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ANO IV

Compromisso, 
superação 
e oportunidade
Saiba como as cooperativas enfrentaram
a pandemia, se reinventaram e tiveram 
bons resultados.
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E D I TO R I A L

Quando comecei a escrever este editorial para 
nossa revista e para o nosso cooperativismo de 
leite do Brasil, parei um pouco para refletir se es-
creveria como superamos, e ainda temos muito 
a superar, sobre a pandemia no setor lácteo bra-
sileiro ou se provocaria nossos líderes sobre o 
descrédito que vemos na justiça brasileira, ou na 
política brasileira.

Adaptar ou reagir? Criar oportunidades ou em-
preender? Superar ou… nunca desistir!

Somos brasileiros e temos compromisso com a 
história de nossos antepassados produtores de 
leite, fazendeiros que sempre acreditaram no 
Brasil, e com nossos filhos que precisam se mo-
tivar, nos suceder e assumir compromisso com a 
família, com a propriedade produtiva, com a co-
munidade onde mora e com o país. 

Pois então, qual é o caminho em um país que a 
TV mostra todos os dias muitos escândalos de 
corrupção? 

Nossos produtores querem garra, gana, inovação, 
transparência e uma certa estabilidade. Coisa di-
fícil na montanha-russa do mercado do leite!

O que fazer?

Reagiremos, sim! Vamos nos superar a cada ma-
nhã sendo solidários com os nossos irmãos, ami-
gos e vizinhos que estão sofrendo, e muito, com a 
pandemia e suas consequências de saúde públi-
ca, econômicas e de perspectivas difíceis. 

E em relação aos políticos, jurídicos, partidários 
e apartidários só temos uma opção, única, últi-
ma mais viável: cooperativismo pleno! Moderno, 
eficiente, transparente, de inclusão, de solidarie-
dade, de ensinar a pescar e não de dar o peixe!

É ele sim, o cooperativismo que a Fecoagro Leite 
Minas defende, do produtor sério, capaz, respon-
sável, de homens como o Dr. Alysson Paolinelli e 
nosso JK, ambos mineiros!

Acreditem meus amigos: só o cooperativismo pode 
ser a saída para o Brasil! A Fecoagro Leite Minas 
acredita nisso, mas temos que inovar mais, empre-
ender mais, unir mais e nos reinventar a cada dia.

O seu filho produtor de leite quer renda, quer 
inovação e quer diversificação. O cooperativismo 
tem saído à frente disso, tem mostrado o cami-
nho e mudado o retrato de muitas propriedades 
que precisam produzir mais e melhor.

A Covid-19 nos mostrou a força do nosso interior 
como seres humanos, qualquer pessoa de maior 
ou menor poder aquisitivo, de qualquer raça, 
está suscetível a sofrer com essa terrível doença! 
Vencerá neste momento quem souber se adap-
tar, olhar para dentro de si e de suas famílias com 
cuidado e regras. Assim, digo-lhes, a força do in-
terior do Brasil e do campo não parou e não podia 
parar, porque temos que alimentar o mundo com 
a força do cooperativismo, que é a solução e o 
caminho para uma nação e um mundo melhor.

Que Deus nos abençoe.

Viva o cooperativismo!

A última ou a 
única opção!? 

VASCO PRAÇA FILHO
Presidente Fecoagro 
Leite Minas
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2020: OCB atuou para minimizar efeitos 
da pandemia e defender produtores da 
importação de produtos lácteos

O ano de 2020 foi marcado pelo cenário pandêmico e 
seus desdobramentos, mas, no setor leiteiro, outras ques-
tões foram igualmente relevantes para o desenvolvimen-
to da produção. O Sistema OCB, com foco em representar, 
defender e apoiar as cooperativas brasileiras, atuou para 
amenizar os reflexos da pandemia para os produtores ru-
rais, munindo-os de informações e trabalhando junto aos 
poderes Executivo e Legislativo em di-
ferentes frentes.

O coordenador da Câmara do Leite do 
Sistema OCB e presidente da Cotrial, 
Vicente Nogueira, explica que a situ-
ação de pandemia se apresentou em 
dois momentos: o primeiro, em março 
e abril, foi difícil para o segmento de-
vido às medidas de fechamento dos 
empreendimentos em todo o país, pre-
judicando diretamente a produção do 
queijo, que responde por 30% da des-
tinação do leite.

“Por meio de ações da Câmara, enten-
demos os problemas das cooperativas 
e buscamos especialistas para com-
preender o mercado. Ajudamos até na 
colocação de leite, direcionando locais 
que não tinham como processar o leite, juntando uma 
ponta a outra, exacerbando nossas funções, mas cien-
tes de que era preciso tomar essas medidas”, ressalta. 
Em complemento, a OCB integrou o Grupo de Ação para 
o Leite do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), com outras entidades da área.

No segundo momento, a partir de maio, o mercado vol-
tou seu fluxo. “Passamos de um quadro de excedente de 
produção para uma situação de escassez de produtos”, 

explicou. À época, a OCB teve papel relevante, trabalhan-

do em um pedido da indústria e dos supermercados para 

eliminar a Tarifa Externa Comum (TEC) – uma taxa comer-

cial padronizada para um grupo de países. A OCB inter-

cedeu junto ao Executivo e ao Legislativo esclarecendo 

que a liberação das importações provenientes dos Esta-

dos Unidos, da Oceania e da União Europeia iria dizimar o 

setor leiteiro. De acordo com dados do 

Mapa, 2020 fechou a balança comercial 

de derivados lácteos com um saldo ne-

gativo entre exportações e importações 

de mais de R$50 milhões.

A OCB cumpriu também demandas tri-

butárias das cooperativas de leite, prin-

cipalmente, PIS/Cofins, em encontros 

dos quais a Fecoagro Leite Minas par-

ticipou junto ao BNDES. Outras ações 

relevantes da entidade no ano passado 

tiveram foco na facilitação ao crédito 

rural, além da manutenção de parcerias 

com a Embrapa Gado de Leite e a Em-

brapa Pecuária Sudeste para fomento à 

inovação e a tecnologia no campo.

Ao todo, foram seis reuniões da Câma-

ra do Leite do Sistema OCB, que teve participação tam-

bém no Fórum de Incentivo à Cadeia Leiteira promo-

vido pela Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA, 

entre outras mobilizações. Para 2021, mitigar os efeitos 

da pandemia no setor continua na pauta da OCB, assim 

como a questão das importações de leite da Argentina 

e Uruguai, acentuadas em dezembro do ano passado. 

Segundo a OCB, são 1.223 cooperativas Agro no país, sen-

do cerca de 200 de leite.

G E S TÃO :  OCB
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Cemil atesta segurança com 
processos de certificação
Entre os principais processos responsáveis por asse-
gurar a confiabilidade de um produto, está a certifica-
ção. Por meio de testes rígidos e sérios, a certificadora 
garante ou não se um alimento está em conformidade 
com requisitos técnicos. Por compreender a relevância 
desses critérios, a Cemil, localizada em Patos de Minas, 
é referência e se destaca em resultados de auditorias.

Uma das certificações que a Cemil possui é a FSSC 
22000, Certificação de Sistemas de Segurança de Ali-
mentos (Food Safety System Certification, em inglês), 
norma internacional formada pela ISO 22000, ISO TS 
22002-1 e Requisitos Adicionais FSSC. Reconhecida pela 
Global Food Safety Initiative, entidade não governamen-
tal composta por representantes das maiores empresas 
do setor de alimentos e redes varejistas globais, a certi-
ficação busca promover a melhoria contínua no sistema 
de gestão de segurança de alimentos. Esse sistema in-
clui prevenção, eliminação e controle de perigos, con-
templando toda a cadeia produtiva, desde a produção 
até chegar à mesa do consumidor.

CULTURA DA QUALIDADE 

A Cemil acredita que a certificação comprova o com-
promisso com a segurança dos alimentos que produz, 
sendo responsável por ratificar a fabricação de produtos 
com olhar direcionado à saúde e ao bem-estar do seu 
público. Para conquistar a referência desses processos, 
durante os últimos anos, a cooperativa contou com o 
apoio da alta direção, investindo em treinamentos de 
colaboradores e formando especialistas para integra-
rem a Equipe de Segurança de Alimentos (ESA).

Por meio de capacitações e ajustes, seguindo o ciclo de 
melhoria contínua, a cultura de segurança de alimentos 
foi estabelecida entre todos os setores da cooperativa. 
O setor da Qualidade pontua a existência de uma equipe 
engajada na produção de alimentos saborosos e seguros 

na Cemil e endossa que, ao compartilharem os desafios 
para aperfeiçoarem seus processos, as equipes se uniram 
ainda mais para atingir o nível máximo nas auditorias.

Durante a pandemia, especialmente, a instituição ob-
serva o fortalecimento da união entre funcionários e 
cooperados. “Nossa força aumentou e, desta forma, so-
mos submetidos a autorias com excelentes resultados 
e mantendo a certificação de pé”, ressalta Vasco Praça 
Filho, presidente da Cemil.

A cooperativa enxerga a certificação como a “cereja do 
bolo”, ao presenciar a fábrica superar os desafios do pe-
ríodo da pandemia do novo coronavírus com segurança, a 
mesma segurança que oferecem ao consumidor com o que 
o mineiro tem de melhor: amor transformado em comida 
boa. Amor transformado em leite e produtos Cemil.

G E S TÃO :  CE MIL

FÁBRICA - ARQUIVO CEMIL

PRÉDIO QUALIDADE - ARQUIVO CEMIL
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Educampo é a plataforma do Sebrae que gera a inteligência essencial
para construir capacidades e criar oportunidades para o agronegócio.

O que você irá encontrar: 

• Consultorias individuais apoiadas por ferramentas gerenciais exclusivas.

• Capacitações que ampliam a experiência da gestão.

• Troca de conhecimentos e networking entre produtores e consultores.

• Especialistas selecionados e treinados pela metodologia Educampo.

• Coordenação compartilhada com empresas parceiras. 

Venha fazer parte do Educampo. 

Educampo. Essencial hoje, 
fundamental no futuro.

Saiba mais em: educampo.com.br

      @sebraeminas.educampo

0800 570 0800
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Prontos para um novo ano 
de muitos resultados

Os tempos são de pandemia, mas também de muito tra-
balho. Começamos 2021 a todo vapor, com vários proje-
tos em andamento em prol das cooperativas mineiras. 
Muitas mentorias, cursos e ações de acompanhamento 
do setor. No mês de fevereiro, por exemplo, tivemos o 
Lançamento do Programa de Desenvolvimento da Ges-
tão das Cooperativas – PDGC, reconhecidamente uma 
iniciativa que vem transformando o cenário de atuação 
das cooperativas, especialmente em Minas Gerais. Com 
todo apoio do Sistema Ocemg, nosso Estado, ano após 
ano, registra os melhores resultados no programa, sen-
do inclusive destaque em todas as categorias no Prêmio 
Nacional SomosCoop Excelência de Gestão, conquistan-
do na última edição mais de 50% dos troféus.

Seguimos firmes no propósito de manter as cooperati-
vas mineiras sempre em posição de destaque no cenário 
nacional, seja no âmbito da gestão, da inovação e da atu-
ação voltada para o desenvolvimento das comunidades 
em que atuam. Nosso portfólio é extenso e está disponí-
vel no ambiente digital para facilitar a participação dos 
dirigentes, cooperados e colaboradores cooperativistas. 
Vivemos em um mundo em constante transformação 
e o Sistema Ocemg tem acompanhado as mudanças e 
cenários justamente para trazer os melhores conteúdos, 
programas e projetos em prol do setor.

