


terísticas bem definidas, a grande novida-
de do mercado, porém, é a crescente acei-
tação da carne de carneiro na mesa dos
brasileiros, principalmente do consumi-
dor mais aberto a novidades e, portanto,
com maior poder aquisitivo.

Demanda aquecida
Dada uma curva de demanda ascen-

dente, a lógica natural de qualquer merca-
do é a valorização do produto, e não tem
sido diferente com a carne ovina, que pro-
mete um bom retorno a quem estiver dis-
posto a participar da ampliação do plantei
nacional. Essa boa perspectiva tem desper-
tado o interesse de muitos empreendedo-
res, como Magim Rodriguez júnior. Após
uma carreira profissional brilhante, que
culminou com o cargo de diretor-geral da
Ambev, ele se aposentou e partiu em busca
de um novo desafio. "Desde o momento
em que eu parei de trabalhar, sempre tive
a idéia de me dedicar a alguma tarefa re-
lacionada com o campo, longe da cidade.
Pesquisei bastante e acabei enxergando
duas oportunidades", explica. "Uma era
ter um rebanho bovino, mas de uma raça
que tivesse uma dupla aptidão - para leite
e carne - e acabei encontrando o simental.
Mas eu sempre gostei de ovinos e aí, en-
tão, pesquisei mais a fundo, começando
pelo mercado consumidor, e descobri que
a demanda de carne de cordeiro tinha um
enorme potencial de crescimento."

Ao analisar o mercado da carne ovina,
o empresário observou a experiência de
um amigo que, sendo dono de uma chur-
rascaria, introduziu algumas carnes exóti-
cas no cardápio de seu estabelecimento,
mas acabou ficando só com a carne de
cordeiro. "Agora ele tem um problema,
porque os seus clientes pedem carne de
cordeiro e ele não tem como atender a to-
da essa demanda. Por isso, nós precisamos
sempre observar bem o mercado consumi-
dor. Eu fiz isso e percebi que o mercado
da carne ovina tende a crescer, ao contrá-
rio de outras carnes, como as de javali ou
avestruz, que parece que não vingaram",
analisa Rodriguez.

Depois de perceber o potencial de mer-
cado da carne ovina, Magim Rodriguez
lunior se dedicou a pesquisar as fontes de
suprimentos e teve uma surpresa quando
soube que o Brasil chega a importar até
80% do seu consumo interno. A explica-
ção está no forte crescimento da deman-
da desse produto que ocorreu nos último
cinco anos. "Hoje a carne de cordeiro já
faz parte da dieta do brasileiro, mas dos
consumidores de renda alta, porque ainda
é uma carne muito cara", relata. "Foi fácil
perceber que, dentro das possibilidades de
negócios na pecuária ou na agricultura, es-
sa parece ser a melhor alternativa. Em um
mercado em que 80% da demanda não
está sendo atendida, há muita coisa para
ser feita, não?"



Atrás de uma raça
Animado pela sua "descoberta", Ma-

gim Rodriguez começou a projetar os pas-
sos necessários para implantar um plantei
de corte, com a intenção de ser um grande
fornecedor nesse mercado tão promissor.
Ele viajou para a África do Sul, Nova Ze-
lândia, Austrália e demais países com tra-
dição no ramo, para aprender os primeiros
passos do novo negócio. Em todos esses
lugares recebeu o conselho de fazer cruza-
mento industrial, por ser a melhor alterna-
tiva para se obter gado de corte com boa
qualidade. "Aconteceu, porém, que uma
pessoa, na Austrália, me disse que lhe pa-
recia estranho que eu tivesse ido lá em bus-
ca de uma raça, porque nós já tínhamos
no Brasil a melhor base para montar um
criatório de corte", recorda Rodriguez. O
australiano que Magim conheceu referia-se
à raça Santa Inês, resultante do cruzamen-
to de diversas raças, como a Bergamácia,
Morada Nova e Somalis, além de outras
não definidas. Criada por um processo de
seleção natural, a raça Santa Inês carac-
teriza-se por ser deslanada e resistente, e
também por oferecer um grande potencial
para a produção de carne.

"Eu só tinha ouvido falar da existência
de bodes no Nordeste, que alguns órgãos
do governo tinham tentado desenvolver
criações de subsistência nas regiões mais
áridas e que o bode era um animal com
uma adaptação excelente, que comia 'até

pedras' etc., mas não tinha nenhuma no-
ção sobre a existência de uma raça de ovi-
nos lá", relata Rodriguez. Voltando ao Bra-
sil, ele foi ao Nordeste com a intenção de
conferir as qualidades da raça cuja existên-
cia ele descobrira na Austrália. "Há cerca de
três anos, eu e um dos meus filhos anda-
mos por todo o Nordeste observando esse
tipo de animal, que a princípio eu achava
muito feio, porque eu estava acostumado
àquele cordeirinho branquinho e cheio
de lã das histórias infantis. Mas eu soube
que ele estava sendo criado em grandes re-
banhos e com muita competência. Foi aí
que eu percebi que já tinha encontrado o
caminho para começar o meu negócio de
pecuária de corte."

