
CONSIDERADO O "PATINHO FEIO" DA
PECUÁRIA BRASILEIRA, O PRODUTO SE
DESTACA PELA LUCRATIVIDADE E PELO
INCREMENTO NAS VENDAS EXTERNAS
Texto SEBASTIÃO NASCIMENTO - Fotos ERNESTO DE SOUZA

OBRASILEIRO POUCO FALA DAS SUAS
pequenas conquistas. Ele gosta mesmo é de
dar ênfase aos numerosos defeitos do país.
A pecuária de leite, por exemplo, sempre foi
ligada ao atraso. Avolumaram-se, na última

década, explicações do tipo "os que não detém tecnologia
serão expulsos da terra" ou então "enxugar custo ao máximo
é uma questão de sobrevivência". A análise é correta, mas não
necessariamente válida para todo o país. Quem conhece o
"Brasil profundo" sabe que a relação do pequeno produtor
com o leite é diferente da dinâmica de grandes empresas e
empresários urbanos, que derramaram dinheiro no setor nos
últimos anos, foram colhidos pela crise e ainda conduziram
mal o negócio. Muitos desistiram, amargando prejuízos.



Em São Paulo foi assim. A partir de 1996, uma seqüência de crises
colocou em cheque o modelo produtivo altamente intensivo, com
vacas de produtividade excelente e caras instalações, diz José Vicente
Ferraz, consultor do Instituto FNP. Resultado: barulhentas liquidações
e marcha à ré na captação de leite.

No país, pequenos e médios produtores igualmente viveram perío-
dos de depressão - em 2002, fundo do poço, o litro era cotado a 0,29
centavos de real em algumas bacias -, mas resistiram e hoje declaram-
se felizes por ter passado a tempestade e terem conseguido manter os
filhos no sítio ou na fazenda, evitando que "eles se perdessem pelas
cidades". É importante ressaltar que muitos jovens realmente foram
obrigados a partir para o desafio na metrópole, porém uma grande
parcela saiu da fazenda com o pensamento nela, estudou veterinária,
agronomia ou administração e, quando a esperança deu um aceno,
retornou para ajudar os mais velhos, que não arredaram pé.

José Fernando P. Nunes, de Lorena, SP, 61 anos, pacientemente
ajudou a aprimorar a qualidade de uma geração de vacas pés-duros
- ruins - durante seis décadas. Na verdade, seu pai deu início e a
última descendente está lá, firme, produzindo leite (20 quilos/dia).
"É motivo para não desistir nunca, concorda? Na pecuária, a gente
trabalha com o coração também, e isso ninguém consegue avaliar."
Seu filho João Paulo, de 27 anos, formou-se veterinário, passou por
algumas empresas e retornou à propriedade há dois meses, "para
ficar". Ele vai incorporando a vivência de José Fernando ao seu
aprendizado na escola.

"Nossa produção, com um gado 60%
meio-sangue, é de 1.300 litros/dia, o que
dá uma média de 16 litros/dia." Segundo
João Paulo, a Cooperativa de Lorena cota
o litro a 0,82 centavos de real, enquanto
o seu custo no mês de abril alcançou 0,68
centavos. Pingam alguns centavos a mais
pela qualidade, o que vitamina o orçamento.
A margem do leite é estreita.

Produtores de maior costado recla-
mavam, com razão, seis anos atrás, que
"quanto maior a produtividade, maior
o tombo". Alguns já haviam implanta-
do até a tecnologia de transferência de
embrião, mas a remuneração pelo leite
era pífia, uma das menores do mundo.
Sofriam o grande, o médio e o pequeno.
"É bobagem a versão de que o pequeno
morreria. Os tempos foram bicudos de-
mais e o grande produtor, que investiu



alto, acusou o golpe e preferiu sair, mas todo mundo ficou des-
capitalizado." É Jorge Rubez quem explica. Além de produtor em
Cruzeiro, no Vale do Paraíba, ele é presidente da Leite Brasil,
entidade que representa os pecuaristas brasileiros.