No âmbito das relações institucionais, representamos e 
defendemos o cooperativismo em diversas instâncias, 
nas esferas municipal, estadual e até mesmo federal, 
com o apoio do Sistema OCB. Como resultado, temos 
assento em cerca de 50 órgãos públicos e privados para 
incluir e impulsionar os pleitos cooperativistas mineiros. 
Assinamos, inclusive, um Acordo de Cooperação Técni-

ca com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado, que fomenta o 
desenvolvimento das cooperativas mineiras, apoiando 
ações de organização produtiva, gestão e qualificação 
do segmento.

Vale destacar ainda os programas inovadores lançados 
em 2020 e que tem alcançado índices altíssimos de re-
conhecimento a exemplo das Mentorias Gestão do Ama-
nhã, com os renomados consultores Sandro Magaldi e 
José Salibi Neto, e o Programa Agentes de Transforma-
ção e Prosperidade Social (ATPS), com projetos de De-
senvolvimento Sustentável em andamento em diversos 
municípios como Araguari, Belo Horizonte, Carlos Cha-
gas, Divinópolis, Lajinha, Piumhi e Pimenta.

De forma presencial ou no ambiente digital, o trabalho 
não para e os resultados também não. A propósito, já 
estamos recebendo as informações para a consolidação 
do Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Co-
operativismo Mineiro 2021. Em breve, vamos apresentar 
a nova radiografia do setor em Minas e a participação 
de todas as cooperativas é muito importante. Sabemos 
que 2020 foi um ano difícil. Contudo, acreditamos que a 
publicação, prevista para junho, demonstrará a eficiên-
cia da gestão do cooperativismo em números, apesar de 
todas as adversidades enfrentadas. 

Vamos juntos escrever uma nova página de sucesso 
também este ano, com muita dedicação e empenho. Afi-
nal, uma história de sucesso é sempre coletiva, ponto 
fundamental para os resultados elevados demonstrados 
pelo cooperativismo mineiro. Contem sempre conosco. 
Saudações Cooperativistas! SomosCoop.

A RT I G O  C O N V I DA D O

Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg
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Reinvenção das feiras agropecuárias 
surpreende no giro de negócios

O mundo não viveu apenas uma crise sanitária em 2020 

com a pandemia do coronavírus, mas também uma crise 

econômica que já foi comparada a vários outros períodos 

de escassez financeira traumáticos, como a quebra da bol-

sa de Nova Iorque, em 1929 e períodos pós-guerra. Os efei-

tos negativos ainda estão sendo contabilizados por todo 

planeta, nós não estamos livres da Covid-19, ainda.

Na contramão da recessão econômica, alguns setores, 

como da tecnologia obteve lucros astronômicos devido 

ao contexto de isolamento social e a tentativa em larga 

escala de “não fazer o mundo parar” usando a comunica-

ção via satélite. Mas, o que surpreendeu, principalmente 

em um país como o Brasil - de proporção continental -, e 

majoritariamente tendo o transporte terrestre como meio 

de abastecimento de insumos e alimentos, o agronegócio 

brasileiro fechou o ano pandêmico com o crescimento de 

9%, no Produto Interno Bruto (PIB), em comparação ao ano 

de 2019, somando R$1,75 trilhão.

A reinvenção empresarial também passou por esse setor e, 

usando estratégias midiáticas de divulgação e tecnologia 

para não deixarem de realizar as grandes feiras de negó-

cios. As cooperativas do agronegócio mineiro mostraram 

serviço ao armarem seus tradicionais eventos presenciais, 

agora, no mundo online e superando marcas do giro finan-

ceiro de anos anteriores. Confira alguns casos de sucesso!

COOPERABAETÉ

Anteriormente realizada no Parque de Exposições de Aba-

eté (MG), a Feira Tecnoagro, promovida pela Cooperabaeté, 

armava eventos simultâneos entre apresentações de no-

vos produtos, palestras, workshops e rodadas de negócios. 

O grande desafio de 2020 foi oferecer a mesma variedade 

de conhecimento, netwoking e oportunidades de compras 

aos seus 1818 associados seguindo as regras do isolamento 

social impostas pela pandemia.

A estratégia foi criar a Tecnoagro Virtual e dividir as atra-
ções em duas etapas, tudo feito pelo site oficial da feira. De 
08 a 11 de julho, o foco eram as rodadas de negócios, bati-
zada de “Pecuária em Foco”. Já a segunda etapa aconteceu 
de 12 a 15 de agosto, destinada à agricultura, denominada 
“Planeje sua lavoura”.

Na edição virtual, os produtores tiveram a oportunidade 
de realizar bons negócios em suas próprias fazendas via 
telefone, site, acesso ao catálogo com todas as empresas 
participantes, call center, atendimento por whatsapp ou 
em pontos de apoio montados pela Cooperabaeté, com to-
das as medidas de segurança, como uso de máscaras, de 
álcool em gel e distanciamento. As palestras também não 
foram deixadas de lado, todas sendo transmitidas ao vivo 
pelo Youtube.

O volume de negócios saltou de R$6,940 milhões da fei-
ra presencial de 2019 para R$16,740 milhões no ano mar-
cado pela pandemia do Coronavírus. Foram negociados 
R$12,960 milhões na etapa pecuária, e R$3,780 milhões 
na etapa agrícola. “O resultado foi muito positivo e surpre-
endente. Chegamos a pensar em não fazer a feira este ano, 
devido à pandemia do Covid-19. Optamos por promover a 
Tecnoagro no formato virtual e transformamos o investi-
mento da estrutura presencial em descontos, em parceria 
com as empresas participantes”, destaca o diretor comer-
cial da Cooperabaeté, Carlos Eloi Gomes Ferreira.

Depois dos surpreendentes números positivos da feira, a 
cooperativa não pretende mais deixar de fazer o evento em 

I N OVAÇ ÃO :  FE IRAS VIRTUA IS

ARQUIVO COOPERABAETÉ
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formato híbrido: “O sucesso da feira mostrou que este novo 
formato virtual veio para somar, para acrescentar e deve 
ser adotado também na próxima edição da Tecnoagro que, 
se Deus quiser, será presencial” - José Soares dos Santos, 
Diretor Administrativo.

COOPRATA

Cerca de três meses após a quarentena ter sido declarada 
oficialmente no Brasil, a Cooperativa dos Produtores Ru-
rais do Prata – Cooprata, no Triângulo Mineiro, se viu no 
desafio de organizar sua feira em um formato completa-
mente novo: o virtual. Entre os dias 26 e 29 de maio, acon-
teceu a Cooprata Triângulo Leite.

Desta vez, os eventos de entretenimento tiveram que ser 
deixados de lado, como campeonatos, encontros coopera-
tivistas, escolha da Rainha Cooprata, desfiles e happy hour. 
Mas os negócios tomaram conta de toda a programação e 
não decepcionaram, devido ao cenário inédito.

A utilização de tecnologia foi fundamental para a realiza-
ção do evento por meio da criação de aplicativo e site para 
atendimento, orientações e formalização de pedidos.

Para atender os mais de 1750 associados e parceiros, a co-
operativa disponibilizou um aplicativo para compras onde 
o produtor pôde realizar suas compras de insumos e mi-
nerais do conforto de sua casa. Duas centrais de atendi-
mento foram preparadas para atender chamadas fixas e de 
whatsapp para fechamento de contratos dos produtos de 
nutrição animal e produtos veterinários. 

Com a utilização das ferramentas criadas, apesar da crise 
sanitária em função da Covid-19, os resultados foram sa-
tisfatórios. De acordo com os organizadores, em volume 
financeiro, houve um pequeno decréscimo em relação ao 
evento anterior, mas segundo eles, um dos maiores res-
ponsáveis foram a alta dos preços das commodities.

“Assumimos riscos, mas, quem não tem audácia não trans-
forma o mundo. Para quem está de fora, pode parecer ter 
sido apenas mais uma feira, mas para a equipe, que tomou a 
frente de tudo isso, foi um momento histórico que será lem-
brado para sempre. Fizemos história e nosso case despertou 
o interesse de diversos parceiros e órgãos do governo” conta 
o presidente Cooprata, Rubens do Carmo Andrade.

CARPEC

Para a Cooperativa Agropecuária de Carmo do Parana-
íba – Carpec, também não foi diferente, foi necessário 
reinventar o modelo de negócio, considerando o cená-
rio imposto pela pandemia. A solução foi desmembrar 
sua principal estratégia comercial. A feira FenaCarpec foi 
realizada em três segmentos comerciais, sendo: Circuito 
Café, Circuito Cereais e Circuito Pecuária, resultando em 
um crescimento significativo dos negócios em relação à 
2019.

A tecnologia foi a principal aliada na divulgação deste 
novo modelo de negócio. O  perfil de cada produtor tam-
bém foi mapeado. Para alguns as mensagens foram en-
viadas via whatsapp, para outros via SMS ou através de 
ligações telefônicas, convidando e incentivando a parti-
ciparem do novo formato. Segundo a diretoria da Carpec, 
os seus 1.775 cooperados podem esperar por mais even-
tos virtuais, já que esta primeira experiência rendeu bons 
resultados.

Como toda mudança também demanda um tempo de 
adaptação, a primeira edição híbrida da FenaCarpec pas-
sou de dois para seis dias de duração. O Circuito de Negó-
cios teve a duração de seis dias cada, que foi direcionado a 
públicos específicos (cafeicultores, cerealistas e pecuaristas) 
com agendamento prévio. Com a aprovação da Secretaria 
de Saúde, para a parte presencial, usaram um espaço amplo, 
respeitando todas as medidas de segurança.

I N OVAÇ ÃO :  FE IRAS VIRTUA IS

ARQUIVO COOPRATA

DOAÇÕES - ARQUIVO CARPEC



Comunicação como impulso e 
construção é destaque entre 
cooperativas mineiras
A experiência de diversas cooperativas, a partir de 2020, 

demonstrou de que maneira é possível romper obstáculos 

por meio de estratégias de comunicação. A equipe da Re-

vista Fecoagro Leite Minas conversou com representantes 

da CCPR, considerada a maior cooperativa captadora de 

leite do Brasil e referência nos processos de comunicação. 

Há mais de 70 anos, a cooperativa fomenta a cadeia pro-

dutiva, fortalecendo cooperativas singulares e produtores 

rurais, tendo como foco o compromisso com o coletivo.  

A CCPR é formada por um sistema que integra 32 coope-

rativas regionais, que atuam de forma singular, mas com 

interdependência. “Se uma cresce, todas crescem juntas. 

Porque cooperar é fortalecer você e o outro”, defende 

Marcelo Candiotto, presidente da CCPR.

I N OVAÇ ÃO :  ME IOS DE COMUNICAÇÃO

Para consolidar esse sistema, diante de uma crise sani-
tária mundial, a cooperativa acredita que a comunicação 
integrada e estratégica se torna ainda mais essencial. 
“Não existe cooperativismo sem o compartilhamento de 
ideias e, sob esta lógica, não existe compartilhamento 
sem pessoas: elas são o nosso maior valor. Juntas e enga-
jadas, constroem coletivamente o nosso futuro. É essa a 
essência do nosso trabalho”, reflete Ayla Micheline, head 
da Central de Ideias da CCPR. Durante o ano de 2020, 
essa essência ficou ainda mais forte, a fim de aproximar a 
cooperativa dos seus públicos.

“Exemplo disso é o Edu Leite, personagem idealizado 
para criar a identificação da marca CCPR junto aos pro-
dutores cooperados do nosso sistema e demonstrar a 
força do cooperativismo no Brasil e no mundo. Para isso, 
trabalhamos nossa comunicação no ambiente online, 
com foco nas mídias sociais. Criamos canais de podcasts 
para alcançar públicos mais jovens do agro. No off-line 
focamos em impressos com periodicidade mais exten-
sa e conteúdos densos, técnicos e com linguagem mais 
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assertiva e eficiente, para conversar diretamente com as 
nossas cooperativas e produtores cooperados. Também 
desenvolvemos campanhas para promover boas práticas 
na produção de leite”, conta Ayla. 