De volta a São Paulo, Magim Rodri-
guez entrou em contato com pessoas liga-
das a frigoríficos e ao ramo de distribuição
de carne em geral e soube que ainda não
existia um rebanho de Santa Inês no Bra-
sil. "Logo percebi que eu não poderia for-
mar um rebanho de corte porque o preço
de um animal desses pode oscilar desde
R$ 30 mil até R$ 100 mil. O preço era esse
porque, quando ainda não existe um reba-
nho, todo mundo quer começar a formar
um e, portanto, a procura por animais clas-
sificados, com genética de boa qualidade,
é muito grande. Isso, obviamente, acaba
elevando sensivelmente os preços pratica-
dos no mercado."

Parceria profissional
Magim Rodriguez voltou ao Nordeste

com a intenção de adquirir um lote de 20
a 30 exemplares, com vistas a dar início ao
seu negócio, mas logo percebeu que, com-
prando 20 ou 30 carneiros, ele só consegui-
ria ter um rebanho depois de, no mínimo,
quatro anos. Ele teve então a idéia de lo-
calizar o melhor criador e profissional de
genética do Nordeste. "Conversando com
pessoas da região que já tinham investido
em genética, surgiu a informação de que o
melhor criador de Santa Inês era Isnar Bas-
tos, o idealizador do rebanho Santa Inês
Mumbuca. Fui então procurá-lo em Ala-
goas e soube que a maioria de seus clien-
tes era do Sul e Sudeste, e que ele estava
pensando em transferis seu rebanho para
cá. Propus-lhe, então, uma sociedade para
viabilizar a vinda de seu rebanho para São
Paulo", conta Rodriguez. "Foi assim então
que surgiu o negócio e hoje nós estamos
instalados aqui, na Fazenda Sesmaria, em j
Amparo. Metade do rebanho de Isnar Bas-
tos foi trazido para cá e ele vem todos os
meses e fica durante uma semana, cuidan-
do da parte de genética, que é o seu ponto
forte. Eu acho que ele é, de fato, o melhor
técnico nesse ramo em todo o Brasil. Nós
estamos indo muito bem, conseguindo
bons preços pelos nossos exemplares."

Ao se associarem, o criador alagoano
e o empreendedor paulista dividiram o
rebanho Santa Inês Mumbuca em duas
unidades. A metade trazida para Amparo
destina-se a atender à demanda dos merca-
dos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A ou-
tra metade continua em sua sede original,
em São Luiz do Quintude, Alagoas, para
fornecer ao mercado do Nordeste.

Magim Rodriguez até pensara em dar
início ao seu projeto original de criar um
plantei de corte, mas acabou se rendendo
à evidência de que isso não será possível
enquanto persistir a atual demanda por
animais de elite. "Por enquanto, tudo o
que nós produzimos é de elite. Quando



eu penso em separar uns 30 ou 40 animais
para começar o meu rebanho de corte, vem
alguém que compra 10 ou 20", explica.
"Esse é, então, o mercado que nós vamos
atender de imediato, tentando aumentar
cada vez mais a nossa produção para ver
se conseguimos baixar os preços, que ho-
je são um absurdo. Se conseguirmos bai-
xá-los, os criadores terão mais condições
de formar rebanhos de corte, porque, para
começar a 'brincar de corte', é preciso ter 7
ou 8 mil animais. Eu acho que dentro de
dois ou três anos, o preço dos animais de
elite deve cair bastante, mas, por enquan-
to, o preço médio dos exemplares que nós
vendemos tem oscilado entre R$ 30 mil e
R$ 80 mil."

Para agilizar a formação do plantei
nacional, o Santa Inês Mumbuca oferece
a possibilidade de que novos investidores
- mesmo que sejam alheios ao ramo - ad-
quiram animais ou cotas de animais, os
quais podem ficar aos cuidados da própria
Fazenda Sesmaria. Magim Rodriguez expli-
ca que esse pacote do Santa Inês Mumbuca
já recebeu a adesão de alguns investidores
"urbanos", que podem até desconhecer as
técnicas da ovinocultura, mas sabem iden-
tificar um bom investimento. "Nós somos
responsáveis pelo manejo, pelos progra-

mas de reprodução, pela assistência zoo-
técnica e pela apresentação dos animais
dos novos proprietários e sócios nas pistas
de exposição", detalha o empresário.

Na opinião de Magim Rodriguez Jú-
nior, o cordeiro é o próximo "nelore" do
Brasil - principalmente se os novos ovino-
cultores optarem por criar o Santa Inês. "É
um animal absolutamente rústico, mais
rústico que o nelore, que se desenvolveu

dessa forma para se adaptar às severas con-
dições do Nordeste. Eu tenho a convicção
de que, nos próximos anos, vamos ter mui-
to sucesso com ele."

O rebanho Santa Inês Mumbuca se-
rá uma das atrações da Feinco 2008 - 5a

Feira Internacional de Caprinos e Ovinos,
que será realizada no período de 11 a 15
de março, no Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo.
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