




O idioma de Goethe e dos antepassados de Patrícia teve que ser posto em
segundo plano: é que ela deixou de ser uma simples criadora de cabras para
se tornar uma caprinocultora com "c" maiúsculo. De proprietária de umas
poucas cabeças, transformou-se na dona de um rebanho de 43 animais da
raça saanen - considerada uma das melhores cabras leiteiras do mundo -,
que dirige agora seu próprio laticínio e é um exemplo de empreendedorismo
para todos os produtores da região. Patrícia foi também a pioneira em um
projeto estadual de apoio à pequena agroindústria fluminense, o Prosperar
- Programa Social de Promoção de Empregos e Renda na Atividade Rural.
Implantado em 2003, em parceria com o MDA - Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, o programa tem a meta de retirar da ilegalidade a produção
artesanal de alimentos e bebidas das propriedades familiares. "O campo não
é feito apenas de lavoura e pecuária. Em muitos lugares, a agroindústria é a
verdadeira fonte de renda do produtor", explica o coordenador do Prosperar,
o engenheiro agrônomo Jairo da Silva.

O projeto se aplica a todo o Rio de Janeiro, mas foi na serra onde mais
floresceu. Patrícia reconhece que deslanchou na atividade após se integrar ao
projeto. Agora, saem mensalmente do sítio Rancho Grande para
lojas e delicatessens cerca de 350 litros de leite, 90 litros de
iogurte, 65 quilos de queijo (são quatro tipos) e ainda um
pequeno volume de doce de leite e requeijão - tudo
feito com leite de cabra, mas sem o sabor forte que
muitas vezes caracteriza o produto. Patrícia expli-
ca que o segredo para evitar isso está no manejo
do rebanho. Segundo ela, o bode apresenta uma
glândula responsável pelo cheiro forte, que pode
ser transmitido para o leite, e por isso é mantido
separado das fêmeas. "Além disso, as cabras são
ordenhadas sempre antes dos tratos do macho, pari
não ficarem impregnadas com o odor", diz.

Antes de o sítio abrigar uma empresa rural, a cria-

mo na propriedade ou em alguns estabelecimentos de
Nova Friburgo. Patrícia bem que tentou, anos atrás,
profissionalizar os negócios, mas foi desestimulada pela
legislação. "Eu deveria seguir as mesmas normas de
construção de um grande laticínio", diz. Por sorte, a
documentação que enviara à Secretaria de Agricultura
foi parar nas mãos do coordenador do Prosperar. Jairo
da Silva localizou a produtora e mostrou os benefícios
que teria ao aderir ao programa, como normas próprias
para edificações, empréstimos individuais de até 50 mil
reais (ou 150 mil, se coletivo), com juros de 2% ao ano,
e isenção de recolhimento de ICMS - Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços.

Além disso, também há incentivo para os estabeleci-
mentos que vendem o produto das pequenas empresas
rurais: um desconto de 7% no ICMS. A criadora acei-
tou o convite, e sua empresa se tornou a primeira de

80 agroindústrias (metade delas, na serra)
a receber o selo de inspeção estadual.

dora vendia apenas um pouco de queijo e leite ali mes-

"Outras 50 empresas do estado estão
sendo legalizadas", diz Silva.

Os produtores integrados
ao projeto também contam
com assistência técnica para
a implantação das mudanças
na propriedade. Foi graças
a esse serviço, por exemplo,
que Patrícia ampliou o laticí-

nio para 100 metros quadrados:
separou a sala de produção da

de embalagens, trocou o forro de
madeira por outro de PVC e adquiriu



Para o coordenador Jairo da Silva, as pequenas
propriedades fluminenses têm grande potencial para
a exploração turística. Elas concentram 80% das agroin-
dústrias do estado, e são tocadas basicamente pela mão-de-
obra familiar. "O programa representa, ainda, uma chance para
que o jovem agricultor permaneça em seu lugar de origem", defende. No
entanto, o engenheiro agrônomo foi surpreendido pela quantidade de
integrantes do Prosperar que tomaram o caminho inverso, trocando a
cidade pelo campo. Outro exemplo, além do de Patrícia, é o de Adriano
e Lúcia Rodrigues de Azevedo, casal que durante um bom tempo sonhou
em viver na zona rural de Teresópolis. "A vida na capital não fazia mais

sentido, e também queríamos oferecer
uma infância tranqüila para nossos

filhos", comentam.
Durante alguns meses, o ca-

sal subia a serra nos finais de
semana para ajeitar o hectare
e meio adquirido próximo a
uma reserva ambiental. No
entanto, a propriedade não
tinha nada da exuberância do

