qualidade da ma-
téria-prima e dos produtos, bem como servir 
de suporte para todo processo produtivo. Os 

laboratórios são bem estruturados e em sin-
tonia com as boas práticas de laboratórios, 
capacitados para o atendimento às deman-
das da captação de leite e de todo funciona-
mento da indústria.

 
Além da indústria, a cooperativa investe 

na assistência ao cooperado na captação e 
qualidade do leite que, certamente, serve de 
estímulo à melhoria contínua da qualidade 
que reflete diretamente nos produtos indus-
trializados.

Superação
Foram vários desafios que a Selita enfren-

tou, desde a sua fundação, como o receio dos 
produtores de estar criando uma novida-
de que poderia não dar certo. Outro grande 
desafio foi a instalação da indústria de leite 
UHT em 1991 (verificar data), que exigiu uma 
mudança drástica na logística e distribuição 
de vendas. Também um grande desafio foi a 
construção da usina de leite e soro em pó, 
possibilitando à cooperativa alcançar novos 
mercados e regiões mais distantes da sua 
área de atuação.

Agora, o grande desafio é a construção do 
novo parque industrial no Km 410, da Rodovia 
BR 101, na Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. 
Uma unidade moderna, com equipamentos 
de última geração, sustentável, que terá capa-
cidade de captar até 800 mil litros/dia de leite, 
um investimento de cerca de 80 milhões.

Conquistas
Uma das maiores conquistas da Selita foi a 

saída da CCPL e, com isso, enfrentar sozinha 
a concorrência do mercado de laticínios, do-
minado por uma gigante do setor. Outro fato 
importante é que a Selita sempre participou 
do Concurso Nacional de Laticínios, em Juiz 
de Fora, conquistando, durante sua trajetória, 
diversos prêmios, como queijo minas, doce 
de leite, parmesão e tipo reino.

“Outra grande conquista é que durante 
seus 82 anos, sempre mantivemos a coopera-
tiva produzindo seus produtos, sem interrup-
ções e proporcionando aos seus cooperados, 
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Leonardo Monteiro, presidente da Selita

Linha de produtos
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cerca de 1.800, segurança e garantia de terem 
produto comercializado com resultados bem 
definidos e transparentes em toda sua cadeia 
produtiva, gerando emprego e renda para cer-
ca de 10 mil pessoas”, comemora Leonardo 
Monteiro, pre sidente da Selita.

A Selita evoluiu como cooperativa, sendo 
sempre resiliente na sua gestão, procurando 
se adaptar às várias mudanças do mercado 
de leite, isso porque a gestão de seus admi-
nistradores sempre foi pontuada pela trans-
parência e voltada para proporcionar o me-
lhor para seus associados.

Monteiro complementa: “as novas tecnolo-
gias, como captação de leite, saindo do latão 
e passando para tampas de resfriamento, por 
exemplo, mostra que a cooperativa sempre 
foi receptiva às novas tecnologias e, isso, nos 
permitiu ter essa trajetória de sucesso nesses 
82 anos. Na gestão atual, temos diversos pro-
jetos sendo implantados, um planejamento 
estratégico que nos permite conduzir a coo-
perativa sempre atenta às mudanças do mer-
cado e buscando a excelência na produção de 
seus produtos”. 

Modelo
“Para nós, o cooperativismo é um mode-

lo de negócios, pautado na cooperação e no 
equilíbrio entre os interesses individuais e 
coletivos e está se tornando cada vez mais 
importante para a economia de todo o mun-
do, sendo que, no Brasil, ela se firma e solidi-
fica a cada dia. Na Selita, o sistema cooperati-
vista faz a diferença, principalmente porque 
quando se fala de pequenos produtores, que 

Indústria atual

só conseguem ter voz quando reunidos em 
uma cooperativa. E a cooperativa tem no seu 
quadro social 80% de pequenos produtores”, 
explica o presidente da Selita.

O maior projeto da Selita é o novo parque 
industrial, que vai permitir ainda mais com-
petitividade no mercado de laticínios, com 
custos operacionais menores, melhor estru-
turação na cadeia produtiva e também pro-
cessar novos produtos. 

“Com a nova planta industrial, vamos con-
seguir uma expressiva redução nos custos de 
produção, teremos mais espaço para diversi-
ficação de produtos e de atividades, além da 
utilização de fontes alternativas de energia. 
Estamos convencidos de que esta unidade in-
dustrial da Selita irá impactar, positivamente, 
o desenvolvimento de toda a cadeia produ-
tiva do leite no Espírito Santo, criando opor-
tunidades e oferecendo melhores condições 
para os produtores, afirma o presidente da 
cooperativa", conclui Monteiro.
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2020 - Desempenho melhor 
do que esperado

O setor de leite e produtos lácte-
os começou 2021 bastante agi-
tado. No estado de São Paulo, o 
aumento de ICMS pegou de sur-

presa os laticínios, que reagiram imediata-
mente. A Abraleite (Associação Brasileira 
dos Produtores de Leite) está entre as enti-
dades que manifestaram a preocupação com 
o setor agropecuário paulista. O governo re-
conheceu a o problema que o aumento de 
tributo traria e voltou atrás, porém o leite 
pasteurizado acabou ficando fora da revoga-
ção dos quatro decretos publicados. Os seis 
mil produtores de leite pasteurizado são os 
menores e foram os mais afetados. Segun-
do a Abraleite, esses produtores fornecem 
para pequenas cooperativas e atendem, em 
grande parte, com produção para consumo 
local nas periferias da Grande São Paulo. O 
leite  pasteurizado, por suas características, 
é importante alimento fresco, de baixo custo 
e relevante para a população à qual atende.

O índice CEPEA – Leite, contínua e consis-
tentemente, apresenta o valor do leite pago 
ao produtor de São Paulo como um dos me-
nores de país. Isso demonstra a prática de 
políticas fiscais mais agressivas em outros 
estados e sugere que São Paulo não deveria 
imprimir menos competitividade aos seus 
produtores. 

Importação predatória
Também o início de 2021, o setor entrou 

em outra batalha – tentar frear as importa-
ções predatórias de lácteos do Mercosul, que 
a partir de setembro de 2020, passaram a 
prejudicar a cadeia produtiva brasileira. Para 
isso, em janeiro, houve reunião da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e De-

Com resultados de 2020 acima das expectativas em ano de pandemia, 
o ano de 2021 inicia com incertezas no consumo de leite e produtos lácteos

rivados com a Ministra Tereza Cristina para 
debater o problema. Um colegiado composto 
por 35 entidades do setor, justificou a impor-
tância de reverter essa situação. 

Além do momento econômico e social, as 
entidades argumentaram que outros fatores 
agravam a crise do setor, como o forte au-
mento generalizado das cotações de insu-
mos, em especial para o milho e o farelo de 
soja, que gerou uma elevação sem preceden-
tes no custo de produção ao longo de toda 
a cadeia produtiva. Outro ponto de preocu-
pação é a retração no mercado dos princi-
pais derivados lácteos, como leite longa vida, 
queijo mussarela e leite em pó, que ocorre 

devido ao forte descompasso entre a oferta 
e a demanda. No caso da demanda, 2021 ini-
ciou com um enfraquecimento devido à di-
minuição do poder de compra dos consumi-
dores, especialmente após o fim do auxílio 
emergencial. Pelo lado da oferta, o elevado 
volume das importações gera um aumen-
to na disponibilidade de lácteos, ao mesmo 
tempo, que a demanda se retrai. A soma des-
ses fatores impõe forte queda do preço do 
leite pago aos produtores. 

O setor de leite e produtos lácteos requer 
organização para defender suas necessida-
des e desafios, Em entrevista nesta edição, 
com Gustavo Borges, presidente da Abralei-
te, ressalta: “a palavra de ordem é UNIÃO! 
A cadeia produtiva do leite precisa, através 
de suas lideranças, entender que o interesse 
conjunto é mais importante do que os indi-
viduais e setoriais e que a vaidade deve ce-
der espaço à inteligência convergente, que 
pode e deve vencer todas as barreiras, em 
benefício de todos”.

Em alta
Entre os derivados de leite, um segmen-

to teve destaque em consumo – a categoria 
Queijos. “O ano de 2020 superou nossas ex-
pectativas. Reportando-nos aos temores do 
início da pandemia, com o transcorrer do 
ano, tivemos volumes de consumo impul-
sionados acima do esperado em decorrência 
das medidas de apoio emergencial adotadas 
pelo governo”, informa Fabio Scarelli, presi-
dente da Abiq (Associação Brasileira das In-
dústria de Queijo).

Essa demanda aquecida também provo-
cou aumento de preços pela escassez, pelos 
aumentos expressivos do leite do leite no 
campo, dos insumos, como embalagens e 
transporte. Scarcelli ressalta ainda: “somou-
-se a isso, a precaução extrema que o setor 
teve que adotar para fazer com que os times 
pudessem continuar produzindo e entregan-
do com segurança, sem se contaminar e sem 
deixar de atender à sua missão como forne-
cedor de alimentos num momento crucial. 
Foi um ano de muitos desafios, mas o setor 
atravessou com bons resultados”.  

O ano de 2021 começa com muitas difi-
culdades com a retração de consumo, com 

a já sazonal desaceleração de vendas do 
início de ano, e que difere muito dos últi-
mos oito meses, nos quais o mercado foi to-
talmente comprador. O presidente da Abiq 
afirma: “neste momento, a pandemia se 
agrava e deixa ainda muitas incertezas. Este 
momento é de cautela, mas certamente, a 
luz no final do túnel virá com a tão esperada 
vacina, que promete, em alguns meses após 
a imunização de grande parte da população, 
uma maior flexibilização para o funciona-
mento do comércio, escolas, das atividades 
sociais, que permitirá a recuperação tão es-
perada da economia.  

Consumo e Covid 19
E como ficou o desempenho do setor de 

leite e produtos lácteos no geral? Felipe 
Schepers, diretor do Opinion Box fala um 
pouco sobre esse setor em 2020. Na visão 
do consumidor, entre 13 tipos de produtos 
avaliados na categoria de produtos lácteos, 
percebe-se que a maior parte ficou estável ao 
longo do ano passado. Considerando o con-
texto de pandemia e isolamento social, que 
levou grande parcela a rever seu consumo 
em casa, enquanto ao mesmo tempo crescia 
uma preocupação financeira, o setor teve um 
desempenho positivo.

Schepers explica: “avaliamos o que fez 
com que os consumidores passassem a con-
sumir mais produtos lácteos que antes da 
pandemia e o que fez com que o consumo 
fosse menor. Entre aqueles que aumentaram 
o consumo, destacam como motivadores 
o fato de passarem a comer mais em casa 
(62%) e por estarem gastando mais com ali-
mentos em casa (41%). Já entre aqueles que 
diminuíram o consumo, a necessidade de 
economizar (50%) e por ter iniciado alguma 
dieta (19%) são as principais justificativas. 
Com o prolongado do período de isolamento, 
esses fatores podem continuar impactando 
os lares brasileiros”.

Diante da estabilidade do ano passado, 
vale destacar que para o ano de 2021, os con-
sumidores pretendem consumir mais iogur-
te, queijo, leite refrigerado e leite UHT, pro-
dutos que possuem ainda o reflexo do maior 
consumo de produtos em casa ao invés de 
fora do lar. 
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Consumidor
Em ano atípico, o tema saúde ganhou 

muita relevância e, no setor de produtos 
lácteos também pode-se perceber isso. 67% 
dos consumidores consideram que laticínios 
são importantes para ter uma alimentação 
saudável. O diretor da Opinion Box destaca: 
“no contraponto desse item, temos dados 
de outras pesquisas apontando que produ-
tos lácteos menos saudáveis como leite con-
densado, sobremesas e outras podem ter seu 
consumo vinculado a deixar o consumidor 
feliz e trazer conforto. Esse equilíbrio em 
qualidade de vida com benefícios na saúde 
mental (felicidade, conforto) pode ser impor-
tante na comunicação e evolução das dife-
rentes categorias do setor.

Expectativa
Para 2021, Schepers ressalta: “comparan-

do a variedade da cesta de produtos lácteos 
ao longo dos anos, percebe-se que a intenção 
de 2021 está levemente mais diversa que a 
de 2020, ou seja, uma tendência à melhora 
do setor. Aliado a isso, temos um consumi-
dor brasileiro que é otimista em relação ao 
futuro e, isso, acaba refletindo no consumo”. 

Categorias mais consumidas 
em 2020
Fonte: Opinion Box

Estabilidade de Consumo em 2020
Fonte: Opinion Box

Motivadores de aumento de 
consumo em 2020
Fonte: Opinion Box

Estabilidade de Consumo 
em 2021
Fonte: Opinion Box

Motivadores de queda de 
consumo em 2020
Fonte: Opinion Box
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Mercado do leite: Situação em 
meio a pandemia e expectativas

No início da pandemia, em março 
de 2020, a demanda por lácteos 
foi prejudicada em função do fe-
chamento de estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviço, tais 
como, restaurantes, lanchonetes, bares e ho-
téis (food service).

Além das restrições de circulação da po-
pulação com a quarentena e fechamento dos 
estabelecimentos, a queda na renda da po-
pulação, devido às demissões e/ou reduções 
nos salários, em função da crise gerada pelo 
coronavírus afetou a demanda interna na-
quele momento.

A partir de abril do ano passado, com o pa-
gamento do auxílio emergencial pelo gover-
no, a demanda interna por lácteos retomou.

Somada a retomada do consumo, a produ-
ção de leite no país foi bastante prejudicada 
pelo clima adverso, aumento dos custos de 
produção e peso da entressafra.

Esse cenário mais ajustado do lado da 
oferta e a recuperação da demanda fez su-
bir o preço do leite pago ao produtor e dos 
lácteos no atacado e varejo. Esse movimento 
de alta no mercado do leite teve início em ju-

nho último e perdurou ao longo do segundo 
semestre de 2020. 

No primeiro mês de 2021, no entanto, os 
preços do leite caíram diante da oferta maior 
(safra no Brasil Central e região Sudeste) e da 
demanda fraca. 

No caso do consumo, além do período 
mais fraco, típico de começo do ano, o fim do 
auxílio emergencial pesou negativamente, 
pressionando o mercado. Veja a figura 1.

Expectativas 
Para o curto e médio prazo (fevereiro/mar-

ço), com a produção de leite ainda em pata-
mares altos (safra) e a demanda patinando, o 
viés é de baixa para o pagamento ao produtor.

O mercado deverá retomar a firmeza a par-
tir de março/abril, com a produção caindo no 
Brasil Central e Centro Sul, com o início da 
estação seca nessas regiões (entressafra).

Figura 1. - Cotação média nacional ponderada do leite ao produtor - em R$/litro, valores nominais.
* estimativa
Fonte: Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br

Para 2021, de forma geral, a expectativa é de 
manutenção dos altos custos de produção da 
pecuária leiteira, sustentados pelos alimentos 
concentrados (milho, farelo de soja etc.).

Do lado da demanda, os pontos de atenção 
são com relação aos reflexos da pandemia e 
questões econômicas, como o desemprego e 
queda na renda da população, sobre o con-
sumo interno de lácteos, principalmente os 
produtos de maior valor agregado.

Já com relação a produção de leite no país, 
além dos custos de produção em patamares 
elevados, o clima adverso (atrasos na chu-
vas e previsão de veranicos) deverá impactar 
mais negativamente.

Dessa forma, a oferta mais ajustada é um 
fator positivo para os preços do leite ao pro-
dutor, mas, por outro lado, a demanda in-
terna poderá ser prejudicada, diminuindo a 
concorrência entre as indústrias pela maté-
ria-prima. Rafael Ribeiro de Lima Filho, zootecnista, msc.

Scot Consultoria
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RETROSPECTIVA LEITE: 2020, ano 
de preços recordes no campo

Natália Grigol - Pesquisadora da área de leite do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP.

O ano de 2020 foi marcado por ad-
versidades. Do lado da demanda, 
a pandemia de coronavírus re-
sultou em mudanças bruscas no 

comportamento do consumidor. Do lado da 
oferta, o clima prejudicou a atividade, devido 
às irregularidades das chuvas e às secas ex-
tremas, especialmente no Sul do País. Esses 
dois fatores, combinados, proporcionaram 
um ano de desequilíbrios entre a oferta e a 
demanda e de elevação substancial dos pre-
ços no campo. 

De acordo com pesquisas do Cepea, de ja-
neiro a dezembro, o preço do leite (“Média 
Brasil” líquida) acumulou forte alta de 50,3%, 
influenciado principalmente pelas consecu-
tivas elevações entre junho e outubro. O pre-
ço de outubro atingiu o recorde real da sé-
rie histórica do Cepea, de R$ 2,2072/litro. Em 
2020, a média de preço foi de R$ 1,7818/litro, 
19,2% acima da registrada em 2019, em ter-
mos reais (valores deflacionados pelo IPCA 
de dezembro/2020 – Gráfico 1).

O isolamento social por conta da covid-19 
iniciado no encerramento de março acabou 
interrompendo parte dos serviços de alimen-
tação, importante canal de distribuição de 
lácteos, gerando grandes incertezas no setor. 
Como consequência, as indústrias diminuí-
ram a compra de leite e orientaram produ-
tores a “segurarem” a produção em abril. Os 
preços do leite captado naquele mês regis-
traram queda pontual e isso teve efeitos so-
bre a produção, que permaneceu enxuta nos 
meses posteriores – também influenciada 
negativamente pelo clima.

No entanto, o consumo foi sustentado 
pelo auxílio emergencial. As vendas de lác-
teos passaram a registrar desempenhos po-
sitivos a partir de maio e os estoques de lác-
teos como o leite UHT, muçarela e leite em 
pó permaneceram em volumes baixos. Isso 
manteve os preços dos lácteos em constante 
elevação, atingindo recordes subsequentes, 
até o maior patamar verificado, em setembro. 

De acordo com pesquisas do Cepea, reali-
zadas com o apoio financeiro da OCB (Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras), os pre-
ços dos derivados lácteos negociados entre 
indústrias e atacado do estado de São Paulo 
estiveram em patamares elevados quando 
comparados aos de 2019. 

O leite longa vida (UHT) teve crescimento 
acumulado real de 28,2% durante 2020. Essas 
consecutivas valorizações levaram a um au-
mento de 18,5% na média anual do UHT em 
relação a 2019, que foi de R$ 3,10/litro. No caso 
do queijo muçarela, houve incremento real de 
36,5% no acumulado do ano e a média anual, 
de R$ 23,78/kg, ficou 27% acima da registra-
da no ano anterior. Para o leite em pó (400g), 
houve valorização de 28,6% no ano, com mé-
dia anual de R$ 21,05/kg, valor 20,7% maior 
que em 2019 (valores deflacionados pelo IPCA 
de dezembro/2020 – Gráficos 2, 3 e 4).

A sustentação dos preços dos lácteos em 
elevados patamares em 2020 possibilitou a 
alta das cotações no campo e estimulou o 
aumento da produção, mas isso aconteceu 
de forma lenta. Assim, a competição entre 
indústrias para a compra de leite no campo 
continuou acirrada, contexto que resultou 
em acréscimo nas importações depois de ju-
lho. As importações, por sua vez, significaram 
em incremento na disponibilidade interna 
de lácteos, sobretudo de leite em pó, o princi-
pal produto da pauta, e possibilitaram menor 
pressão na concorrência entre as indústrias 
de laticínios para compra de matéria-prima.

De acordo com dados da Comex Stat, as 
importações de lácteos cresceram 22,4% em 
2020 frente ao ano anterior, totalizando 174 
mil toneladas. O produto com maior partici-
pação nas compras internacionais foi o leite 
em pó, somando 115 mil toneladas em 2020, 
alta de 32,9% frente ao volume importado em 
2019 (87 mil toneladas). As compras de quei-
jo, em geral, também apresentaram aumen-
to, totalizando 31 mil toneladas em 2020, vo-
lume 10,3% maior que o do ano anterior (28 
mil toneladas).

As exportações de produtos lácteos, por 
sua vez, foram estimuladas pela desvaloriza-
ção do Real e somaram 33 mil toneladas em 
2020, volume 32,8% maior que o embarcado 
em 2019. Segundo a Comex Stat, o principal 
produto negociado foi o leite condensado: fo-

Gráfico 1. Série de preços médios recebidos pelo produtor (líquido), 
em valores reais (deflacionados pelo IPCA de dezembro/2020)
Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Gráfico 2. Série de preços médios do leite longa vida (UHT) negociado 
entre indústrias e atacado do estado de São Paulo, em valores reais (defla-
cionados pelo IPCA de dezembro/2020)
Fonte: Cepea-Esalq/USP, em parceria com a OCB.

Gráfico 3. Série de preços médios do queijo muçarela negociado entre 
indústrias e atacado do estado de São Paulo, em valores reais (deflacio-
nados pelo IPCA de dezembro/2020)
Fonte: Cepea-Esalq/USP, em parceria com a OCB.

Gráfico 4. Série de preços médios do leite em pó (400g) negociado entre 
indústrias e atacado do estado de São Paulo, em valores reais (deflaciona-
dos pelo IPCA de dezembro/2020)
Fonte: Cepea-Esalq/USP em parceria com a OCB.
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ram 11 mil toneladas embarcadas em 2020, 
aumento de 20% em relação a 2019 (9 mil 
toneladas). As vendas externas de creme de 
leite também subiram, 20% frente ao ano an-
terior, totalizando 8 mil toneladas.

Desse modo, a balança comercial de lácte-
os em 2020 teve déficit de 142 mil toneladas, 
alta de 20,4% frente ao de 2019 e o segundo 
maior da última década – o maior déficit, de 
189 mil toneladas, foi registrado em 2016 
(Gráfico 5).

É importante salientar que, até agosto, as 
indústrias de laticínios não tiveram grandes 
dificuldades em repassar a alta da matéria-
-prima ao consumidor, devido à demanda 
firme e aos estoques limitados de lácteos. 
Entretanto, isso foi se tornando mais difícil 
depois de setembro, à medida que os preços 
dos lácteos atingiram patamares recordes. 
A diminuição do auxílio emergencial, o au-
mento do desemprego e os elevados preços 
na prateleira para o consumidor – não só de 
lácteos, mas também de outros produtos – 
enfraqueceram a demanda por derivados. A 
pressão dos canais de distribuição por preços 
de derivados mais baixos se intensificou ao 
final do ano, o que motivou a queda nos pre-
ços ao produtor no final do ano.

Esse movimento de desvalorização do lei-
te no campo se deu ao mesmo tempo em que 
se intensificou a alta nas cotações de grãos. 
Assim, mesmo com a elevação da receita 

média no ano, o aumento dos custos prejudi-
cou a rentabilidade da atividade e o poder de 
compra de insumos do pecuarista.

De acordo com pesquisas do Cepea, o Custo 
Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira 
em 2020 subiu 23,2% na “Média Brasil” (que 
considera os principais estados produtores: 
BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP). A elevação dos 
custos esteve atrelada às valorizações das ra-
ções e concentrados, que subiram 44,1% na 
“Média Brasil” no acumulado do ano. 