Para a cooperativa, ao mesmo tempo em que o colapso 
provocado pela pandemia ofereceu novas percepções 
sobre a vida, fortaleceu a noção de que na crise nascem 
oportunidades, remetendo ao histórico do próprio coo-
perativismo. “O cooperativismo nasceu em meio à dura 
realidade capitalista imposta pela Revolução Industrial, 
iniciada na Inglaterra há mais de dois séculos. Naquela 
época, operários de uma cidade inglesa sentiram que se-
riam substituídos pelas máquinas a vapor e, então, decidi-
ram se unir para construir um pequeno armazém no qual 
poderiam comprar grandes quantidades de alimentos e 
alcançar melhores negociações de preços. Ali começou a 
se concretizar uma filosofia corporativa baseada na união 
de pessoas que dividiam seu tempo e trabalho em troca 
do bem coletivo”, analisa Marcelo Candiotto.

Durante a pandemia, todos os serviços prestados aos co-
operados foram mantidos pela CCPR e, de acordo com o 
presidente Marcelo Candiotto, o ano de 2020 foi histó-
rico. “Alcançamos recordes em produção e faturamento 
no segmento de nutrição animal, registrando números 
jamais vistos em toda a trajetória da CCPR. Trabalhamos 
para consolidar ainda mais a CCPR no mercado de nutri-
ção animal, setor que cresce a cada dia e que nos abrirá 
novas oportunidades”, compartilha.

Como fruto da estratégia de comunicação da CCPR, Mar-
celo Candiotto compartilha o projeto de uma nova iden-
tidade visual dos Armazéns CCPR, rede varejista de lojas 
agropecuárias. Todas as 17 lojas espalhadas em Minas 
Gerais receberão a nova identidade, começando pela loja 
de Pará de Minas. Segundo o presidente, além do novo 
layout, o projeto contempla a implantação de espaços de 
conforto, segurança e bem-estar durante as compras.

COMUNICAÇÃO COMO ESTRUTURA 

Para a Coopervass, localizada em São Gonçalo do Sa-
pucaí e presente em mais de dez municípios do Sul de 
Minas, 2020 foi especialmente simbólico. O ano em que 
a cooperativa completou 60 anos, em meio à pande-

ARQUIVO COOPERVASS

ARQUIVO COOPERVASS

ARQUIVO COOPERVASS

mia, foi também o ano de inaugurar o departamento de 
Marketing. O objetivo: estruturar toda a comunicação da 
cooperativa e de seus departamentos. A Coopervass, com 
aproximadamente 3.100 cooperados, atua na produção 
de rações e laticínios. Balizando o mercado para produtos 
agrícolas, captando leite, recepcionando café, milho para 
armazenagem e comercialização e fabricando rações, a 
Coopervass reforçou o valor da comunicação como sinô-
nimo de integração.
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ARQUIVO COOPERVAP 

FÁBRICA - FOTO GUILHERME VIANA

ARQUIVO COOPERVAP -  FOTO TIRADA ANTES DA PANDEMIA

O analista de marketing da cooperativa, Stefano Ro-
bert, analisa que esse processo se consolidou a partir 
de conteúdos gerados com mais frequência e mais es-
pecificidade para cada público. “O marketing tem agido 
na revitalização de algumas ferramentas de divulga-
ção, tornando-as mais dinâmicas para o público-alvo, 
como site, perfis de Instagram e Facebook, rádio, infor-
mativo, entre outros canais”, observa.

Alinhado a essas ações, foi desenvolvido o novo portal 
da cooperativa. Entre as prioridades desse projeto, es-
tavam a comodidade e a segurança para ações comuns 
que, antes, necessitavam da presença do cooperado na 
sede ou nas lojas da Coopervass. “O portal permite que, 
sem sair de casa, o cooperado possa consultar extra-
tos, gerar boletos e efetuar pagamento com aplicativos 
bancários”, exemplifica Stefano.

Os colaboradores observam que a cooperativa conse-
guiu realizar os maiores eventos do ano, trabalhando a 
comunicação de modo mais eficaz. Para o presidente 
da Coopervass, Eduardo Meirelles, todas essas atuali-
zações marcaram os 60 anos de atuação da cooperati-
va em pleno ano de 2020.

VIRANDO A CHAVE: COOPERVAP IMPLANTA NOVO  
SISTEMA DE INFORMÁTICA

Em Paracatu, a Coopervap apostou no desafio de mi-
grar de sistema. O projeto, que começou no ano de 
2019, foi validado e entrou no ar no primeiro dia útil de 
2021. O presidente da Coopervap, Valdir Rodrigues de 
Oliveira, ressalta a segurança na legislação fiscal ofe-
recida pelo novo sistema.

“Esse novo sistema representa a continuidade da nos-
sa cooperativa. Temos, em nosso histórico, um siste-
ma próprio de 30 anos conduzindo os trabalhos da 
Coopervap. Mas chegou o momento em que ele já não 
atendia mais todas as nossas necessidades.” Ainda de 
acordo com Valdir, palavras-chave como agilidade, 
melhoria de processos e crescimento caracterizam 
esse momento.

Para integração da nova ferramenta, os colaborado-
res da Coopervap, desde agosto de 2020, participam 
de treinamentos e multiplicam soluções, para atender 

os mais de 2 mil cooperados, entre produtores de leite 
e de grãos. O ano de 2020 foi marcado também pelo 
aprimoramento das vendas online. Valdir reforça que 
todas ações de modernização estão relacionadas ao 
objetivo principal da Coopervap: apoiar os produtores. 
“Temos um papel social muito forte de valorização do 
pequeno produtor, captando o leite produzido por eles. 
Saber que nós estamos aqui dando suporte para a agri-
cultura familiar é muito importante. Estamos em uma 
região de muitos pequenos produtores, de agricultura 
familiar acentuada e de muitos assentamentos oriun-
dos da reforma agrária”, lembra.

I N OVAÇ ÃO :  ME IOS DE COMUNICAÇÃO
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Cooperativa renova imagem e 
investe em marketing em plena 
pandemia

Refazer a identidade visual de todos 
os produtos da empresa e, ainda, lan-
çar mais quatro no mercado – tudo 
em pleno ano de pandemia, recessão 
financeira e isolamento social poderia 
ser um grande desafio, mas foi exata-
mente o que a CooperRita fez. Um in-
vestimento que deu certo e tem gerado 
bons resultados para a cooperativa. 

Grande parte das embalagens da Co-
operRita, localizada em Santa Rita do 
Sapucaí – MG, tinha mais de 10 anos e, em 2019, a coope-
rativa começou um projeto de elaboração da nova iden-
tidade visual, mirando conquistar novos mercados. Ter 
embalagens modernas e que se comunicam com o con-
sumidor é um dos pontos mais importantes de conexão 
com o cliente, oferecendo experiências sensoriais tanto 
no sabor quanto visual dos produtos. 

O ano de 2020 foi um período de muitas mudanças, mas 
também de renovação das estratégias de comunicação 
da cooperativa. O plano elaborado no ano anterior saiu 
do papel e, mesmo com todas as incertezas do cenário 
econômico durante a guerra contra o coronavírus, decidi-
ram não parar o projeto de reestruturação visual.

Segundo a Coordenadora de Marketing da CooperRita, 
Patrícia Rennó, o novo posicionamento da marca com a 
renovação das embalagens trouxe uma melhoria na apre-
sentação dos produtos, com cores mais vibrantes e design 
arrojado, o que contribuiu para uma melhor identificação 
dos produtos nas gôndolas e, sucessivamente, no aumento 
das vendas. Ao todo, foram 19 produtos nas áreas de lácteos, 
que tiveram suas embalagens inovadoras e, ainda, lançaram 
mais quatro sabores das bebidas lácteas. 

Os eventos presenciais, antes presenciais, se tornaram 

on-line. Os investimentos na comunicação foram apli-

cados mais no meio digital e muitos cooperados tiveram 

que se adaptar a esse novo mundo, juntamente com as 

diretrizes do cooperativismo.

Para o Diretor Presidente da CooperRita, Carlos Henri-

que Moreira Carvalho, tem sido um grande desafio para 

a cooperativa aumentar sua participação no mercado e 

consequentemente a industrialização de produtos lácte-

os, agregando mais valor a esta matéria prima nobre que 

é o leite recebido dos cooperados.

“O design mais moderno das embalagens e o trabalho dos 

profissionais de marketing, aliados à excelente qualidade 

de nossos produtos, com certeza contribui em muito para 

atingirmos estes objetivos”, afirma Carlos Henrique.

Com seus 63 anos de história, atualmente a CooperRita 

atende cerca de 140 cidades com seus produtos, nas regi-

ões do Sul de Minas, São Paulo Capital e no interior como 

o Vale do Paraíba e Campinas. No total, são 1000 coope-

rados da produção de leite e de café.

I N OVAÇ ÃO :  IDE NTIDA DE VISUA L
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Armazém da Cooperativa 
transforma cadeia produtiva 
do agronegócio 

Um empreendimento colaborativo que tem como foco 
unir pessoas com interesses comuns e alcançar objeti-
vos sociais e financeiros. Organizada economicamente 
de forma democrática, tem o propósito de gerar renda, 
através de práticas justas e sustentáveis. O Armazém da 
Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, localizada no 
município de Governador Valadares, vem desempenhan-
do o papel de negócio colaborativo de consumo, de modo 
estratégico e assertivo. Semelhante a uma loja agropecu-
ária, a estrutura manteve abastecidos os cooperados e fi-
delizou novos clientes, através da realização de compras 
com menores preços e com qualidade certificada. 

Além desse método adotado pela gestão, a política de 
vendas também foi reformulada. O Armazém focou na 
oferta de insumos básicos para a nutrição do rebanho, 
inclusive para produtores não cooperados com as mes-
mas condições dos cooperados, preço, prazo, formas de 
pagamentos e entregas gratuitas. 

Ainda foram fixadas margens de lucros mínimas para a ma-
nutenção do negócio. Decisões consideradas estratégicas 
pela Cooperativa a fim de posicionar o Armazém com preços 

acessíveis, gerando mais demandas e escalando a fatia de 
mercado no segmento. Atuando em 52 municípios e fomen-
tando o agronegócio, a proposta do Armazém é aumentar 
o acesso a insumos, estimulando receitas e, consequente-
mente, ganhos para os cooperados.

FORMATO 

Para este fim, a estrutura do Armazém foca na oferta de 
insumos básicos para a nutrição do rebanho, impactando 
no custo total da operação da fazenda. Dessa forma, os 
produtores que aderiram às ações oferecidas pelo Arma-
zém alcançaram lucros. De acordo com a diretoria, a equi-
pe manteve o quilo da ração mais barato em comparação 
ao litro de leite. A Cooperativa avalia a ação como positiva 
diante do ano de 2020 para o segmento lácteo, marcado 
por desafios e também por demandas e conquistas. 

O Armazém também conta com um sistema logístico 
que prioriza segurança e eficiência, chamado de Rota In-
teligente. Diariamente cerca de 14 caminhões saem em 
direção às fazendas. A estrutura se faz presente nas co-
munidades atendidas, garantindo comodidade e abaste-
cimento periódicos com qualidade. 

A prioridade é atender as necessidades dos produtores 
rurais do Vale do Rio Doce. O presidente da Cooperativa, 
João Marques, comenta que a ação é resposta a um dos 
maiores gargalos na fazenda, a nutrição do gado. “Defi-
nimos que o Armazém ofereceria soluções em todos os 
sentidos do varejo. Seja em preço, prazo, compras pro-
gramadas, assistência técnica no balcão, e o que mais 
fosse necessário. Desde 2019, estamos trabalhando o 
Armazém para ser um centro de distribuição de insumos 
com melhores condições. Para isso, passamos por uma 
consultoria especializada do Sebrae Minas para viabilizar 
o nosso crescimento ordenado, contínuo, e satisfazer ain-
da mais os anseios do nosso público”, explica.