E quem classifica o leite de "patinho feio" do agronegócio "ofende"
Geraldo Aleixo Gonçalves, um mineiro tranqüilo de 66 anos. Ele vive
da atividade há décadas em um lugar que à primeira vista parece im-
possível de tão apertado: sob as montanhas íngremes da Zona da Mata
de Minas Gerais. O testemunho é dele mesmo, que começou com
duas vacas e quatro litros de leite/dia: "Tenho 45 fêmeas produzindo
470 litros/dia (já chegaram a 500 litros), o que dá uma média de 12
litros diários. Não posso negar que, controlando os custos, tenho um
lucrinho e completo o ganho na venda de bezerros e bezerras".

Com a pecuária ele criou cinco filhos. Os dois homens, José
Luiz, 36, e Paulo Sérgio, 31, dividem com o pai a lida, sem folga no
sábado, no domingo ou no feriado. Diariamente, com chuva ou sol, o
expediente começa às 4:30 da madrugada. "Sou uma pessoa satisfeita,
fiz a vida com o leite. Em 1970, eu possuía quatro hectares de terra, fui
adquirindo aos pouquinhos e agora tenho 55 hectares", diz Geraldo,
fixando o olhar nos morros que circundam a fazenda, topografia que
o obriga a manter as vacas semiconfinadas.

O pecuarista da cidade de Porto Firme diz que a assistência
técnica e a disponibilidade razoável de financiamento foram fun-
damentais para a evolução recente do panorama na fazenda. Bem
aconselhado pelo veterinário Reginaldo Campos, ele melhorou
"conforme as posses" a genética do gado e passou a efetuar cor-

GERALDO Aleixo,
com o leite, criou

cinco filhos e sua
alegria é ter os dois
homens conduzindo

com ele a fazenda

retamente o manejo. "Fui aprimorando a
atividade com calma, afinal tem o dia e tem
a noite, e eu nunca quis ter dívidas."

Entre as pequenas conquistas citadas
no início, está o acesso um pouco menos
burocrático do produtor a linhas de crédito
públicas. "Comprei trator para transportar
a comida do gado há dois anos e também o
tanque de resfriamento. Pagando ao final de
cada mês, adquiri vacas e um tourinho de bom
nível." Para completar, o pecuarista diz que
consegue empréstimo entre 3 mil e 4 mil re-
ais com uma certa facilidade. Jorge Rubez,



habituado a conviver com os maiores fazendeiros do país, concorda.
"Assistência técnica e recursos financeiros têm desembarcado nas
fazendas e auxiliado demais, é verdade", diz.

Geraldo Aleixo é um dos assistidos pelo Programa de Desenvolvi-
mento da Pecuária Leiteira da Região de Viçosa (MG), coordenado
pelo professor Sebastião Teixeira Gomes - Reginaldo faz parte do
grupo -, da Universidade local, com apoio da Nestlé, que mantém
42 estagiários de veterinária, zootecnia e agronomia diuturnamente
no campo, ao lado dos fazendeiros. A experiência, que está com-
pletando 20 anos, além de propiciar aos
estudantes a união dateoriacoma prática,
modificou o cenário da pecuária em Viço-
sa e em outras cidades vizinhas à Zona da
Mata, elevando a produtividade do leite
nas fazendas. Iguais a ela, várias outras
experiências de extensão rural pipocam
pelo Brasil. Caso da Balde Cheio, da Em-
brapa. Técnicos e estudantes cheios de
vontade estão melhorando as condições
dos pecuaristas no Sul, cuja tecnologia é
de Primeiro Mundo, e dando uma força
no Nordeste, região onde a pecuária de
leite tem recebido incentivos e tem cresci-
do. Importante: as quase duas dezenas de
entrevistados acreditam que a pecuária de
leite está melhorando, com os fazendeiros
muito mais abertos para o acompanha-
mento técnico, e, no caso dos estudantes,
eles acreditam que o mercado ampliou-se
e o futuro está ali pertinho.