A pesquisa do Cepea mostrou que a rela-
ção de troca média em 2020 foi de 34,3 litros 
de leite para a aquisição de uma saca de mi-
lho de 60 kg, aumento de 21,8% em relação a 
2019, quando eram precisos 28,2 litros para 
realizar a mesma troca (Gráfico 6).

Além disso, a irregularidade das chuvas no 
final do ano, atribuída ao fenômeno climáti-
co La Niña, afetou tanto a produção dos grãos 
quanto a disponibilidade de pastagens. Vale 
lembrar, também, que a valorização da arro-
ba em 2020 estimulou produtores a descartar 
matrizes leiteiras. Por um lado, esse fato pro-
porciona uma maior especialização do reba-
nho e contenção de custos ao produtor. Por 
outro, configura uma perda de ativos produ-
tivos que, somada a falta de investimento na 
atividade, torna-se um elemento que dimi-
nui a capacidade de retomada da produção, 
principalmente em bacias leiteiras menos 
tecnificadas.

Há grandes dificuldades em se traçar uma 
perspectiva para 2021 diante de um contexto 
ainda incerto quanto aos efeitos da pande-
mia do coronavírus sobre o mercado. 

Olhando para a ponta final da cadeia pro-
dutiva, a redução da demanda agregada e a 
perda do poder de consumo do brasileiro – 
devido à pandemia, ao fim do auxílio emer-
gencial e à alta do desemprego – devem con-
tinuar desacelerando o consumo de lácteos. 
Esse cenário, por sua vez, tende a pressionar 
as indústrias a diminuírem os patamares 
médios anuais de preços do leite pagos aos 
produtores.

Pesquisas ainda em andamento do Cepea 
apontam que o preço do leite pago em ja-
neiro/21 pela captação realizada em dezem-
bro/20 deverá apresentar queda, retornando 
ao patamar negociado em novembro/20. 

No entanto, a oferta limitada de leite no 
campo e, consequentemente, a disputa entre 
indústrias para a compra da matéria-prima 

podem segurar o movimento de desvaloriza-
ção do leite no campo no curto prazo. 

Assim, mesmo com a tendência de queda, 
os preços do leite pagos aos produtores no 
primeiro trimestre de 2021 podem se susten-
tar em patamares bem acima dos verificados 
no mesmo período de 2020, quando a média 
foi de R$ 1,4655/litro, em termos reais (os va-
lores foram deflacionados pelo IPCA de de-
zembro/20). 

Por outro lado, a rentabilidade dos produ-
tores deverá ser menor em 2021. Os custos 
de produção devem ser um grande gargalo ao 
pecuarista leiteiro durante o ano, na medi-
da em que os preços do milho e do farelo de 
soja devem se manter elevados, sustentados 
pelas aquecidas demandas interna e exter-
na por esses grãos. Diante disso, o poder de 
compra de pecuaristas frente a esses insu-
mos de alimentação pode cair e a perda de 
rentabilidade pode dificultar possíveis incre-
mentos na produção.

Gráfico 5. Exportações e importações de lácteos (mil toneladas)
Fonte: Comex Stat.

Gráfico 6. Relação de troca do pecuarista leiteiro para a compra de 
milho – quantidade de litros de leite necessária para a aquisição de 
uma saca de 60kg de milho.
Fonte: Cepea-Esalq/USP. (Preços do milho: Indicador ESALQ/
BM&Bovespa. Preços ao produtor: “Média Brasil” líquida do Cepea).

PERSPECTIVA DE 2021: 
Redução na demanda agregada 

deve diminuir patamar de preços
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As maiores empresas de laticínios do Brasil

Os 10 maiores laticínios do Brasil
Confira um pouco da trajetória dos maiores laticínios do Brasil, 

segundo o 23º ranking da Leite Brasil.

Nestlé 
100 anos em lácteos

A primeira no ranking dos maiores laticí-
nios em 2019, a Nestlé, com tradição de 100 
anos de presença no Brasil em produtos lác-
teos, conta com um vasto portfólio no setor 
com marcas como Ninho, Ninho Fases, , Mo-
lico, Creme de Leite Nestlé, Leite Moça, assim 
como fórmulas infantis e compostos lácteos.

No Brasil, a companhia possui 1500 forne-
cedores diretos e 10 mil indiretos, localizados 
nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Ge-
rais e Goiás. A Nestlé processa cerca de 120 
milhões de litros de leite por mês. Seus pro-
dutos são distribuídos para todo o país e ex-
porta alguns dos itens de seu portfólio para 
a América do Sul. Confira mais sobre os 100 
anos de Nestlé na seção Histórias da Indús-
tria desta edição.

Laticínios Bela Vista
Piracanjuba 
Inovação para conquistar 

consumidores

Há 65 anos no mercado e na posição de 
6ª marca mais escolhida nos lares de todo o 
país, o Laticínios Bela Vista tem entre suas 
marcas: Piracanjuba, Pirakids, LeitBom, Cho-
coBom e MeuBom.  A companhia busca tra-
zer qualidade, mesclando tradição e inova-
ção que conquistaram os consumidores. Sua 
história apresenta marcos importantes, com 
lançamentos de produtos nutritivos e inova-
dores, como é o caso da Linha Zero Lactose 
para pessoas com intolerância à lactose; do 
Piracanjuba Whey, com 23g de proteínas e 5g 
de BCAAs, e do ImunoDay, bebida com Beta-
-Glucana de levedura, vitaminas C, D e B12, 
fibras e proteínas. São produtos que atendem 
às tendências de mercado e expectativas dos 
consumidores.

Em 2020, a Piracanjuba criou uma Divisão 
Científica – a Piracanjuba Health & Nutrition 
– um departamento totalmente estruturado, 
com profissionais altamente qualificados e 

equipamentos de última geração, voltado 
para a pesquisa e desenvolvimento de produ-
tos para suprir as necessidades nutricionais 
das pessoas em diferentes faixas etárias.

O Laticinios Bela Vista reúne sete Unida-
des Fabris, localizadas em Bela Vista de Goiás 
(GO), Governador Valadares (MG), Maravilha 
(SC), Sulina (PR), Araraquara (SP), Três Rios 
(RJ) e Carazinho (RS). Juntas, as fábricas têm 
capacidade de processar mais de 6 milhões 
de litros de leite por dia, mobilizando mais de 
3,5 mil colaboradores diretos. 

O Laticinios Bela Vista possui um portfó-
lio com mais de 180 produtos, distribuídos 
nas marcas Piracanjuba, Pirakids, LeitBom, 
ChocoBom e MeuBom. Além disso, mantém 
duas grandes parcerias: Blue Diamond (coo-
perativa americana produtora de amêndoas), 
para produção e comercialização da marca 
Almond Breeze, e Nestlé, para a produção e 
comercialização das marcas Ninho e Molico, 
na modalidade leite UHT.

Os produtos mais consumidos são o Leite 
Longa Vida, o Leite em Pó, o Leite Condensado 
e o Creme de Leite, além da linha zero lactose, 
que foi pioneira em todo país. 

Para atender o atual portfólio, empresa 
conta com nove mil fornecedores de leite, 
com propriedades rurais nas regiões Centro 
Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.

Os produtos estão presentes em todos os 
estados brasileiros. Além disso, a empresa 
também faz exportação para alguns países, 
como Estados Unidos.

A companhia é uma das quatro maiores 
indústrias de laticínios do Brasil e tem recebi-
do importantes premiações e reconhecimen-
tos nacionais e internacionais relacionados 
aos produtos e à gestão, fundamentada em 
ideologia consistente e valores autênticos, 
como ética, valorização das pessoas e respon-
sabilidade socioambiental. A empresa conta 
com uma equipe competente e alinhada com 
os propósitos da empresa. Atrelado a isso, o 
pioneirismo, o fato de estar sempre inovando 
e apresentando tendências, além do compro-
misso com a qualidade da matéria-prima lei-
te e com toda cadeira produtiva, fazem com 
que a Piracanjuba tenha um crescimento sus-
tentável ao longo dos anos, configurando en-
tre as maiores do país.

Unium
Juntos para crescer

Criada em 2017, a partir da necessidade 
de ter uma identificação que expressasse a 
união das três cooperativas (Frísia, Castrolan-
da e Capal), que já atuavam juntas, em inter-
cooperação - Frísia e Castrolanda, desde 2012, 
e depois, em 2014, com o ingresso também da 
Capal. Essa união fez com que esforços fos-
sem concentrados no desenvolvimento de 
seus diversos negócios, como a produção de 
leite, o frigorífico e a produção de trigo, ga-
nhando corpo para exercer suas visões de ne-
gócios com mais competitividade.

A Unium Lácteos atua com as seguintes 
marcas no mercado: Naturalle; Colônia Ho-
landesa e Colaso. Atualmente, a Unium con-
ta com três unidades fabris, todas com foco 
de produção para terceiros. Em Castro (PR), 
com produção de Leites UHT, Creme de Lei-
te, Leites Formulados UHT, Bebidas Vegetais 
e Enterais, além dos produtos industriais 
como Leite Concentrado e Creme de Leite Em 
Ponta Grossa (PR), com produção de Leites 
UHT e Leite Condensado, além dos produtos 
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industriais como Leite Concentrado e Creme 
de Leite. Em Itapetininga (SP), a cooperativa 
produz, exclusivamente,  de leites UHT.

As três fábricas contam com instalações 
modernas, equipamentos de última geração 
e todas as linhas automatizadas, onde são 
processados cerca de 3.400.000 litros de leite 
por dia. A Unium possui 939 produtores coo-
perados, na região dos Campos Gerais, no Pa-
raná,  e de São Paulo.

Sobre a criação da Unium, Egidio Maffei, 
gerente comercial da Castrolanda, afirma: “a 
capacidade dos cooperados das nossas coope-
rativas de produzirem grandes volumes e, prin-
cipalmente, com muita qualidade, que é reco-
nhecida no Brasil todo, facilita para que outras 
empresas, também preocupadas em associar 
suas marcas a produtos de qualidade, nos pro-
curem para a formação de parcerias em que a 
Unium Lácteos, além de fornecer o leite, tam-
bém faz todo o processamento de produção e 
envase na marca de cada cliente parceiro”.

As cooperativas têm vantagens competitivas 
que potencializam muito sua posição no mer-
cado. “O alto nível de produção e produtividade, 
excelência em qualidade, credibilidade junto 
ao mercado e a sustentabilidade financeira e 
social são alguns exemplos. Essas característi-
cas são identificadas e valorizadas pelo merca-
do e resultam em sólidas relações comerciais. 
Aos associados, a Unium Lácteos retorna com 
segurança na capacidade de produção”, com-
plementa Maffei.

Embaré
Avança em projeto               

de ampliação

A Embaré está entre os maiores laticínios do 
Brasil. Localizada em Minas Gerais, a empresa 
possui as marcas Camponesa e Embaré, desta-
cando-se como fabricante de lácteos e carame-
los. No setor de lácteos, está entre as primeiras 
empresas no ranking de laticínios no Brasil.

Em 2019, a empresa contava com capacida-
de de industrialização diária de 2,4 milhões de 
litros de leite in natura, em parceria com 1.500 
produtores diretos e 500 produtores de 13 co-
operativas parceiras. Possui um faturamento 
anual de 1,4 bilhão de reais e conta com 1.600 
funcionários, que desempenham suas ativida-
des nos escritórios em Belo Horizonte e Recife 
e na unidade fabril em Lagoa da Prata, Centro-
-Oeste de Minas Gerais, com mais de 37,4 mil 
metros quadrados de área construída.

Em 2020, a Embaré assinou um contrato de 
arrendamento que permite o controle total da 
fábrica da Quatrelati, em Patrocínio (MG). A 
fábrica possui uma estrutura de 10 mil m² de 
construção, com um terreno de 100 mil m² e 
capacidade para processar, diariamente, 400 
mil litros de leite, de forma altamente eficiente 
através de seus modernos equipamentos. Com 
a nova fábrica, a capacidade de processamen-
to diária de leite da empresa aumenta 16%, 
atingindo 2,8 milhões de litros/dia e a Embaré 
avança no projeto de ampliar a participação no 
mercado nacional de lácteos.

Fonte: www.embare.com.br

Aurora
Destaque em Santa Catarina

A Cooperativa Central Aurora Alimentos, 
localizada em Pinhalzinho (SC), em 2020, re-
cebeu de suas filiadas 549,8 milhões de leite e 
industrializou 481,4 milhões de litros. 

A matéria-prima foi produzida por 4.200 
produtores cooperados associados a oito co-
operativas agropecuárias, filiadas da Aurora. 
Essa base produtiva está localizada no grande 
oeste de Santa Catarina. As cooperativas são: 
Copérdia, Cooper A1, Cooperalfa, Cooperitai-
pu, Auriverde, Coopervil, Coolacer, Caslo.

As principais linhas de produção são: be-
bidas lácteas, bebidas fermentadas,leite UHT, 
leite em pó, creme de leite, queijo em barra, 
queijo fatiado, soro em pó e requeijão. A co-
operativa ainda produz: leite em pó com vi-
taminas A e D instantâneo: soro de leite par-
cialmente dismeralizado; nata em pote, além 
das linhas Zero Lactos e creme de leite pas-
teurizado a granel. Para atende essa produ-
ção, a Aurora tem capacidade instalada total 
de processamento de leite de 2.440.000 litros/
dia, sendo 1.690.000 litros de leite por dia e 
750.000 litros/dia de soro de leite. 

CCGL
Tecnologias para ganhar 

competitividade

Com capacidade para produção de 2,2 mi-
lhões de litros de leite por dia, o parque indus-
trial da CCGL conta em sua estrutura com um 
dos mais modernos processos de fabricação 
da América Latina. A cooperativa possui mais 
de 171 produtores. Para desenvolver suas ati-
vidades com maior competitividade, os asso-
ciados contam com apoio de suas unidades 
especializadas em tecnologias aplicadas na 
agropecuária, logística e laticínios. Na área de 
lácteos, a CCGL produz: leite em pó, creme de 
leite, achocolatado e linha Zero Lactose.

Localizada no Rio Grande do Sul, possui 
mais de 171 produtores e para desenvolver 
suas atividades com maior competitividade, 
os associados contam com apoio de suas uni-
dades especializadas em tecnologias aplica-
das na agropecuária, logística e laticínios.
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Leite Jussara
Maior distribuição             

em São Paulo 

O Leite Jussara conta com suas plantas in-
dustriais com tecnologia de ponta nas áreas 
de processamento e de envase. As indústrias 
estão localizadas em Patrocínio Paulista e 
Araxá. A empresa possui 25 postos de capta-
ção de leite nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, 
com 27 unidades próprias que dão suporte 
completo a cerca de  4 mil produtores rurais.

O Leite Jussara tem seu foco de distribui-
ção no estado de São Paulo, maior mercado 
consumidor do Brasil responsável por 40% 
do consumo de leite do país. Está presente 
também, de forma complementar, na região 
sudeste e algumas áreas do Centro-Oeste. 
Seus produtos estão entre os mais vendidos 
em suas categorias tanto no cenário nacional, 
como no estado de São Paulo, maior foco de 
atuação da empresa.

A empresa processa cerca de 1,2 milhão de 
litros por dia e possui uma linha completa com 
Leite em embalagem Tetra Pak e Garrafas PET, 
tanto em versão regular como Zero Lactose, 
creme de leite, leite condensado, bebidas lác-
teas e à base de Soja. Além da linha de refrige-
rados, com manteiga, mussarela e requeijão.

Cativa
Aquisições e expansão 

A Cativa, Cooperativa Agroindustrial de 
Londrina, fundada em 1964, em operação iné-
dita em sua história, em 2018, a cooperativa 
adquiriu todas as cotas da Central Confepar, 
que possui seis cooperativas, tornando-se 
a primeira cooperativa singular a comprar 
uma central.

No mesmo ano, implantou a  Unidade de 
Recebimento e Concentração de Leite em 
Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, que veio 
dobrar a capacidade para concentração de 
mais de 700 mil litros dia, só nesta indústria.

Em 2019, a Cativa adquiriu a unidade In-
dustrial da Mococa, em Cerqueira César (SP). 
A incorporação dessa nova planta industrial 
possibilitou o crescimento vertiginoso da co-
operativa, com o lançamento de novos produ-
tos e a abertura de novos mercados.

Hoje a Cativa é uma das maiores coopera-
tivas de leite do sul do país, captando mais de 
2 milhões de litros de leite todos os dias.  Atu-
ando forte no mercado regional em diversos 
estados do país com suas duas marcas, Cativa 

e Polly, a Cooperativa fabrica dezenas de pro-
dutos, como leite UHT, o leite longa vida de 
caixinha, iogurtes, bebidas lácteas, manteiga, 
leite em pó, requeijão, queijo parmesão rala-
do, e está preparando o lançamento de novos 
produtos ainda para este ano. A Cativa atua 
fortemente na captação de leite, nos estados 
de Santa Catarina e São Paulo.

Fonte:www.cativa.coop.br

Danone
Compromisso com saúde e 

meio ambiente

Há 50 anos no Brasil, a Danone, desde 1972, 
a empresa definiu seu projeto duplo, que vin-
cula o sucesso econômico com o progresso 
social. Durante uma década, de 95 a 2005, a 
companhia revisitou seu portfólio, comprou 
empresas e vendeu outras e formatou a Da-
none que existe hoje. 

A companhia completou 100 anos, em 2019, 
e 50 anos, no Brasil, em 2020. Desde 1972, a 
empresa definiu seu projeto duplo, que vin-
cula o sucesso econômico com o progresso 
social. Durante uma década, de 95 a 2005, a 
companhia revisitou seu portfólio, comprou 
empresas e vendeu outras, formatando a Da-
none que existe hoje. afirma Henrique Bor-
ges, gerente de compras da Leite da Danone.

O portfólio entrega saúde e nutrição por 
meio de inovações desenvolvidas nos qua-
tro centros de pesquisas e nos programas 
da área de sustentabilidade. Toda a cadeia 
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produtiva tem gestão de impactos de uso de 
água, geração de resíduos e gases de efeito 
estufa controlados.

No começo de 2020, a Danone desenvolveu 
junto com a ONU Unitar, Instituto das Na-
ções Unidas para Formação e Pesquisa, que 
fornece atividades de treinamento e desen-
volvimento de capacidade para ajudar, prin-
cipalmente, os países em desenvolvimento, 
um treinamento virtual que permite enten-
der até onde os hábitos alimentares e esco-
lhas diárias estão afetando a sua saúde e a 
do planeta. O objetivo do e-learning é ajudar 
as pessoas a adquirirem habilidades e conhe-
cimento para tornar suas dietas mais saudá-
veis e sustentável. A visão Danone One Pla-
net. One Health foi inspiração para a criação 
desse projeto, que a saúde do planeta e das 
pessoas estão interligadas. 

O Grupo Danone é um dos líderes mun-
diais no setor de alimentos e reúne três uni-
dades de negócios (Lácteos e bebidas à base 
vegetal, Danone Nutricia – Nutrição Especia-
lizada – e Águas).

No Brasil, a companhia possui quatro fá-
bricas: duas em Poços de Caldas (MG), para 
lácteos, base vegetal e Danone Nutricia; uma 
no Paraná, para produção de manteiga e uma 
no interior de São Paulo, para produção de 
produtos UHT.

A companhia conta com 300 produtores, 
majoritariamente, localizados em Minas Ge-
rais, que possibilitam a fabricação de 206 pro-
dutos. Entre eles, destacam-se: Activia, Yopro, 
Danette, Paulista, Corpus e Actimel.

Olhar ampliado
“A visão da Danone - One Planet. One He-

alth -  defende que a saúde das pessoas e do 
planeta está conectada e que as pessoas po-
dem gerar mudanças através de melhores há-
bitos de consumo de alimentos e bebidas. Por 
isso todo alimento produzido é mais que um 
produto, sendo um catalizador e transforma-
dor das mudanças que queremos introduzir 
na sociedade”, afirma Henrique Borges, ge-
rente de compras da Leite da Danone.

A Danone já entrega e quer continuar en-
tregando por meio do seu portfólio opções 
mais saudáveis, com benefícios para saúde, 
com a redução do açúcar, inclusão da proteína 
na sua melhor forma, do cálcio, da vitamina, 
de ingredientes naturais, do leite de origem, 
entre outros benefícios para transformar a 
vida e a saúde das pessoas – tudo alinhado à 
sua missão de levar saúde e alimentação para 
o maior número de pessoas possível. 

Para a Danone, uma alimentação saudá-
vel começa com uma natureza saudável. A 
companhia identificou quatro áreas-chave: 
clima, água, embalagem e agricultura. Os ob-
jetivos da companhia relacionados ao meio 
ambiente incluem o combate às alterações 
climáticas, a proteção dos recursos hídricos, 
a transformação de resíduos em recursos e a 
promoção da agricultura sustentável.

Com modelos de negócios mais ágeis e co-
laborativos, a companhia, além dos seus cen-
tros de pesquisas e toda uma reformulação 
do portfólio, que acontece desde 2019, firmou 
parcerias com empresas/startups em busca 
de uma alimentação com um alto valor nutri-
cional, acessível e que contribui na preserva-
ção do meio ambiente. Borges ressalta: “como 
estratégia de crescimento, a Danone ampliou 
seu olhar e  começou a observar também nos 
nichos de mercado a grande oportunidade. 
Embarcou nos movimentos nichados, pulve-
rizados e de valor agregado”. 

