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PAINÉIS MOSTRAM DEFICIÊNCIA
NA NUTRIÇÃO DOS ANIMAIS E 
BONS RESULTADOS NO SEMI-ÁRIDO
Modestos níveis tecnológicos, com pro-
blemas nos indicadores zootécnicos, 
como longo intervalo entre partos, cur-
to período de lactação, baixa produção 
individual, altos índices de mortalidade 
na pré-desmama, baixo aproveitamento 
da terra em termos de produção de leite 
por hectare e baixa produção por mão-
-de-obra. Muitos destes problemas são 
ocasionados pela defi ciência na nutri-
ção dos animais e acarretam problemas 
reprodutivos.
Este foi o cenário da pecuária de leite 
no Brasil identifi cado ao longo de 2011, 
durante os painéis de custos de pro-
dução realizados pelo Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) em parceria com a Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Em 2010, foram levantados os 
custos nos principais Estados produtores 
(GO, MG, PR, RS, SC e SP) e, em 2011, 
seguiu-se o ranking nacional de acordo 
com dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística): AC, BA, CE, 
MT, MS, PA, PE, RJ e RO.
O estudo apontou também que a maio-
ria dos produtores dessas regiões recorre 
muito pouco à assistência técni ca para 
a melhora da produção, buscando esse 
serviço somente em casos de emergên-
cia. Entretanto, algumas regiões se des-
tacam por terem expressivas vantagens 
comparativas, como é o caso de Perna-
buco e Mato Grosso. Em Garanhuns e 
Itaíba (PE), a boa genética do rebanho 
associada à utilização contínua de con-
centrado e de palma forrageira, fazem 

com que o resultado da atividade seja 
positivo para o produtor. Nas regiões 
de Mato Grosso, a vantagem com-
petitiva se dá pela disponibilidade de 
concentrado e subprodutos dos grãos 
com baixo custo. Na região Norte, o 
destaque é o curto período de estia-
gem, o que favorece a utilização de 
pastagem praticamente o ano todo.
Analisando-se o resultado econômi-
co da atividade no conjunto das re-
giões pesquisadas, somente a de Ga-
ranhuns (PE) obtém receita sufi ciente 
para cobrir o COT (Custo Operacional 
Total) – contabiliza as depreciações de 
máquinas, equipamentos, benfeito-
rias, forrageiras perenes e pró-labore 
do produtor. No restante das regiões, 
a receita foi sufi ciente para cobrir 
somente o COE (Custo Operacional 
Efetivo), referente ao desembolso do 
produtor, como pode ser observado 
no gráfi co.

Nas regiões escolhidas para a pesquisa 
em 2011, foram novamente realizadas 
reuniões com produtores e técnicos para 
a elaboração da estrutura de uma fazenda 
leiteira que represente o tipo de proprie-
dade que possui a produção de leite mais 
freqüente da região.
Os municípios escolhidos foram: Plácido 
de Castro (AC), Itamaraju (BA), Itapetin-
ga (BA), Miguel Calmon (BA), Iguatu (CE), 
Quixeramobim (CE), Colíder (MT), Dom 
Aquino (MT), São José dos Quatro Marcos 
(MT), Camapuã (MS), Glória de Dourados 
(MS), Inocência (MS), Canaã dos Carajás 
(PA), Eldorado dos Carajás (PA), Gara-
nhuns (PE), Itaíba (PE), Itaperuna (RJ), Va-
lença (RJ), Jaru (RO), Ouro Preto do Oeste 
(RO) e Rolim de Moura (RO).

COE, COT E RECEITA DO LEITE DOS PAINÉIS REALIZADOS EM 2011
 - Real por litro de leite -
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AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO ENCARECE 
A PRODUÇÃO DE LEITE
Além de ser um dos principais gastos 
da atividade leiteira, a mão-de-obra é 
também um dos gargalos para a pro-
dução competitiva segundo os produ-
tores que participaram dos painéis de 
custo de produção de leite nos últimos 
dois anos. Conforme as informações 
apuradas nos principais Estados pro-
dutores (GO, MG, PR, RS, SC e SP), 
em 2010, o montante gasto com mão-
-de-obra contratada representa em 
torno de 16% da receita do leite. O 
cálculo considera a média ponderada 
pela produção nos Estados mencio-
nados. Já nos painéis realizados em 
2011 (AC, BA, CE, MT, MS, PA, RO, PE 
e RJ), o gasto com trabalhadores che-
ga a 21%. Se considerados todos os 
Estados, a média ponderada do gasto 
com mão-de-obra em relação à receita 
com leite é de 17%, quando o valor 