Antes de "cabeça baixa", o produtor
começa a encarar "no mesmo plano" seus
colegas do agronegócio. Quem afirma é
Antônio Maria Silva Araújo, 48 anos, to-
dos eles passados na fazenda Nô da Silva,
em Cajuri, Minas Gerais. "O leite vive
um novo tempo. Estamos de cabeça alta,
competindo em igualdade com qualquer
atividade agrícola, seja soja, cana ou laran-
ja", diz o fazendeiro, que também planta
café e na colheita costuma dar serviço a
mais de 200 trabalhadores.

A Nô da Silva está produzindo 2.700
litros ao dia com 108 vacas em lactação,
o que dá uma média de 25 litros. E a

HENRIQUE Viana,
47, "pecuarista
apaixonado",

contesta a versão
de que cortar
custos é dispensar
o trabalhador

média de qualquer fazenda do Paraná, por
exemplo, onde a terra é plana, a comida farta
e a alta tecnologia impera. Antônio Maria es-
tá recebendo 0,80 centavos de real pelo litro
atualmente e acredita que a tendência é que
o valor estabilize. Em 2002, ele não gosta de
lembrar, a Nô da Silva recebia 0,29 centavos
de real. "Alguns desanimaram, liquidaram
o rebanho, mas eu permaneci e atravessei



seis meses no prejuízo ,
diz Antônio. Lembrança
boa vai ficar de alguns
meses do ano passado:
"Em agosto e setembro, a
indústria chegou a pagar
0,98 centavos de real pelo
litro". Mas a maior satisfa-
ção é dividir o trabalho na
pecuária com os filhos An-
tônio Júnior, 27 anos, agrô-
nomo, e Vinícius Araújo,
19 anos, estudante. "Estou
preparando tudo certinho
por aqui, pois um dia eles assumirão", diz. Muitos pecuaristas, ele
lembra, durante a crise, optaram por trabalhar no vermelho a para-
lisar estábulos, ordenhadeiras, galpões, silos e o tão falado tanque de
resfriamento. Conseguiram ainda fugir da "tristeza maior" que é a
liquidação dos seus planteis de vacas em leilões.

A temporada de 2007 foi a melhor para o leite dos últimos
dez anos. Houve um aumento na produção nacional, no preço
do litro ao pecuarista, no consumo interno, na produtividade das
vacas - pequena, ainda - e nas exportações de lácteos. Segundo
Maurício Nogueira e Cristiane de Paula Turco, consultores da
Scot, de Bebedouro (SP), foi o ano do leite. "Em meados de 2007, o
produto podia ser considerado o melhor negócio entre as atividades
agropecuárias. Reinou absoluto."

VETERINÁRIO quase

formado, Reginaldo
Campos é responsável
por 10 propriedades
na montanhosa Zona
da Mata mineira

milésimos. As exportações cres-
ceram dos US$ 95,4 milhões em
2004 para US$ 273 milhões no
ano passado. Este último valor já
foi superado nos primeiros sete
meses de 2008, ano que deve
fechar com um faturamento de
US$ 550 milhões, de acordo com
expectativa dos exportadores.

Segundo o professor Sebas-
tião Teixeira Gomes, o mercado
internacional forçou as fazendas
brasileiras a melhorar cada vez
mais a qualidade do leite. "Eles

são muito exigentes e pagam bem. Além dis-
so, Europa, EUA, Nova Zelândia e Austrália
produzem menos e seus habitantes estão con-
sumindo mais. Sem falar da China e da índia.
O 'Grande Cenário' da pecuária de