Além disso, a empresa é signatária da Rede 
Brasil do Pacto Global e apoia os 10 Princípios 
relacionados a Direitos Humanos, Direitos do 
Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Com-
bate à Corrupção em todas as suas formas. 
Com isso, a Danone se compromete em fazer 
do Pacto Global e seus princípios parte da es-
tratégia, cultura e operações diárias da orga-
nização, empreender esforços para divulgar 
publicamente este compromisso junto aos 
funcionários, parceiros, clientes, público em 
geral e o engajamento em projetos de colabo-
ração que promovam o avanço, em particular, 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Todas essas atividades estão na essên-
cia da companhia há muito tempo. Desde a 
década de 70, a Danone tem no seu DNA o 
que chamamos de "Projeto Duplo", que esta-
belece um modelo de negócio que promove 
o sucesso econômico vinculado ao progresso 
social.  Todas essas iniciativas estão ligadas 
diretamente com o modelo de negócio da 
companhia”, conclui Borges
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Empresas maiores em Vendas

EMPRESAS
VALOR 

(em R$ milhões)
Lucro Ajustado 

(R$ milhões)
Origem do 

Capital
ESTADO

1 NESTLÉ 1,8 4.550,4 NI SU SP

2 LATICÍNIOS BELA VISTA 3.505,6 71,0 BR GO

3 FRIMESA 2.800,4 17,2 BR PR

4 ITAMBÉ ALIMENTOS 3,6 2.780,6 -15,5 BR MG

5 VIGOR 3, 8 2396,0 40,9 BR GO

6 EMBARÉ 3,6 1.223,9 5,8 BR GO

7 LATICÍNIOS JUSSARA 1.012,4 -6,1 BR SP

8 BETÂNIA LÁCTEOS 893,1 8,1 BR CE

9 LATICÍNIOS PORTO ALEGRE 723,7 3,5 BR MG
1 Vendas estimadas pela revista - 3 Vendas extraídas de demonstração contábil - 6 Informações ajustadas calculadas 
pela revista - 8 Ebitda publicado pela empresa - NI – Não informado - Obs: As empresas cujas demonstrações não 
foram encerradas em dezembro tiveram os valores de suas vendas, o patrimônio e outros indicadores ajustatados 
para o nível de preços de dezembro de 2016

Fonte: Exame – Edição Especial – Melhores & Maiores – As 1000 Melhores & Maiores – Edição 2020

23º RANKING MAIORES EMPRESAS DE LATICÍNIOS DO BRASIL - 2019

Class (1) Empresas/
Marcas

Recepção leite (mil litros) Número produtores leite Litros de leite 
por produtor/dia

2018 2019 Var. % 
total 2017 2018

Var. %
2017 2018

Var. %

Produtores Terceiros Total Produtores Terceiros Total 2019/2018 2019/2018 2018/2017

1ª NESTLÉ 911.500 705.000 1.616.500 780.434 701.841 1.482.275 -8,3 3.004 2.098 -30,2 831 1.019 22,6

2ª
LATICÍNIOS 
BELA VISTA

1.109.157 278.002 1.387.159 1.111.858 345.679 1.457.537 5,1 8.030 8.349 4,0 378 365 -3,6

3ª UNIUM (3) 732.509 410.098 1.142.607 791.007 460.150 1.251.157 9,5 1.336 1.293 -3,2 1.502 1.676 11,6

4ª EMBARÉ 369.465 173.305 542.770 335.112 214.797 549.909 1,3 1.514 1.262 -16,6 669 728 8,8

5ª AURORA 509.900 12.600 522.500 510.865 19.685 530.500 1,5 4.900 4.518 -7,8 285 310 8,7

6ª CCGL 456.425 0 456.425 477.889 0 477.889 4,7 4.123 3.586 -13,0 303 365 20,4

7ª CATIVA 221.717 78.548 300.265 298.897 126.901 425.798 41,8 2.351 2.495 6,1 258 328 27,0

8ª JUSSARA 297.223 96.771 393.994 265.018 142.696 407.714 3,5 3.359 2.875 -14,4 242 253 4,2

9ª VIGOR 244.006 92.427 336.433 256.909 91.817 348.726 3,7 939 1.126 19,9 712 625 -12,2

10ª DANONE 159.895 178.113 338.008 167.197 126.437 293.634 -13,1 264 288 9,1 1.659 1.591 -4,1

11ª DPA BRASIL 42.580 204.967 247.547 54.964 202.229 257.193 3,9 146 151 3,4 799 997 24,8

12ª FRIMESA 178.719 21.726 200.445 182.375 44.815 227.190 13,3 2.524 1.998 -20,8 194 250 28,9

13ª CENTROLEITE 205.347 0 205.347 221.984 0 221.984 8,1 3.624 3.505 -3,3 155 174 11,8

TOTAL DO RANKING (2) 5.438.443 2.124.708 7.563.151 5.454.509 2.416.991 7.871.500 4,1 36.114 33.544 -7,1 413 446 8,0

Estimativa da capacidade instalada de processamento de leite das empresas do ranking 2019 (mil litros/ano) = 11.188.350

(1) Classificação base recepção (produtores + terceiros) no ano de 2019
(2) O total de terceiros não inclui o leite recebido de participantes do ranking devido a duplicidade
(3) UNIUM - Intercooperação de Lácteos das Cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal
Fonte: LEITE BRASIL, CNA, OCB, CBCL, VIVA LÁCTEOS, EMBRAPA/Gado de Leite e G100
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Mercado

O mercado de produtos imitadores 
de lácteos no Brasil

Alice Pereira Reis
Kennya B. Siqueira

Nos últimos tempos, o mercado 
lácteo tem enfrentado a con-
corrência dos produtos à base 
de plantas (plant-based products). 

Também chamados de bebidas vegetais ou 
bebidas alternativas, esses produtos vêm 
substituindo o leite e seus derivados. 

Uma das grandes diferenças entre as be-
bidas vegetais e o leite, está em sua origem. 
Enquanto as bebidas vegetais são produzidas 
através de grãos, como o arroz, aveia, casta-
nha, amêndoas e soja, o leite possui origem 
animal, sendo extraído de mamíferos, como 
vacas, búfalos e cabras. As características 
sensoriais e o valor nutricional entre estes 
produtos também diferem: o leite é uma bebi-
da com sabor e odor característicos, possuin-
do um teor de gorduras saturadas maior, bem 
como um elevado teor de cálcio, enquanto as 
bebidas vegetais possuem sabor mais leve, 
um valor menor de gorduras saturadas e bai-
xo teor de cálcio (FONSECA et al., 2016).

Com a expansão da categoria de bebidas 
não alcóolicas no Brasil, houve também o 
aumento na procura por bebidas vegetais no 
mercado brasileiro. Tal fato está relacionado 
ao crescente número de pessoas com alguma 
restrição alimentar, como intolerância à lac-
tose ou alergia à proteína do leite, bem como 
aqueles que não consomem produtos de ori-
gem animal, como é o caso dos veganos e ve-
getarianos (FONSECA et al., 2016). Estima-se 
que 4% da população brasileira, cerca de 7,6 
milhões de pessoas, seja vegetariana e, gran-
de parte, vegana (RIBEIRO, 2019).

Dessa maneira, é notável a expansão do 
mercado nesse nicho:cerca de 40% ao ano, 
desde 2018 (RIBEIRO, 2019). Há poucos anos, 
as opções de produtos prontos para o consu-
mo nessa categoria eram bem menores (RI-

BEIRO, 2019). Atualmente, a indústria de bebi-
das vegetais vem buscando ampliar a oferta 
de novos sabores e melhorias na qualidade 
dos produtos, visando uma popularização do 
consumo dos mesmos. É importante também 
destacar que o mercado de produtos à base 
de plantas se abriu para outros alimentos, 
além das bebidas, como por exemplo, quei-
jos, iogurtes e manteigas, todos feitos a partir 
de matérias-primas vegetais. 

Porém, há uma diferença significativa en-
tre as proteínas encontradas em alimentos 
de origem animal e vegetal, que está rela-
cionada ao conteúdo dos aminoácidos. Ali-
mentos vegetais não possuem proteínas 
com todos os aminoácidos essenciais em 
sua composição, ao contrário do que ocorre 
com alimentos de origem animal. Além dis-
so, a digestibilidade das proteínas vegetais é 
menor quando comparada com as proteínas 
animais (JOHNSON, 2018). 

No entanto, pouco se sabe sobre o tama-
nho e características desse mercado con-
corrente dos produtos lácteos. Portanto, o 
objetivo desse artigo é analisar os produtos 
imitadores do leite disponíveis no mercado 
brasileiro, como forma de identificar tendên-
cias e características desse segmento que 
vem crescendo tanto.

Metodologia
O presente trabalho foi desenvolvido a 

partir de informações coletadas no aplicativo 
Desrotulando. Esse aplicativo foi desenvol-
vido por nutricionistas e fundamentado no 
Guia Alimentar para a População Brasileira, 
do Ministério da Saúde, visando auxiliar o 
usuário a fazer uma melhor escolha nutricio-
nal. O aplicativo apresenta o rótulo de produ-
tos disponíveis no mercado brasileiro, apre-

sentando as informações nutricionais desses 
produtos, bem como a lista de ingredientes 
dos mesmos. Para este feito, foi realizado um 
levantamento de todos os produtos imitado-
res de lácteos, como iogurtes, bebidas, queijos 
e manteigas, disponíveis na base de dados do 
Desrotulando. Foram coletadas as seguintes 
informações: nome do produto, segmento em 
que ele está inserido, descrição do produto, 
ingredientes, link onde o produto é encontra-
do, imagem e afirmação ou apelo que o fabri-
cante disponibiliza sobre o produto, como por 
exemplo, a ausência de glúten e lactose.

Resultados e Discussão 
A coleta de dados foi realizada em no-

vembro de 2020, chegando a um total de 225 
produtos imitadores dos lácteos, podendo-se 
notar, então uma diversidade de matérias-
-primas para a fabricação dos mesmos, prin-
cipalmente das bebidas vegetais. Pode ser 
visto na Figura 1 que a maioria das bebidas é 
feita a partir de soja, seguido por arroz.

 

Figura1. Matérias-primas dos produtos à base de vegetais no mercado 
brasileiro.
Fonte: Dados da pesquisa

A soja se destacou por ser o vegetal usa-
do inicialmente na produção de imitadores 
dos lácteos. Além disso, o Brasil se sobres-
sai como grande produtor mundial de soja. 
Porém, alguns dados mostram que a produ-
ção de bebidas vegetais à base de amêndoas 
e coco cresceu entre 2017 e 2018, enquanto 
o consumo de bebidas à base de soja dimi-
nuiu (Euromonitor, 2019). Isso pode estar 
relacionado com o aumento do número de 
consumidores preocupados com o consumo 
consciente ecologicamente, uma vez que a 

produção da soja, até alguns anos atrás, era 
marcada por sua baixa sustentabilidade am-
biental (GAZZONI, 2012).

O sabor também é outro fator prepon-
derante, pois bebidas à base de castanhas, 
amêndoas e coco, por exemplo, possuem 
sabor mais agradável em relação às bebidas 
de soja (CORDOVA, 2019). Assim, para se ter 
uma experiência sensorial mais satisfatória, 
o consumidor acaba pagando um valor mais 
elevado no produto, visto que essas maté-
rias-primas são mais caras (CORDOVA, 2019).

Outro fator que foi observado durante a 
pesquisa, é que a disponibilidade de bebidas 
vegetais no Brasil é bem maior que de outros 
produtos à base de vegetais. Na Figura 2, é 
possível notar que existe no mercado brasi-
leiro: queijos, iogurtes e até manteigas vege-
tais, porém na comparação com bebidas, a 
diferença ainda segue discrepante. 

 
Figura 2. Produtos à base de vegetais disponíveis no mercado brasileiro.
Fonte: Dados da pesquisa.

Entretanto, o mercado de produtos feitos à 
base de vegetais é promissor. Como mencio-
nado anteriormente, é notável o crescimento 
da população vegetariana e vegana no Brasil, 
além daqueles que necessitam restringir o 
consumo de lácteos por questões de saúde, 
como é o caso de intolerantes à lactose ou 
alérgicos ao leite. Notando isso, algumas in-
dústrias do setor lácteo vêm investindo tam-
bém na produção de bebidas vegetais. No le-
vantamento realizado, foram encontradas 6 
empresas tradicionalmente do setor lácteo, 
que possuem atualmente em seu portfólio 
de produtos, as bebidas e produtos à base de 
vegetais também. 
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No mercado nacional, existem ainda 
aquelas empresas cujo nome no setor de be-
bidas vegetais já aparece há anos, como é o 
caso da Ades. Inúmeros são os sabores dis-
poníveis das bebidas de soja oferecidas pela 
empresa. Outra grande empresa que possui 
um relevante portifólio no nicho de bebidas 
de soja é a Yoki, que da mesma forma que 
a Ades, tem diversos sabores disponíveis.  A 
americana Almond Breeze é outra compa-
nhia do setor que ocupa uma grande parcela 
no mercado nacional, mas, oferecendo aos 
consumidores, bebidas à base de amêndoas. 
Além dessas, vários outros nomes foram ob-
servados ao longo do estudo. Alguns focados 
em bebidas vegetais de um cereal específico, 
outros desenvolvendo além de bebidas, tam-
bém iogurtes e outros produtos imitadores 
de lácteos. 

De maneira geral, todos os produtos e em-
presas possuem o mesmo apelo comercial 
que têm como foco destacar a ausência de 
lactose nos alimentos oferecidos, bem como 
a ausência de ingredientes de origem animal. 
Alguns itens ainda destacam a ausência de 
açúcares e o baixo teor de colesterol dos pro-
dutos à base de plantas. Tudo isso, buscan-
do atingir seu público-alvo e captar cada vez 
mais os consumidores que preferem um es-
tilo de alimentação saudável e diferenciado.

Por fim, com esse estudo, pode-se concluir 
que o mercado se abre cada vez mais para 
produtos feitos à base de vegetais, uma vez 
que a procura por eles, aumenta dia após 
dia. Seja por motivos de saúde, por questões 
ambientais ou até mesmo por convicções in-
dividuais, o consumidor brasileiro se mostra 
cada vez mais adepto a esses produtos, de 
modo que várias empresas de laticínios já 
desistiram de competir com eles, passando 
a produzi-los. 
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O leite condensado brasileiro
Rafaela Oliveira Neto - Estudante de Engenharia de Alimentos da UFV

Kennya B. Siqueira-pesquisadora da Embrapa Gado de Leite

Na indústria de laticínios, o leite 
condensado é um dos principais 
produtos lácteos concentrados. 
Sua produção foi iniciada nos Es-

tados Unidos, em 1856, por Gail Borden. En-
tre 1861 e 1865, ocorreu a Guerra Civil Ame-
ricana, onde o leite condensado tornou-se 
conhecido por ter mais calorias e manter os 
soldados alimentados. Pouco tempo depois, 
o produto chegou à Europa e se popularizou 
pelo mundo. No Brasil, o produto chegou em 
1890 (VASCONCELLOS, 2019).

A produção mundial de leite condensado 
na década de oitenta foi dominada por União 
Europeia (UE), Estados Unidos (EUA) e ex-U-
nião Soviética. Atualmente, os maiores pro-
dutores de leite condensado do mundo são 
EU, EUA, América do Sul, ex-União Soviética 
e Extremo Oriente, nesta ordem. A IDF (2019) 
estima que a produção mundial de leite con-
densado, em 2018, foi de cerca de 4,1 milhões 
de toneladas, sendo o Brasil, o segundo maior 
produtor deste derivado lácteo do mundo. Em 
2018, o Brasil produziu 655 mil toneladas de 
leite condensado, o que corresponde a apro-
ximadamente o dobro da produ-
ção de 2005 (IDF, 2019).

Nos anos 2000, o número de 
indústrias de médio e grande 
porte nacionais que produzem 
leite condensado aumentou, fato 
observado nas várias marcas en-
contradas no mercado. Segundo 
DOS SANTOS et al. (2009), o custo 
de produção do leite condensado 
brasileiro é competitivo no mer-
cado internacional, o que pode 
ser justificado principalmente 
pelo preço do açúcar nacional. As-
sim, dentre os derivados lácteos, 
o leite condensado caracteriza-se 
como um produto de frequentes 

exportações brasileiras e de crescente consu-
mo no mercado interno.

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familia-
res (POF) do IBGE (2020) mostram que o leite 
condensado respondeu por 2% do consumo 
domiciliar de lácteos em 2017-2018. De acordo 
com a Associação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS, 2020), em 2019, o leite condensado es-
teve presente em 90% dos lares do País, o que 
mostra o elevado nível de penetração do pro-
duto. Apenas 11 alimentos têm índice de pe-
netração maior que o leite condensado. Den-
tre os derivados do leite, somente o leite UHT e 
o creme de leite estão presentes em mais lares 
brasileiros do que o leite condensado.

A região Sudeste possui maior importân-
cia em relação às vendas de leite condensado 
nos supermercados, representando 52,3%, o 

que equivale a 6 vezes mais a importância da 
região Centro-Oeste. Isso demonstra uma di-
ferença significativa no perfil de compra des-
te produto nas diferentes regiões do Brasil.

Os dados da ABRAS (2020) também mos-
tram que a classe econômica de maior repre-
sentatividade no total de vendas na catego-
ria leite condensado no Brasil é a classe C. 
Em 2019, essa classe respondeu sozinha por 
48,6% das vendas do produto, seguida pela 
classe A/B com 32,7% e, por último, a classe 
D/E, com 18,7% (Figura 1).

A representatividade da classe C aumentou 
19% do ano de 2012 para 2019. Esse aumento 
pode ser explicado tanto pela mobilidade so-
cial das pessoas que migraram da classe D/E 
para a C devido ao aumento de renda, quanto 
pela mudança de hábitos dos consumidores 
da classe C.

A classe econômica A/B é caracterizada 
por certa estabilidade no decorrer dos anos 
em relação a sua representatividade nas ven-
das de leite condensado. Durante o período 
analisado, a classe D/E obteve representati-
vidade nas vendas inferior às outras classes. 
Além disso, esta classe apresentou uma re-
dução significativa de 26% entre 2014 e 2015.

O principal foco dos consumidores na com-
pra de leite condensado é o abastecimento da 
despensa, sendo que 60,1% do produto com-
prado é direcionado para essa missão de com-
pra, o que sugere maior organização e plane-
jamento por parte das famílias, e pode estar 
atrelado à redução do número de vezes que 
essas famílias vão ao supermercado para ad-
quirir este produto. No que se refere aos dias 
de compras do leite condensado, 
há maior concentração aos sába-
dos, seguido pelas sextas-feiras.

Em relação ao tíquete mé-
dio, ou seja, quanto cada con-
sumidor gasta por ocasião de 
compra do produto, em termos 
reais, houve valorização do lei-
te condensado. Assim, o padrão 
médio por compra do brasileiro 
em 2019 foi R$ 7,74 gastos com o 
produto, que representa o dobro 
do tíquete médio de 2008. Além 
disso, vale ressaltar que em to-
das as classes sociais houve au-
mento do tíquete médio no perí-

odo de 2009 a 2019. No entanto, o aumento do 
tíquete médio, em alguns períodos, está rela-
cionado com o aumento do preço do produto 
e da inflação e não ao fato dos consumidores 
estarem adquirindo e consumindo maiores 
quantidades de leite condensado.

Já a frequência de compra, ou seja, o nú-
mero de vezes que os consumidores vão aos 
pontos de venda para comprar leite conden-
sado aumentou 9% entre 2008 e 2019. É inte-
ressante notar que entre 2018 e 2019 houve 
aumento da frequência de compra apenas na 
classe social D/E, de 17%. Apesar disso, essa 
classe continua com frequência de compra 
menor que as demais. A classe social A/B 
manteve liderança em relação à frequência 
de compra do ano de 2009 a 2019. No último 
ano, essa classe foi 8,1 vezes ao supermerca-
do para comprar leite condensado.

Com os dados da ABRAS (2020) de tíque-
te médio e frequência de compra média, bem 
como o valor do IPCA divulgado pelo IBGE 
(2020a) foi possível calcular o consumo médio 
de leite condensado por família ao longo dos 
anos (Figura 2).

A Figura 2 mostra aumento de 18% nas 
compras desse produto de 2008 a 2019, equi-
valente a 1,93 kg de leite condensado por fa-
mília. É possível também observar que o con-
sumo de leite condensado ao longo dos anos 
analisados apresentou grandes oscilações. 
Com exceção do ano de 2019 (maior consu-
mo da série), pode-se notar que o consumo 
de leite condensado apresenta ciclos, com pi-
cos a cada 4 anos (2010, 2014 e 2018), os quais 
coincidem com anos de Copa do Mundo. Esse 

Figura 1 – Representatividade das classes sociais no total de 
vendas de autosserviço da categoria leite condensado no período 
de 2012 a 2019.
Fonte: ABRAS (2020). Elaborado pelos autores.

Figura 2 – Evolução do consumo médio de leite condensado 
por família de 2008 a 2019 (em kg).
Fonte: Elaborado pelos autores.
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fato corrobora com Siqueira (2018), que mos-
trou variações positivas no consumo aparen-
te de leite e derivados no Brasil nos anos de 
Copa do Mundo. Uma explicação para este 
fato é que durante o campeonato mundial, os 
brasileiros tendem a se reunir em casa ou em 
bares e restaurantes para assistir aos jogos. 
Nestes momentos, o consumo de alimentos 
indulgentes como por exemplo, cerveja, refri-
gerantes, snacks, chocolate e leite condensa-
do, tende a aumentar.

Os produtos indulgentes são aqueles que 
promovem bem estar e prazer. Estão muito 
associados com momentos de festividades, 
mas também tendem a ter seu consumo man-
tido ou aumentado nos momentos de crise, 
quando as pessoas buscam aliviar a tensão 
por meio da ingestão desses alimentos. Isso 
aconteceu também neste período de pande-
mia, quando as indústrias viram as compras 
de leite condensado aumentar significativa-
mente. E, considerando que a crise ainda não 
passou, essas vendas ainda podem continuar 
elevadas por um tempo.
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Como se “preparar” para receber 
uma visita da inspeção ou auditoria 

em um laticínio?
* Melania Dias

Muitos profissionais da indús-
tria de alimentos se sentem 
inseguros com relação à sua 
atuação e ao cumprimento dos 

requisitos exigidos pela legislação, o que cul-
mina em momentos de ansiedade e desgaste 
durante uma inspeção dos órgãos oficiais ou 
por exemplo, de auditorias de clientes. Aca-
bar com esses entraves nem sempre é uma 
tarefa fácil, requer dedicação e treinamento 
de toda a equipe. Principalmente para quem 
atua como responsável técnico ou em cargos 
de gestão dentro da indústria de laticínios, li-
dando diretamente com os auditores e com a 
insegurança dos colaboradores.

O primeiro passo na preparação para uma 
fiscalização é entender o que será exigido e 
como será exigido. Nesse momento, é essen-
cial o estudo e conhecimento da legislação 
que permeia a indústria de lácteos. Conhecer 
a fundo os check lists de auditoria e os ma-
nuais de inspeção da área, auxiliam a equi-
pe no entendimento do cumprimento dos 
requisitos e especificações exigidas. Além de 
capacitações que podem ser oferecidas aos 
colaboradores com o intuito de aperfeiçoar 
a sua aptidão de dialogar com os auditores 
respondendo os questionamentos de forma 
assertiva e segura em possíveis entrevistas.

Após entender quais são as exigências 
para cada tipo de estabelecimento, vem a 
etapa de planejamento. Onde devem ser de-
finidas prioridades, responsáveis pela exe-
cução de cada tarefa, tempo para conclusão. 
Geralmente a etapa de planejamento é mais 
robusta, sendo as outras etapas proporcio-
nalmente menores, quando o planejamento 

é realizado de forma eficiente. Planejar com 
excelência significa não somente reduzir o 
tempo de execução, mas também reduzir 
custos e evitar o desprendimento de tempo 
com retrabalho, além de evitar possíveis con-
taminações cruzadas dentro da indústria de-
correntes de procedimentos executados de 
forma incorreta.

Conscientizar a equipe visando entender 
que o auditor é um aliado no processo de 
melhoria contínua da empresa faz com que 
esses eventos se tornem oportunidades de 
conhecimento e troca de experiências. Prin-
cipal destaque deve ser dado à Alta Direção, 
que deve estar engajada com os requisitos 
de segurança de alimentos e principalmente 
com o cumprimento desses requisitos, dan-
do condições para que todas as ações pro-
postas pela equipe de qualidade da empresa, 
juntamente com o responsável técnico sejam 
executadas em sua integralidade.