tomado como “ideal” seria de, no má-
ximo, 15%.
O decreto assinado pela presidente 
Dilma Rousseff, em dezembro, elevan-
do o salário mínimo de R$ 545,00 para 
R$ 622,00, com reajuste de 14,13%, 
vigora desde 1º de janeiro de 2012. 
Como o salário mínimo funciona como 
indexador dos salários pagos no cam-
po, o custo do produtor de leite au-
mentará, exigindo atenção e profi ssio-
nalização do setor. 
Além do aumento do salário mínimo, 
a produtividade por mão-de-obra tam-
bém preocupa os produtores de leite. 
O indicador utilizado para avaliar o 
desempenho da mão-de-obra é medi-
do em litros/homem.dia. Como base, 
tem-se como valores mínimos “ideais” 
150 litros/homem.dia para a ordenha 
manual e 300 litros/homem.dia para 

a ordenha mecânica. Nos prin-
cipais Estados produtores (GO, MG, PR, 
RS, SC e SP), o uso de ordenha mecâni-
ca é mais difundido e a média (ponde-
rada pela produção) desses Estados foi 
de 250 litros/homem.dia. Já nos Estados 
pesquisados em 2011, a média foi de 
114 litros/homem.dia. 
Em ambas as situações, os funcionários 
trabalharam abaixo do seu potencial, 
não justifi cando o alto comprometimen-
to da renda do leite com esse item do 
custo. A profi ssionalização do setor é o 
principal trunfo para o sucesso da ati-
vidade. Dessa forma, é possível afi rmar 
que investir no aumento da produtivida-
de, por meio de técnicas de produção 
disponíveis e treinamento constante dos 
funcionários, é uma ótima estratégia 
para diluir os gastos com mão-de-obra.

a ordenha mecânica. Nos prin-
cipais Estados produtores (GO, MG, PR, 
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PREÇO MÉDIO DO FARELO DE SOJA IGUAL 
A 2010 E O MILHO 41% MAIS ALTO

Pelo terceiro mês consecu-
tivo, o Custo Operacional 

Efetivo (COE), que é represen-
tado pelos gastos usuais da proprieda-
de, e o Custo Operacional Total (COT), 
que é composto pelo COE juntamente 
com as depreciações da proprieda-
de e o pró-labore, tiveram queda em 
dezembro/11. A redução frente ao 
mês de novembro foi de 0,8% para o 
COE e 0,6% para o COT. Em relação 
a dezembro/10, o COE teve queda de 
1,4% e o COT, de 1,3%. A exemplo 
dos meses anteriores, o principal res-
ponsável pela diminuição nos gastos 
correntes foi uma das bases da alimen-
tação utilizada na pecuária leiteira - o 
concentrado.
Na média ponderada pe-
los Estados de GO, MG, 
PR, RS, SC e SP, o recuo 
deste insumo foi de 2% 
entre novembro/11 e de-
zembro/11. Em compa-
ração a dezembro/10, 
houve queda bem mais 
signifi cativa, de 22%, 
em termos nominais, ou 
seja, sem ser descontada 
a infl ação do período. Já 
o milho apresentou, em 
relação a dezembro de 
2010, uma queda de ape-
nas 1% em termos nomi-
nais. Uma das explicações 
para este recuo é o au-
mento da oferta, por meio da expan-
são da área cultivada e incremento na 
produtividade da soja na última safra. 
Questões políticas e econômicas tam-
bém tiveram infl uência no mercado de 
grãos, como a instabilidade na Europa 
e crises no Oriente Médio e norte da 
África.  
Quando se considera a média anual 
deste insumo, o cenário não se mos-
tra tão otimista. A análise dos preços 
de 2010 e 2011 mostra que os preços 
médios se equivaleram nos dois anos, 
girando em torno de R$ 625/ tonelada. 
Com isso, a redução de 22% na com-
paração dos meses de dezembro em 
2010 e em 2011 não repercutiu com 
muita intensidade na média anual do 