terreno vizinho. Lúcia conta
que um grande esforço foi feito

para que o sítio Serras Verdejantes
merecesse o título e apresentasse uma

vegetação abundante e diversificada. Isso
permitiria a exploração da apicultura, atividade

que Adriano vinha estudando há algum tempo.
Atualmente, as floradas de laranjeira, assa-peixe, eu-

calipto e capixingui fornecem matéria-prima suficiente
para que as colméias implantadas no sítio produzam
quatro mil quilos de mel por ano. Elas dão origem a
compostos com guaco e própolis, por exemplo, e a

caldeira, câmara fria, tacho para doce e pasteurizador,
tudo isso a partir de um empréstimo de 28 mil reais.
Mesmo depois das adequações, quase toda semana a
extensionista Sônia Gabri da Rosa, da Emater-Rio -
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural,
aparece no Rancho Grande para acompanhar a
rotina da criação e do laticínio. Sônia agora in-
centiva a caprinocultora a abrir, devagarzinho,
o sítio para visitações. "A zona rural ocupa cerca
de 70% do estado do Rio de Janeiro, mas ainda é
pouco conhecida", diz a extensionista.



mais um bocado de geléia real e pólen. A mudança
do Rio para Teresópolis já completou sete anos e, ao
longo desse tempo, Adriano distribuiu 150 caixas em
12 propriedades na região. "Quanto mais diversificada
a vegetação, mais rico é o mel", diz.

O apícilitor reconhece que o surgimento do progra-
ma deu o empurrão necessário para tirar a atividade da
comercialização doméstica, feita na porteira do sítio e
em algumas lojas da cidade. Por meio do projeto, Adria-
no conseguiu um empréstimo de 39 mil reais
para construir uma unidade de benefi-
ciamento, e com isso pôde obter o
selo que permite as vendas dentro
do estado. Agora, a produção é
entregue à rede Pão de Açúcar
e a outros pontos na Serra Flu-
minense. Ele afirma que a ex-
periência como vendedor, sua
profissão anterior, ajuda muito
na hora de negociar preços e

Com o aumento dos pedidos, o casal precisou contratar três funcioná-
rios - todos com carteira assinada - para ajudar na condução da atividade.
"Gosto muito da sensação de estar ensinando uma nova profissão a esses
assistentes", diz Adriano. Embora reconheça que as abelhas africanizadas
são as mais importantes para a produção comercial de mel, o apicultor
também se dedica à manutenção de espécies nativas, como a mandaçaia,
a jatai e a irai, pois muitas frutas dependem da polinização desses insetos.
Quando lhe perguntam se a mudança de vida valeu a pena, ele não hesita
em dizer: "Em que outro lugar meus filhos poderiam ver esquilos, macacos

prazos de entrega. "O agricultor
tem que aprender a valorizar seu
trabalho", aconselha.

e quatis tão perto de casa?"
A extensionista Sônia da Rosa procura levar a outros agri-

cultores a receita de Adriano, que concilia trabalho a um
bom gerenciamento do negócio. "Uma pequena agroin-

dústria é uma empresa como todas as outras, e deve
ser administrada da mesma maneira", reforça. A

extensionista, que é o braço direito de Jairo da
Silva, acompanha de perto o dia-a-dia dos par-
ticipantes do programa e partilha com ele seus
desafios e conquistas. Foi assim no rancho São
Francisco de Paula, em Teresópolis, conduzido
em sociedade por quatro amigos: Jairo Cortazio,

Francisco Epifânio, Antônio Patrocínio e Renato
Tabach resolveram se juntar para produzir horta-

liças. Mas Francisco, o mais falante dos sócios, logo



percebeu que eles ofereceriam um produto semelhante
ao de tantos outros em uma região onde esse tipo de cul-
tivo é dos mais tradicionais. Dessa maneira, eles foram
atrás do apoio técnico do Prosperar para analisar a idéia
de: instalar uma unidade de hortaliças minimamente
processadas, aquelas que são vendidas já higienizadas,
cortadas e embaladas.

Os reconhece Sônia, foram inteli-
gentes ao seguir uma pista dada pela clientela. De um
lado, os supermercados apostavam na oferta de produtos
prontos para o consumo. De outro, os restaurantes bus-
cavam hortaliças já preparadas para economizar tempo.
Assim, Francisco e os amigos implantaram uma fábrica
com 60 mil reais do programa e fizeram parceria com
dez horticultores das redondezas. Juntos, eles produzem
mensalmente 32 toneladas de alface, rúcula, cenoura,
pimentão e radicchio, entre 70 artigos diferentes.