Faz parte desse processo de preparação da 
indústria de laticínios a utilização de ferra-
mentas como BPF, POP e PPHO. Outro aliado 
são os PACs (Programas de Autocontrole). Es-
truturados com base em elementos de inspe-
ção, tem como principal objetivo assegurar a 
inocuidade, identidade, qualidade e a integri-
dade dos produtos fabricados pelos estabele-
cimentos, para que estes não causem danos 
à saúde do consumidor.

A elaboração e implantação dos PACs é de 
responsabilidade da empresa, que também 
deve se comprometer à realização de revi-
sões sempre que ocorram reincidências de 
desvios ou situações que comprometam as 
condições higiênico-sanitárias dos alimen-

tos. Ter Programas de Autocontrole implan-
tados já não representa um diferencial den-
tro dos laticínios, mais sim, o mínimo a ser 
cumprido, tendo em vista que esses progra-
mas não se limitam a programas de pré-re-
quisitos, BPF, PPHO e APPCC. 

Realizar auditorias internas também é 
crucial na determinação de indicadores de 
conformidade de um sistema de gestão, além 
de preparar a equipe para um comportamen-
to mais tranquilo no momento das fiscaliza-
ções e auditorias externas. Na realização de 
auditorias internas deve haver planejamen-
to, responsabilidades devem ser delegadas, 
cronogramas e horários cumpridos, além de 
planos de ação cuidadosamente respeitados. 
Deve ser observado também o conflito de in-
teresses na execução de tais processos, para 
que sejam validados e atendam à demanda 
da indústria.

Os resultados das auditorias internas ser-
virão como base para a implementação de 
ações direcionadas com foco nos processos 
onde há alguma deficiência e possível perda 
de controle e como embasamento para ativi-
dades voltadas à necessidade de cada equipe 
ou setor, contribuindo para a melhoria contí-
nua da empresa.

O último fator a ser observado na prepara-
ção para receber uma visita da inspeção dos 
órgãos oficiais ou auditorias de clientes tra-
ta-se de agir naturalmente como em dia nor-
mal de produção e tornar tal comportamen-
to um hábito de toda a empresa. O fato de 
estar preparado para uma fiscalização deve 
ser uma constância. A indústria de laticínios 
deve operar como se todos os dias fossem 
dias de inspeção, e incentivar os colaborado-
res a agirem com essa perspectiva. Apesar de 
representar uma foto do momento as audi-
torias são capazes de levantar pontos impor-
tantes para o desenvolvimento da empresa. 
E esses momentos devem ser valorizados e 
tratados como únicos.

Dessa forma, entender que o processo de 
inspeção ou auditoria trata-se de uma ferra-
menta eficaz na gestão da qualidade de lati-
cínios, faz parte do contexto de formação dos 
profissionais alinhados com as perspectivas 
da indústria 4.0 e focados na segurança dos 
alimentos que são fabricados sob sua res-
ponsabilidade.

*Melania Dias é Farmacêutica, especialis-
ta em vigilância sanitária e qualidade de ali-
mentos; especialista em gestão ambiental e 
segurança do trabalho; mestranda em Ciên-
cia e Tecnologia de Alimentos e idealizadora 
do projeto @vidadelaticinios.
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Evento

Dairy Vision 2020
A visão do presente e do futuro

O formato on-line não mudou o in-
teresse da participação de profis-
sionais em busca atualização e de 
tendências para o setor, que vem 

passando por inúmeras transformações. O 
público do evento foi composto por 350 ins-
critos que participaram ativamente ao vivo, 
interagindo com comentários e perguntas 
para os palestrantes. “Conseguimos manter 
a média de participantes e, principalmente, 
o bom engajamento do público. Além dis-
so, disponibilizamos o conteúdo gravado na 
íntegra para que os inscritos possam rever 
quantas vezes desejarem”, ressalta Marcelo 
Pereira de Carvalho, CEO do Miikpoint.

Em um momento em que os encontros 
presenciais não são possíveis, os organiza-
dores conseguiram oferecer conteúdo com 
alta qualidade. O formato digital trouxe no-
vas oportunidades, como contar com um 
número maior de palestrantes estrangeiros, 
que em condições normais, seria mais com-
plexa a participação deles em função de des-
locamentos. O evento on-line possibilitou a 
presença de palestrantes de 14 países. “O re-
torno do público foi ótimo, classificando a 6ª 
edição do Dairy Vision como altamente rele-
vante para a cadeia láctea também no forma-
to digital”, afirma Carvalho.

O primeiro bloco: ‘Tendências de Merca-
do para 2021’ era bastante esperado pelo pú-
blico e gerou muitos comentários positivos. 
Além disso, os temas referentes à sustenta-
bilidade e inovação trouxeram reflexão e ge-
raram discussões muito ricas, com engaja-
mento do público.

Os participantes do evento tiveram acesso 
a palestras sobre várias áreas, sempre con-
vergindo para o setor de lácteos, mostrando 

Um ano atípico, como o de 2020, não interferiu no sucesso de um evento 
que é referência para o setor de leite e produtos lácteos – o Dairy Vision. 

novos caminhos e alternativas para inovação 
aos players do campo e das indústrias.

Carvalho ainda destaca: “em um ano com-
plexo, entregamos programação de excelên-
cia com conteúdo de primeiro nível. Mesmo 
em formato digital, cumprimos com nosso 
intuito de realizar um grande evento com 
palestras que propiciaram insights ao setor 
lácteo e surpreendemos os participantes. Em 
uma época de grandes mudanças, que vão 
além das mudanças em função da pandemia, 
nosso objetivo foi o de oferecer para os exe-
cutivos presentes uma agenda mais ampla, 
envolvendo estratégia, governança, inovação 
e tecnologia, que transcendem a agenda do 
dia a dia das empresas e as preparam para 
competir no futuro. Houve engajamento de 
60% usuários corporativos”.

Confira alguns aspectos do que foi apre-
sentado em algumas das palestras do Dairy 
Vision 2020.

O Dairy Vision de 2021 está previsto para 
acontecer em Campinas (SP), nos dias 24 e 25 
de novembro de 2021. 

Potencial do queijo 
Glauco Carvalho, pesquisador da Embra-

pa Gado de Leite, teve como tema: “O quei-
jo pode ser o grande promotor de consumo 
de lácteos no Brasil?”, e respondeu essa per-
gunta com fartura de dados. No ranking dos 
maiores consumidores de queijos no mundo, 
o Brasil está um pouco acima da média em 
relação aos principais países consumidores, 
os primeiros são os europeus e, da América 
Latina, os argentinos também estão em posi-
ção à frente dos brasileiros. Segundo Carva-
lho, o consumo de queijos no Brasil está re-
lacionado com o efeito da renda do brasileiro 
e, entre os consumidores com renda média, 
o consumo é razoável e crescendo a renda, a 
tendência é de aumento de consumo desse 
produto. De 2009 à 2019, a renda do brasileiro 
cresceu 14% e o segmento cresceu 26%. Du-
rante a palestra, Glauco citou que, nos EUA, 
as pessoas estão comendo leite, ou seja, con-
sumindo mais queijos do que bebendo leite. 
Em cenário de crescimento da economia bra-
sileira, com PIB de 2%, o consumo de queijos 
aumentaria 17%, com PIB de 3%, poderia che-
gar a 26%. 

Segundo Carvalho, vários fatores podem 
impulsionar as vendas de queijos, como as 
alternativas funcionais, sabores diferencia-
dos, produtos com perfil para: atletas com 
whey, idosos, porções individuais on the go.

Inovação via academia
Inovações em Ciência e Tecnologia em pro-

dutos lácteos foi foco de Antônio Fernandes 
de Carvalho, pesquisador da Universidade 
Federal de Viçosa (MG). O pesquisador desta-
cou que o setor traz muitas oportunidades e 
desafios e que, atualmente, as pesquisas têm 
sido dirigidas para produtos que tragam sau-
dabilidade e sustentabilidade. Carvalho des-
tacou que a cadeia produtiva do leite é muito 
valorizada no exterior e que, no Brasil, ainda 
enfrentamos desafios em relação à qualida-
de, mas temos como melhorar. O professor 
ressaltou também o desafio de comunicar à 
população a importância nutricional do leite 
e seus derivados, que vêm enfrentando mui-

ta propaganda contrária. Falta comunicar os 
benefícios dos lácteos, que trazem nutrição, 
bem-estar, conveniência, segurança, além de 
serem excelentes veículos para vitaminas e 
produtos funcionais. 

Durante a palestra, Carvalho falou sobre 
pesquisas realizadas, das quais participou na 
área acadêmica, como a do Leite em pó Zero 
Lactose; apresentou também estudo de caso 
sobre Produção de starters com microrganis-
mos autóctones para produção de fermentos 
lácteos, além do estudo de proteção de bio-
compostos associados à produção de lácteos, 
inclusive, com trabalho com nanocompostos.

A importância da Comunicação
Por falar em inovação, a palestra de Cíce-

ro Hegg, sócio-fundador do Laticínios Tiro-
lez, abordou o tema “Inovação e comunica-
ção em tempos de Covid”. Hegg contou sobre 
as ações no início da pandemia, quando foi 
buscar informações sobre como proceder 
com seus colaboradores e como protegê-los. 
A empresa decidiu por fazer doações em 
comunidades e também suspendeu propa-
ganda por considerar um momento delicado 
para a sociedade. 

“Notamos que houve um movimento dos 
consumidores em busca de marcas mais co-
nhecidas, em saber sobre aspectos nutricio-
nais dos alimentos e procurando reforçar 
a imunidade. Terminado o ano, o setor de 
lácteos foi um dos mais privilegiados”, co-
menta Hegg.

Pare ele, a pandemia trouxe a oportuni-
dade nos avaliarmos a nós mesmos, como 
nos comunicamos com a sociedade e com o 
consumidor. O ano trouxe muitas experiên-
cias e a empresa passou a conhecer melhor 
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o consumidor. A Tirolez aumentou a linha de 
queijos, fez degustação em supermercados 
para conhecer de perto o consumidor e teve 
diferentes análises, que foram levadas para 
a empresa e ajudaram a desenvolver novos 
conceitos. “Na década de 1980, bastava colo-
car uma banda de música na caminhonete, 
na frente no atacadista São Judas, em São 
Paulo, para atrair consumidores para o ‘lojão’ 
de frios. Isso era inovação em comunicação. 
Hoje, a comunicação passa pela via da credi-
bilidade, pois o consumidor quer ouvir que 
pode acreditar. É importante a atitude com-
binar com a mensagem que se está passan-
do, ser sincero na comunicação. É isso que o 
consumidor quer”, destaca Hegg. 

É preciso ouvir várias áreas – chão de fábri-
ca, promotores, além de empresas de ingre-
dientes, que trazem novas ideias e soluções. 
Seguindo esse princípio, a inovação em pro-
dutos e embalagens acontece naturalmente. 

Plant Based e lácteos
Aline de Santa Isabel Alves, bioengenhei-

ra e sócio-fundadora da startup sueca ‘Yogut 
me’, trabalha com o conceito de personaliza-
ção de iogurtes, ou seja, aqueles que contêm 
ingredientes de acordo com a necessidade 
nutricionais de perfis diferentes de consumi-

dores. Os produtos utilizam vegetais e grãos 
com foco na saúde intestinal. Aline expôs 
que, no futuro, haverá uma nova geração de 
alimentos saudáveis e que existirá abundân-
cia de alimentos vindos de plantas. 

Atualmente, os consumidores estão se di-
versificando em preferências por vários tipos 
de dietas e, consequentemente, com vários 
perfis, a exemplo dos veganos, vegetarianos 
e flexitarianos. É possível atender às deman-
das das dietas de todos e existem soluções 
para oferecer produtos saborosos para esses 
públicos. 

A tendência da diversidade nas dietas 
continua incluindo, em alguns produtos, os 
lácteos, a exemplo de iogurtes com leite tra-
dicional acrescentado de plantas. Segundo 
Aline, muitas pessoas consideram esse um 
mix perfeito, ao ganhar textura, cremosidade 
e a proteína do leite. 

O trabalho de Aline é reconhecido na Euro-
pa pelos conceitos inovadores em saudabili-
dade e sustentabilidade. 

Sustentabilidade
Brian Lindsay, diretor Dairy Sustainability 

da Framework and Global Sector Lead – Sus-
tainability Global Plataforma, falou sobre o 
que o setor de leite tem feito para crescer em 

sustentabilidade e demonstrou melhorias 
significativas em vários aspectos. Lindsay 
destacou que o setor não é maligno como fa-
lam. Entre os procedimentos que trouxeram 
bons resultados estão aqueles que contribu-
íram para redução de emissão de gases dos 
animais. Segundo ele, o setor de laticínios 
tem demonstrado responsabilidade em rela-
ção ao meio ambiente.

Impressora 3 D
Uma tecnologia que tem despertado muito 

a curiosidade de  consumidores foi abordada 
no Dairy Vision 2020. Emilio Sepulveda,CEO 
& Founder at Natural Machines, falou sobre 
um aparelho que prepara alimentos por im-
pressão 3 D. O Foodini, como é denominado, 
prepara refeições, lanches, biscoitos, entre 
outros alimentos, por meio de introdução de 
ingredientes em uma capsula. O produto fi-
nal sai em vários formatos, de acordo com a 
preferência do consumidor. É como ter uma 
mini indústria em sua cozinha.

Já são impressos peixes e carnes com apa-
rência e textura similares ao produto origi-
nal. Para o setor de laticínios, um boa ideia 
é a impressão 3 D de queijos. Eles ainda não 
apresentam sabor dos bons queijos, porém 
podem ser produzidos queijos mais simples, 
principalmente para crianças, com desenhos 
semelhantes aos candies para conquistar os 
pequenos consumidores. 

Na Ásia, a Moringa Foods já faz experi-
ências com desenvolvimentos de produtos 
a partir do leite. A empresa está em fase de 
entender quais seriam os produtos que po-
deriam conquistar os consumidores.

Tecnologias do futuro
Como será amanhã? Melissa Clark-Rey-

nolds, ,Diretora de novos modelos de negó-
cios da Atkins Ranch, da Nova Zelândia, que 
falou sobre o futuro na palestra: 'Como o 
setor pode se preparar para a disrupção?”e, 
lembrando filmes de ficção que já acertaram 
em boas amostras do futuro, mas muitos 
detalhes ainda apresentados como eram no 
passado. Isso demonstra como é difícil proje-
tar o futuro sem a ciência.

Melissa apresentou os estágios e tecnolo-
gias da agricultura na história da humanida-
de e destacou que, para o futuro, desperta a 
atenção dela as doenças na atividade pecuá-
ria que, há alguns anos, estão surgindo, como 
um surto de M.bovis, na Nova Zelândia, que 
impactou as indústrias de carnes e de laticí-
nios, além de de surtos de outras doenças na 
África e Ásia. 

Ao contrário do que ocorria antigamente, 
hoje, estamos forçando a entrada de mamífe-
ros para outros habitats, o que pode contribuir 
para novas doenças e epidemias na pecuária.  

Ela destacou também que a tecnologia está 
mudando o comportamento do consumidor. 
A pandemia deu o empurrão para o cresci-
mento do e-commerce e já temos tecnologias 
mais sofisticadas para atender ao consumi-
dor, como geladeiras que informam quando 
acabou um dos produtos, avisa o consumi-
dor, registra o pedido e entrega em casa. For-
nos onde a pessoa registra a receita que quer 
fazer já se comunicam com a geladeira para 
checar se lá tem os ingredientes necessários 
e, caso contrário, é possível fazer o pedido. 
Esses serviços podem ser feitos, em alguns 
países, por meio de assinatura mensal e de-
vem evoluir para outros formatos.

No setor de lácteos, o futuro reserva boas 
oportunidades, segundo Melissa. Uma de-
las é a produção de leite materno. Já existe 
empresa desenvolvendo esse tipo de leite a 
partir de células de mulheres grávidas para 
complementar a  amamentação, porém já há 
empresa que visa desenvolver leite materno 
idêntico ao humano.

Produção de leite de vaca, cabra e camelo, 
por exemplo, já é possível obter por meio de 
cultura. A Turtle Tree Labs já tem planos de 
fornecer leite elaborado a partir de cultura 
para grandes empresas de lácteos, iniciando 
para produção de fórmulas infantis, o que 
deverá impactar as indústrias de laticínios.

O Dairy Vision 2020 levou para os partici-
pantes fartura de informações sobre vários 
ângulos do setor de leite e produtos lácteos. 
Seguramente, aqueles que acompanharam 
o evento tiveram uma visão global do setor 
atual e de suas possíveis projeções para um 
futuro próximo.F
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Sooro - Empreendedorismo, 
persistência e inovação

Percepção da importância de um ingrediente descartado pelos produtores, espírito 
empreendedor, persistência, incorporação de tecnologias para inovar contribuíram para 

a Sooro ser, atualmente, a maior empresa do setor na América Latina. Hoje, as várias formas 
de soro de leite são fartamente utilizadas pelas indústrias.

Ao arrendar uma pequena unida-
de de concentração de soro (so-
mente evaporação), a Sooro ini-
ciou, em 2001, suas atividades 

com uma capacidade de produção de cerca 
de 150.000 litros de soro fluido por dia. Os 
idealizadores do projeto foram: William da 
Silva e Esmeria Engels, que, na época, eram 
funcionários de uma cooperativa da região e 
propuseram se desligar da empresa e assu-
mirem o risco de um novo negócio.

Uma das maiores dificuldades do negócio 
foi convencer os fabricantes de soro da região 
que o beneficiamento do soro (filtragem e res-
friamento) seria um negócio viável para todos. 
O hábito que se praticava era descartar o soro, 
de forma não convencional, ou utilizá-lo para 
alimentação animal. Para difundir a ideia da 
viabilidade do negócio, a Sooro investiu na 
instalação de equipamentos de resfriamento 
e tanques de estocagem, que eram colocados 
nas instalações dos fornecedores, para que 
estes fizessem o beneficiamento do produto.

Após superar essa fase, outra dificuldade 
que surgiu, que era dar vazão ao soro que era 
concentrado, uma vez que não havia equi-
pamentos de secagem. Uma das alternativas 
encontradas foi a industrialização (secagem) 
do soro concentrado em indústrias terceiri-
zadas no estado do Paraná, Rio Grande do Sul 
e São Paulo.

O surgimento de uma alternativa de se ven-
der soro na forma de concentrado com 30% de 
sólidos possibilitou um maior crescimento e o 
início da expansão do negócio. 

Parceria
Um grupo de empresários propôs, em 

2002, uma parceria para a Sooro, construindo 
uma instalação de secagem, para a produção 
de soro em pó, a partir do soro concentrado 
produzido pela Sooro. 

A partir deste momento, surgiu a necessi-
dade de expansão dos volumes de compra de 
materia-prima para atender às demandas de 
vendas de soro concentrado. A primeira me-
dida adotada foi a instalação de um peque-
no evaporador e, logo após, foi instalado um 
sistema de concentração por membranas de 
nanofiltração, com capacidade de produção 
de 7.500 l/h, concentrando o produto de 6,0% 
para 12,0 % de solidos.

Em 2005, foi realizada uma ampliação 
desse sistema de membranas, aumentando 
sua capacidade para 15.000l/h e finalmente, 
em 2006, foi instalada uma nova membrana 
com capacidade de produção de 35.000 l/h, 
concentrando o soro de 6,0% para 18,0% de 
sólidos. No mesmo ano, a Sooro adquiriu a 
área industrial, que, até então,  era alugada  e 
passou a ser a dona de seu parque industrial. 
Na oportunidade, a Sooro contava com cerca 
de 40 colaboradores diretos em seu quadro.

Mesmo com toda esta expansão de capaci-
dade, a Sooro ainda comercializava somente 
o soro na forma concentrada, pois ainda não 
contava com equipamento de secagem.

Foi instalado, em 2008, um novo evapora-
dor, com capacidade de produção de 11.000 l/h, 

concentrando o soro de 18,0% para 58,0% de 
sólidos, o que possibilitou um grande aumen-
to na capacidade de produção.

Em 2010, por meio de um acordo com a 
Alibra, essa empresa passou a prestar serviço 
de industrialização de secagem para Sooro e, 
a partir daí,a Sooro passou também a comer-
cializar o soro em pó.

A empresa investiu cerca de R$ 40 mi-
lhões, em 2010, na instalação de seu próprio 
sistema de secagem e, simultaneamente, foi 
instalado um sistema de membranas de ul-
trafiltração, o que possibiltou a produção de 
WPC (Concentrado Proteico de Soro) e per-
meado em pó, além do próprio Soro em Pó. 
Com o domínio dessa tecnologia, a Sooro 
passou a ser a única empresa brasileira ca-
pacitada para produzir esses dois produtos, 
sendo que, antes, toda necessidade do mer-
cado nacional dependia de importação des-
ses produtos. 

Novos produtos e ampliação de capacida-
de produtiva

E a evolução não parou por aí. Em 2015, foi 
instalado um novo sistema de membranas de 
UF, capaz de produzir WPC 35%, 60% e 80% de 
proteínas e, em 2016, foi instalado um novo 
Spray Dryer, especialmente projetado para a 
secagem de WPC´s. A capacitação de produ-
ção desses novos produtos, colocou Sooro na 
vanguarda tecnológica das industrias brasilei-

ras do segmento de lácteos, especialmente os 
produtos relacionados aos derivados de soro.

Com a ampliação, a Sooro duplicou sua 
capacidade de produção de produtos em pó, 
de 750 ton/mês para 1.500/ton/mês. O inves-
timento aplicado nesse projeto foi cerca de  
R$ 35 milhões.

Fusão de empresas
Um novo marco da empresa aconteceu 

em 2019, com a fusão da Sooro com  a Re-
lat – Laticínios Renner S.A, originando uma 
nova empresa: Sooro Renner Nutrição S.A, 
tornando-se a maior processadora de soro 
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Helio Alves Garcia - Diretor de Tecnologia e Inovação

Planta de Marechal 
Cândido Rondon - PR
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de leite da América Latina. Com a nova em-
presa, um novo ciclo de projetos foi iniciado 
com a ampliação de capacidade de produção 
dos sistemas de membranas de Ultrafiltra-
ção para WPC 34%, 60% e 80%, novo sistema 
de membranas de Microfiltração para a pro-
dução de WPI - Isolado Proteico de Soro de 
Leite 90% e um Spray Dryer para produção 
de Permeado Non Caking. Nesse ciclo de pro-
jetos foram realizados investimentos da or-
dem de R$ 120 milhões.

Atualmente, a Sooro conta em seu quadro 
com cerca de 430 colaboradores diretos em 
duas unidades de processamento, uma em 
Marechal Candido Rondon (PR) e, outra, em 
Estação (RS). Além das plantas de processa-
mento, a empresa inaugurou, em 2020, um 
Centro de Distribuição de Produtos na cida-
de de Campinas (SP), e uma capacidade de 
industrialização de cerca de 3.500.000 l de 
soro/dia.

