


uando deixou seu cargo de diretor da
metalúrgica Barra do Sul, empresa
do grupo Votorantim, o empresário
Silvio Cruz Pereira resolveu inves-

tir a sua aposentadoria no campo. Sem
dispor de grandes áreas, sua idéia era
diversificar a produção e apostar em
culturas que dessem bom retorno,
sem a necessidade de produção
em larga escala. Dessa forma, os
70 hectares de sua fazenda, lo-
calizada no município de
Cambuquira (MG), foram
ocupados por várias ativi-
dades. Uma delas é a pe-
cuária de leite. Pereira
mantém um rebanho
de 340 vacas e pro-
duz cerca de três
mil litros de lei-
te por dia.



Na fazenda, outros 14 hectares são
destinados ao café, com uma produ-
ção média de 500 sacas por ano. Con-
tudo, por incrível que pareça, a
maior fonte de lucro do produtor não
está nessas tradicionais culturas.
Sua verdadeira mina de ouro ocupa
apenas seis hectares e gera um fa-
turamento de R$ 330 mil ao ano.
Trata-se da produção de ameixas.
"Com a ameixa eu tenho um ganho
médio de R$ 55 mil por hectare ao
ano", revela. Para se ter idéia, mes-
mo ocupando quase o dobro de área,
a sua produção de café oferece um
ganho de R$ 140 mil por ano, cerca
de R$ 10 mil por hectare. "Iniciei a
produção de ameixas em 1999, de-
pois de avaliar o mercado e perceber
que havia uma grande demanda, um
bom preço e pouca oferta dessa fru-
ta", conta o produtor.

O exemplo de Pereira ilustra bem
como alguns produtores conseguem
obter bons resultados fugindo das
commodities e apostando em culturas
com maior valor agregado. E a amei-
xa não é o único caso. Outras culturas
também se mostram bons negócios.
Um exemplo disso é o rambutam, uma
fruta de origem asiática, que vem ga-

nhando adeptos no Pará. Segundo o
agricultor Kohei Seko, que produz 10
hectares de rambutam na cidade de
Marituba (PR), por ser uma fruta rara,
ela chega a custar no mercado cerca de
R$ 18 a caixa de meio quilo. "O rambu-
tam oferece uma rentabilidade média
de R$ 12 mil por hectare", afirma. Um
ganho considerável levando-se em con-
ta que a produção de soja no sul do Pa-
raná rende apenas R$
2,7 mil hectares.

Já no Rio Grande do
Sul, uma boa alternati-
va é a produção de
fumo. "Na região, ne-
nhuma outra cultura
proporciona a margem
de ganho que tenho com
o fumo", garante o pro-
dutor Djonas Gilberto
Schroeder, que produz
fumo em Santa Cruz do
Sul (RS). Em uma área
de 3,6 hectares, o pro-

dutor colhe cerca de 33 toneladas de
fumo por ano e consegue um fatura-
mento de R$ 198 mil, um ganho de
R$ 49 mil por hectare.

A criação de alguns animais tam-
bém se mostra rentável. O produtor
Carlos Perez, por exemplo, apostou
na criação de chinchilas e afirma al-
cançar ótimos ganhos com a comer-
cialização da pele desses animais.
"Existe uma procura muito grande
por peles e a oferta é pequena. Por
isso o preço é tão alto." O preço mé-
dio da pele é de US$ 70, sendo que
em uma área de apenas 400 m2 é pos-
sível criar até três mil chinchilas por
mês. Outra atividade, tão lucrativa
quanto exótica, é a criação de jacarés
no Pantanal Mato-Grossense. Como
explica o criador Osmar Monteiro,
que abandonou a pecuária para
criar cerca de 17 mil jacarés, em
tanques que ocupam menos de um
hectare. "Só com a pele, devo fatu-
rar cerca de R$ 70 por jacaré. Ou
seja, mais de R$ 1,1 milhão." A car-
ne, antes um subproduto, também
será vendida. "Deve aumentar bem
o faturamento. Mas só a venda do
couro já é suficiente para pagar o in-
vestimento", afirma. •
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