Porém, muitos percalços foram enfrentados até que a
agroindústria funcionasse para valer. Uma das dificulda-
des foi achar uma forma de obter hortaliças resistentes a
todo o processo industrial de lavar, sanear, centrifugar,
fatiar e embalar. Por essa razão, os sócios contrataram
um agrônomo que acompanha o trabalho dos agricul-
tores no campo. "A correção do solo, a redução no uso
de agrotóxicos e a adubação na dose certa são algumas
das condutas exigidas", ensina a extensionista. Outro
desafio foi encontrar uma embalagem que permitisse a
maior duração dos produtos nas prateleiras. "Fizemos
parceria com um instituto de pesquisa para achar o pa-
cote ideal", acrescenta Francisco.

Apesar da correria diária e das exigências específicas
de cada tipo de cliente (além de supermer-
cados e restaurantes, eles também aten-

a Firmino Aguiar da Silva, de Nova Friburgo. Ao avaliar que a produção
de embutidos de suínos do produtor tinha grande potencial de comercia-
lização, eles o incentivaram a pegar um empréstimo de 35 mil reais para
construir um novo prédio para uma pequena indústria de lingüiças frescas
e defumadas. Firmino hesitou, com medo de dar um passo maior do que a
perna e colocar em risco a propriedade da família, o sítio Santana, que já
passou por diversas mudanças de rumo desde os anos 90.

De início, ali se plantava inhame (mandioca), batata-doce, pimentão
e legumes, vendidos pelo pai de Firmino na Ceasa - Centrais de Abaste-
cimento do Rio de Janeiro. Mais tarde, o produtor substituiu as lavouras
pela criação de suínos. Todo mês, cerca de 200 animais eram levados para
o abate num frigorífico da cidade. Uma pequena parte da carne obtida
era mantida na família para fabricar embutidos para os amigos e para
os clientes mais chegados. Feitos artesanalmente, seguindo uma receita
ensinada pelo pai português, os produtos agradavam em cheio aos poucos
felizardos que os provavam.

Com o tempo, Firmino percebeu que os embutidos poderiam se tornar
sua fonte de renda principal, já que a suinocultura começava a ficar inviável
por causa do alto custo da ração. "Várias granjas começaram a fechar suas
portas no estado", conta Sônia. E o mesmo aconteceu com a de Firmino,
que depois de 15 anos na atividade passou a viver dos derivados da carne
de porco. O volume de embutidos, entretanto, era muito baixo de início,
e se restringia a uns poucos estabelecimentos da cidade. Quando passou a
fazer parte do programa da Secretaria Estadual de Agricultura e finalmente
concordou em tomar o empréstimo, a produção de dois tipos de lingüiça e
de um kit para feijoada pulou para 1,2 mil quilos por semana, abastecendo
açougues, padarias e restaurantes de Nova Friburgo. O dinheiro foi investido
na adequação das instalações, que agora compreendem salas de produção,
de entrada e saída de produtos, câmara fria e defumador. "Você se sente
mais profissional, entende?", diz Firmino.

Ele conta que sua rotina é puxada. A produção começa bem cedo, para
que as entregas sejam feitas lá pelas quatro horas da tarde, no máximo.

Firmino garante que não há de faltar mercado para quem tra-
balhar com capricho. "Por causa do clima frio, esse tipo de

produto tem boa aceitação na região". Na opinião de
Sônia Gabri da Rosa, o importante para as pequenas

agroindústrias é não perder o sabor artesanal da
produção de alimentos, porém respeitando as
normas sanitárias. "Esse é o diferencial que o
consumidor leva em conta", diz. Se depender
dos planos do coordenador Jairo da Silva, o pro-
grama que reuniu Firmino, Patrícia, Francisco
e os sócios e Adriano e a família tem fôlego para

também abraçar as demais 1.130 agroindústrias
do Rio de Janeiro, que, em sua maioria, ainda tra-

balham às escondidas.

dem a hotéis e hospitais), Francisco
Epifânio diz que "dá gosto" ver um
sonho entre amigos realizado. Ele
afirma que a agroindústria to-
mou proporções que os quatro
sócios sequer imaginavam, em-
pregando 54 funcionários na
fábrica, 15 no escritório e mais
dez em serviços gerais.

O coordenador do Prosperar
e a extensionista Sônia também
deram uma nova visão de negócios
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