Helio Alves Garcia, diretor de Tecnologia e 
Inovação da empresa afirma que: “os maiores 
desafios da Sooro foi, no início de suas ativi-
dades, a dificuldade em conscientizar os pro-
dutores de queijos da região a enxergarem o 
soro de leite como uma fonte de negócios e 
receitas dentro de suas atividades, uma vez 
que a cultura do aproveitamento deste pro-
duto, no Brasil, ainda era muito restrita e o 

que se praticava em grande parte na época 
era simplesmente não se industrializar o 
produto e o descarte de formas não adequa-
das. Houve a necessidade de se fazer diversos 
investimentos para fornecimento de equipa-
mentos de processos para o beneficiamento 
do soro junto aos fornecedores e a falta de 
recursos financeiros, na época, dificultou 
bastante essa operação. Porém, quando pas-
sou a haver uma maior conscientização por 
parte dos produtores de soro e uma maior 
exigência dos órgãos ambientais, houve uma 
mudança de cenário positiva, o que facilitou 
o desenvolvimento da empresa”. Garcia com-
plementa que vencer esse desafio foi a maior 
conquista da empresa, que conseguiu trans-
formar um problema ambiental em uma fon-
te de fabricação de um produto de alto valor 
nutricional e valor agregado, fruto da visão 
estratégica e senso de empreendedorismo de 
seus fundadores".

Os planos da empresa para curto, médio 
e longo prazos são continuar investindo 
em novos produtos e processos dentro da 
cadeia produtiva do soro de leite. A visão 
da empresa, até 2022, é ser referência no 
Brasil em produção de proteína e derivados 
de soro de leite. Outra meta é triplicar os 
seus números de produção e faturamento 
até 2025! 

Planta de Estação - RS
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Doremus - Fábrica de soluções 
para a indústria de alimentos

Um jovem visionário de origem 
francesa – Patrice Grojean, em 
1985, deu início às atividades da 
Doremus. Começou com impor-

tação e comercialização de tripas naturais 
para frigoríficos e, mais tarde, expandiu seu 
portfólio com a produção de aditivos, condi-
mentos e corantes também para o mercado 
cárneo e, a partir do ano de 2003, adotou es-
tratégia de diversificação entrando em outros 
mercados de alimentos. Em 2006, a Doremus 
passou a ser fornecedor de ingredientes para 
o setor de laticínios. 

Atualmente, a empresa possui oito uni-
dades de negócios, atendendo os segmentos 
de: produtos cárneos, lácteos, sorvetes, pani-
ficação, nutracêuticos, salgadinhos, molhos 
e refrescos, bebidas e nutrição animal. Conta 
com um portfólio de mais de três mil produ-
tos, divididos em três pilares: Nutrição, Sa-
bor e Textura.

O portfólio de ingredientes e soluções cus-
tomizadas da Doremus para lácteos inclui: 
proteínas lácteas e vegetais, estabilizantes, 
aromas, vitaminas e minerais, sais funden-
tes, preparações de frutas, conservantes, en-
tre outros.

Entre as principais soluções da empresa 
está o Versalac, ingredientes customizados 
para aplicação em queijos processados, iogur-
tes e produtos UHT, utilizando apenas ingre-
dientes como fibras e proteínas, sem nenhum 
aditivo. Esses ingredientes são desenvolvidos 
de acordo com os processos produtivos dos 
clientes e proporcionam alta estabilidade, 
brilho, textura e melhor custo-benefício. 

Outro destaque no portfólio da Doremus  
são seus sistemas estabilizantes customiza-
dos para produtos UHT e fermentados, pro-
porcionando eliminação de etapas do proces-
so produtivos de nossos clientes, reduzindo 
custos com alta performance durante todo 

o shelf-life do produto final. A empresa conta 
também com blends de vitaminas, minerais 
e fibras, desenvolvidos sob medida para as 
necessidades dos clientes e em acordo com 
as regulamentações para produtos lácteos, 
gerando diferencias competitivos para seus 
parceiros no mercado em que atuam, além 
de agregar valor e saudabilidade para o con-
sumidor final.

Alta demanda
Nos 15 anos da empresa no mercado de 

lácteos, no Brasil e América do Sul, segundo 
a Doremus, as demandas por soluções por 
parte da indústria de laticínios vêm aumen-
tando de forma consistente, seja pela compe-
titividade cada vez maior do mercado ou pela 
necessidade de atender aos anseios de um 
consumidor mais ávido por novidades, novas 
experiências, produtos nutritivos e saborosos. 

Viniccius Garcia, gerente da Divisão de 
Lacteos da Doremus, explica: "a divisão de 
laticínios é uma das que mais cresce e am-
plia o portfólio de soluções customizadas 
dentro da Doremus. Prova disso é o expres-
sivo resultado alcançado mesmo em um ano 
de pandemia global. A empresa obteve re-
cordes de crescimento nessa divisão, alavan-
cados, especialmente, pela venda de novos 

produtos customizados às necessidades de 
seus clientes e novas necessidades do con-
sumidor final." 

O trabalho da Doremus  junto aos clientes 
pode ser totalmente colaborativo. Ele abran-
ge desde levar informações de tendências, 
oportunidades, soluções customizadas e in-
gredientes inovadores, inclusive de forma 
aplicada, até o desenvolvimento do produto 
final em conjunto, com as estruturas físicas 
e capital humano à disposição de seus clien-
tes, com acompanhamento de testes em 
praticamente 100% dos projetos, até o lança-
mento do produto no mercado. 

Centro de pesquisa 
Recentemente a empresa inaugurou seu 

novo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação totalmente voltado ao atendimen-
to ao cliente. São 1.000 m² de área constru-
ída, onde, além de laboratórios modernos e 
equipados, haverá quatro plantas pilotos e 
uma sala de treinamentos – uma das plan-
tas será totalmente voltada ao mercado de 
laticínios e conta com:  esterilizador UHT, 
texturizadores, tanques para fabricação de 
queijos, equipamento de fusão para fabri-
cação de queijos processados e molhos, fer-
menteiras, dentre outros.

Além da parte técnica para o desenvolvi-
mento de novos produtos, a Doremus dispo-
nibiliza seu time de negócios, que abrange 
vendas, inteligência de mercado, marketing e 
seus especialistas em assuntos regulatórios.

Parceiros
A Doremus possui uma grande rede de 

parcerias globais  para aquisição de, aproxi-
madamente, 1.400 matérias-primas de 586 
fornecedores homologados em seu sistema  
de gestão certificado FSSC22000. Além disso, 
a empresa representa dois parceiros interna-
cionais, a australiana Numega, para ômega 
3, e a americana Hilmar para proteínas iso-
ladas e hidrolisadas.

Para a Doremus, a satisfação de seus 
clientes foi sua maior conquista. Seu cresci-
mento e diversificação do negócio demons-
tram que a empresa conseguiu atingir esse 
objetivo, suprindo os clientes nos diferentes 
mercados em que atua com produtos e ser-
viços essenciais alinhados às necessidades 
dos consumidores.  

Viniccius Garcia, gerente da Divisão de 
Lacteos da Doremus
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Vista área da planta em Bonsucesso, Guarulhos, SP
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Autocontrole digital pode ser
utilizado pela indústria láctea
Nova regulamentação permite substituição de planilhas em papel por aplicativo

As obrigações do PAC (Programa 
de Autocontrole) das indústrias 
lácteas estão mais ágeis a partir 
da atualização do Regulamento 

da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produ-
tos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), alterado pelo Decreto 10.468 de agos-
to de 2020.

Com isso, as indústrias lácteas podem 
substituir os controles e planilhas em papéis 
utilizados atualmente por um sistema digital, 
desde que este garanta disponibilidade, segu-
rança e integridade das informações. A nova 
regulamentação traz várias possibilidades de 
ganhos na rotina do laticínio.

“As alterações para o digital tem impacto 
direto na segurança alimentar porque é o que 
faz o supervisor nas práticas produtivas den-
tro de um laticínio, inclusive se o armazena-
mento de determinados insumos está corre-
to, se é feito o controle de pragas, enfim, todo 
o ecossistema de qualidade de proteção do 
alimento é supervisionado por esse programa 
de autocontrole”, enfatiza o CEO da Lacteus 
Tecnologia, Leonardo Inácio.

A empresa, que é dedicada à indústria e 
cooperativas lácteas, lançou seu aplicativo 
para Autocontrole, tornando todo o processo 
digital. A solução é uma plataforma nas nu-
vens integrada com os aplicativos (Android/
iOS) que são usados pelos vistoriadores. Os 
questionários são personalizados conforme o 
Programa de Autocontrole de cada laticínio.

Entre as vantagens do aplicativo está a não 
utilização de papel: ao invés de usar pranche-
tas, papéis e canetas, as vistorias são registra-
das diretamente nos aplicativos, descartando 
a necessidade de organizar e armazenar pi-
lhas de papéis nos armários. Quando for ne-
cessário ver qualquer inspeção, todas estarão 
disponíveis de forma simples de consultar.

A máquina fotográfica ganha aposentado-
ria: agora as eventuais fotos são registradas 
diretamente pelo celular na vistoria em ques-
tão. As orientações para a inspeção também 
estão no aplicativo: caso o vistoriador tenha 
alguma dúvida sobre o procedimento, as ins-

truções para a execução de forma correta já 
estão disponíveis em cada questionário. Esta 
tecnologia aumenta a qualidade dos dados: 
antes era necessário anotar e depois registrar 
em uma planilha para futuras análises, com o 
aplicativo esta chance de erro na transcrição 
não existe mais.

A distribuição da informação também é 
descomplicada: quando uma inspeção é re-
gistrada, é imediatamente enviada ao Portal 
do Laticínio e fica acessível para todos os res-
ponsáveis. Se no momento não houver cone-
xão à internet, o aplicativo envia assim que a 
internet estiver disponível.

Análise da informação
Antes era necessário transformar pilhas de 

papéis em informações, o que consumia tem-
po e energia dos colaboradores. A plataforma 

já apresenta relatórios analíticos e índices em 
tempo real, o que facilita a análise de dados. 
Há ainda a possibilidade de realizar Planos de 
Ação: consultar medidas previamente confi-
guradas e registrar a ação necessária.

Entre outras facilidades estão os alertas: as 
não-conformidades ganham destaques e ge-
ram alertas aos envolvidos. A eficiência tam-
bém é uma das vantagens, com informações 
mais rápidas, as respostas e ações também fi-
cam ágeis garantindo assim a evolução cons-
tante da indústria láctea.

Em conformidade com as normas do Ser-
viço de Inspeção Federal (SIF), a solução Au-
tocontrole faz parte da Plataforma Lacteus 
ERP, que conta também com toda a gestão 
de coleta do leite, laboratório, produção, fa-
turamento, distribuição, financeiro e obri-
gações contábeis.
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IFF Completa Fusão com o Negócio de Nutrição 
e Biociências da DuPont

Concluída a fusão anteriormente anunciada da IFF e dos negócios de Nutrição e Biociências da DuPont 
(“N&B”), de acordo com uma transação Reverse Morris Trust. A empresa combinada continuará a operar sob o 
nome IFF. As ações ordinárias da empresa combinada serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob 
o símbolo “IFF”.

“Estamos entusiasmados em unir oficialmente a IFF e a N&B, forjando um líder na cadeia de valor global de 
bens de consumo e produtos comerciais que redefinirá nossa indústria e criará um fornecedor líder de ingre-
dientes e soluções para nossos clientes em uma ampla gama de mercados finais”, disse Andreas Fibig, Presi-
dente e CEO da IFF. “Nossas organizações têm histórias profundas de criatividade, excelência em inovação e 
um compromisso compartilhado de cuidar de nossas comunidades. Com nossa plataforma combinada, a IFF 
é um parceiro essencial para nossos clientes, posicionando-nos de forma única para atender às necessidades 
em evolução de nossos clientes, desbloquear a criação de valor de longo prazo e acelerar nossa busca por so-
luções novas, criativas e integradas. Durante os últimos 12 meses sem precedentes, tanto o IFF quanto o N & 
As equipes B permaneceram incrivelmente focadas na execução de nossos respectivos planos de negócios e no 
estabelecimento das bases para dar vida a essa combinação. Dou as boas-vindas aos nossos novos colegas da 
N&B à família IFF e estou ansioso para trabalhar com Ed enquanto continuamos nossos esforços de integração 
e nos concentramos em impulsionar um crescimento sustentável de longo prazo. ”

“Estou extremamente orgulhoso do que nossas equipes realizaram para concluir a transação no prazo, ape-
sar de um ano de desafios sem precedentes. Andreas e a equipe de gerenciamento combinada planejaram e se 
prepararam para esta integração e estão comprometidos em atender a todas as partes interessadas ”, disse Ed 
Breen, Presidente Executivo e CEO da DuPont, que se junta ao Conselho de Administração da IFF e se tornará 
Diretor Independente Líder efetivo em a reunião anual de acionistas de 2021. “Como líder da indústria global de 
ingredientes de consumo altamente valiosos, a nova IFF está bem posicionada para gerar crescimento e liberar 
valor de longo prazo para acionistas, clientes e funcionários. Também quero saudar nossos colegas da N&B por 
suas contribuições para a DuPont e desejar-lhes sucesso nos próximos anos. ”

Um novo líder global da indústria
A combinação de IFF e N&B cria um líder global 

em ingredientes e soluções de alto valor para os 
mercados de alimentos e bebidas, cuidados pes-
soais e domésticos e saúde e bem-estar, com re-
ceita pro forma estimada em 2020 de mais de US $ 
11 bilhões e EBITDA de aproximadamente US $ 2,5 
bilhões, excluindo sinergias. Os portfólios com-
plementares proporcionam à empresa posições 
de liderança nas categorias de Sabor, Textura, 
Perfume, Nutrição, Enzimas, Culturas, Proteínas 
de Soja e Ingredientes Probióticos.

O alcance global e as capacidades aprimoradas 
da empresa combinada permitirão a criação de 
soluções inovadoras para atender às demandas 
dos clientes e aumentar as preferências dos con-
sumidores por produtos naturais, mais saudáveis 
e “melhores para você”.

Com os melhores recursos de P&D da classe, 
um portfólio diversificado de produtos e soluções 
exclusivos e uma equipe unificada que compre-
ende talentos excepcionais de ambas as organi-
zações, o novo IFF será um líder focado no clien-
te com uma capacidade aprimorada de entregar 
valor a longo prazo, mantendo seu compromisso 
com práticas e produtos seguros e sustentáveis.

A SIG, empresa especializada em envase e embalagens cartonadas, acaba de fechar uma parceria 
com a Mococa Produtos Alimentícios, empresa centenária reconhecida nacionalmente pela produção 
de laticínios. O investimento será aplicado na instalação de novas máquinas para envase dos produtos 
lácteos como leite condensado e creme de leite na fábrica da Mococa localizada na cidade que dá nome 
à empresa, no interior de São Paulo.

Por ter nascido como uma empresa familiar, de produção artesanal, a Mococa sempre deu grande 
atenção ao controle de matérias-primas, produção e envase, tudo para garantir a qualidade de seus 
produtos. Como parte dos investimentos em inovação e tecnologia, as novas linhas de envase SIG para a 
Mococa acompanha também um outro movimento, o aumento de consumo provocado pelo isolamento 
domiciliar, decorrente da pandemia do novo Coronavírus. Segundo dados Kantar, de janeiro a outubro 
de 2020, houve um aumento de 7.2% no consumo de leite condensado quando comparado ao mesmo 
período de 2019.

 
As duas novas máquinas SIG, para a produção do modelo combiblocSmall, serão capazes de envasar 

volumes que variam de 200 ml até 350 ml, com capacidade de até 12 mil unidades por hora. “As novas 
linhas da SIG agregam em inovação e alta tecnologia por conferir um diferencial bastante competitivo 
para a Mococa no seu segmento de lácteos, a versatilidade de volume e do tipo de alimento lácteo”, ex-
plica Andressa Joaquim, diretora de Mercados da SIG para a América do Sul. “Nossas linhas de envase 
possibilitam que a Mococa produza mais, em diversos tamanhos e volumes de embalagens, além de 
viscosidades diferentes” completa Andressa. 

 
As novas máquinas da Mococa serão responsáveis por duas linhas capazes de envasar leite con-

densado e creme de leite. “Essa versatilidade que a SIG nos trouxe vai possibilitar que a Mococa tenha 
uma maior produtividade em sua produção, além de um baixo índice de perdas. As duas linhas estão 
trazendo flexibilidade de formatos para nossos produtos, ampliando nossa atuação e possibilidades de 
mercado”, explica Filipe Oliveira, diretor da Mococa.

Mococa investe em linhas de envase SIG visando 
crescimento de produção de leite condensado

A Nexira está comprometida com uma abordagem de carbono ambiciosa e totalmente voluntária, re-
centemente a marca inavea ™ alcançou a neutralidade em carbono, ou seja, ela garante zero emissão de 
carbono de seus produtos acabados, disponibilizando aos seus clientes ingredientes com zero carbono na 
pontuação ecológica.

Primeiro, foram medidas todas as atividades de emissões de CO2 da Nexira, desde a chegada das maté-
rias-primas até a entrega dos ingredientes acabados aos clientes, de acordo com o Greenhouse Gas Protocol, 
uma metodologia reconhecida internacionalmente.

Em seguida, as emissões de CO2 foram reduzidas com um plano ousado seguindo a metodologia de me-
tas baseadas na ciência para alinhar o escopo e prazos das emissões da Nexira. Essa meta continua como 
principal prioridade da Nexira: reduzir as emissões de carbono em 18% até 2025, o que está alinhado com a 
trajetória de contenção de aumento da temperatura global para abaixo de 2 °C.

Na última etapa, foram compensadas as emissões de CO2 da marca inavea ™ através de um programa 
criteriosamente selecionado pela EcoAct e certificado pela Gold Standard®, o Victoria Water Program, em 
Uganda, o qual evita as emissões de gases de efeito estufa, garantindo assim que a marca inavea ™ atenda 
ao rigoroso padrão de carbono neutro.

Os ingredientes inavea ™ são ideais para formulações sustentáveis e funcionais. inavea ™ Pure Acacia e 
inavea ™ Baobab Acacia são naturais e orgânicos, oferecem efeito prebiótico e alto teor de fibras para dietas 
saudáveis. Graças a sua alta tolerância digestiva, eles podem ser usados em produtos FODMAP Friendly, são 
fáceis de usar em muitas aplicações, como alimentos e bebidas funcionais, incluindo barras nutricionais, 
snacks e suplementos.

inavea ™: a primeira marca de ingredientes 
neutros em carbono
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A evolução começa no solo
Por Juçara Pivaro
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A evolução de um setor de produção passa por várias vertentes e o setor de leite vem 
acompanhando as mudanças em vários pontos de sua estrutura produtiva. 

Do ponto de vista do conhecimento, sa-
ber mais e dar atenção ao solo é dos pontos 
fundamentais, como explica Paulo do Carmo 
Martins, Chefe-geral e Pesquisador da Embra-
pa Gado de leite, “durante muito tempo, o pro-
dutor olhou somente para vaca. Daí, surgiu a 
lógica de medir a produtividade considerando 
litros por vaca. Mas, tem crescido a prática de 
medir litros/hectare. O motivo é que os produ-
tores estão cada vez mais conscientes de que 
ser bom produtor de leite significa também 
ser bom agricultor. Afinal, o principal custo da 
propriedade é alimentação, tanto no sistema 
a pasto, quanto no sistema confinado à base 
de grãos. Nos dois casos, é essencial para um 
bom desempenho econômico da propriedade 
que o produtor cuide do solo, tomando todos 
os cuidados que as técnicas demonstram ser 
eficazes. O capital empatado em terra é muito 
elevado e precisa dar retorno”. Para a Embrapa, 
esse projeto é de suma importância, segundo 
Martins, cada vez mais, crescerá a importância 
da agricultura e da pecuária de precisão. Com 
base no mapeamento dos solos, produtores sa-
berão manejar melhor suas culturas de milho e variedades de capim, por exemplo, obtendo 
maior rendimento, fato que não ocorre até o agora por desconhecimento do seu maior patrimô-
nio, que é o solo da sua propriedade.

No caminho da evolução do setor leiteiro, as mudanças também passam pela sustentabilida-
de em todos os elos da cadeia produtiva, aspecto com tendência até de influenciar consumido-
res na escolha de produtos. Por isso, um conceito vem ganhando espaço – da ESG (Environmen-
tal, Social and Governance - em português Meio Ambiente, Social e Governança). As empresas 
que adotam essas práticas estão alinhadas com práticas ganham em valor e setor de leite já está 
sintonizado com esse formato. 

Entrevistamos Petula Ponciano Nascimento, Chefe-Geral e pesquisadora da Embrapa Solos, 
para falar da importância sobre a importância da atenção ao solo na pecuária leiteira, do Pro-
grama Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil -Pronasolos e também da 
importância da sustentabilidade no setor leiteiro.

Revista Indústria de Laticínios - Assim como outras 
ações para a sustentabilidade, a atenção ao solo é funda-
mental não apenas para a agricultura, mas para outras 
atividades rurais, como a produção de leite. Fale de que for-
ma o tratamento adequado do solo pode impactar de forma 
negativa ou positiva o setor do leite.

• Petula Ponciano Nascimento - O Solo é a base de 
tudo, quando falamos de produção agropecuária. O pla-
no ABC (Agricultura de Baixa emissão de Carbono), na 
sua essência, já nos leva para a percepção que o ma-
nejo do solo é a base da mudança dos índices de pro-
dutividade e da eficiência dos sistemas agropecuários. 
Com a recuperação de pastos mal manejados, podemos 
afirmar que haverá uma melhoria da produtividade do 
rebanho leiteiro. A saúde desses solos está diretamente 
relacionada a quantidade e qualidade do leite, uma vez 
que ao favorecer uma produção forrageira e, também de 
grãos, há uma melhoria da qualidade (mais nutritiva) 
dos componentes da alimentação das vacas em lacta-
ção, o que, consequentemente, se refletirá numa produ-
ção de leite de maior qualidade. Animais bem nutridos 
aumentam, por exemplo, a concentração de sólidos to-
tais no leite e isso tudo se inicia com um bom manejo 
de solo. E quando esse manejo se baseia no sistema ILPF 
(Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), ainda podemos 
adicionar outro fator importante para o aumento da 
qualidade e quantidade do leite produzido, o bem-estar 
animal.

E o sistema ILPF apresenta uma série de benefícios 
ao produtor rural, especialmente ao pecuarista de lei-
te, pois melhora o bem-estar animal em decorrência do 
maior conforto térmico; otimiza e intensifica a ciclagem 
de nutrientes no solo; aumenta a produção de leite.

RiL – Existem produtores de leite que já estão trabalhan-
do para manter e/ou melhorar a qualidade de suas terras? 

• Petula Ponciano Nascimento - Na Zona da Mata 
Mineira, área com relevo mais acidentado, o Sítio Valão, 
em Mar de Espanha, após 10 anos de adoção das tec-
nologias de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), 
conseguiu que a produção de leite diária aumentasse 
de 400 litros para 1.000 litros. 

A família Tessaro, que vive na comunidade de São 
Caetano, município de Marau, no Rio Grande do Sul, 
cuja propriedade leiteira, em ILPF, tem produtividade 
média duas vezes maior do que a média da região.