ARMAZÉM DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO DOCE

I N OVAÇ ÃO :  LOGÍSTICA
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Um degrau por vez:  
COFRUL compartilha soluções de 
retomada da cooperativa
A trajetória da COFRUL, cooperativa localizada no mu-
nicípio de Frutal, mostra de que maneira desafios ante-
riores à pandemia do novo coronavírus podem também 
ser superados no momento de uma crise sanitária com 
estratégia, visão a longo prazo e solidariedade. O cenário 
crítico que a cooperativa atravessou começou a ser en-
carado pela atual diretoria em 2008, quando havia um 
passivo financeiro de aproximadamente R$26 milhões. 
À equipe da revista Fecoagro Leite Minas, o presidente 
André Luiz Rezende relembra em que situação a coope-
rativa se encontrava. 

“Naquele ano, a COFRUL estava totalmente paralisada, 
praticamente falida. Tinha sido, inclusive, vendida à Par-
malat. Era um contrato de arrendamento com opção de 
compra. Quando assumimos a presidência, a cooperativa 
não tinha nenhuma atividade em operação. Em agosto de 
2008, fomos surpreendidos com o encerramento das ati-
vidades da Parmalat; ela devolveu todo o parque indus-
trial para a cooperativa. Naquele momento, não tínhamos 
leite, não tínhamos mais nada, além do passivo para re-
solver”, recorda.

Responder a esse quadro foi possível a partir de alterna-
tivas constantes e organizadas. “Começamos uma cap-
tação de leite muito difícil à época, porque o cooperado 
precisava acreditar na diretoria. Mostramos que o passivo 
poderia ser saudado com retorno do fornecimento de lei-
te e, para não deixar nas costas do produtor, fomos cami-
nhando. Foi um desafio tremendo, mas nós acreditamos”, 
relata André.

Entre as ações para retomar as atividades, a cooperativa 
aumentou a captação de leite, agregando mais produto-
res e cooperados e, com recursos próprios, em dezembro 
de 2014, inaugurou a loja veterinária. Atualmente, é uma 

das maiores lojas agropecuárias de Frutal, oferecendo 

toda parte de veterinária, adubos e assistência técnica ao 

produtor em tanques e ordenhas.

PROJEÇÃO 

Apesar de alguns gargalos em projetos em virtude da pan-

demia, as perspectivas para 2021 são positivas, de acordo 

com André. Além da captação de leite e da loja agropecuária 

com as quais a cooperativa já atua, o propósito da COFRUL 

é inaugurar o posto de combustível e seguir a construção da 

indústria de leite barriga mole. Atualmente, a cooperativa 

conta com aproximadamente 2.350 cooperados matricula-

dos e 341 cooperados fornecedores de leite.

André Rezende pontua dois marcos que a pandemia trouxe 

para a COFRUL. O primeiro, a proximidade com o coopera-

do. “Muitos cooperados não vinham até a cooperativa, ape-

sar de fornecerem leite. Abrimos um canal de comunicação 

com eles muito bom durante esse período”, constata. E a 

segunda é a expectativa de saldar o passivo financeiro que 

resta nos próximos anos. “A cada ano, crescemos um de-

grau. Já temos condições de vislumbrar esse horizonte de 

trabalho de forma mais tranquila e segura”, comemora.

LOJA CONFRUL

F O RTA L E C I M E N TO :  RETOMA DA F INA NCE IRA



FECOAGRO LEITE MINAS18

A pandemia trouxe severos efeitos para a produção das 
cooperativas, como o aumento no valor do insumo, a 
redução de transporte, a queda nas vendas e a dificuldade 
de acesso ao produtor rural. Contudo, outros impactos 
foram minimizados com muita coordenação, união e 
intensificação no contato direto com o produtor. Como 
resultado, as atividades se mantiveram estabilizadas.

A Cooperbom (Bom Despacho), que conta com 3.102 
cooperados, também sentiu os efeitos da crise global.  
A começar na eleição da nova diretoria da cooperativa, 
realizada dia 26 de julho de 2020. A nova diretoria, 
comandada pelo presidente Fúlvio de Queiroz Cardoso 
Neto, já assumiu realizando diagnósticos de todos os 
setores da cooperativa. Medidas necessárias e urgentes 
foram logo tomadas para estancar os gargalos. Segundo 
o presidente, o momento ainda é de readequação, 
equalização financeira, realinhamento de setores e de 
pessoal: “Já avançamos muito nesse pouco tempo e 
nosso objetivo maior é buscar sempre melhorias para 
nossos cooperados”.

O trabalho contribuiu para que os cooperados não 
sentissem grandes impactos da crise advinda da pandemia 
de Covid-19, em 2020. “Estamos ligados diretamente ao 
agronegócio e este foi o pilar de sustentação da economia 
brasileira nesse período. Na esteira do vigor[1]  do 
agronegócio, a Cooperbom foi beneficiada pelo aumento 
da demanda”, comemora a nova diretoria, que durante o 
ano ainda conseguiu gerar 404 novos empregos diretos.

A união durante o difícil período fez a diferença, como 
relembra Fúlvio: “Destacamos a presença de todo corpo 
diretivo e dos colaboradores, sempre juntos. Estivemos 
sempre à disposição de nossos cooperados, corroborados 
pela confiança depositada em nossa administração. A 
Cooperbom voltou a ser referência e teve sua credibilidade 

restaurada. Pautamos por uma gestão presente e sempre 
comprometida com os nossos associados”.

CONSULTORIA AGROVETERINÁRIA 

Frente aos desafios, a Cooperbom desenvolveu uma 
ideia, que pela importância, tem tudo para permanecer, 
mesmo após a pandemia. A consultoria veterinária foi 
criada para disponibilizar assistência agronômica e 
veterinária no campo, beneficiando os produtores rurais. 
Além de atender a demanda dos associados, o projeto 
quebra barreiras que dificultam a interatividade entre o 
produtor e o cooperativo, diversificando o agronegócio no 
município, levando assistência especializada e inovações 
tecnológicas aos produtores carentes, impossibilitados 
de trabalhar devido ao isolamento. E os resultados têm 
sido muito positivos, a consultoria veterinária proporciona 
tranquilidade e acesso a soluções para o produtor rural. O 
programa também fez diferença sob o aspecto econômico, 
pois manteve estável o volume de vendas da Cooperbom.

 

Como as cooperativas se reinventaram 
para resistir aos impactos da pandemia

G E S TÃO  E  G OV E R N A N Ç A :  RE ESTRUTURAÇÃO

Apesar das di f iculdades,  Cooperbom, Coopira e  Cooperjac comemoram bons 
resultados:  sa iba qua is  estratégias  foram usadas para escapar da cr ise

COOPERBOM REALIZOU AÇÕES
 JUNTO À SOCIEDADE.

 As principais delas:

• Natal da Prefeitura com doação de bicicletas;

• Parceria no projeto de Revitalização do  
Rio Picão;

• Participação e apoio aos projetos do Sindica-
to Rural de Bom Despacho.

• Retorno do IMA e EMATER às dependências 
cedidas pela Cooperbom;

• Lançamento da Revista COOPERBOM em 
campo com matérias de interesse dos  
cooperados.
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G E S TÃO  E  G OV E R N A N Ç A :  RE ESTRUTURAÇÃO

REINVENÇÃO E INVESTIMENTO 

A criação de estratégias também foi necessária para que 
os produtores da Coopira (Piracema) pudessem manter o 
equilíbrio em 2020. O fechamento dos estabelecimen-
tos comerciais acarretou na queda das vendas. Um dos 
afetados foi o posto de combustíveis da cooperativa, que 
registrou queda de 20% nas vendas. Já as outras áreas 
da Coopira como, adubo e ração, não foram tão afeta-
dos. Como explica o presidente Henrique Amarildo de 
Resende: “Em um contexto normal, o consumo de ração 
já é elevado. Contudo, na pandemia com os mecanismos 
para a melhoria nas vendas, houve um 
aumento expressivo na demanda”.

A saída foi intensificar os serviços de 
maneira delivery. Com as entregas, as 
necessidades dos clientes foram supri-
das sem maiores danos. A entrega em 
domicílio já era realizada anteriormen-
te, mas esse tipo de serviço foi aperfei-
çoado durante o sábado e o domingo, 
desde que a pandemia impediu o fun-
cionamento normal. A entrega continua 
no supermercado da cooperativa.

Fundada há 67 anos, a Coopira conta 
com 523 associados e realizou 32 con-
tratações ano passado.

CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS 

Ainda em 2020, foi concluída a cons-
trução de um prédio, que aumentou o espaço de 300m² 
para 1.100m². A nova edificação deu lugar a uma lancho-
nete e uma padaria, ambas com ampla aceitação da co-
munidade, segundo o presidente. Os novos espaços fo-
ram inaugurados em 24 de agosto.

Foram investidos cerca de R$250.000,00 também para 
um novo galpão, localizado no espaço externo ao super-
mercado. O galpão será destinado à venda de ração e in-
sumos.

Com investimentos e soluções para manter o equilíbrio 
em plena pandemia, houve queda nas ações sociais da 
Coopira. Para compensar, foram realizadas diversas doa-
ções para entidades de Piracema ao decorrer do ano.

Desde que o pilar central das atividades da Coopira con-

tinue funcionando: a coletividade, a meta para 2021 é 

continuar crescendo, apesar dos desafios. “Destacamos 

que o trabalho em equipe é essencial para atravessar um 

momento difícil. Logo, aprendemos a crescer com as di-

ficuldades. Desse modo, valorizamos ainda mais nossos 

clientes que permaneceram conosco”. explica Resende

FOCO E PÉ ATRÁS 

Mesmo mantendo equilíbrio, há temeridades quanto ao 

futuro do setor. É o que afirma o diretor-presidente An-

tônio José dos Santos, da Cooperjac. 

Ele ressalta que a estratégia de inten-

sificação da presença da cooperativa 

junto ao produtor foi fundamental para 

a manutenção da estabilidade, mas as 

perspectivas ainda estão “de pé atrás”.

Contudo, a agropecuária se destacou. 

As alterações no preço da nutrição ani-

mal (especialmente ração, soja e milho) 

causaram um impacto gigantesco para 

o produtor de leite. “Se por um lado ti-

vemos bons preços desses, por outro 

a rentabilidade ficou cada dia menor, 

porque os insumos subiram demais.

Tudo subiu. Assim, o ganho ficou cada 

vez mais comprometido diante da falta 

de material”, concluiu Santos.

MAIS LEITE, MAIS PROXIMIDADE COM O PRODUTOR 

Diante desse cenário, investir no programa “Mais leite”, 

contribuiu para o saldo positivo: “Realizamos trabalho de 

acompanhamento e orientação para o produtor. Intensifi-

camos a presença do agrônomo, do veterinário e do téc-

nico da qualidade do leite. Até nossos vendedores tiveram 

ações de rodar campo para trazer demandas de fora pra 

dentro. “, comemora o  presidente da Coopira, Henrique 

Amarildo de Resende.

A previsão para 2021 ainda é incerta. Mas a fórmula já está 

pronta: muito trabalho em equipe e o apoio ao produtor po-

dem salvar o cooperativismo nesses tempos difíceis.

19



FECOAGRO LEITE MINAS20



21

COPLIM: proximidade 
com o cooperado

Criada em 1992, com 20 associados, como APLIM (Asso-

ciação dos Produtores de Leite de Iraí de Minas Ltda.), o 

grupo cresceu até resultar na COPLIM, em 1997. Em 2004, 

foi lançada a fábrica Rações COPLIM. Registrada pelo Mi-

nistério da Agricultura, é considerada uma das melhores 

rações da região. A marca oferece rações para bovinos, 

aves, suínos e equinos, com preço compatível com o 

mercado e segurança para o produtor, além da qualidade 

avalizada pelo Serviço de Inspeção Federal.

