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Os arbustos retorcidos pelo sol e o solo seco, carente de sinais evidentes de vida, parecem dar 
o recado: bem-vindos ao semi-árido nordestino, terra onde nada se planta e nada nunca dará.   
 
Mas foi aqui no sertão da Paraíba, onde o calor "racha até bode" e a brisa marinha de João 
Pessoa passa a 320 Km de distância, que o franco-suíço Pierre Landolt, bisneto do fundador do 
Grupo Sandoz, acionista e conselheiro da Novartis e da Syngenta, entre outros tantos 
negócios, resolveu fazer a sua própria revolução um projeto agrícola modelo para provar que, 
ao contrário do que se diz, é possível plantar nesta região inóspita do Brasil.   
 
"Resolvi tentar uma experiência solitária aqui", explica Pierre.  
 
Entre duas viagens a trabalho, para Cingapura e Suíça, ele recebeu a reportagem do Valor em 
sua Fazenda Tamanduá, em Santa Terezinha, na região oeste da Paraíba. É nesta área de 3 
mil hectares que o herdeiro suíço, de 61 anos recém-completados, realiza a sua revolução: 
pesquisas com sementes e animais melhorados, adaptados à região, e uma produção 
agropecuária seguindo rígidos preceitos ambientais.   
 
Em 34 anos de investimentos irreveláveis - "não sei quanto de dinheiro já coloquei aqui" Pierre 
conseguiu arrancar do chão o impensável. Com melhoramentos técnicos e biológicos, produz 
mangas, melões, melancias especiais, e ainda tira leite de vaca em plena terra do bode.   
 
"Para mim, a miséria no semi-árido estava e ainda está relacionada à dificuldade de acesso a 
tecnologia", diz ele, relembrando o choque cultural de quando pisou pela primeira vez na 
região, no início da década de 70.   
 
Jovem, formado em direito pela Universidade Paris-Assas, Pierre saiu da efervescência da 
capital francesa, onde acompanhara as barricadas estudantis de Maio de 68, para o distante 
Brasil, sobre o qual pouco sabia.   
 
Veio como estagiário para conhecer os negócios da família e prospectar outros futuros.   
 
Nos três primeiros anos trabalhou em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com corantes 
industriais, farmácia e finanças, além de sementes e defensivos agrícolas, ainda hoje um dos 
principais negócios do grupo. Depois cruzou o Nordeste, até tropeçar na Fazenda Tamanduá. 
Gostou e comprou. Foi chamado de "louco" pelos amigos. "O algodão parecia promissor", 
lembra Pierre, mexendo-se mesmo sentado.   
 
Com uma idéia na cabeça e dinheiro no bolso, Pierre decidiu apostar no binômio algodão-gado, 
então referência agrícola na Paraíba, praticando melhoramento técnico e inseminação artificial. 
Optou por bovinos da raça pardo-suíço, resistente ao clima duro do sertão, e pelo cultivo do 
mocó, a variedade de algodão de fibra longa que deu origem à Mocó Agropecuária Ltda, 
empresa a qual a fazenda pertence.   
 
"Aí veio a seca braba", diz. E depois o bicudo, pondo fim ao ciclo do "ouro branco" no 
Nordeste.   
 
"Tivemos que repensar a fazenda", explica Pierre, àquela altura pai de três filhos nascidos na 
Paraíba da união com a francesa Catherine. A devastação foi tamanha, lembra, que "Catherine 
teve que escolher entre [irrigar] as mangueiras ou as laranjeiras".   
 
Foi a deixa para a conversão da terra à chamada agricultura biodinâmica, um movimento 
surgido na Alemanha que preconiza o bem-estar e olha a propriedade rural como um 
organismo vivo.   
 
Desde 2003, a Tamanduá tem a certificação Demeter, a garantia de que os alimentos 
produzidos aqui seguem esses preceitos.   



 
Pierre parece gostar da filosofia. Mas a veia para negócios, uma tradição secular da família, 
fala alto. O selo é o passaporte para o exigente mercado europeu, que já não se contenta 
apenas com os alimentos orgânicos. "É o nicho do nicho", ele diz. Um produto biodinâmico 
pode custar até 20% a mais que o orgânico.   
 
Com 15 açudes, a fazenda conta com um amplo sistema de irrigação para a produção de 
frutas. A grande maioria segue para a Europa. Daqui saem por ano cerca de 80 mil caixas de 
mangas, o carro-chefe da Tamanduá. "Nossas mangueiras são felizes", brinca o "Francês", 
como Pierre também é chamado, referindo-se ao espaçamento de dez por dez metros entre 
cada árvore. Além delas, são produzidos melões, melancias, mini-melancias e micro-melancias 
- descartadas por não atender as especificações de peso para exportação, que Pierre vende 
para hotéis no Recife. "As sementes não tratadas, raras de achar, eu consigo com a 
Syngenta", diz o conselheiro da multi.   
 
Paralelamente, Pierre mantém um plantel de caprinos e bovinos, que lhe rendem leite e 
queijos, como o Reblochon e o Saint Paulin, à moda francesa. O leite é distribuído às quase 
200 pessoas que vivem na Tamanduá, entre funcionários e parentes. O queijo é vendido no 
varejo nordestino.   
 
Mas são as pesquisas científicas os seus verdadeiros xodós. A Fazenda Tamanduá não fica 
atrás das grandes empresas no vai-e-vem de pesquisadores que chegam para conhecer os 
projetos. O próprio Pierre lança mão de sua posição privilegiada para trazer especialistas de 
ponta das suas empresas na Suíça e renomados institutos de pesquisa da Europa. São quase 
uma dezena de pesquisas cujos objetos de estudo vão da spirulina, alga muito protéica que 
serviria de complemento alimentar, ao pinhão-manso.   
 
Estão nessas parcerias também o futuro da fazenda. Desde a sua compra, Pierre só fez injetar 
dinheiro uma rara obstinação para transformar o semi-árido.   
 
"Ele está tentando fazer na Paraíba o que os judeus fizeram em Israel", exagera um executivo 
de Campina Grande, que como todos por aqui conhece bem a trajetória do francês. "Pierre 
está utilizando sua riqueza para trazer a nova realidade ao sertão".   
 
Com os três filhos na Europa e sem perspectivas de um sucessor com seu sangue em Santa 
Terezinha, Pierre Landolt criou no ano passado o Instituto Fazenda Tamanduá, uma Oscip 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que passou a concentrar pesquisas até 
então feitas em meio às atividades da fazenda.   
 
"Espero que em cinco anos as pesquisas consigam sustentar a fazenda", diz. E não deve ser 
pouco: as mangas exportadas, que respondem pelo grosso da receita, dão retorno bruto médio 
de 400 mil euros por ano, nada para uma propriedade desta proporção.   
 
Bem-humorado, Pierre só perde a graça quando é feita a pergunta: é possível administrar 
duas funções antagônicas como a de produtor sustentável e conselheiro da Syngenta, gigante 
de defensivos agrícolas? "Tenho os negócios da minha família e os meus", afirma, curto e 
direto.   
 
De todos os chapéus que veste ele também tem uma relojoaria e um banco na Suíça, dobrar a 
natureza no semi-árido parece ser seu desafio predileto. "Não pude mudar o mundo, então 
resolvi aplicar meus recursos em soluções limitadas. Mas se derem certo, elas poderão ser 
repetidas no sertão", fala Pierre, ainda atrás de sua própria revolução.   
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