Essas e muitas outras experiências de sucesso rela-
cionadas aos Sistemas Integrados de Produção estão no 
livro que a Embrapa já lançou. A obra “Sistemas de In-
tegração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) – Estratégias 
regionais de Transferência de Tecnologia (TT), Avaliação 

Petula Ponciano Nascimento, Chefe-Geral  
e pesquisadora da Embrapa Solos

Petula Ponciano Nascimento é Doutora em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento-PPED/
IE/UFRJ; Mestre em Planejamento Urbano e Regional IPPUR/IE/UFRJ; Bacharel em Ciências Econômi-
cas. Atualmente exerce o cargo de Chefe Geral da Embrapa Solos, acumulando a Chefia Adjunta de 
Transferência de Tecnologia da mesma unidade

de Adoção e de Impactos” foi produzida por 114 espe-
cialistas em ILPF e apresenta uma relevante diversidade 
de informações, a partir das experiências acumuladas 
nas últimas décadas e que apontam os sistemas ILPF, a 
IPF e a ILP como estratégias chave para que milhões de 
hectares de pastagens degradadas sejam recuperados e 
renovados.

RiL – Fale do programa Pronasolos e sua importância, 
em geral, para o campo e quais os benefícios deve trazer 
para o setor de leite.

• Petula Ponciano Nascimento - O ‘Programa Nacio-
nal de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil’ 
– PronaSolos, é uma ação do estado brasileiro, coorde-
nado pelo Ministério da Agricultura, que juntamente 
com os demais ministérios e o setor privado, tem a mis-
são de mapear os solos de 3,70 milhões de km² para 
produzir dados que, associados aos produzidos nos úl-
timos 30 anos, cobrirá todos os 8,5 milhões de km² do 
território nacional até 2048. 

É também parte da missão do PronaSolos Interpre-
tar os dados e disponibilizar os produtos para a agricul-
tura, mineração, meio ambiente, infraestrutura, defesa, 
entre outros, num sistema nacional de informação de 
solos do Brasil, de acesso público, em uma platafor-
ma tecnológica, em escalas que variam de 1:100.000 a 
1:25.000.O  retorno para a sociedade pode chegar a R$ 
185 para cada real investido no programa, sendo que 40 
bilhões de reais poderá ser o retorno para economia do 
Brasil nos primeiros 10 anos. 

No setor do leite, ele trará benefícios diretos no que 
diz respeito à produtividade leiteira, uma vez que o 
fator limitante, que é a oferta de pasto, por conta de 
restrições de solos, será minimizado, porque se saberá 
exatamente onde, quando e como será a melhor forma 
de se estabelecer as pastagens, produção de silagem 
etc. Tudo isso será oferecido ao produtor na forma de 
serviços digitais (aplicativos), que orientarão o produ-
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tor de leite, os gestores setoriais, o setor de insumos e 
governos para melhorar o manejo do solo, otimizar o 
uso de corretivos e fertilizantes, planos de estímulo à 
recuperação de pastagens degradadas, inclusive, com 
destinação eficiente de recursos de fomento. Ele terá 
um impacto representativo em programas já em anda-
mento como o "balde cheio".

RiL – Qual a importância de seguir o modelo de gover-
nança da ESG no setor leiteiro? Quais os benefícios que traz 
para produtores? Traz maior probabilidade de investimen-
tos? 

• Petula Ponciano Nascimento - As práticas ESG já 
são antigas, mas neste último ano, parece que vieram 
para ficar. Acreditamos que o setor leiteiro já esteja sin-
tonizado com as práticas ESG, pois as práticas ambien-
tais, sociais e de governança são intrínsecas ao setor, 
com alguns benefícios citados nas respostas anteriores. 
E os produtores que conseguirem monitorar e qualificar 
essas práticas, os serviços ambientais gerados nas suas 
propriedades vão estar à frente de uma relação mais 
próxima com o seu mercado consumidor que, na verda-
de, é quem vai ditar as regras da nova era e as práticas 
ESG são a tradução disso. 

Muitas empresas do setor, principalmente aquelas 
com ações em bolsa já são signatárias de pactos e acor-
dos globais, utilizam padrões de métricas e indicadores 
internacionais, e buscam certificações ou reconheci-
mentos, como o Selo Agro + Integridade do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Estar alinhado as práticas ESG tornou-se um dife-
rencial competitivo e sabemos que a emissão de Green 
bonds (títulos de dívida atrelados a projetos e iniciati-
vas sustentáveis) tem atingido volumes recordes nos 
últimos anos e vimos um novo salto neste ano com o 
aumento da demanda por investimentos socialmente 
responsáveis, ou investimentos ESG, no último ano.  

Em abril de 2020, o Ministério da Economia, Banco 

Central, o Ministério da Agricultura e o Climate Bonds 
Initiative (CBI) divulgaram o Plano de Investimento para 
Agricultura Sustentável, com o objetivo de destravar o 
Potencial de Investimento Verdes para Agricultura no 
Brasil e divulgou uma cartilha para informar o potencial 
das finanças verdes.

RiL – Os consumidores estão cada vez mais atentos às 
empresas que valorizam ações de preservação do meio am-
biente. Adotar os critérios de governança da ESG deve con-
tribuir para ganhar a simpatia de consumidores?

• Petula Ponciano Nascimento - Os consumidores 
estão cada vez mais atentos a temas, como as mudan-
ças climáticas, a valorização da segurança e das condi-
ções de trabalho, de que forma está sendo realizado o 
enfrentando à escassez de recursos naturais, a produ-
ção de serviços ambientais da propriedade rural, uma 
vez que existem métricas para isso e quão comprome-
tidos estão com valores éticos e de transparência. Os 
critérios de governança ESG podem ser sim uma forma 
de aproximação com o consumidor final e de se tornar 
um diferencial de competitividade para os produtos. 

As empresas e, no caso, falando no setor leiteiro, as 
agroindústrias que estiverem atentas a isso já come-
çam a ter um novo espaço em produtos específicos para 
elas ofertados pelo setor financeiro e podemos citar a 
B3 e S&P, que, em 2020, lançaram um índice de ações 
com foco em ESG. Esse indexador utiliza critérios base-
ados em práticas ambientais, sociais e de governança 
para selecionar empresas brasileiras para sua carteira. 
Todo esse movimento aproxima cada vez mais o rural 
do urbano.

Paulo do Carmo Martins, Chefe-geral e 
Pesquisador da Embrapa Gado de leite
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Pesquisas mostram 
potencial de lácteos

Anderson S. Santana, pesquisador e professor 
associado da FEA – Faculdade de Engenharia de 
Alimentos, da UNICAMP, fala sobre pesquisas 
com foco em queijos artesanais brasileiros e da 
importância do trabalho da área acadêmica para 
explorar o potencial do setor de lácteos no Brasil.
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RiL - Revista Indústria de Laticí-
nios - Quais as pesquisas que desen-
volve na Unicamp?

• Anderson S. Santana – Inicia-
mos, a partir de um projeto aprovado 
em 2013, numa chamada do CNPq, cujo 
um dos temas era, justamente, estimu-
lar pesquisas sobre os queijos artesanais 
brasileiros, principalmente, os produzi-
dos com leite cru. O projeto teve como 
objetivos avaliar a qualidade microbio-
lógica dos queijos artesanais brasileiros 
e também conhecer um pouco sobre os 
microrganismos presentes nos queijos 
através de métodos que não depen-
dem de cultivo das tradicionais análi-
ses microbiológicas, que chamamos de 

sequenciamento de amplicon ou me-
tataxonômica. Coletamos mais de 500 
amostras de várias regiões do país e, 
com esta coleção de queijos, decidimos 
aprofundar o projeto. Aproveitamos para 
isolar bactérias láticas e leveduras desses 
queijos e, hoje, temos uma coleção de 
mais de 2 mil cepas de bactérias láticas e 
mais de 1500 cepas de leveduras. O po-
tencial de aplicação biotecnológico des-
sas cepas de bactérias láticas foi estuda-
do, em parte, mas seguem mais estudos. 
Por exemplo, fizemos estudos com o 
uso destas bactérias láticas isoladas dos 
queijos visando a aceleração da matura-
ção e vimos que com elas, a maturação 
dos queijos poderia ser feita em torno de 

20 dias. Agora, estamos com mais estu-
dos sobre as leveduras. O que queremos 
é estudar essas cepas todas que temos 
para ver sua potencial aplicação como 
culturas iniciadoras (starter), culturas com 
características específicas – antimicrobia-
nas, textura, sabor, probióticas, para in-
dústria de produtos lácteos. Além disso, 
fizemos a caracterização de composição 
centesimal, minerais e ácidos graxos dos 
queijos. Esses trabalhos só foram pos-
síveis também com financiamento da 
FAPESP, que concedeu bolsas de estudo 
fundamentais para alunos de doutorado 
e para pesquisadores de pós-doutorado, 
alguns ainda em andamento. 

RiL – Há mais alguma pesquisa em 
andamento? 

• Anderson S. Santana – Atual-
mente, estamos desenvolvendo também 
um projeto sobre a produção e estabi-
lização de novas leveduras iniciadoras 
(starter) isoladas de queijos artesanais 
brasileiros e, em breve, devemos iniciar 
um projeto sobre o potencial probiótico 
dessas leveduras. São as leveduras que 
fazem parte de nossa coleção isolada 
dos queijos artesanais brasileiros. 

RiL – Quais os maiores problemas 
que podem ocorrer com queijos arte-
sanais? Como a ciência dos alimentos 
pode contribuir para a qualidade e se-
gurança na produção?

• Anderson S. Santana – Iniciamos 
com um foco na questão da qualidade e 
segurança microbiológica e ampliamos 
para o uso benéfico das bactérias láticas 
e leveduras que estão presentes nestes 
queijos. Os objetivos finais são auxiliar 
no conhecimento sobre estss queijos, 
contribuir com a geração de dados que 
permitam a preservação das suas carac-
terísticas, processamento e qualidade. 
Além disso, temos como objetivo usar 
os microrganismos benéficos presentes 
nos queijos para melhoria dos próprios 
queijos artesanais ou no desenvolvimen-
to de outros produtos, também pelos 
produtores de queijos artesanais. Estas 
bactérias láticas e leveduras isoladas dos 
queijos podem se constituir num arsenal 
biotecnológico riquíssimo com ampla 
aplicação. Continuaremos explorando o 
papel benéfico dos microrganismos nes-
ses queijos, os efeitos benéficos à saúde 
deles (probióticos) e também no seu uso 
para denominação de origem. Eu vejo 
que é dessa forma, que a ciência de ali-
mentos pode contribuir para o desenvol-
vimento do setor de queijos artesanais 
no Brasil. Porém, precisamos de mais in-
teração entre produtores/associações de 
produtores e a Universidade para o es-
tudo e resolução de problemas comuns. 

Acredito que o principal problema a 
ser enfrentado pelo setor seja a ques-
tão de certa confusão que se faz entre 
artesanal e clandestino. É preciso mui-
ta conscientização dos consumidores 
também para evitar confundir artesanal 
com clandestino. O queijo artesanal, se 
produzido conforme normas já estabele-
cidas e conhecidas, é seguro para o con-
sumo. Verificamos isso no nosso projeto. 
Já o clandestino, como o próprio termo 
diz, não segue normas e, portanto, não 
é seguro.

RiL – Essas pesquisas são realizada 
com queijos de quais regiões?

• Anderson S. Santana – Estuda-
mos queijos de todas as regiões do Bra-
sil. Estamos, agora, iniciando projetos 
com queijos de três regiões diferentes 
que não havíamos estudado ainda.

RiL – A área de pesquisas em lácte-
os da Unicamp conta com muitos pes-
quisadores? Comparada com outros 
tipos de alimentos, considera que o 
interesse em lácteos é relevante  entre 
os pesquisadores atualmente?

• Anderson S. Santana – Sim, na 
FEA, temos diversos grupos que fazem 
pesquisas em diversos aspectos da cadeia 
produtiva de produtos lácteos, desde mi-
crobiologia, química, obtenção de novos 
ingredientes, impacto na saúde, aprovei-
tamento de resíduos, desenvolvimento 
e otimização de processos e tecnologia 
para produtos lácteos. Podemos conside-
rar que são, ao menos, 15 docentes que 
atuam diretamente ou indiretamente em 
pesquisas com produtos lácteos.

Eu entendo que é uma área de gran-
de interesse. A cadeia produtiva de lác-
teos apresenta diversas oportunidades 
e demandas e pode ser considerada 
ícone quando falamos de associação 
com saúde, afinal a maioria dos produ-
tos probióticos são ou estão no setor de 
lácteos. Esse setor também é fonte de 
uma série de ingredientes que tiveram 
papel fundamental no desenvolvimento 
da indústria de alimentos e acredito que 
mais inovações virão.

RiL – Como estão os investimentos 
em pesquisas para a área de lácteos 
na Unicamp?  E na área de alimentos 
em geral?

• Anderson S. Santana – O cená-
rio, com raras exceções, é o que vemos 
na mídia: corte de recursos. Porém, vejo 
aqui uma oportunidade: se associações 
de produtores/empresas do setor se 
reunissem e pudessem discutir e finan-
ciar projetos de pesquisa em termos de 
interesse amplo, seríamos mais com-
petitivos. Estamos entre os cinco maio-
res produtores de leite do mundo, mas 
precisaríamos ser mais competitivos e, 
isso, só é possível com pesquisa e desen-
volvimento. O que é importante é que 
existem mecanismos para esta interação 
entre o setor privado e a UNICAMP, mas 
as pontes precisam ser construídas e as 
ações em pesquisa serem iniciadas.

RiL – A universidade possui parce-
rias com empresas? Atualmente, é co-
mum ter essas parcerias? A busca pela 
parceria pelas empresas aumentou? 

• Anderson S. Santana – A UNI-
CAMP, tradicionalmente, possui parcerias 
com empresas desde sua criação e, par-
ticularmente, a Faculdade de Engenharia 
de Alimentos. São inúmeros os exemplos 
de sucesso dessas parcerias. Porém, pre-
cisa e pode ter mais! Estamos abertos 
para isso e investindo na criação de pro-
gramas e mecanismos para uma maior 
interação entre indústrias/setor produ-
tivo e a FEA/UNICAMP. Cada vez mais 
temos recebido contatos e descrições 
de demandas para realização de proje-
tos entre empresas e a FEA/UNICAMP. É 
uma parceria do tipo ‘ganha-ganha’. Ao 
mesmo tempo em que a empresa inves-
te para resolver problemas ou inovar em 
parceria com a especialidade dos docen-
tes e grupos de pesquisa da UNICAMP, 
com isso, torna-se mais competitiva, for-
ma profissionais, pois as pesquisas são 

Anderson S. Santana, pesquisador e professor 
associado da FEA – Faculdade de Engenharia de 

Alimentos, da UNICAMP
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realizadas com a participação dos alunos 
de pós-graduação. Muitas vezes, esses 
alunos acabam sendo contratados pelas 
empresas e, como disse, isso beneficia 
todos. Beneficia, inclusive, o ensino da 
Universidade, pois os docentes levam 
estes conhecimentos para dentro da sala 
de aula.

RiL – Há casos em que a escola 
toma a iniciativa de buscar parcerias?

• Anderson S. Santana – Sim! 
Como disse, estamos desenvolvendo 
uma série de programas e mecanismos 
para facilitar a interação entre indústrias/
setor produtivo e a FEA/UNICAMP. Estes 
programas serão divulgados ao longo do 
ano. Precisamos mostrar cada vez mais 
o que podemos fazer,  o que podemos 
estudar. A indústria tem o objetivo dela, 
que é produzir e comercializar seus pro-

dutos, enquanto nosso negócio é estu-
dar e pesquisar e podemos e devemos 
trabalhar em parceria com as empresas 
na resolução de problemas, melhoria 
de produtos e processos. Se a partir dos 
projetos em conjunto, as empresas se 
tornarem mais competitivas, no fim é be-
nefício para a sociedade como um todo, 
pois teremos aumento na arrecadação 
de impostos.

RiL – Em relação ao potencial do 
Brasil nos setores do agronegócio, 
como vê o papel das universidades em 
pesquisas e inovação para que o país 
não seja apenas exportador de com-
modities?

• Anderson S. Santana – Sem 
as universidades e sem pesquisas in-
tegradas entre o setor produtivo e as 
universidades, o destino é só exportar 

commodities. O Brasil poderia ser mais 
competitivo no setor se houvesse mais 
pesquisas integradas entre as empre-
sas/associações e as universidades. O 
potencial para o desenvolvimento de no-
vos ingredientes, melhoria da qualidade 
dos produtos, otimização de processos, 
dentre outros, é enorme! Mas é preciso 
que o setor entenda isso, apresente as 
demandas e financie os projetos. Os re-
sultados vêm e, uma vez que o primeiro 
projeto tenha sido desenvolvido, tenho 
certeza que não vão parar. O retorno que 
se obtém é muito vantajoso. Vários in-
gredientes e produtos que usamos, hoje, 
foram desenvolvidos em parcerias entre 
empresas e universidades. Isso é muito 
comum nos EUA, por exemplo, e esses 
produtos e processos fizeram e fazem 
com que os EUA sejam muito competi-
tivos no setor.
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A produção leiteira no Brasil apresentou notável cres-
cimento nas últimas décadas e o consumo de leite no 
mercado interno tem aumentado a taxas de 1,2% ao ano 
(SIQUEIRA, 2019). Este crescimento promoveu a produção 
brasileira a um lugar de destaque no cenário mundial (RO-
CHA; CARVALHO, 2018), sendo que o Brasil ocupa o quar-
to lugar entre os maiores produtores de leite do mundo, 
culminando em uma produção de 35,1 bilhões de litros ao 
ano (ZOCCAL; RENTERO, 2018). No horizonte da aquisição 
de leite cru por locais inspecionados, no 4º trimestre de 
2018, houve um aumento equivalente a 2,4% ao mesmo 
período de 2017, totalizando cerca de 6,7 bilhões de litros 
(IBGE, 2018).

Atualmente, o mercado consumidor exige um produto 
cada vez mais adequado às suas demandas, sejam essas 
nos aspectos técnicos ou sensoriais. A qualidade do leite 
destinado à venda no setor industrial é um fator relacio-
nado à saúde pública e à renda do produtor, tendo em 
vista o sistema de bonificação no preço base do produto 
vinculado aos seus atributos positivos (ROSA et al., 2017; 
TEIXEIRA, 2009). 

Uma indústria de lácteos com qualidade assegurada, 
que se propõe a destinar um produto adequado à comer-
cialização, está intrinsecamente ligada à gestão rígida 
em todas as suas etapas de produção. Entre os aspectos 
substanciais necessários à constituição adequada do leite, 
pode-se destacar o manejo correto do rebanho, a alimen-
tação e o bem-estar animal (KOZERSKI et al., 2017). De 
acordo com a legislação vigente, a análise e padronização 
da qualidade do leite cru refrigerado se dá pelos teores de 
gordura, proteína, lactose, sólidos totais e desengordura-

dos, dentre outros parâmetros. Outros fatores incluídos na 
análise da qualidade são a Contagem Padrão em Placas 
e a Contagem de Células Somáticas, além da exigência 
de que o leite cru refrigerado não deve apresentar subs-
tâncias estranhas à sua composição, tais como agentes 
inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes 
da acidez e reconstituintes da densidade ou do índice 
crioscópico (BRASIL, 2018; RIBEIRO NETO, 2012). Além 
disso, uma avaliação das propriedades sensoriais, como 
a coloração e o odor, estabilidade, acidez e ausência de 
patógenos demonstram ser de suma importância para a 
caracterização final do produto (BRASIL, 2018; ZOCCHE et 
al., 2002).

Devido a sua ampla capacidade nutritiva, presença de 
proteínas e lipídeos, e ser altamente perecível, o leite é um 
produto extremamente suscetível ao crescimento micro-
biológico e bactérias, fungos, leveduras e vírus são agen-
tes na contaminação do leite. No que tange a bactérias, 
os principais grupos contaminantes neste tipo de produto 
são os psicrotróficos e os mesófilos e o leite pode sofrer 
deterioração por bactérias mesmo mantido em tempera-
tura de refrigeração. As bactérias atuantes no processo de 
degradação de compostos proteicos, gorduras e carboi-
dratos reduzem a validade do produto e alteram as suas 
características nutricionais e sensoriais. Por ser uma esfera 
de risco à saúde da população, constitui-se a necessidade 
de uma rígida fiscalização e normatização na área de lác-
teos. (GUERREIRO et al., 2005; KRISHNAMURTHY, 2006; 
SANDA et al., 2013; ZOCCHE et al., 2002).

Tecnologias alternativas estão sendo amplamente 
utilizadas nos processos de descontaminação no setor de 

alimentos. Estas tecnologias além de interromper a multi-
plicação de microrganismos nocivos, também neutralizam 
suas respectivas enzimas que atuam na deterioração de 
produtos lácteos (GUERRERO-BELTRÁN; BARBOSA-CÁNO-
VAS, 2004; BUTZ; TAUSCHER, 2001). A radiação ultravio-
leta (UV) encontra-se em uma região não-ionizante do 
espectro magnético e tem sido empregada como método 
alternativo de descontaminação do leite. A faixa corres-
pondente a 250 - 260 nm, denominada UV-C, é letal para 
a maioria dos microrganismos, como leveduras, vírus, 

bactérias, dentre outros. A ação antimicrobiana resulta 
da alteração do DNA microbiano e os fotoprodutos do 
DNA irradiado com luz UV são dímeros de primidina, que 
culminam em uma inativação celular (BINTSIS; LITOPOU-
LOU-TZANETAKI; ROBINSON, 2000). Autores sugerem que 
a técnica utilizando luz UV pode atuar como uma pasteu-
rização a frio (SMITH et al., 2002). No Quadro 1, pode-se 
verificar algumas informações acerca de estudos na área 
de descontaminação de lácteos com tecnologia UV e suas 
respectivas metodologias.