O passo seguinte foi a loja, criada para diversificar os pro-

dutos veterinários e agropecuários da Coplim. Em 2013, 

foi lançado o posto de combustíveis, tão sonhado pelos 

cooperados. O atendimento aos produtores conta ainda 

com a mão de obra de dois veterinários, sempre presen-

tes nas fazendas.

Sediada em um município de cerca de 7 mil habitantes, a 

COPLIM proporciona fonte de renda a mais de 30 colabo-

radores, abrangendo a captação de leite de 342 produto-

res cooperados dos municípios de Abadia dos Dourados, 
Estrela do Sul, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, 
Patrocínio e Romaria.        

AGRICULTURA FAMILIAR 

É adotada por 80% dos cooperados, que contam com as-
sistência técnica e acompanhamento gerencial, ofereci-
dos pela Coplim.

NOVO MODELO DE GESTÃO 

Nos últimos cinco anos tem sido implementado na coope-
rativa um novo modelo de gestão. Iniciada pelo Sr. Gerci-
no Antônio Martins (in memoriam), seguiu com o Dr. Paulo 
Alves Cardoso, sempre priorizando o bom atendimento 
ao cooperado e a estabilidade econômica. Para maior se-
gurança e transparência, a cooperativa contratou o admi-
nistrador de empresas João Batista Pires, que trouxe sua 
experiência de 29 anos na COPAMIL, cooperativa de grãos 
em Iraí de Minas (MG). 
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Tendo o agronegócio como carro chefe, a COMADI, que 
conta com 1.394 cooperados, ampliou seu escopo tam-
bém para os setores de supermercado e vestuário. Abrir 
o leque, para quem antes tinha como produtos principais 
rações e suplementos minerais e itens para o produtor 
rural, a nova estratégia de ampliação deu certo, mesmo 
em tempos de pandemia.

Conversamos com o presidente da cooperativa Luiz Car-
los Vaz, que nos contou sobre os desafios enfrentados e 
todas as conquistas. Enquanto a vacina contra a Covid-19 
não está acessível a todos, Vaz nos dá uma “injeção de 
ânimo” para acreditar no potencial do próprio negócio.

1. Quais foram os maiores desafios da COMADI nos úl-
timos anos e quais estratégias foram adotadas para 
enfrentar esses desafios?

Os maiores desafios foram manter o negócio aberto e fa-
zer o associado acreditar no próprio potencial e na nossa 
parceria. Além de adequar as dívidas ao orçamento, que 
era pequeno em relação ao endividamento.

Também tivemos o desafio de equacionar o orçamento 
equilibrando receitas e despesas. Contratar pessoas com 
qualificação por mérito e organizar a estrutura de servi-
ços foi fundamental para isso.

2. De que forma o senhor entende as reestruturações 
que têm acontecido em virtude da pandemia? Hou-
ve aceleração de tendências, que antes eram apenas 
previstas?

Quando surgiu a pandemia alertei que seria nosso grande 
momento, pois estávamos fazendo todas as adequações 
necessárias. Por consequência, houve uma melhora mui-
to grande. Já estava tudo organizado e conquistamos o 
ano de maiores vendas da história da empresa, mesmo 
diante da crise. Tudo isso aconteceu, porque acreditamos 
no negócio sem deixar de adotar as medidas necessárias 
de segurança.

3. Quais foram as motivações e as visões da diretoria 
nesse período?

Eu, na condição de associado, acredito no negócio: um ne-
gócio que foi criado e mantido por nossos pais e gerações 
anteriores, que fizeram o possível para tornar o sonho do 
cooperativismo e da igualdade realidade. O agronegócio 
é o pilar que movimenta a cidade e a região. Nossa moti-
vação é o cooperativismo e o agronegócio forte, gerando 
empregos e mantendo os associados abastecidos com os 
melhores produtos e serviços.

4. Quais foram as estratégias traçadas para retoma-
rem os projetos da COMADI? 

Fizemos uma análise da área mais afetada, que era a fi-
nanceira. Realizamos reuniões com vários associados 
e traçamos um caminho para superar os desafios. Nos 
reunimos com as instituições financeiras e fizemos uma 

Acreditar para recomeçar
A Cooperat iva Mista Agropecuár ia de Dores do Inda iá – COMADI seguiu em frente com 
plano de negócios  que fo i  e laborado pouco antes da pandemia “estourar”
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análise minuciosa de taxas e empréstimos para reduzir 

juros e alcançar um equilíbrio. Fizemos a troca do sistema 

ERP da empresa de forma que integramos todas as áreas, 

melhorando o fluxo de informações e agilizando a análise 

gerencial. Contratamos colaboradores especialistas e ca-

pacitados na área administrativa. Também conseguimos 

adequar processos e melhoramos muito a comunicação 

organizacional. 

5. Como foram os resultados dessas estratégias?

Além de um fluxo de caixa muito mais controlado, conse-

guimos pagar a todos em dia, o que era muito difícil quan-

do assumimos. Atualmente, temos uma fábrica de rações 

e suplementos minerais que é um grande orgulho, pois 

trabalha com alta eficiência e tem parcerias de sucesso. 

Somos reconhecidos pela qualidade de nossos produtos. 

Devemos ressaltar também a importância de termos par-

ceiros firmes conosco, assim como a CEMIL, uma parceira 

na criação da CCGC e Fecoagro Leite Minas, que alavan-

caram nossas expectativas de sucesso e excelentes par-

cerias.

6. Quais são as perspectivas da COMADI para 2021 e 
para os anos seguintes?

Crescimento, reconhecimento, tecnologia e avanço na 

região. Queremos melhorar sempre nossa estrutura de 

atendimento, tanto na matriz quanto na filial. Vamos am-

pliar nosso alcance nas mídias e manter, com certeza, o 

equilíbrio financeiro com controle firme das contas. No 

ano de 2020, aprendemos muito, no ano de 2021 já esta-

mos fazendo e faremos ainda mais para que o resultado 

seja sentido pelo nosso associado.
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Coopa apresenta muitos projetos para 
2021 e para o futuro de Conceição do 
Mato Dentro

A Coopa está localizada em Conceição do Mato Dentro, 
região central de Minas Gerais, e foi fundada em 17 de 
novembro de 2002. A cooperativa possui 165 coopera-
dos, sendo que suas atividades são diversificadas. Os 
que vivem no Centro do município produzem queijo e 
leite, os que vivem mais ao Norte produzem mozzarella 
e os que vivem ao Sul são produtores de leite. 

Segundo o presidente da Coopa, Vulmar José Procópio, 
a pandemia trouxe muitas dificuldades para a região, 
como em todos os locais, mas a atividade rural, por 
conta de seu natural isolamento, não sofreu grandes 
consequências. Foram adotadas as medidas de pre-
venção recomendadas e não houveram muitos proble-
mas. Mas, em função disso também, não houve expan-
são das atividades.

“Nossa cooperativa é a menor da Fecoagro Leite Minas, 
mas estamos desde a sua fundação e continuamos a 
acreditar em sua importância e necessidade de ligação 
entre as cooperativas para que todas possam crescer 
juntas. Sempre tivemos o apoio da Fecoagro e esta-
mos agora desenvolvendo, por iniciativa própria, um 
pequeno laticínio para o empacotamento de leite em 
saquinhos e aproveitamento na produção de manteiga 
e requeijão”, explica Vulmar. 

Além desse projeto, a Coopa está estudando uma 
parceria com a prefeitura para melhorias e desen-
volvimento de suas atividades, com recursos da Lei 
3019/2014 (link da lei: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm). Com esses 
recursos, a cooperativa pretende ampliar a assistência 
técnica aos cooperados com a presença de um profis-
sional à disposição dos produtores rurais e também 
equipamentos para auxiliar no trabalho. “Hoje temos 
uma boa parceria com a CCPR para quatro produtores 
que fornecem leite a eles, mas queremos expandir esse 
trabalho para os outros que não são necessariamente 
fornecedores de leite, mas de outros produtos”, com-
plementa Vulmar. 

A Coopa também está criando uma parceria com o 
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista 
que proporcionará uma campanha no município para 
análise de solos, sem custo para os produtores. A pro-
posta é implantar novas capineiras, canaviais e melho-
ramento de pastagem. Um técnico do projeto vai estar 
disponível para ajudar e orientar as melhorias nas pro-
priedades rurais. 

“O município é muito extenso e tem quase cinco mil 
propriedades entre pequenas, médias e grandes. Ela 
vive hoje, diria até que é completamente dependen-
te da atividade mineradora da Anglo American, mas 
precisamos nos preocupar com o futuro. Em 40 ou 50 
anos esta atividade irá se esgotar e Conceição do Mato 
Dentro precisa se preparar para sobreviver a essas mu-
danças. Existe uma preocupação da cooperativa e do 
município quanto a isso e estamos trabalhando em prol 
do futuro de todos. O crescimento do meio rural é um 
caminho e nossa expectativa é muito boa nesse senti-
do”, antecipa o presidente da Coopa.

ARQUIVO COOPA
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Como manter qualidade e 
estrutura em meio à crise

O saldo da Cafel (Ferros) na crise imposta pelo Covid-19 
foi positivo. O quadro de funcionários da cooperativa 
aumentou em cerca de 25%, mesmo com a pandemia. 
Atualmente, a equipe conta com 42 colaboradores, 9 
deles admitidos em 2020. A maioria das ofertas foram 
registradas no depósito e supermercado.

Trabalhando com gêneros diversos na parte alimentí-
cia, veterinária e hortifruti, a cooperativa ocupou o ter-
ceiro lugar de vendas de ração em Minas Gerais para 
a CCPR. 

Por outro lado, a profissionalização da equipe, um fa-
tor sempre priorizado pela Cafel, sofreu prejuízo, ainda 
que moderado. As palestras e cursos presenciais não 
puderam ser oferecidos durante o ano. A capacitação 
foi obrigada a migrar para o ambiente virtual, com a 
realização de cursos online. As assistências técnicas 
continuaram sendo realizadas.

Já as vendas registraram alta de 70% no primeiro ano 
da gestão de Wagner Pereira Lage. Com bagagem de 
anos na CEMIG, ele investiu na estrutura de profissio-
nalização. Wagner explica que parte do êxito da Cafel, 
em meio à vulnerabilidade, se deve à adaptação das 
atividades aos protocolos sanitários e intensificação 
do serviço de entregas: “Foi feito um rigoroso traba-
lho junto à equipe quanto às medidas de segurança e 
prevenção do Covid-19. Intensificamos as entregas de 
mercadorias para diminuir o fluxo de clientes no su-
permercado”. 

A diretoria aproveitou o período para reforçar ações 
fundamentais para que a estratégia de vendas da Cafel 

Fator essencial  na engrenagem do cooperat iv ismo,  a prof iss ional ização  
se  modernizou à força em um 2020 di f íc i l .  Sa iba qua is  recursos as 
cooperat ivas empregaram para superar o  desaf io .

alcançasse sucesso, sem interrupção das atividades, 

queda da distribuição e prejuízos para os produtores.

COOPRAL LUTOU PELA REDUÇÃO DOS DANOS

A Coopral (Alvinópolis) só não contratou, como precisou 

reduzir o quadro de funcionários. O presidente Túlio Cota 

Freitas, teve que aderir ao programa emergencial de ma-

nutenção do emprego instituído pelo governo. “Olhamos 

pelos produtores, priorizamos os cooperados (ativos: não 

chega 100 cooperados de leite). Nosso dia a dia já é na 

VEJA ALGUMAS DAS MEDIDAS QUE 
FIZERAM A DIFERENÇA: 

•  Intenso trabalho de marketing;

• Diversas palestras e treinamento com os fun-
cionários;

• Modernização de equipamentos e frota de ve-
ículos;

• Aproximação dos produtores com a Cooperati-
va e CCPR;

•  Visitas técnicas à EMBRAPA Coronel Pacheco, 
Granja CCPR em Sete Lagoas, à sede da Lactalis 
na Europa, com presença do presidente;

•  Correção da forma de cotação na compra de 
produtos para oferecer aos clientes melhores 
preços;

• Parceria com a prefeitura na recuperação de 
pontos críticos das estradas.
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cooperação”, ele ressalta. A Coopral conta com 200 coo-
perados ativos e cerca de 300 inativos.