Os estados do Nordeste

estão ajudando a en-

cher o balde de leite

no Brasil. Entre 2006 e 2007, a

produção subiu 10%, de 944

milhões de litros para l ,04

bilhão de litros. Os números

são do IBGE - Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística - e

computam somente o produto

recebido pelos laticínios. A

expectativa é de que haja au-

mento também neste ano. De

1997 a 2007, o volume de lei-

te captado aumentou 86,51%,

indo de 556,9 milhões de litros

para os atuais 1,04 bilhão de

litros. Esses dados não regis-

tram a produção informal do

Nordeste. Já o consumo per

capita na região patina, mesmo

com a renda das famílias tendo

aumentado. É de 96,8 litros/

ano, enquanto a média nacio-

nal é de 130,6 litros/ano,

"Com a continuidade do

aumento da renda familiar

no Brasil, seja pela existência

de programas de transfe-

rência ou pelo crescimento

da economia, existem claras

perspectivas de elevação

no consumo de lácteos no

Nordeste", afirma Raimundo

Reis, analista do setor há mais

de 12 anos. Minas Gerais é

o maior produtor de leite do

Brasil, com 6,1 bilhões/ano.

São Paulo, estado onde ocor-

reram as grandes liquidações

de rebanho, anda para trás.

Tirava l ,7 bilhão de litros em

1998, quantia que despencou

para 1,3 bilhão em 2007.

foi de 0,605 milésimos de real, despencando para 0,555 em 2006.
Chegou 2007 e a média saltou para 0,703 milésimos de real. Em
algumas bacias, o preço ultrapassou l real e os que acrescentavam
qualidade ao produto tiveram acréscimo na folha ao final de cada
mês. Até o pagamento de julho de 2008, a média alcançou 0,738



leite vai se desenhando no Brasil", diz. Considerado uma das maiores
autoridades no assunto, Sebastião Teixeira afirma que as condições
favoráveis para a produção vão impulsionar ainda mais as exporta-
ções de lácteos nos próximos anos. "A grande vantagem em relação a
outros produtos exportáveis do agronegócio é que os lácteos agregam
valor." Ele explica que mais de 80% das vendas externas são de leite
em pó e leite condensado, que levam açúcar, precisam ser embalados
etc. Em toneladas, o Brasil exportou 96,5 milhões de lácteos no ano
passado. "Esse volume é baixo, apenas 5% sobre o que se produz por
aqui. Podemos avançar muito", diz Cristiane, da Scot.

Segundo Rodrigo Alvim, da CNA - Confederação Nacional de Agri-
cultura, o aumento mundial do consumo e a oferta retraída elevaram
os preços internacionais dos lácteos, com destaque para o leite em pó,
que passou de 1,5 mil dólares a tonelada três anos atrás, para cotações
que variam de 3,5 mil a 4,5 mil dólares, chegando a um pico de 5,5 mil
dólares em 2007.0 mundo bebeu 4% mais leite nos últimos três anos
e países como o Brasil foram estimulados a elevar a produção em até
10%. Alvim explica que, diferentemente do que se apregoava no início
da década de 90, a globalização não engoliu o pequeno produtor. "Se
observa justamente o contrário. Cada vez mais, os pequenos pecu-
aristas estão se consolidando na produção de leite." Ele relata que
são mais de 75% as propriedades com base na economia familiar
e muitas delas dispõem de programas de assistência técnica, co-
mo o Balde Cheio, da Embrapa, que tem obtido êxito nacional.

O presidente da Leite Brasil,
Jorge Rubez, lembra uma
afirmação sua feita há dez
anos. Ele dizia que, caso a
China passasse a consumir
meio litro de leite a mais
por habitante/ano, haveria
uma explosão na produção
de países como o Brasil,
pois a população chinesa
é de 1,3 bilhão de indiví-
duos. "E olha que a China
aumentou sua produção,
mas com alguns componen-
tes negativos, seja destruindo
o verde ou absorvendo sem cri-
térios a água disponível."