Quadro 1. Metodologia alternativa com radiação UV-C para descontaminação microbiológica em leite

Tipo de leite Temperatura Dose
Tempo ou 
taxa de 
exposição

Espécie ou 
Grupo micro-
biano alvo

Resultado 
observado

Referência

Leite cru com 
contaminantes

4º C
350 μW por 
segundo / cm2

Não 
especificado

Psicrotróficos
Redução 
de 2,41 log

REINEMANN 
et al, 2006

Leite cru com c
ontaminantes

25º C
350 μW por 
segundo / cm2

Não 
especificado

Coliformes
Redução 
de 2,75 log

REINEMANN 
et al., 2006

Leite em tanque 
a granel com 
contaminantes

Temperatura 
de 
refrigeração

25,1 J / cm2 114 s
Várias 
espécies

Sem 
crescimento

SMITH et al., 
2002

Leite em tanque 
a granel com 
contaminantes

Temperatura 
de 
refrigeração

12,6 J / cm2 56 s
Várias 
espécies

Sem 
crescimento

SMITH et al., 
2002

Leite integral UHT 
com contaminantes

Não 
especificada

21,3 mJ / cm2 6,8 L / h Escherichia coli
Redução 
de 3,9 log 

LU et al., 
2011

Há limitações quanto ao uso da radiação ultravioleta 
em processos de descontaminação, podendo-se citar as 
propriedades óticas presentes no próprio alimento e o 
baixo poder de penetração. No que tange ao leite, o em-
prego de um processo de descontaminação por UV tem 
como obstáculos a quantia de sólidos do leite, a possibili-
dade de oxidação do produto pela exposição aos raios UV, 
assim como a eventual alteração sensorial do leite (MAL-
TEZ, 2018). Sendo assim, são necessários maiores estudos 
para o aprimoramento da técnica em escala industrial e 
para a avaliação dos seus efeitos sobre alterações na qua-
lidade do leite submetido ao processamento. 
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Resumo
Micotoxinas são substâncias químicas tóxicas forma-

das durante o metabolismo secundário de alguns fungos 
filamentosos. Quando alimentos contaminados com mi-
cotoxinas são consumidos, causam sérias complicações à 
saúde, como por exemplo má formação fetal, cânceres e 
imunossupressão. Dentre as micotoxinas mais tóxicas es-
tão as aflatoxinas, sendo a B1 (AB1) a mais tóxica e que 
está presente em grãos e cereais empregados na alimen-
tação de vacas leiteiras. Após a ingestão, a AB1 é converti-
da a AM1, a qual é excretada no leite, sendo uma fonte de 
contaminação direta aos consumidores deste produto e 
de derivados lácteos. Desta forma, o conhecimento acerca 
desta substância e dos cuidados que podem ser seguidos 
para reduzir o consumo de alimentos contaminados é um 
assunto de grande importância no que diz respeito a saú-
de pública e segurança de alimentos.

Palavras-chave: Aflatoxinas; armazenamento de ra-
ções; manejo agrícola; fungos toxigênicos; controle sani-
tário; milho.

Introdução
Muitos fungos presentes na natureza são considerados 

benéficos aos seres humanos, como por exemplo na pro-
dução de antibióticos para a área da saúde e na produção 
de alimentos, como pães e bebidas, os quais são obtidos 
através de processos fermentativos. Ainda neste contex-
to, destacam-se os fungos empregados para obtenção 
de queijos finos, como por exemplo o Gorgonzola, Ca-
membert, Roquefort e Brie. Entretanto, os fungos também 
podem estar relacionados com a má conservação, falhas 
no processamento ou até mesmo uso de matérias-primas 

contaminadas, causando problemas no que diz respeito 
à segurança de alimentos e saúde pública (Sibamoto e 
Bjeldanes, 2011).

Neste contexto, os fungos toxigênicos são considera-
dos vilões nos alimentos tanto para consumo humano 
como animal. Isso se deve ao fato de que algumas espé-
cies apresentam a capacidade de liberar toxinas com alto 
potencial tóxico, causando sérias complicações aos orga-
nismos consumidores (micotoxicoses). Essas substâncias 
oriundas dos fungos toxigênicos são chamadas de mico-
toxinas e são produzidas principalmente por fungos dos 
gêneros Fusarium, Aspergillus e Penicillium. Existem vários 
tipos de micotoxinas, como por exemplo, as aflatoxinas 
(AB1, AB2, AG1, AG2 e AM1), ocratoxina A (OTA), desoxi-
nivalenol (DON), fumonisinas (FB1 e FB2), patulina (PAT) 
e zearalenona (ZEA) (Luo et al., 2018; Al-Jaal et al., 2019).  
Estas toxinas estão presente principalmente em grãos, ce-
reais e oleaginosas, tais como o trigo, milho, aveia, arroz, 
café, feijão, nozes, amendoim, dentre outros, mas podem 
ainda, estar presentes em alimentos como carnes, leites e 
seus derivados, provenientes principalmente do consumo 
de rações produzidas com matérias primas contaminadas 
(Al-Jaal et al., 2019; Yang et al., 2020). No Brasil os limites 
máximos tolerados em alimentos são dispostos na RDC n° 
7 de 2011, a qual indica limites máximos de micotoxinas 
de acordo com cada alimento (Brasil, 2011). 

Os grãos, cereais e oleaginosas são suscetíveis a pre-
sença de fungos durante todas as etapas de produção. No 
entanto, a existência de fungos não implica na presença 
de micotoxinas, sendo que a liberação destas pode ocor-
rer desde o plantio até o armazenamento, dependendo 
de certas condições. Neste sentido, durante a pré-colhei-
ta, alguns fatores como colheita tardia, presença de danos 
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prevalente. De acordo com estudos realizados no Brasil, a 
presença, mesmo que abaixo do Limite Máximo Tolerado 
(LMT) estabelecido de AM1 em leites e derivados pode 
chegar a ser superior a 85%. Se considerado os limites 
praticados em outros países, cerca de 3% das amostras 
avaliadas estariam acima do permitido (Venâncio et al., 
2018). Em outros países como Uruguai, os níveis de AM1 
também são preocupantes, tendo em vista que em alguns 
estudos a quantidade de amostras com concentração su-
perior ao LMT em 11% das amostras avaliadas. Estudos 
conduzidos na Europa, África e Ásia também corroboram 
que a presença de micotoxinas em alimentos tanto de 
origem vegetal quanto animal é um ponto preocupante 
quando relacionado com a segurança alimentar e saúde 
pública (Capelli et al., 2019; Lamic, 2020; Min et al., 2020; 
Sharma et al., 2020).

Alternativas para remoção de aflatoxinas de lei-
te e derivados lácteos

Vários estudos vêm sendo conduzidos com o objetivo 
de avaliar o efeito do aquecimento, resfriamento, pasteu-
rização e outros processos industriais na estabilidade de 
AM1, sendo que não existem dados que indiquem redu-
ção da concentração dessa aflatoxina através destes mé-
todos. Além disso, o processamento de leite em derivados 
lácteos, tais como queijos, iogurtes, dentre outros produ-
tos, não demonstraram resultados positivos em relação 
a remoção ou degradação desta toxina no produto final. 
No entanto, alguns processos alternativos, como uso de 
radiação ultravioleta (UV), adsorventes e também de al-
guns reagentes químicos permitidos pela legislação bra-
sileira mostraram certa eficiência na degradação da AM1. 
Estudos apontam que o tratamento de leite empregando 
UV possibilita a degradação de até 100% das micotoxi-
nas presentes. No entanto, a qualidade organoléptica fica 
comprometida, uma vez que o tempo de exposição para 
total remoção é longo. Além disso, estes tratamentos quí-
micos e físicos são de alto custo e maiores estudos devem 
ser conduzidos a fim de garantir a segurança no consu-
mo deste alimento previamente submetidos ao processo 
(Nguyen et al., 2020). 

Alguns estudos referentes ao uso de fungos e bactérias 
vem sendo conduzidos com o objetivo de diminuir a con-
centração de AM1 em leites. De acordo com estes estudos, 
o uso de Saccharomyces cerevisae, mostrou efeitos benéfi-
cos, permitindo a remoção de até 100% da quantidade 
de AM1 em leites quando combinado ao uso de bactérias 
láticas. Outras bactérias e fungos tais como Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Kluyveromyces lactis 
vem sendo estudados mostrando resultados promissores 
na redução da quantidade de micotoxinas. O tratamento 
enzimático é outra alternativa com o objetivo de reduzir 
a concentração de AM1 em leites, em geral, enzimas tem 
a capacidade de hidrolisar estruturas químicas da AM1. 
Neste contexto, o uso de enzimas microbianas em meio 
com pH e temperatura controlada permite a degradação 
de até 60% da concentração de micotoxinas, sendo que o 
uso de aditivos mediadores aumenta a eficiência de de-
gradação para 100% (Nguyen et al., 2020). 

O ozônio é uma molécula altamente reativa, a qual 
possui a capacidade de degradar vários compostos de na-
tureza orgânica. Neste sentido, estudos têm sido condu-
zidos com o objetivo de reduzir a quantidade de AM1 em 
leites, resultando na diminuição de até 50% da quantida-
de inicial desta micotoxina. No entanto, no que tange ao 
aspecto tecnológico, é considerada uma alternativa não 
viável para aplicação nestes alimentos, tendo em vista 
que os aspectos nutricionais do produto ficam comprome-
tidos (Nguyen et al., 2020).

 A presença de aflatoxina M1 em leites e seus deriva-
dos é um problema conhecido há mais de 3 décadas e o 
controle deste contaminante nestes produtos é de extrema 
importância. Como é possível verificar, os tratamentos para 
a remoção ou redução destes contaminantes normalmente 
são morosos, com custo relativamente alto ou ainda, cau-
sam o comprometimento da qualidade organoléptica e nu-
tricional. Além disso, o processamento de leite cru não tem 
a capacidade de reduzir a quantidade de micotoxinas no 
produto final. Desta forma, torna-se evidente que o prin-
cipal ponto a ser monitorado é em relação aos insumos e 
matérias primas utilizadas na alimentação dos animais pro-
dutores de leites (Al-Jaal et al., 2019; Nguyen et al., 2020). 

Neste sentido torna-se de fundamental importância 
que as etapas relacionadas com a obtenção destes grãos 
e cereais devem ser conduzidas com um controle rígido. 
Algumas práticas tais como escolha de cultivares menos 
propensas a proliferação fúngica, manejo de plantações 
que permitam disponibilidade de água e temperatura 
adequada durante o cultivo, colheita no período correto e 
controle de pragas durante a produção podem ser pontos 
importantes que previnem a contaminação destes grãos 
utilizados na alimentação animal e humana. Além disso, 
alguns cuidados durante o transporte e armazenamento 
devem ser seguidos, como por exemplo, controle da umi-
dade dos grãos, temperatura de armazenamento e dis-
ponibilidade de oxigênio. O controle tradicional envolve 

físicos na estrutura da planta e grãos, falta de água, con-
dições climáticas, presença de pragas e de fungos, além 
do genótipo da planta podem estar ligados à quantidade 
de micotoxinas presentes. No que diz respeito a presença 
destas substâncias após a colheita, as condições de trans-
porte e armazenagem possuem grande influência. Tem-
peraturas de armazenamento compreendidas entre 20 e 
30 °C, atividade de água e umidade alta, grãos quebra-
dos, pH levemente ácido ou próximo a neutralidade, pre-
sença de minerais, tais como Fe e Zn, presença de oxigê-
nio e alimentos ricos em carboidratos são condições que 
favorecem a produção de micotoxinas (Foster e Rosche, 
2001; Yang et al., 2020). Desta forma, as condições de ar-
mazenamento tanto de grãos e cereais, quanto de rações 
é uma etapa de grande importância e, quando realizada 
com um controle rígido destas condições pode prevenir a 
contaminação dos alimentos por micotoxinas (Nguyen et 
al., 2020; Yang et al., 2020).

Presença de aflatoxinas em leite e derivados
 O consumo de alimentos contaminados pode causar 

sérias complicações a curto e longo prazo. Em humanos 
já foram descritos efeitos teratogênicos, carcinogênicos, 
imunossupressores, mutagênicos, hemorrágicos, anaboli-
zantes e nutricionais (Sibamoto e Bjeldanes, 2011). Vários 
estudos demonstram a relação direta de prevalência de 
cânceres principalmente de fígado com a ingestão de ali-
mentos contaminados com micotoxinas. Já para animais, 
o consumo de rações e de grãos, principalmente o milho, 
quando contaminados com micotoxinas pode causar bai-
xa ingestão alimentar, piora na conversão de nutrientes 
em massa corpórea diminuindo assim o peso e pode re-
duzir a capacidade produtiva (Allcroft et al., 1968; Siba-
moto e Bjeldanes, 2011; Yang et al., 2020). Isso se deve 
ao fato de que algumas micotoxinas são interferentes do 
metabolismo energético, diminuindo a conversão dos nu-
trientes em proteínas, favorecendo assim perdas, que do 
ponto de vista econômico, é um fator que pode afetar o 
agronegócio em geral pela redução da produção animal 
(Sibamoto e Bjeldanes, 2011; Yang et al., 2020). 

Entre as micotoxinas conhecidas, as aflatoxinas são 
consideradas as mais preocupantes na cadeia alimentar, 
tendo em vista que está presente em elevadas concentra-
ções em alimentos empregados no cotidiano da alimenta-
ção humana e animal, tais como amendoim, arroz, nozes 
e milho (Nguyen et al., 2020). As aflatoxinas são substân-
cias altamente tóxicas, sendo que a AB1 e a AM1 são clas-
sificadas, respectivamente, como classe 1 (carcinogênico 
para humanos) e 2B (possivelmente carcinogênico para 
humanos) pela Agência Internacional para Pesquisa sobre 
Câncer (IARC, 1993).

Vários estudos mostram que grãos, cereais e rações 
contaminados com AB1 quando consumidos são metabo-
lizados em outro tipo de micotoxina, a AM1, a qual é en-
contrada no leite e em outros fluídos corporais (Allcroft et 
al., 1968). Este metabolismo ocorre no fígado, através de 
diversas reações químicas e enzimáticas que geram como 
produto final a AM1, a qual começa a ser excretada no 
leite após 12 a 24 h de consumo da ração contaminada, 
mantendo a concentração detectável em até 96 h após o 
consumo (Allcroft et al., 1968; Sacramento, 2016; Al-Jaal 
et al., 2019).

Atualmente a legislação brasileira estipula que a con-
centração de aflatoxinas em alimentos destinados para o 
consumo humano seja de no máximo 20 µg.kg-1 de ali-
mento. Já para matérias primas destinadas para consumo 
animal, são admitidas concentrações de até 50 µg.kg-1. No 
que diz respeito a presença de AM1 em leites, a RDC n° 07 
de 2011 estipula um máximo de 5,0 µg.kg-1 e 0,5 µg.kg-1 
para leite em pó e leite fluído, respectivamente (Brasil, 
2011). Devido a elevada toxicidade das aflatoxinas, mui-
tos países estabeleceram regulamentos mais rígidos para 
aflatoxinas em alimentos, sendo que estes valores variam 
bastante entre diferentes países. No Brasil e nos Estados 
Unidos o limite máximo de resíduos (LMR) de AM1 no leite 
é o mesmo, no entanto, na maioria dos países asiáticos e 
europeus, os níveis aceitáveis desta micotoxina é 10 vezes 
menor (8-1:2011/Byt Q., 2011).

A incidência de AM1 em leites e derivados acima dos 
limites estabelecidos pelos órgãos reguladores é bastante 
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garantir que os grãos, cereais e rações sejam mantidos 
secos, assim, a liberação de micotoxinas pode ser con-
trolada, diminuindo a presença principalmente de AB1, a 
qual é a precursora para formação da AM1 que é excreta-
da através do leite e de outros fluídos corporais (Allcroft et 
al., 1968; Nguyen et al., 2020; Yang et al., 2020).

Conclusões
A presença da AM1 em leites é considerada um pro-

blema de saúde pública e sabe-se que o processamen-
to de leite e derivados lácteos não possui capacidade 
de alterar a concentração destas toxinas. Além disso, 
mesmo existindo várias formas de remoção ou redução 
da concentração desta micotoxina, estes métodos nor-
malmente são morosos e com custo relativamente alto. 
Além disso, na maioria dos casos não é possível uma 
total remoção, alguns métodos causam perda da quali-
dade organoléptica e nutricional do alimento, podendo 
e ainda podem comprometer a segurança do alimen-
to. Neste sentido, é evidente que o ponto chave para 
que alimentos seguros e livres desta micotoxina sejam 
disponibilizados aos consumidores é o uso de rações e 
grãos livres da AB1, o que pode ser alcançado com téc-
nicas de manejo, armazenagem com controle de condi-
ções ambientais ou compra de rações de fornecedores 
que garantam a ausência desta micotoxina.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 3 
diferentes hidrocolóides e 1 amido modificado na textu-
ra do doce de leite para confeitaria. Foram estudados 4 
tratamentos para a produção dos doces de leite: adição 
de 0,5 g.100 g-1 das carragenas Lactogel® FX 6369 e Vis-
carin® BK 7161, celulose microcristalina Avicel® GP 7210 
e amido de milho ácido modificado no produto final. Fo-
ram realizadas análises de textura e análises de tamanho 
das partículas dos produtos por difração a laser visando 
identificar a influência dos tratamentos. Os resultados de 
textura mostraram que o Lactogel® FX 6369 apresentou 
maior firmeza e consistência, seguido do Viscarin® BK 
7161, tendo o Avicel® GP 7210 se destacado pela maior 
coesividade. A menor firmeza, coesividade e consistência 
foi obtida no tratamento utilizando o amido modificado. 
Observou-se na análise de difração a laser que as micro-
estruturas obtidas nas matrizes mostram a forte influên-
cia destes polímeros na região nanométrica dos doces, 
originalmente ocupada pelas micelas de caseínas, o que 
reforça os resultados obtidos na análise de textura. Assim, 
verificamos que o aumento do tamanho das partículas na 
região originalmente proteica influenciou diretamente na 
formação de uma rede tridimensional maior e mais es-
tável e consequentemente com maior poder de controle 
na formação de cristais de lactose, fato este observado 

experimentalmente. Assim os resultados apresentados 
possibilitam ao consumidor a escolha do hidrocolóide que 
mais atenda a sua necessidade. 

Palavras-chave: Hidrocolóides; Tamanho de partícu-
las; Textura; MEV.

1. Introdução 
Segundo a Portaria N° 354 de 1997 do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) entende-se 
por Doce de Leite o produto, com ou sem adição de outras 
substâncias alimentícias, obtido por concentração e ação 
do calor a pressão normal ou reduzida do leite ou leite 
reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem 
láctea e/ou creme e adicionado de sacarose (parcialmen-
te substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros 
dissacarídeos). O uso de amido ou amidos modificados 
é permitido na concentração máxima de 0,5 g/100 mL 
de leite. Diferentes espessantes também podem ser uti-
lizados para a produção do doce de leite na proporção 
máxima de 0,5% m/m no produto final, onde o uso destes 
quando em mistura, não poderá ser superior a 2% m/m. 
Caso algum espessante, exceto o amido, seja emprega-
do na tecnologia à denominação do produto passa a ser 
doce de leite para confeitaria (BRASIL, 1997).

O doce de leite é um produto tipicamente latino-ame-
ricano, sendo produzido em larga escala em países como 
Brasil, Chile e, principalmente, Argentina, onde o sistema 
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(na concentração de 0,5% m/m no produto final) foram: 
Avicel® GP 7210 (celulose microcristalina (E460) e car-
boximetilcelulose de sódio (E466)), Lactogel® FX 6369 
(carragena (E407), sacarose e fosfato dissódico (E339ii)), 
Viscarin® BK 7161 (carragena (E407) e sacarose) e amido 
de milho ácido modificado (E1401).

O equipamento empregado neste estudo foi o evapo-
rador multi-monitorado em escala laboratorial desenvol-
vido pelo QUIMTEC/UFJF em parceria com o INOVALEITE/
UFV. O sistema é baseado em um Thermomix® TM5 da 
Vorwerk, acoplado a uma plataforma inox com célula de 
carga (Ramuza IDR 7.500) com precisão de 1g, exaustor 
Blower Náutico Seaflo 3” (com vazão de ar regulada em 
220 m3.h-1) e sensor de temperatura PT-100. Todos os ins-
trumentos foram configurados para leitura e registro dos 
dados com intervalo de 1 segundo pelo software Sitrad, 
versão 4.13 da Full Gauge Controls. 

Realizou-se monitoramento do balanço de massa e 
controle da temperatura de evaporação durante todos os 
testes, objetivando padronizar as condições de operação 
durante a evaporação da água e com isto minimizar os 
efeitos das variáveis operacionais que possuem influência 
no desempenho dos espessantes em análise. A figura 2 
apresenta um conjunto de dados experimentais de um 
dos ensaios no qual é possível observar a massa de água 
evaporada e o controle da temperatura de evaporação. 
Neste exemplo, é possível notar que o tempo total do pro-
cesso foi de aproximadamente 60 minutos (56 minutos 
e 30 segundos), apresentando valor médio de massa de 
água evaporada parcial de 10,2 g/min. A temperatura ini-
cial de evaporação da mistura foi 99,0°C (26 °Brix) e a 
final 102,0°C (68 - 70°Brix), quando a umidade dos doces 
obtidos era de 30% m/m. 

As análises de textura dos doces de leite foram de-
terminadas a 25±2°C em texturômetro TA-HD Texture 
Analyser – Stable Micro Systems. As análises de distri-
buição das partículas dos doces de leite foram realizadas 
por difração laser (Beckman Coulter LS 13 320, Miami, FL, 
EUA) acoplado ao módulo líquido aquoso (Beckman Coul-
ter, Miami, FL, EUA). A morfologia dos espessantes utili-
zados neste estudo foram determinadas por microscopia 
eletrônica de varredura modelo Hitachi TM 3000, (Hitachi 
Ltd., Tokyo, Japan).

 
3. Resultados e discussão
Foi possível verificar a funcionalidade dos diferentes 

hidrocoloides como espessante, destacando a textura que 
cada produto é capaz de gerar, conforme será apresenta-
do a seguir. Nos resultados temos também o doce de leite 
fabricado com 0,5% de amido modificado (ácido modifi-
cado) que representa o ingrediente mais tradicional para 
esta aplicação. Na figura 3 são apresentados os resulta-
dos de comparativos de textura entre os doces de leite fa-
bricados com os hidrocoloides Avicel® GP 7210, Lactogel® 
FX 6369 e Viscarin® BK 7161 respectivamente, e o doce 
de leite fabricado com amido modificado.

De acordo com a figura 3 apresentada, o eixo força re-
presenta a firmeza do produto, o eixo área total represen-
ta a sua consistência, e a força mínima, coesividade. Ava-
liando estes valores temos a obtenção de maior firmeza 
e consistência quando utilizado Lactogel® FX 6369 (força 
1104 g, força mínima -75 g e área total 3505 g.s), seguido 
do Viscarin® BK 7161  (força 291 g, força mínima -107 g 
e área total 973 g.s) que se destaca pela sua maior coesi-
vidade, Avicel® GP 7210  (força 147 g, força mínima -98 
g e área total 529 g.s) com também elevada coesividade. 

Figura 2 – Exemplo de dados coletados do evaporador multi-monitorado utilizado nos ensaios.

de produção é contínuo, permitindo que o produto tenha 
características mais uniformes. Um fator que dificulta a 
uniformidade das características do doce de leite brasilei-
ro é a grande dimensão territorial resultando em diferen-
ças culturais da sua população (MACHADO, 2005).

Na Colômbia o doce de leite é conhecido como are-
quipe ou dulce de leche e existe uma variedade, onde é 
permitida a adição de farinha ou amido de milho, cha-
mada manjar blanco (Norma Técnica Colombiana - NTC 
3757, 2008). Outros nomes são manjar, manjar de leche 
ou manjar blanco no Chile; na Venezuela se denomina 
arequipe; no México e Centroamérica, é conhecido como 
cajeta (KEATING, 1999). 

O doce de leite para confeitaria diferencia-se do doce 
de leite pastoso para consumo direto, por apresentar vis-
cosidade e teor de açúcares mais elevados, devido às ne-
cessidades de aplicação do produto como recheio. O doce 
de leite para confeitaria é preparado especialmente para 
uso como recheio de bolos, tortas e doces, e vem sendo 
cada vez mais utilizado, gerando então a necessidade do 
estudo de um produto que atenda aos requisitos tecnoló-
gicos e sensoriais (PERRONE, 2000).