Felizmente, não sofreram com falta de insumos para a 
produção de leite na região. Mas a atividade comercial 
sofreu redução de 50%, principalmente no setor de com-
bustíveis.

Mesmo em um ano tão difícil, a cooperação executou 
ações sociais, como pequenas contribuições a entidades 
sociais (asilos, creches, hospitais etc) e doações de cestas 
básicas a pessoas carentes.

COOPATOS PELA FAMÍLIA E PELA COOPERADO

 “Continuar garantindo o sustento das nossas famílias é 
um dos pilares que representam a Coopatos”. Foi com 
esse lema que o presidente da Coopatos (Patos de Minas), 
José Francelino, descreveu as ações desenvolvidas du-
rante a pandemia pela cooperativa, que conta atualmente 
com 2800 cooperados. A instituição conseguiu manter 
intacto o quadro de colaboradores e ainda gerou empre-
gos indiretos e novas oportunidades através do programa 
Jovem Aprendiz.

Vários esforços foram engendrados para possibilitar ao 
consumidor produtos de qualidade. A Coopatos atualizou 
seus canais de venda, atendendo via delivery, tanto via 
whatsapp como pela loja virtual (www.loja.coopatos.com.
br). “Pensar no consumidor em primeiro lugar é um dos 
pilares que mantém a Coopatos forte ao longo de seus 64 
anos de história”, corrobora José Francelino.

O presidente cita o agro como um dos principais alicerces 
de nossa economia. “Se a situação não se agravou ain-
da mais nessa pandemia, muito se deve ao agronegócio. 
As empresas e produtores rurais trabalharam de forma 
ainda mais intensa, provendo o alimento na mesa das fa-
mílias e gerando riquezas para nossa nação conseguir se 
manter firme frente a um ano tão difícil”.

Outra iniciativa providencial para amenizar a instabilidade 
desses tempos é o Portal do Cooperado. Com o objetivo 
de promover comodidade a partir do avanço das plata-
formas digitais, que garantem segurança em termos de 
contato social, a Coopatos colocou no ar o aplicativo no 
qual o cooperado pode acessar, de seu computador ou 

celular, todas suas movimentações junto à cooperativa 

em qualquer momento.

O Portal do Cooperado traz notícias da cooperativa, in-

formações do mercado e uma área restrita para o coope-

rado, no qual ele poderá acessar informações de aspec-

to financeiro (movimentações e cota capital), limites de 

crédito, extratos de qualidade e volume do leite entregue, 

entre outros.

O apoio social, mais que nunca, se fez necessário. Duran-

te todo o ano de 2020 foram prestadas assistência a ins-

tituições e causas sociais como a doação dos produtos da 

cooperativa. Nessas campanhas foram envolvidas a so-

ciedade como um todo, considerando cooperados, cola-

boradores e consumidores. As ações foram intensificadas 

no período do Dia C. Destaque para:

• Leite Solidário

• Campanha do Agasalho

• Doação de sangue

• Doação de mudas nativas da região a comunidade, 
com o plantio direto próximo a bacias hidrográficas 
nas regiões de atuação da Coopatos.

• Programas de reciclagem e conscientização no uso 
de embalagens.

 “Se a situação não se  
agravou ainda mais nessa 
pandemia, muito se deve ao 
agronegócio. As empresas e 
produtores rurais trabalha-
ram de forma ainda mais 
intensa, provendo o alimento 
na mesa das famílias e geran-
do riquezas para nossa nação 
conseguir se manter firme 
frente a um ano tão difícil”.

Já estamos em 2021,
e tem produtor de leite
pensando em como 

ter mais lucro na sua

fazenda.

DESCRITIVO DO PROJETO

1 Ordenha Central 

GEA RO 12 
Coletores IQ
Vaso Medidor DEMATRON 70
Sala de Espera com ASPERSORES
GEA dimensionada
COMPASS PLUS Programador de limpeza

2

3

4

5

Compost Barn DIreito

Compost Barn Esquerdo

Ventiladores GEA
MAGNUM XC EVOLUTION

Ventiladores GEA
MAGNUM XC EVOLUTION

TRATAMENTO DE DEJETOS GEA

Bomba agitadora
Separador

TANQUE DE REFRIGERAÇÃO GEA

TANQUE ICECOOL GEA
MAXIMUM SAFETY

PRÉ E PÓS DIPPING GEA FARMING

Theracide  Salvodip A Tripfan Lac  Peroxysan
Projeto para até
400 animais, 100% planejado
e implantado pela AGRO360. 

Fazenda Buracão
Pindaíbas | Patos de Minas

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Investindo em qualidade
do leite, é o único caminho
para conseguir alcançar
mais rentabilidade, mais
produtividade e 
mais lucratividade.

+ QUALIDAdeDOleite
#seumaiorinvestimento
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Relação de cooperativas 
filiadas à Fecoagro Leite Minas
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Premiação coroa bom 
trabalho do Cooperserro

A pandemia não foi capaz de tirar o brilho da produção e 
da qualidade da CooperSerro. A cooperativa foi premiada 
no Concurso Estadual Minas Artesanal com o primeiro lugar 
no júri popular. O concurso, realizado em comemoração aos 
300 anos de Minas Gerais, foi promovido pela Emater-MG. 
O júri popular foi composto por jornalistas e a cooperativa 
obteve o primeiro lugar, com o queijo do produtor Sérgio 
Antônio Rodrigues Costa, de 62 anos. Membro da Cooper-
Serro desde 1986, Sérgio já representa a 4ª geração de uma 
família de produtores de queijo de Alvorada de Minas. E a 
tradição continua, nas mãos de seu filho Pedro, de 35 anos, 
que tem berço queijeiro: além do pai Sérgio, a mãe Rute, 
vem de três gerações de produtores.

QUEIJO ESPECIAL 

Toda essa nobre linhagem dá ao Queijo do Serro-Frio pe-
culiaridade especial. A iguaria é produzida em uma fazenda 
de 36 alqueires localizada no Serro-Frio, região mais alta (a 
800 metros de altitude) e de temperaturas baixas. Esse é 
o grande diferencial do seu sabor, segundo Sérgio, ao lado 
do pingo e do terroir. O queijo premiado é fruto do leite do 
rebanho de 35 vacas Girolandas, que rendem cerca de 50 
unidades por dia.

Sérgio ressalta que a Cooperserro sempre esteve ao lado 
dele, mesmo em períodos de baixa, evitando perda de pro-

dutos. Esse cuidado e proximidade fazem com que Sérgio 
continue fiel à cooperativa, o grande cliente de seus quei-
jos, mesmo com a alta procura de outros comerciantes. 

MOBILIZAÇÃO VIA COOPERSERRO 

Foi a cooperativa, inclusive, que inscreveu o Queijo do Ser-
ro-Frio no Concurso Minas Artesanal. A CooperSerro reuniu 
todas as entidades relacionadas ao produto, em um gran-
de movimento para participação dos produtores locais na 
competição. No total, foram inscritos 93 produtores atra-
vés da Cooperserro na festa.

Segundo o presidente Carlos Dumont, a região do Serro 
possui aproximadamente 50% de todos os produtores cer-
tificados do queijo artesanal de Minas equivalentes a ou-
tras seis regiões certificadas.

BOAS VENDAS EM PLENA PANDEMIA

O mesmo esforço e união empreendidos para a vitória 
no Concurso Minas Artesanal, concluiu positivamente em 
2020, um ano difícil devido à pandemia. “A parte comercial 
foi boa. Não vimos pandemia da produção”, explica Carlos, 
justificando que as pessoas acabam gastando mais com 
alimentação durante o isolamento.

No entanto, o presidente revela apreensão para o cenário 
em 2021. Ele afirma que as cooperativas de leite têm so-
frido concorrência desleal com a importação de produtos 
lácteos, principalmente vindos do Mercosul. “Nossa expec-
tativa é que com toda a nossa luta, a luta da Fecoagro Leite 
Minas contra essa importação desenfreada, a gente come-
ce a ter resultados positivos este ano, principalmente na 
redução dessa importação desenfreada”.

A Cooperserro congrega 165 cooperados, sendo deles 100 
produtores e fornecedores de leite e 65 de queijos artesanais. 
A cooperativa conta com 115 colaboradores diretos.

Apesar da pandemia,  a cooperat iva manteve estabi l idade econômica.  
A mobi l ização junto aos produtores rura is  da região fo i  compensada  
com o 1º  lugar em concurso da Emater

R E S U LTA D O :  PRÊ MIO
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“Vencemos um dos maiores 
desafios dos últimos anos” 

No cenário pandêmico de 2020, os desafios econômicos 
enfrentados por todo o mundo também foram sentidos 
pela CALU. Para manter-se no mercado, tiveram que se 
reinventar. A cooperativa está inserida em toda cadeia 
de produção leiteira, que vai desde a matéria-prima até 
a chegada dos produtos lácteos à mesa do consumidor.

O alto custo de produção de leite impôs margens de lucro 
menores aos produtores. Isso fez com que muitos aban-
donassem as atividades e a indústria sofresse com o pro-
blema, ocasionado pela lei de oferta e demanda. Segundo 
o presidente da Calu, Cenyldes Moura Vieira não está sen-
do fácil equilibrar o custo de produção com os interesses 
dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes e 
também estão sofrendo com a recessão econômica.

Como se não bastasse, outro contratempo surge: o da ca-
deia de produção. Meios intermediários como transporte, 
consultorias, fábricas de insumos, atacadistas, varejistas, 
entre outros, também sofreram financeiramente. Ou seja, 

impactou toda uma logística para que o produto chegasse 
em tempo à mesa do brasileiro.

PROVA DE FOGO 

O desejo de todo empreendimento é crescer, prosperar 
e se solidificar no mercado. Essa é uma meta comum a 
qualquer tipo de negócio, certo? Os planos da Calu não 
são diferentes. Havia toda uma estratégia para ampliação 
da carta de produtos e, para isso, seria preciso subir uma 
nova fábrica.

No momento em que todos os estudos estavam sendo ti-
rados do papel e projeto tomando vida, assim como todo 
o resto do planeta, eles foram surpreendidos pela nova 
ordem mundial provocada pelo coronavírus: o isolamen-
to social. “Iniciamos a construção de uma nova planta, 
no Distrito Industrial de Uberlândia. Devido aos desafios 
econômicos naquela época, a CALU não conseguiu finali-
zar a obra, sendo obrigada a paralisá-la. Para manter-se 

FACHADA CALU

R E S U LTA D O :  SUPE RAÇÃO
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no mercado, tivemos que nos reinventar, rever nossos ne-
gócios e nos adaptarmos à situação”, conta Vieira.

RECALCULANDO A ROTA

 Para lidar com o novo cenário, a cooperativa encerrou 
as atividades das lojas agropecuária, deixou de produzir 
rações, abortou do mercado alguns produtos lácteos e 
reajustou processos para prosseguir. Paralelamente, a di-
retoria buscou negociar a planta da nova indústria e, após 
um período de apresentação no mercado, conseguiu fe-
char negócio com a Polenghi Alimentos.

Essa negociação, somada a parcerias com outras coope-
rativas da região, foi o plano de ação para a readequação 
dos negócios, fazendo com que a CALU ganhasse novo fô-
lego e continuasse competitiva no mercado. “Consegui-
mos e hoje temos orgulho de ressaltar que vencemos um 
dos maiores desafios da Cooperativa nos últimos anos”, 
comemora o presidente, que ocupa o cargo desde 2011.

