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arece mentira, mas é realidade. Foi nos EUA, país consa-
grado como a capital mundial dos restaurantes fast-food,
que surgiu há 20 anos a Organic Valley, maior cooperativa
do mundo no segmento de orgânicos. Era final dos anos

80, os fazendeiros ianques enfrentavam uma grave crise finan-
ceira. Para muitos, não restava outra opção a não ser deixar a
atividade. Foi esse cenário hostil que propiciou a união de sete
produtores. Eles estavam desiludidos com a forma como condu-
ziam as suas fazendas. Um deles dizia: "Eu não tenho confiança

em alimentar meus filhos com estes
alimentos, porque tem muito veneno
(referindo-se a agroquímicos) neles."
Outro fazendeiro dizia: "Meu pai mor-
reu de câncer ainda jovem e estou cer-
to de que foi por causa dos pesticidas."
Esta indignação em comum levou o
grupo à decisão de experimentar o sis-
tema orgânico. Eles pensavam: "Deve
haver pessoas que pensam como a gen-
te, talvez consigamos um melhor preço
no mercado com este tipo de produto."

A atividade principal dos sete ami-
gos era a pecuária leiteira e por meio

dela o leite se tornou o primeiro pro-
duto comercializado. Mas logo eles
perceberam que poderiam agregar
mais valor à sua produção. Montaram
um laticínio e começaram a produzir
tipos variados de queijos e outros de-
rivados lácteos. A nova maneira de
pensar não demorou a ganhar adep-
tos. Consequentemente, cresceu não
só a demanda por produtos, mas tam-
bém o número de cooperados da Or-
ganic Valley, apelidada carinho-
samente de Organic Valley Família de
Fazendas. Hoje, a cooperativa esta

presente em 32 dos 50 Estados dos
EUA e reúne nada menos que 1.400
cooperados. Esta abrangência traduz
a atenção que o setor tem ganhado no
país. Embora represente entre 5% e
6% de todo o mercado, o segmento de
orgânicos é hoje uma indústria que
movimenta US$ 20 bilhões ao ano. A
Organic Valley, por exemplo, fechou
2007 com mais de US$ 432 milhões só
em vendas. "Não queremos acumular
dividendos, mas remunerar bem os



nossos fazendeiros", diz Theresa Mar-
quez, diretora de marketing da coope-
rativa Organic Valley. Segundo ela, o
lucro da empresa foi de apenas 2%,
mas é proposital e faz parte do mode-
lo de gestão herdado dos fundadores.
Para este ano, mesmo com a crise, a
previsão é de que as vendas alcancem
a cifra de US$ 500 milhões.

Hoje, além de leite e derivados, o
por tfólio de produtos da cooperativa
possui sucos, ovos, carne bovina, suí-

na, de aves, leite de soja, etc. Mas a
filosofia da Organic Valley contraria a
lógica do mercado. "Quando eu nasci,
em 1945, a cada dólar que se gastava,
US$ 0,10 era para comida e menos
que isso ia para o seguro-
saúde. Hoje, a comida con-
tinua sendo US$ 0,10 e o
seguro-saúde, US$ 0t20.
Como podem os fazendei-
ros receber o mesmo que
recebiam anos atrás?",

questiona Theresa. Tanto que o dife-
rencial da cooperativa e chamariz
para converter produtores tradicio-
nais, ainda não adeptos do sistema or-
gânico, é o fator preço. A empresa

verde paga mais pelos pro-
dutos e consegue fazer isso
pelo fato de vender por um
preço superior. E por que
o consumidor estaria dis-
posto a pagar mais? Por-
que está preocupado com a

e o movimento anual
da indústria de

orgânicos nos EUA



saúde e acredita que os ali-
mentos podem ajudar' na pre-
venção de doenças. Á prova
disso é que a
maioria das pes-
soas que adere
ao setor de orgâ-
nicos são mulhe-
res grávidas ou
com filhos pe-
quenos. E o que
estaria levando es-
tas mães a tal decisão,
para Theresa, é óbvio: "Há
uma nova expressão chamada
disfunção endocrinológica. Significa
que, se você tem alguma disfunção
causada pela alimentação, suas glân-
dulas não funcionam direito, você tem
um desequilíbrio hormonal, o que
pode prejudicar o crescimento e a fer-
tilidade, entre outras coisas." Outro
argumento a favor dos orgânicos vem
do meio científico: há mais de 200
estudos que comprovam que os ali-
mentos orgânicos têm 45% mais nu-
trientes que os convencionais. O mo-
tivo para esta discrepância estaria no
solo. "Se você não tem um solo saudá-
vel, você não tem plantas saudáveis e

também não tem animais nem pes-
soas saudáveis", completa Theresa.

Apesar do porte da Organic Valley,
a cooperativa ainda enfrenta o desafio
de equilibrar oferta e demanda. Mas o
diferencial da remuneração tem esti-
mulado a adesão de novos fazendeiros.
Tanto é que a empresa abriu caminho
para centenas de indústrias que vie-
ram depois. Os procedimentos da coo-
perativa em laticínios, por exemplo, se

tornaram padrão de conduta para os
que surgiram mais tarde, ajudando a

regular o setor. O resultado foi que
em 1990 este modelo tor-

nou-se lei através de
um decreto e o Depar-

tamento de Agricul-
tura Norte-Ameri-
cano, o Usda, criou
o selo "Usda Or-
ganic" para quem
produzir segun-
do as recomen-

dações. Agora
uma das recentes

novidades da cooperativa é o lança-
mento da campanha Viva La Pastu-
re, que incentiva os produtores de
leite e de carne a criar o gado a pasto.
A explicação está no alto preço do mi-
lho e da soja, que são a base da ração
dos animais confinados. Quanto ao
Brasil, Theresa vislumbra um poten-
cial, mas dá alguns alertas: "Não fa-
çam como os EUA, não vivam o esti-
lo de vida dos norte-americanos e
não sucumbam à tentação de des-
matar a Amazônia para produzir mais
soja. Invistam em pesquisas com
energias renováveis", finaliza. l
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