Espessantes são substâncias capazes de aumentar nos 
alimentos, a viscosidade de soluções, as propriedades 
emulsionantes e capacidade de suspensão. A elevação da 
viscosidade tem também importância tecnológica, dimi-
nuindo a velocidade de crescimento dos cristais de lacto-
se no doce de leite, controlando a difusão das moléculas 
solubilizadas e em suspensão (TERRÁN, ORTIZ, 1998). 
Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar o efeito 
de diferentes espessantes, dentre eles 3 hidrocolóides e 1 
amido modificado, nas características de textura dos do-
ces de leite para confeitaria. 

2. Materiais e métodos 
Os trabalhos experimentais foram realizados no La-

boratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do Depar-
tamento de Química da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) em parceria com a equipe de aplicação da Du-
Pont Nutrition & Biosciences. As formulações empregadas 
no experimento são apresentadas na tabela 1.

As produções de doce de leite foram realizadas com três 
repetições e a composição média do leite empregado nas 
fabricações foi:  3,45% m/m de gordura, 12,86% m/m de 
sólidos totais e 9,41% m/m de sólidos desengordurados. 

Os doces de leite foram produzidos segundo Perrone 
et al. (2019). A composição média calculada para os doces 
fabricados é apresentada na figura 1. O ponto do doce 
de leite foi padronizado para teor de sólidos solúveis de 
69±1 °Brix. Os espessantes empregados nas fabricações 

Tabela 1 – Formulação da preparação inicial utilizada na produção do 
doce de leite confeitaria. 

INGREDIENTES % (m/m)
Leite pasteurizado 40,000

Soro em Pó 2,500

Xarope de Glicose 42/82 3,000

Citrato de sódio 0,185

Sacarose 18,000

Espessantes* 0,250

Bicarbonato de sódio 0,025

Sorbato de Potássio 0,040

Água 36,000

Total 100,00

* Avicel® GP 7210, Lactogel® FX 6369, Viscarin® BK 7161 ou amido de 
milho ácido modificado.

Figura 1 – Composição média dos doces de leite obtidos nos experimentos.



82 83

Fazer
Melhor

Tecnologia, Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação em Produtos Lácteos

As análises de distribuição das partículas por difração 
laser dos doces de leite para confeitaria, fabricados utili-
zando os quatro espessantes deste estudo são apresen-
tados na figura 4. Os resultados apresentam diferenças 
marcantes em d10 (diâmetro hidrodinâmico no qual 10% 
do volume das partículas possuem valores inferiores) con-
forme está disposto na tabela 3.

Os resultados da análise de distribuição das partículas 
reforçam os resultados obtidos nas análises de textura dos 
produtos adicionados das carragenas, pois as microestru-
turas obtidas nas matrizes mostram a forte influência des-
tes polímeros na região nanométrica (abaixo de 1 µm) dos 
doces, originalmente populada pelas micelas de caseínas. 
Aspecto oposto pode ser observado tanto para a celulose 
microscristalina, como para o amido de milho ácido mo-
dificado. Assim, verificamos que o aumento do tamanho 
das partículas na região proteica influenciou diretamente 
na formação de uma rede tridimensional maior e mais es-
tável e consequentemente com maior poder de controle 
da formação de cristais de lactose, fato este observado 
experimentalmente.

Hidrocolóides d10* (µm)

Avicel® GP 7210 5,593

Lactogel® FX 6369 2,812

Viscarin® BK 7161 4,358

Amido Modificado 4,358
* Diâmetro hidrodinâmico no qual 10% do volume das partículas possuem valores 
inferiores.

Tabela 3- Resultado da análise de partículas dos diferentes hidrocoloides.

Figura 4 – Análise de distribuição 
das partículas dos doces de leite para 
confeitaria, fabricados com adição 
dos espessantes: — Avicel® GP 7210; 
— Lactogel® FX 6369; — Viscarin® 
BK 7161 e — Amido de milho ácido 
modificado.

A menor firmeza, coesividade e consistência foi obtida na 
aplicação de amido modificado (força 47 g, força mínima 
-29 g e área total 161 g.s).

Na tabela 2 é apresentada uma comparação entre os 
efeitos reológicos proporcionados pelas adições dos es-
pessantes ao doce de leite para confeitaria. Com estes 
resultados verificamos uma maior consistência com a uti-
lização do Lactogel® FX 6369, sendo observado também 
uma textura mais curta. Estes efeitos ocorrem em menor 
escala com a aplicação do Viscarin® BK 7161, diferen-
ciando na coesividade, o que representa um produto com 
textura mais longa e maior cremosidade, comparado ao 
Lactogel® FX 6369. Uma elevada cremosidade e ainda 
com firmeza e consistência significativamente superior ao 
amido modificado foi obtida com Avicel® GP 7210, desta-
cando também a alta coesividade com este espessante. 

Os resultados da aplicação do amido ácido modificado 
estão de acordo com Silva et. al. (2015). Neste estudo cita-
do foi avaliado a adição de diferentes amidos modificados 
em doce de leite em pasta. Para os resultados de perfil 
viscográfico foram preparadas soluções modelo de doce 
de leite e assim foram avaliadas diferentes concentrações 
de sólidos em que o amido deveria ser adicionado. O 
amido ácido modificado apresentou os resultados menos 
desejáveis de perfil viscográfico em quase todas as con-
centrações, pois atingiu valores baixos de viscosidade se 
comparado com outros tipos de amido modificados.

A menor firmeza, coesividade e consistência obtidas 
para o amido ácido modificado mostram a fraca capa-
cidade de preservar a estrutura granular durante o pro-
cesso de fabricação do doce de leite. O amido ácido mo-
dificado tem uma estrutura granular mais fraca devido a 
modificação química. A presença de açúcar e compostos 
do leite no doce de leite associado às taxas de aqueci-
mento e agitação levam à fraqueza da estrutura granular 
(KARIM et. al., 2008).

É importante que o doce de leite em pasta apresente 
consistência macia, mas não apresente viscosidade ex-
cessiva, para que assim possa espalhar e ser usado como 
recheio em bolos, tortas e doces. Portanto o doce de leite 
não deve apresentar altos valores de gomosidade, adesivi-
dade e dureza. Esses atributos são características indesejá-
veis para o doce de leite que será usado para culinária ou 
confeitaria (PERRONE, STEPHANI e NEVES, 2001). Uma vez 
que a gomosidade é a energia necessária para desintegrar 
um alimento até estar pronto para deglutição, a adesivida-
de é a energia necessária para superar as forças de atra-
ção entre a superfície do alimento e outros materiais com 
os quais o alimento está em contato, e a dureza é a força 
necessária para deformar a amostra (SILVA et. al., 2015).

Figura 3 – Comparativo de textura entre: (A) Avicel® GP 7210 e amido 
modificado; (B) Lactogel® FX 6369 e amido modificado e (C) Viscarin® 
BK 7161 e amido modificado.

Característica 
do doce de leite 

confeitaria

Avicel® 
GP 7210

Lactogel®
FX 6369

Viscarin®
BK 7161

Amido de 
milho ácido 
modificado

Coesividade ++ + +++ -

Consistência + +++ ++ -

Firmeza + +++ ++ -

Tabela 2 – Comparação entre os efeitos reológicos proporcionados pelas 
adições dos espessantes ao doce de leite para confeitaria na concentração 
de 0,5% m/m no produto final.

Na figura 5 são apresentadas as morfologias dos es-
pessantes utilizados na produção dos doces. O amido 
modificado (A) possui forma “esférica” ou “polígona” com 
aglomerações. Enquanto que, o Avicel® (B) apresenta es-
trutura enrugada com aglomerações.  O Lactogel® (C) e o 
Viscarin® (D) apresentam formas particuladas em que se 
pode observar partículas grandes e pequenas. 

 
4. Conclusão
As carragenas e celuloses microcristalinas utilizadas 

para aplicações em alimentos apresentam diferentes 
opções de textura para a produção de doce de leite para 
confeitaria. As carragenas utilizadas nesse trabalho se di-
ferenciam pela sua composição e relação kappa/lambda/
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Células somáticas e sua influência na qualidade 
de queijos brasileiros
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Maria Eduarda M. Soutelino1, Erick A. Esmerino1, Adriano G. Cruz2

1,Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina Veterinária
5Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Departamento de Alimentos, Rio de Janeiro, RJ.

Células somáticas são células de defesa compostas 
principalmente pelos leucócitos, incluindo macrógafos, lin-
fócitos e neutrófilos polimorfonucleares (PMN’s), onde fi-
cam responsáveis pelo combate a infecções (Li et al., 2014; 
Moradi et al., 2021). Dessa forma, sua presença em grande 
quantidade no leite pode indicar alguma infecção na glân-
dula mamária do animal, causada por microrganismos 
patogênicos causadores de mastite (Viana et al., 2008). A 
Contagem de Células Somáticas (CCS) é um parâmetro de 
qualidade importante, sendo preconizada por legislações 
dos principais países produtores de leite, e seus parâme-
tros são de extrema importância para o conhecimento da 
saúde do animal, bem como do ponto de vista tecnológico. 
No Brasil, a Instrução Normativa nº76, determina que o 
leite cru refrigerado deve conter médias geométricas tri-
mestrais inferiores à 500.000 CS/mL (BRASIL, 2018). 

Assim como a composição nutricional do leite, a CCS 
pode ser influenciada por diversos fatores, como estágio 
de lactação, espécie, genética, práticas de manejo (Li et 
al., 2014) e fatores ambientais (Nasr e El-Tarabany, 2017), 
e possuem a capacidade de interferir diretamente nos pa-
râmetros de qualidade na produção do leite e seus deri-
vados. Proteína e gordura são os principais componentes 
afetados pelo aumento de CCS, isso se dá pelo fato dessas 
células alta capacidade de síntese de enzimas proteolí-
ticas e lipolíticas, logo, interferem diretamente no rendi-
mento da produção, uma vez que esses componentes são 
os principais para o rendimento industrial dos derivados 
lácteos. Outra alteração comumente vista é a diminuição 
do teor de lactose e aumento do pH (Viana et al., 2008).

A tabela 1 mostra valores obtidos por diferentes estu-
dos da composição do leite influenciadas pela contagem 
de células somáticas, acima de 500.000 células/mL e 

abaixo de 500.000 células/mL.  
Não apenas o rendimento é afetado pelo aumento de 

CS, uma vez que enzimas proteolíticas e lipolíticas sinte-
tizadas por essas células atuam principalmente sobre as 
caseínas e gorduras do leite, quebrando suas estruturas 
originais, gerando compostos menores como peptídeos 
e ácidos graxos, que alteram principalmente as caracte-
rísticas sensoriais (off-flavour) e diminuição da validade 
comercial. Além disso, CS são importantes produtoras de 
oxidases (catalase e lactoperoxidase) e glicosidases (liso-
zimas) (Li et al., 2014). 

Influências das células somáticas no rendimen-
to, características sensoriais e validade comercial 
de queijos brasileiros 

Muitos trabalhos vêm sendo publicados ao longo dos 
anos mostrando a influência da CCS na produção de quei-
jos brasileiros, principalmente no rendimento, característi-
cas sensoriais, e outros parâmetros de qualidade.

Lima et al. (2019), avaliaram a composição centesimal 
do leite contento baixa CCS (<200,000 células/mL) e alta 
CCS (>800,000 células/mL), além da aceitação sensorial de 
queijo Coalho produzido a partir de leite com baixa e alta 
CCS. Para avaliação sensorial, três parâmetros foram anali-
sados: aparência, odor e sabor, sendo feitas com 20 e 40 
dias de maturação. Os autores obtiveram valores estatisti-
camente iguais com relação a aparência e odor dos queijos, 
não havendo diferença significativa entre os queijos pro-
duzidos com alta e baixa CCS. Quanto ao sabor, os queijos 
produzidos com alta CCS notas superiores se comparados 
ao de baixa CCS, tanto no dia 20 de maturação (7.29 ± 1.49 
e 6.68 ± 1.73, respectivamente), quanto no dia 40 de ma-
turação (7.28 ± 1.23 e 6.05 ± 2.06, respectivamente).

Figura 5 – Imagens da morfologia observada no 
Microscópio eletrônico de varredura (aumento de 
500x), em que (A) Amido modificado, (B) Avicel® 
GP 7210, (C) Lactogel® FX636 e (D) Viscarin® 
BK 7161.

iota carragena, o que permite elevado controle sobre o 
tipo e a intensidade do gel formado. O Avicel® GP 7210 é 
empregado para doces e recheios devido a sua maior efe-
tividade para agregar cremosidade e mouthfeel e permitir 
maior controle da cristalização da lactose, por resistir aos 
processos com maior grau de cisalhamento, como ocorre 
nos sistemas contínuos de produção.

A caracterização dos hidrocoloides apresentada neste 
trabalho, possibilita ao consumidor a escolha do produto 
que apresente as melhores características de acordo com 
as suas necessidades e/ou aplicações.  
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Aspectos emergentes da função de células so-
máticas no processamento de queijos

Sobre outra ótica, enzimas endógenas produzidas por 
células somáticas podem apresentar pontos positivos 
quando se trata da maturação de queijos, principalmen-
te com relação a aceleração da maturação, e alterações 
desejáveis na textura e sabor dos queijos (Li et al., 2014) 
embasadas por sua alta capacidade proteolítica. Estudos já 
apontam seus benefícios quanto a utilização no processa-
mento de queijos (Marino et al., 2005), como na melhoria 
da maciez de queijos reduzidos de gordura (Sánchez-Ma-
cías et al., 2019). Existem algumas maneiras de se fazer o 
isolamento de CS, como centrifugação e microfiltração (Li et 
al., 2017), e também métodos mais avançados como cito-
metria de fluxo e separação magnética.  Na centrifugação, 
elementos de maior densidade como células somaticas e 
sujeiras são separados por ação da gravidado. No procedi-

mento de microfiltração, essas células são retidas em filtros 
semipermeáveis de 1,4 µm ou 0,8 µm, sendo o de 0,8 µm 
mais eficaz no processo. A utilização desses métodos para 
adição posterior no leite garante aumento de células somá-
ticas no leite, sem alterar a composição química do produto. 

Por mais que já haja relatos científicos de alguns bene-
fícios da utilização de CS na melhoria dos parâmetros de 
qualidade dos queijos, a utilização de leite com alta CCS 
apresenta sim problemas para indústria, acarretando em 
perda de rendimento e alterações sensoriais indesejáveis 
nos produtos. Nesses casos, células somáticas são isoladas 
de leites que possuem bons parâmetros de qualidade, e 
obtidos de animais saudáveis. Além disso, esses estudos 
são específicos, totalmente controlados e com objetivo de 
aumentar o entendimento sobre atividade principalmen-
te proteolítica das enzimas produzidas por CS. 

Tabela 1. Composição do leite conforme diferentes valores de CCS (>500.000 células/mL e <500.000 células/mL).

Céls/mL Proteína (%) Gordura (%) EST (%) ESD (%) Lactose (%)
Média CCS  
(CCSx103)

Referência

>500.000 3,33 ± 0,03 4,18 ± 0,45 12,62 ± 0,67 8,54 ± 0,11 4,19 ± 0,04 652 ± 99 Mattiello et al. (2018)

<500.000 3,36 ± 0,07 3,96 ± 0,74 12,53 ± 0,85 8,57 ± 0,13 4,21 ± 0,04 372 ± 85

>500.000 3,2 ± 0,1 3,6 ± 0,0 12,3 ± 0,5 8,7 ± 0,4 4,3 ± 0,2 536 ± 0,9 Castro et al. (2014)

<500.000 3,2 ± 0,6 3,8 ± 0,9 12,7 ± 0,0 8,9 ± 0,0 4,5 ± 0,1 307 ± 0,3

>500.000 3,4 ± 0,1 3,2 ± 0,1 11,8 ± 0,2 8,6 4,53 ± 0,03 785 Vianna et al. (2009)

<500.000 3,13 ± 0,06 3,2 ± 0,1 11,8 ± 0,2 8,6 4,69 ± 0,03 86

>500.000 2,79 3,25 11,84 8,59 4,38 - Oliveira et al. (2012)*

<500.000 3,27 3,12 12,02 8,9 4,48 -

>500.000 2,96 ± 0,10 3,45 ± 0,28 11,94 ± 0,43 8,48 ± 0,19 4,64 ± 0,12 803.16 ± 326.94 Lima et al. (2019)

<500.000 2.92 ± 0.18 3.51 ± 0.46 12.06 ± 0.61 8.55 ± 0.35 4.73 + 0.20 419 ± 287.50

>500.000 2,88 ± 0,06 3,05 ± 0,14 11,25 ± 1,08 8,20 4,35 ± 0,04 1053
Andreatta et al. 

(2009)

<500.000 2,69 ± 0,06 2,76 ± 0,14 10,82 ± 1,08 8,06 4,36 ± 0,04 125
Valores = média  ±  desvio padrão. *>500.000 cél/mL corresponde a média obtida a partir do seguintes resultados do artigo: leite com CCS 
intermediária (>400 000 céls./mL ≤ 750.000 céls./mL ); e leite com CCS alta (>750 000 cél/mL); e <500.000 cél/mL corresponde a média dos 
seguintes resultados: leite com CCS baixa (≤200.000 céls./mL); Nível 2Leite com CCS média (>200 000 céls./mL ≤400.000 céls./mL).

A avaliação dos parâmetros de qualidade do quei-
jo Prato foi realizada por Viana et al. (2009). Para esse 
trabalho, os autores selecionaram leite com baixa CCS 
(<200,000 células/mL) e alta CCS (>700,000 células/mL), 
verificando suas interferências no queijo quanto a micro-
biologia (Bactérias Ácido Láticas, bactérias psicitróficas, e 
bolores e leveduras) e sensorial (escala hedônica de nove 
pontos). Células somáticas não foram capazes de interferir 
na contagem de BAL durante o processamento do queijo, 
porém, durante o armazenamento, a contagem de BAL foi 
mais afetada no queijo feito a partir do leite com alta CCS, 
do que no queijo feito com baixa CCS. Substâncias antimi-
crobianas originárias dos leucócitos não são totalmente 
inativadas pelo tratamento térmico, o que explica a redu-
ção da população de BAL com mais intensidade no queijo 
feito a partir do leite com alta CCS (Marino et al., 2005). A 
aceitação sensorial foi menor nos queijos de alta CCS ao 
final de 65 dias de armazenamento. Os autores concluí-
ram essa menor aceitação devido ao alto índice de pro-
teólise obtida nesses queijos, o que interfere diretamente 
na textura e sabor dos queijos, como foi comprovado por 
Mazal et al. (2007), em estudo também com queijo prato. 

Utilizando três grupos de leite com diferentes CCS, 
Lima et al. (2020) avaliaram atributos sensoriais do queijo 
Minas Frescal, além da umidade, dureza e atividade de 
água. Para esse trabalho, os autores classificaram os lei-
tes coletados em baixa CCS (<300.000 células/mL), mé-
dia CCS (entre 300.000 e 600.000 células/mL) e alta CSS 
(>600.00 células/mL).  Queijos produzidos com alta CCS, 
obtiveram valores de umidade estatisticamente superiores 
aos demais grupos. Isso pode ser explicado pela hipótese 
de que a ação das enzimas ocorre com maior intensidade, 
principalmente sobre as proteínas, dificultando o proces-
so de coagulação, reduzindo os sólidos totais do queijo. 
Já na avaliação sensorial, os queijos produzidos a partir 
de alta CCS tiveram médias inferiores aos demais grupos, 
tendo aceitação menor em todos os atributos avaliados 
(cor, sabor, textura, aparência e aceitação global). 

Em estudo também com queijo Minas Frescal, Andre-
atta et al. (2009) analisaram a composição dos queijos 
feitos a partir de três grupos de leite contendo diferentes 

CCS, além de atributos sensoriais. Em todos os queijos 
houve redução semelhante quanto o teor de caseína, o 
que já é de se esperar devido ação de enzimas endógenas 
naturalmente presentes no leite e que parte delas conse-
guem resistir a pasteurização, não tendo relação exclusiva 
com a CCS. Além disso, conforme houve aumento de CCS, 
maior foi a perda de proteína no soro durante o proces-
samento dos queijos. Houve ainda menor aceitação sen-
sorial do quejjo produzido a partir do leite com alta CCS. 

Mattiello et al. (2018), avaliaram o rendimento 
do queijo Colonial, queijo tradicional da região Sul do 
país, partindo de dois grupos, um de leite com alta CCS 
(>500.000 células/mL) e outro com baixa CCS (<500.000 
células/mL). Para o rendimento foram adotadas duas 
metodologias, rendimento simples (litros de leite/kg de 
queijo produzido) e rendimento seco (litros de leite/kg de 
sólidos totais de queijo produzido).  Em ambos os casos, o 
rendimento foi inferior no queijo com alta CCS, com redu-
ção de 5,3% de rendimento no rendimento simples. 

Assim como nos trabalhos citados anteriormente, Cas-
tro et al. (2014) selecionaram e classificaram dois grupos 
de leite contendo alta e baixa contagem de CCS, visando 
a avaliar a validade comercial e rendimento dos queijos 
Prato e Mussarela. Entre os dias 15 e 165 após a fabrica-
ção, as análises foram realizadas seis dias diferentes, com 
intervalos de 30 dias entre elas. Os autores verificaram 
que tanto o queijo Prato quanto Mussarela, processados a 
partir do leite com alta CCS, necessitaram de maior tempo 
para coagulação e abaixamento de pH, corroborando com 
outros estudos que comprovam maior valor de pH confor-
me maior contagem de CS (Lima et al., 2020; Mattiello et 
al.,2018; Viana et al., 2009). Quanto ao rendimento, para 
produção do queijo Prato, foram necessários 10,3L de leite 
com alta CCS para produzir 1kg de queijo, e 9,53L do lei-
te com baixa CCS. Para o queijo Mussarela, o rendimento 
também foi menor no leite de alta CCS com relação ao de 
baixa CCS (9,95L e 9,62L, respectivamente). Esses valores 
são consideráveis se colocado em conta o grande volume 
trabalhado por um laticínio na produção desses dois tipos 
de queijo, e também o custo a longo prazo. A validade co-
mercial também foi afetada nos queijos com alta CCS. 
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Conclusão
O controle de CCS é um fator de extrema importân-

cia na qualidade do leite cru, uma vez que são capazes 
de influenciar diretamente a composição do leite, conse-
quentemente alterando no processamento e estocagem 
de queijos. Dessa forma, o cumprimento das normas e 
controle rígido por parte de todos os envolvidos na obten-
ção do leite são indispensáveis para melhoria da saúde 
do rebanho, e também aumento do rendimento indus-
trial. Quanto a assuntos emergentes da utilização de SC 
isoladas e adicionadas visando melhorarias nos aspectos 
tecnológicos e sensoriais, mais estudos precisam ser fei-
tos, uma vez que ainda se carece de evidências científicas, 
principalmente em leite bovino.
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