O QUE VEM POR AÍ 

Para quem sabe que as melhores lições estão dentro das 
maiores dificuldades, o ano de 2020 foi uma oportunida-
de de ouro para aprender. Mesmo com todas as readap-
tações, o ano ainda foi considerado bom comercialmente, 
segundo a cúpula administrativa da CALU.

Este ano de 2021 começou com uma vista melhor no hori-

zonte para a rede de cooperativas, renovando a missão de 

entregar produtos de qualidade e de prestar assistência téc-

nica que faça o produtor rural crescer na atividade leiteira.

“A nossa ideia é acompanhar o comportamento do mer-
cado para não ficarmos de fora. Pensamos em continuar 
focando na venda de lácteos, produção de rações e for-
talecer ainda mais a nossa loja virtual, buscando sempre 
inovação e parcerias para alavancar os nossos negócios”, 
conta Vieira, animado com as novas perspectivas.

Na linha de frente da Calu estão produtos lácteos como 
queijos, manteiga, leite pasteurizado e bebida láctea, loja 
agropecuária e produção de rações e sais minerais para 
bovinos. Atualmente, o time Calu conta com 500 fornece-
dores leiteiros. 

R E S U LTA D O :  SUPE RAÇÃO
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Cooperativas apoiam participação 
crescente de jovens e mulheres no campo

A vida no campo tem, entre seus principais desafios, a 
questão da sucessão familiar e da inclusão da mulher como 
produtora rural e gestora de propriedades. Segundo o Cen-
so de Demográfico de 2010, a população de Minas Gerais 
é predominantemente urbana (85,3%), enquanto a rural 
soma cerca de 14,7%, números que exemplificam o êxodo 
de alguns jovens para as cidades, muitas vezes em busca de 
complemento para os estudos, e que acabam perdendo o 
interesse pelo trabalho no campo. Cientes desta situação, as 
cooperativas mineiras têm buscado atuar junto aos coope-
rados, com iniciativas e programas voltados para a partici-
pação do público jovem e feminino no cotidiano da proprie-
dade rural, bem como da cooperativa. 

Um exemplo é a Cooperabaeté, que possui, desde 2010, 
um Núcleo de Mulheres, que se reúnem mensalmente e 
participam de ações sociais da cooperativa, como o Dia de 
Cooperar, movimento de responsabilidade social proposto 
pelo Sistema Ocemg, promovem eventos, integram cursos 
profissionalizantes. Segundo o agente de desenvolvimento 
cooperativista (ADC) da cooperativa, Marcos de Souza Ro-
drigues, a iniciativa é contínua, porém, com o cenário de 
pandemia, as reuniões foram suspensas para preservar a 
saúde das integrantes. A Cooperabaeté realiza ainda, desde 
2012, ao final de cada ano, o Encontro de Jovens e Mulhe-
res. Nele, é ministrada palestra com a temática de educação 
cooperativista, abordando valores, princípios e o funciona-
mento da cooperativa. 

Uma história interessante é a da cooperada Conceição 
Aparecida Gomes. Com o falecimento do pai, em 2003, ela 
precisou passar a administrar a fazenda de gado leiteiro da 
família, a 16 km de Abaeté. Sem experiência no setor rural, 
Conceição contou com o apoio de entidades locais, inclusive 
da Cooperabaeté, para aprender a tocar o negócio. 

Conceição, que sempre atuou em outras colocações, princi-
palmente no comércio, foi viver e trabalhar com o pai, ainda 
durante o período em que ele havia adoecido. Ela afirma que 

buscou fazer a transição de forma gradual, para não sobre-
por suas ideias e visões às do pai.  Após o falecimento dele, 
ela estreitou relação com a Cooperabaeté, de onde é coo-
perada há cerca de 15 anos. “Desde que foi implantado pela 
cooperativa o trabalho de Organização do Quadro Social, 
por meio de núcleos que abrangem cada região, eu integro 
a iniciativa”, explica. Ela ressalta que contou com direciona-
mentos e capacitações oferecidos pela cooperativa, para 
desenvolver a propriedade e destaca que compra adubos, 
calcário e gesso com melhores valores nas feiras realizadas 
pela organização. 

Atualmente, ela conta com a mãe, a irmã, o cunhado e o fi-
lho para gerir a produção de leite e, como ocorreu com ela 
na juventude, Conceição não sabe se o filho seguirá o cami-
nho de sucedê-la.  “No meu caso, foi uma herança. Meu pai 
faleceu e deixou a propriedade para eu cuidar. Tenho visto, 
de uns tempos para cá, os filhos assumindo a administração 
das fazendas junto dos pais, trazendo modernizações e fo-
cados na redução de custos e no rendimento da produção”, 
complementa. 

Ela vê essa sucessão como uma vantagem para a pereni-
dade do negócio, já que algumas propriedades acabam su-
cumbindo ao tempo sem as orientações de cooperativas e 
sem visões inovadoras.

CONCEIÇÃO ENCONTROU NAS COOPERATIVAS O APOIO PARA O 
DESENVOLIMENTO DA PROPRIEDADE DA FAMÍLIA

R E S U LTA D O :  FORÇA FE MININA
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Sobre ser mulher e gestora de uma fazenda de gado leiteiro, 
ela frisa que o segmento é ainda prioritariamente masculi-
no. Existem pessoas que se admiram pelo fato de ela admi-
nistrar a produção sozinha, alguns apresentam desconfor-
to, mas ela segue trabalhando: “Infelizmente, somos ainda 
minoria no campo. Inclusive, tem muita mulher que trabalha 
tanto ou mais que o esposo nas atividades da fazenda, não 
deixando a desejar, porém, não estão diretamente à frente 
do negócio”. 

Na mesma linha, a Coopervass, de São Gonçalo do Sapucaí, 
promove, há cinco anos, um evento voltado para suas coo-
peradas produtoras de café. Em 2021, a Semana da Mulher, 
realizada em março de maneira virtual, contou com pales-
tras sobre mulher e mercado de trabalho. A cooperativa re-
força que conta com produtoras fortes no seu quadro social, 
tendo em vista que na edição de 2020 do seu Concurso de 
Cafés Especiais, o primeiro lugar ficou com a cooperada 
Adriana Barros, com um café de quase 90 pontos. 

Outra que se destacou em um certame foi a produtora Maria 
Simone Borges, que levou o primeiro lugar no Concurso 3 
Corações Florada Premiada, na categoria Natural, em 2019, 
e a segunda colocação em Cereja Descascada, em 2020. 

Ela e os filhos produzem café especial e armazenam na 
Coopervass, assim como seu esposo, o cooperado e con-
selheiro da cooperativa Luiz Carlos Boges. Mas as produ-
ções de cada um são separadas. Maria explica que traba-
lha com café há 23 anos e que, há alguns anos, passou a 
se dedicar aos cafés especiais. “É como uma criança, que 
precisa de cuidado para crescer. Se você descuidar, atra-
palha toda a bebida do produto”, comenta. 

Orgulhosa, ela explica que o primogênito, de 20 anos, de-
seja seguir o caminho do café de commodity, já o mais 
novo, de 16, irá para o setor de cafés especiais e planeja 
fazer o curso de provação de café. A respeito do futuro, 
ela acrescenta: “Meu marido já trabalha com uma lavoura 
de café orgânico. Pretendemos, para os próximos anos, 

que toda produção cafeeira da propriedade seja também 
orgânica”.

DE PAI PRA FILHO

O caso do cooperado Coopervass Willer de Carvalho Aran-
tes, de 34 anos, é o modelo de sucessão familiar que deu 
certo. Graduado em Engenharia Mecânica, ele morou em 
cidades de São Paulo e até fora do país até que, em 2017, 
com a notícia de que a noiva estava grávida, o casal decidiu 
retornar a São Gonçalo do Sapucaí e investir na produção de 
cafés especiais junto ao pai dele, o também cooperado Ni-
valdo Donizett Arantes. 

“Antes de voltar para a cidade eu não participava muito do 
cotidiano da fazenda. Minha mãe costumava dizer que meu 
pai estava investindo na propriedade sem saber quem iria 
tocar, até porque minha irmã atua em outra área”, explica. 

Após se capacitar para melhorar cada vez mais o processo e 
reduzir os custos da produção, pai e filho lançaram a marca 
Aroma da Serra, que hoje exporta para a Austrália e segue 
abrindo mercados em países como Itália, França e Estados 
Unidos. 

Para o produtor, a cooperativa tem um papel importante no 
caminho que estão traçando, porque é um espaço para tro-
car experiências com outros produtores e é na Coopervass 
que eles armazenam a produção.

Atualmente, Arantes tem dois filhos e o mais velho, de 3 
anos, adora ir para o sítio e brincar com café. “O plano da 
família é ficar em São Gonçalo do Sapucaí e estar sempre 
melhorando nossa gestão. Minhas esposa e eu gostaríamos 
ainda de abrir uma cafeteria e  incluir nossa propriedade em 
roteiros turísticos oferecidos na região para compradores do 
mundo todo conhecerem o processo de produção do café”, 
finaliza.

MARIA SIMONE BORGES

NIVALDO DONIZETT ARANTES E WILLER DE CARVALHO ARANTES

R E S U LTA D O :  FORÇA FE MININA
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Agroverde celebra bons resultados após 
parceria de cooperação com a CCPR

O ano de 2020 foi desafiador para todas as empresas 
pelo mundo e não foi diferente com as cooperativas. Mas 
no caso da Agroverde, localizada no município de Cam-
pina Verde, região do Triângulo Mineiro, uma parceria fe-
chada ao final de 2019 com a CCPR ajudou muito a supe-
rar as dificuldades e encontrar boas oportunidades para 
seus cooperados.

A Agroverde foi fundada em 16 de março de 1992, possui 
hoje 2.001 cooperados e tem quatro unidades distintas de 
atuação: laticínio, loja agropecuária, fábrica de rações e sais 
minerais e posto de combustível. É uma das mais importan-
tes empresas da cidade e emprega diretamente 60 funcio-
nários, 272 produtores de leite e contribui no sustento de 
mais de duas mil famílias, além de uma importante contri-
buição no desenvolvimento de Campina Verde.

Durante a pandemia, a Agroverde enfrentou muitos de-
safios, mas também encontrou novas oportunidades de 
ação. “No início da pandemia, tivemos uma queda nos 
faturamentos das unidades. Então, tivemos que fazer 
alguns ajustes como a redução de despesas, principal-
mente. Mas após dois meses, devido aos ajustes, os fa-
turamentos voltaram à normalidade. Adaptamos ao novo 
modelo de atitudes, comportamento e tudo em tempo re-
corde. Também com a pandemia, conseguimos visualizar 
com mais clareza as mudanças que precisávamos fazer e 
ajustamos tudo que foi necessário”, conta o diretor presi-
dente da cooperativa, Neber Severino Aquino.

Um importante marco para a Agroverde em 2020 foi o 
projeto de intercooperação com a CCPR. “Em novem-
bro de 2019 formalizamos a parceria no laticínio com a 
CCPR. Eles assumiram a gestão desta unidade e foi um 
divisor de águas. Os nossos cooperados estão recebendo 
melhores preços no leite e melhorando a cada dia mais a 
qualidade do leite produzido com a ajuda da CCPR. Essa 
parceria trouxe alguns benefícios como: intensificação 

do Educampo, implantação do Projeto ATeG, aquisição 
de ordenhas e tanques em condições especiais, venda de 
novilhas aos cooperados, viveiro de mudas de Capim-açu. 
Estamos muito satisfeitos”, comemora Neber Aquino.

Segundo o diretor presidente, quando eles próprios fa-
ziam a gestão do laticínio, a maior dificuldade era vender 
o leite no spot, pois por poucos meses conseguiram bons 
preços e na maioria dos outros, eram ruins. Agora, graças 
à parceria, estão com os melhores preços de leite para 
os produtores da região e todos estão mais satisfeitos e 
seguros.