Voltamos a Minas Gerais,
maior produtor de leite do Brasil.
O capricho e a atenção devotados ao

seu oficio de ortodontista, Sérgio Henrique
Viana, 47, formado pela USP de Bauru, SP
e pecuarista de Coimbra, vizinha a Viçosa,
transferiu às vacas de leite e aos funcionários.
Sua fazenda, a Oásis, produz leite e café, mas

Viana é apaixonado pela pecuária.
Na propriedade, de 240 hec-
tares, 56 deles são ocupados
pelo leite. Ele está produzindo

atualmente 1.000 litros/dia com
36 vacas em lactação e a média diária de

leite é de quase 28 litros/dia. Há 13 anos,
Viana é orientado pela equipe do profes-
sor Sebastião Teixeira. "Seria impossível
conduzir o trabalho numa região de topo-

grafia montanhosa e de carência de alimento
para o gado sem a gerência dos estudantes de
Viçosa", afirma. A Oásis é considerada um
modelo na exploração leiteira.

O pecuarista tem 25 trabalhadores regis-
trados para a lida do gado e do café. Eles têm

A vaca Serrana, uma
forte e cheia de leite, é fruto de uma geração
aprimorada em Lorena, no Vaie do Paraíba,
por 60 anos pela família do Zé Fernando
Nunes. "Nunca pensei em desistir"



décimo terceiro, férias e revezam
folgas. "Jamais pensei em dispensar
funcionário, e olha que passamos
por momentos de desânimo total.
Não concordo com os que apregoam
que a redução de custos na fazenda
deve ser efetuada via enxugamento
de mão-de-obra. Ao contrário, quan-
to mais incentivo meus funcionários
mais eles respondem com dedica-
ção e responsabilidade. Vestem a
camisa da propriedade, além de se
tornarem bons consumidores. Essa
é a regra ou estou enganado?"

Viana diz que um dos segredos
da pecuária é trabalhar com o maior
número de vacas em lactação.
"Aqui, somente 18% das fêmeas são
mantidas secas, a grande maioria
está em produção." Importante
ainda é a vaca parir anualmente,
explica Viana. Além de gostar muito da atividade, o pecuarista de
Coimbra vislumbra um futuro promissor para o leite. Ele ressalva que
o aumento de custos constitui um entrave, porém, não insuperável
se houver um controle rígido dos custos.

O leite vai bem e os efeitos se espalham pela atividade como um
todo. Em 2007, a Expoleite, de Castro, PR, considerada por muitos
a melhor do país em se tratando de qualidade, vendeu todas as vacas
colocadas para negócio nos leilões e em outras modalidades. Isso
jamais havia acontecido antes. Os organizadores ficaram estupefatos
e para este ano estavam se preparando para dar suporte à demanda.
Outro segmento no qual os negócios fervilharam no ano passado foi
o da inseminação artificial. Os reprodutores leiteiros avançaram 27%
na comercialização em relação a 2006, totalizando 3,696 milhões
de doses de sêmen. Na pátria do boi de corte, Uberaba, durante a
Expozebu 2008, a Lagoa da Serra, empresa de inseminação, vendeu
mais ampolas de gado leiteiro.

"O faturo do leite é agora, afirma Jorge Rubez. Para ele, os
elos estão convergindo e pouco falta para o leite adquirir o status da soja.
"Comparado à cana, em 2007 e 2008 a pecuária está mais lucrativa."
Como ponto negativo, o dirigente acredita que falta uma maior união
da classe na defesa de seus interesses. Defende também uma posição
"partidária" mais efetiva para comprar a "briga do pecuarista, o que
é comum nos países desenvolvidos". Ele aponta uma mudança nas

ANTÔNIO Maria, à
esquerda, prepara a

sucessão aos filhos,
Júnior, 27, agrônomo,
e Vinícius, 19,
estudante

fazendas brasileiras que está dando um rumo
profissional à atividade. O produtor de leite
sempre foi considerado um chorão a reclamar
do preço. "Aos poucos, o pecuarista passa a
colocar na planilha a cotação do produto e os
custos, o que é fundamental numa atividade
em que cada centavo faz diferença no caixa da
fazenda." Mais um detalhe, informa: "Os lác-
teos estão sendo exportados para 80 países".