farelo. Os atrasos no plantio da safra 
do ano passado, que geraram incer-
tezas sobre a produtividade nacional, 
e os problemas climáticos que atingi-
ram a safra norte-americana precisam 
ser considerados nas análises sobre 
os preços de 2011. Quanto ao milho, 
observa-se que o preço médio da to-
nelada aumentou de R$310,92, em 
2010, para R$439,95, em 2011, com 
um incremento de 41%. O consumo 
interno recorde, atrelado ao terceiro 
maior volume da história das exporta-
ções do produto, elevou a demanda, 
pressionando os preços no decorrer 
do período. 
Em Goiás, o COE e o COT tiveram 

as maiores quedas entre os Estados 
analisados, de 1,7% e 1,3%, res-
pectivamente, entre novembro/11 e 
dezembro/11. A desvalorização do 
concentrado em 4% no período foi 
o principal motivo da diminuição dos 
custos do produtor. Quando compa-
rado a dezembro de 2010, o Estado 
também apresentou as maiores redu-
ções: de 4,7% para o COE e de 3,9% 
para o COT.
As variações de COE e COT foram 
negativas em Minas Gerais, em 1,2% 
e 0,8%, respectivamente. Vários in-
sumos se mantiveram em patamares 
estáveis, com exceção da alimenta-
ção concentrada, que apresentou 
queda de 6%. Já os medicamentos 

e a silagem tiveram altas de 3% e 2%, 
respectivamente. Em relação a dezem-
bro/10, os custos no Estado também 
seguiram em baixa: 2% para o COE e 
1,9% para o COT.
O único a ter aumento no COE e no COT, 
entre novembro e dezembro, foi o Para-
ná, de 0,9% e 0,8%, respectivamente. 
Apesar da baixa representatividade dos 
medicamentos no desembolso total do 
produtor de leite, o reajuste de 9% nos 
preços destes insumos foi a principal 
justifi cativa para a elevação dos custos 
da atividade. O COE e o COT também 
continuaram em alta quando compara-
dos a dezembro/10, em 0,6% e 0,3%, 
respectivamente.
No Rio Grande do Sul, houve leve osci-

lação nos custos de dezembro/11 
frente aos de novembro/11. As 
ligeiras quedas de 0,5% para 
o COE e de 0,4% para o COT 
ocorreram em função do recuo 
dos custos com o concentrado 
e as forrageiras anuais, ambos 
em 1%. O restante dos insumos 
não teve alterações no período. 
A variação anual dos custos foi 
baixa; entre dezembro/10 e de-
zembro/11, houve leve aumento 
de 0,1% para o COE e estabilida-
de do COT.
O COE e o COT tiveram baixas 
de 0,8% e 0,6%, respectivamen-
te, em São Paulo, entre novem-
bro/11 e dezembro/11. Os medi-

camentos e a alimentação concentrada 
seguiram em baixa no período, com re-
cuos de 6% e 2%, respectivamente. Já a 
suplementação mineral aumentou 2% e 
a silagem 1%. Frente a dezembro/10, o 
COE não teve variação e o COT apresen-
tou leve recuo de 0,2%.
Em Santa Catarina, tanto o COE como 
o COT seguiram em baixa entre novem-
bro/11 e dezembro/11, recuando em 
1,4% e em 1,1%, respectivamente. Os 
custos com alimentação seguiram em 
baixa com desvalorização do concen-
trado (-3%), silagem (-3%) e forragei-
ras anuais (-2%). Quando comparado a 
dezembro do ano anterior, as quedas do 
COE e do COT foram mais modestas, de 
0,7% e 0,5%, res pectivamente.

tado pelos gastos usuais da proprieda-
de, e o Custo Operacional Total (COT), 

o COE e de 0,4% para o COT 
ocorreram em função do recuo 
dos custos com o concentrado 
e as forrageiras anuais, ambos 
em 1%. O restante dos insumos 
não teve alterações no período. 
A variação anual dos custos foi 
baixa; entre dezembro/10 e de-
zembro/11, houve leve aumento 
de 0,1% para o COE e estabilida-
de do COT.
O COE e o COT tiveram baixas 
de 0,8% e 0,6%, respectivamen-
te, em São Paulo, entre novem-
bro/11 e dezembro/11. Os medi-