Neber Aquino agradece por todo trabalho que vem sendo 
realizado. “Temos uma gratidão muito grande em relação 
aos nossos cooperados, que acreditam na Agroverde; aos 
nossos funcionários pela dedicação e aos nossos Conse-
lhos pela atuação proativa. Queremos fazer um agradeci-
mento especial, na pessoa do Marcelo Candiotto, a toda 
equipe da CCPR que atua em Campina Verde por acreditar 
e confiar em nós. Os bons resultados aparecem quando a 
intercooperação é feita com responsabilidade, dedicação, 
profissionalismo e responsabilidade social. Estar ao lado 
de uma grande central de cooperativas nos dá segurança 
e estabilidade em nosso planejamento”.

FÁBRICA - ARQUIVO AGROVERDE

R E S U LTA D O :  NOVAS OPORTUNIDA DES
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R E S P O N SA B I L I DA D E  S O C I A L

Doação, amor e muita cooperação  
foram a tônica de responsabilidade  
social em 2020 das cooperativas da 
Fecoagro Leite Minas

Todos os desafios que 2020 trouxe, ampliaram o dese-
jo de ajudar e desenvolver projetos de cunho social em 
todos os lugares. As cooperativas, que já possuem este 
trabalho em seu cerne, conseguiram também se adaptar 
para continuar a desenvolver projetos em prol das co-
munidades onde estão. Temos aqui alguns exemplos dos 
belos trabalhos realizados pelas cooperativas da Fecoa-
gro Leite Minas, em Minas Gerais:

AGROVERDE

Realiza o Dia C todos os anos e está sempre pronta a 
ajudar seus cooperados. Tem um programa de ajuda 
mensal a algumas entidades filantrópicas como asilos, 
Apae, Hospitais e outras entidades. 

CAFEL

Já bastante presente na economia local, a Cafel desen-
volve ainda ações para amenizar os impactos da pan-
demia na sociedade. Foram realizadas doações ao asi-
lo e hospital do Município; doação de rações à ONG de 
proteção dos animais, dentre outros gestos de apoio à 
comunidade. 

CALU

Em parceria com a Polenghi, a cooperativa distribuiu 3,2 
toneladas de bebidas lácteas à prefeitura de Uberlân-
dia, que redistribuiu a 28 instituições que prestam aten-
dimento a idosos, crianças, adultos e adolescentes na 
cidade. Também distribuiu dois mil litros de leite pas-
teurizado às prefeituras das cidades onde a cooperati-
va atua. No Dia C, a Calu em parceria com outras cinco 

cooperativas de Uberlândia, arrecadou 12 toneladas de 

alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpe-

za e máscaras, que foram distribuídos para mais de seis 

instituições filantrópicas e o setor de saúde municipal. 

CARPEC

A cooperativa realizou doação de recursos para a Santa 

Casa de Misericórdia para construção dos leitos de en-

frentamento à pandemia. No Dia C, num trabalho de in-

tercooperação com outras duas instituições, fez doação 

de cestas básicas, materiais de higiene pessoal e fraldas 

geriátricas para as paróquias da cidade (que prestam as-

sistências às famílias carentes); para a casa de acolhida 

Vila Vicentina e para a Apae. Realizou também doação 

de materiais de higiene, fraldas geriátricas e alimentos 

para as paróquias e a casa de acolhida Vila Vicentina e 

de cestas básicas para famílias carentes no decorrer do 

ano, por iniciativa dos próprios colaboradores.

CCPR

A CCPR/MG criou o projeto “Mais Leite”, voltado para 17 

instituições sociais. As cooperativas

Filiadas à central auxiliaram na campanha e juntas an-

gariaram 50 mil litros de leite UHT para doação em di-

versas regiões de Minas Gerais e um total de três mil 

beneficiados. Entre eles: Asilo São José (Bom Despacho), 

Fundação Frederico Ozanan (Itaúna) e Vila Vicentina 

Dom Manuel (Luz) Fundação/Hospital São Carlos e Lar 

São Vicente e SOS – Serviço de Obras Sociais (Lagoa da 

Prata).
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 CEMIL

Durante todo o ano, a cooperativa realizou doações de 
produtos para diversas instituições. Algumas dessas do-
ações são fixas mensais para oito instituições da cidade 
de Patos de Minas e dois hospitais com especialidade em 
tratamento de câncer, um da cidade de Uberlândia e um 
da cidade de Juiz de Fora. Em 2020, foram mais de 125 
mil reais em produtos doados, sendo mais de 28 mil litros 
de leite.

COAPERIODOCE

No Dia C, em união com outras três cooperativas, o grupo 
reuniu dois mil voluntários em ações que se desdobraram 
em conscientização da população sobre a Covid-19, envio 
de donativos a entidades sociais e doação de protetores 
faciais à comunidade local e quatro mil pessoas foram 
beneficiadas ao final do trabalho.

COMADI

A cooperativa se manteve em constante trabalho com 
as instituições locais como APAE e Pavilhão, doando ali-
mentos e brinquedos para as crianças e teve uma atuação 
mais discreta, sem muito alarde sobre suas iniciativas nos 
veículos de comunicação.

 COOPA

A cooperativa realiza uma série de atividades e participa 
anualmente do Dia C. Uma delas é uma caminhada com 
jovens atletas em prol dos idosos cadastrados pelo mu-
nicípio e outra é uma corrida anual para arrecadação de 
doações. Em 2020, realizou uma campanha de doação de 
cobertores e agasalhos para distribuir à população ca-
rente e também sempre participa de ações voltadas para 
a saúde da comunidade com a realização de exames de 
pressão, diabetes e outros que podem ser feitos na hora. 

COOPATOS

A cooperativa realizou a IX Gincana da Solidariedade, 
evento já tradicional no Dia de Cooperar, com o engaja-
mento de 1.150 voluntários em prol de 18 instituições as-

sistenciais de Patos de Minas e região que, juntas, ampa-
ram 1.300 pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
Realizou também as campanhas “Leite Solidário”, em que 
recebeu a doação de R$25 mil, o que representa 10 mil 
litros do alimento e “Meio Ambiente Solidário”, em que ar-
recadou R$5.480,00 e distribuiu 548 espécies de mudas 
para revitalização de áreas, arborização, refúgio para fau-
na, entre outras ações. A cooperativa também fez arreca-
dação de alimentos e roupas e promoveu uma campanha 
de doação de sangue em parceria com outras instituições.

 COOPERRITA

A cooperativa criou o projeto “Solidariedade em Foco” e 
fez a doação de oito toneladas de produtos produzidos 
pela própria instituição para os hospitais do Sul de Minas. 
A ação visou diminuir os impactos causados pelo Covid-19 
valorizando os profissionais de saúde e também os pa-
cientes que são atendidos em hospitais de Pouso Alegre, 
Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Conceição do Rio Verde e 
Pedralva.

Também colaborou com a campanha “Doe Leite, Doe 
Amor”, com outras cooperativas na doação de 2.160 litros 
de leite para famílias carentes de Santa Rita do Sapucaí.

 COOPARABAETÉ

A cooperativa em união com outras três realizou uma 
“Live do Bem” em prol das Apaes dos municípios de Aba-
eté e Bom Despacho. A iniciativa teve 4.700 acessos, doa-
ção de R$10.500,00 em dinheiro, 16 cestas básicas e 250 
litros de leite. Ela também patrocinou outras lives benefi-
centes, como a que arrecadou R$80.454,00 para a Apae 
e Morada Nova e a que arrecadou R$58.106,62 para quitar 
as dívidas da Vila Vicentina de Abaeté, entre outras.

 COOPERBOM

A cooperativa e outras três instituições se uniram para re-
alizar a “Live do Amor” com foco em arrecadar doação de 
alimentos, material de limpeza, produtos de higiene pes-
soal, agasalhos, roupas e recursos financeiros para insti-
tuições beneficentes da cidade de Bom Despacho. Foram 
mobilizados 20 voluntários e houve arrecadação de 60 
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cestas básicas – em torno de uma tonelada de alimen-

tos – 100 litros de produtos de limpeza e R$1.212,00 em 

dinheiro. O montante foi destinado a diversas entidades 

e cerca de mil pessoas foram beneficiadas.

 COOPERGRANEL

Para o Dia C, a cooperativa se uniu a outras quatro para 

promover a ação #DoeCalor que beneficiou cerca de 10 

mil pessoas. Os seis voluntários arrecadaram 50 paco-

tes de fraldas geriátricas, 175 litros de álcool 70% glice-

rinado, 24 caixas de luvas, 100 protetores faciais, 100 

máscaras N95, 550 máscaras triplas, 79 máscaras de 

TNT, 60 cobertores, além de agasalhos, brinquedos e 

uma tonelada de alimentos. A campanha ajudou pesso-

as carentes que são atendidas pelas instituições sociais 

Sociedade São Vicente de Paula, Associação Bem Viver e 

a UPA de Pará de Minas.

COOPERSERRO

Dez voluntários da cooperativa se uniram na ação “SOS 

Serro x Covid-19”, em parceria com a prefeitura do Serro, 

e organizaram pontos para recebimento de doação de 

alimentos e materiais de limpeza destinados a pesso-

as em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 30 famílias 

receberam doações de cestas básicas, totalizando cerca 

de 1 tonelada de alimentos. As 100 pessoas agraciadas 

também receberam produtos de higiene pessoal, além 

de álcool em gel.

 COOPERVAP

Em parceria com outra instituição, ela criou uma cam-

panha de arrecadação de donativos para a compra de 

alimentos, coleta de agasalhos, material de limpeza e hi-

giene, com a mobilização de 56 voluntários, que ajuda-

ram 10 entidades que prestam auxílio social à população 

de Paracatu. Famílias carentes da comunidade de Nossa 

Senhora Aparecida e uma casa de apoio a pacientes de 

câncer em Uberaba, além de duas casas de apoio em 

Barretos (SP) também foram contempladas. O projeto 

ofereceu 171 cestas básicas que somaram uma quantia 

de R$16.929,00. No total, os materiais beneficiaram 637 

pessoas.

 COOPERVASS

A cooperativa fez em 2020 a doação de 10 mil máscaras 

para as secretarias de saúde dos municípios da região 

em que atua (Campanha, Heliodora, Jesuânia, Monse-

nhor Paulo, Natércia, São Gonçalo do Sapucaí, Silvanó-

polis, Três Corações e Turvolândia) e também a doação 

de 50 pacotes de fraldas para Associação Comunitária 

Santa Isabel de Proteção aos idosos e portadores de 

deficiência. Também foi responsável pela doação de 

75.638 litros de leite para o Lar São Vicente de Paula e 

Apae da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, onde fica 

sua matriz.

 COOPRAL

A atividade comercial da cooperativa sofreu redução de 

50%, principalmente no setor de combustíveis. Mesmo 

em um ano tão difícil, a cooperação executou ações so-

ciais, como pequenas contribuições a entidades sociais 

(asilos, creches, hospital etc)  e doações de cestas bási-

cas a pessoas carentes.

 COOPRATA

No início da pandemia, a cooperativa realizou um traba-

lho de conscientização com associados e colaboradores 

enfatizando a importância de cuidar de si próprio e tam-

bém do outro. Na campanha do Dia C (Dia de Cooperar), 

foram distribuídas máscaras, leite e panfletos educati-

vos com objetivo de conscientizar as pessoas sobre os 

perigos da contaminação pelo coronavírus e a importân-

cia de evitar aglomeração, uso de máscara e higieniza-

ção das mãos como uma forma de evitar o contágio e 

minimizar o número de casos.
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ECONOMIZE NO TEMPO
E NA COMPRA DE PNEUS

DA LINHA LEVE E PESADA.

Venha direto 
aproveitar 
os melhores 
preÇos na 
Alvorada 
Pneus.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 3810 
Planalto, Patos de Minas - MG, 38706-801 (34) 3818-6200
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