A contabilização centavo por centavo move a pecuária na fazenda
Marajoara, a cinco quilômetros de Lorena, no Vale do Paraíba (SP), que
mobilizou pouco capital em construções e máquinas e fugiu da descapita-
lização nas épocas de crise aguda. "Nosso foco é o tripé genétíca-manejo-
alimentação", diz Carlos Zeraick, 46, que conduz a Marajoara com o pai,
José Zeraick, 68, e cuja produção atual atinge 280 mil litros de leite ao
mês com 400 vacas. A média diária é de 23 litros/dia, Todo o volumoso
para as fêmeas em lactação é feito na propriedade, que procura variar o
concentrado em função dos altos e baixos do mercado.

"A Marajoara mira o trabalho na produção e suas instalações são
simples e funcionais. Mantendo a regularidade, ela se preparou para
o futuro do leite", diz João Paulo Varela, um agrônomo que orienta
40 fazendas no Vale do Paraíba e na região sul de Minas Gerais. Ele
está feliz também com os resultados conseguidos em sua propriedade,
onde fez investimentos nos últimos cinco anos e agora está próximo da
estabilização. Varela tira mil litros de leite/dia com 52 vacas.

José Vicente Ferraz, consultor do Instituto FNP, informa que houve
um destravamento da demanda do leite nos últimos dois anos, interna-
mente, com o aumento do poder de compra da população. Além disso,
os preços baixos pagos aos produtores durante longas crises resultaram
em agressivas liquidações de rebanhos, principalmente em São Paulo.
Sucedeu-se intensa valorização do produto, que atingiu preços recordes
nos primeiros meses de 2008. "A pecuária leiteira voltou a ser rentável,
mesmo com o aumento dos custos de produção."

Para mostrar a pujança do mercado externo, José Vicente cita a
subida de 185% acima da média histórica do leite em pó. Diz que
os preços internacionais dos lácteos devem se manter em torno
de 50% acima do patamar histórico. "Com mais produtividade e

CARLOS Zeraick, de
Lorena, atravessou a
borrasca usando
instalações simples e
funcionais, mas

investindo alto na
genética do gado

qualidade, o país pode se consolidar como
grande exportador de lácteos", afirma. Num
cenário otimista projetado por José Vicen-
te, o Brasil vai exportar quase 15 bilhões
de litros em 2017. O consumo interno per
capita, segundo ele, saltará dos atuais 142
litros para 176 litros.

Com a crise do mercado
nos últimos anos, a
Feiteite foi esvaziada.

Feileite, aliás, não é o seu nome
original, pois ela nasceu ExpoMilk.
A fase positiva do leite revigorou
o evento em 2007, quando
os resultados dos leilões e das
vendas diretas cresceram devi-
do à demanda por fêmeas de
qualidade. Os negócios não ex-

plodiram como na exposição de
Castro, no Paraná, quando toda
a oferta foi ferreamente disputa-
da, mas agradaram o diretor do
Agrocentro, Dedo Ribeiro dos
Santos, que promove a Feileite.
Neste ano, o evento, que reúne
todas as raças leiteiras selecio-
nadas no Brasil, acontece de 28
de outubro a l de novembro,
no Centro de Exposições Imi-

grantes, em São Paulo.
Os pavilhões abrigarão 2

mil animais. Quem for ao local
conhecerá o melhor das raças
holandesa, jersey, pardo-sufço,
gir leiteiro, girolando, simental
e sindi. O Sebrae-SP, entidade
que tem colaborado muito para
dar suporte tecnológico e admi-
nistrativo ao pequeno e médio
produtor, promove, pela primeira

vez, o Encontro de Negócios, cuja
proposta é dar oportunidade para
apresentarem sua produção.

Historicamente, a feira é
palco de debates acirrados entre
produtores e representantes das
indústrias. Este ano, não será
diferente, pois serão promovi-
dos debates, palestras e cursos
ministrados pelos cardeais do
setor leiteiro.
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