EVOLUÇÃO DO PREÇO DA TONELADA DE 
FARELO DE SOJA E MILHO  - 2010 E 2011

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

R$
/t

on
el

ad
a

Farelo de Soja Milho
Fonte: Cepea/CNA



4

CAPTAÇÃO EM NOVEMBRO AUMENTA 3,2% E 
LEITE TEM NOVA QUEDA
O preço médio do leite pago ao produtor 
em dezembro (referente à produção en-
tregue em novembro) foi de R$ 0,8458/
litro, com recuo de quase 1% (menos de 
1 centavo por litro) frente ao pagamen-
to do mês anterior, segundo Cepea, da 
Escola Luiz de Queiroz, da Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP). Esse valor re-
presenta a média dos Estados do RS, SC, 
PR, SP, MG, GO e BA, ponderada com 
base na produção de cada um, segundo 
levantamento do IBGE/Pesquisa da Pecu-
ária Municipal. Houve maiores quedas de 
preços no Sudeste e Centro-Oeste, onde 
a produção aumentou com as chuvas. 
Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
ao contrário, o produto valorizou com a 
diminuição da captação de leite devido 
ao fi m da safra de inverno.
Dados do Cepea mostram que, na média 
dos 12 meses de 2011, o preço do leite 
foi de R$ 0,8445/litro, já considerando a 
infl ação até novembro (IPCA). Esse valor 
representa aumento real de 10% em re-
lação à média de 2010. Porém, em boa 

parte deste ano, os custos de produção 
de leite estiveram em índices mais ele-
vados que os do ano passado devido, 
principalmente, aos preços do farelo 
de soja e do milho. Com isso, a mar-
gem do produtor acabou diminuindo, 
principalmente no primeiro semestre, 
segundo pesquisadores do Cepea. O 
índice de Custo Operacional Efetivo 
(COE), entre janeiro e novembro, fi cou 
em média 7% acima do observado no 
mesmo período de 2010, nos Estados 
do RS, SC, PR, SP, MG e GO.
Quanto à produção de leite, o Índice 
de Captação calculado pelo Cepea 
(Icap-Leite) aponta aumento de 3,2%, 
entre outubro e novembro, puxado 
basicamente pela safra no Sudeste e 
Centro-Oeste. Em São Paulo e Minas 
Gerais, o acréscimo do índice foi entre 
6% e 7%; em Goiás, houve aumento 
de quase 9% na captação média diá-
ria de novembro. No Paraná, o índice 
permaneceu praticamente estável, en-
quanto que, em Santa Catarina, houve 

queda de 3% e, no Rio Gran-
de do Sul, de 6,5%. Com-
parativamente a novembro 
do ano passado, o Icap-Leite/
Cepea esteve em patamar 0,9% infe-
rior. Se considerada a soma dos últi-
mos 12 meses, houve queda de 2,2% 
frente ao conjunto dos 12 meses an-
teriores.
No segmento de derivados lácteos, o 
leite UHT continuou em queda em de-
zembro devido ao aumento da oferta 
de matéria-prima e ao início das férias 
escolares, período em que normal-
mente há redução das vendas. Segun-
do levantamento diário do Cepea, a 
média mensal do leite UHT no ataca-
do paulista até o dia 26 de dezembro 
era de R$ 1,73/litro (incluindo frete 
e impostos), 3% inferior à média de 
novembro. Esse levantamento tem o 
apoio fi nanceiro da OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras) e CBCL 
(Confederação Brasileira de Coopera-
tivas de Laticínios). 

 ICAP-L/CEPEA - ÍNDICE DE CAPTAÇÃO 
DE LEITE - NOVEMBRO/11
(BASE 100=JUNHO/2004) 
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SÉRIE DE PREÇOS MÉDIOS PAGOS AO 
PRODUTOR - DEFLACIONADA PELO IPCA  
(MÉDIA DE RS, SC, PR, SP, MG, GO E BA) 
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queda de 3% e, no Rio Gran-
de do Sul, de 6,5%. Com-
parativamente a novembro 
do ano passado, o Icap-Leite/
Cepea esteve em patamar 0,9% infe-


