


São 5 horas e 30 minutos de uma
madrugada gelada em Porangaba,
pequena cidade do interior paulista.
No sítio Nossa Senhora Aparecida,
Renato Mantovani, zootecnista de

32 anos, está no piquete recolhendo os cordeiri-
nhos recém-nascidos e perdidos de suas mães. É
preciso acolher no braço o animalzinho com fome
e procurar as ovelhas para a amamentação. Tra-
balho difícil e de paciência. Em alguns casos elas
não são mais encontradas pelos filhos, já que cen-
tenas parem no período que vai de maio a agosto.
Extraviada a mãe, resta preparar as mamadeiras,
e os bebês, extremamente dóceis, se fartam sem
reclamações nas mãos de Renato, dono do criató-
rio, e de seus dois assistentes, o Júlio e o Juari. As
vezes, Renato ou um de seus funcionários pernoita.
É quando um número grande de fêmeas vai dar à
luz. Vencido o compromisso da madrugada, eles



partem para outros afazeres no sítio de 86 hectares no qual são
mantidas 800 matrizes texel, raça originária da Holanda. "É pre-
ciso muita dedicação para criar ovinos, mas a gente gosta demais
e obtém um bom retorno com a exploração", revela o pecuarista.
Diferentemente do gado bovino, os carneiros não aceitam gritos
ou tapas ou xingos. "Tudo é à base de muito carinho", diz Júlio,
que trabalha no sítio desde o início, em 1999.

Renato é um entre muitos outros ovinocultores, jovens ou
nem tanto, que estão ganhando dinheiro no campo e que lide-
ram um processo de mudança na atividade, a qual lentamente
vai saindo de uma moldura secular de subsistência e adquirindo
um viés empresarial. Tudo é simples no sítio. A comida é a pasto,
farta, com suplementação somente no inverno. "A alimentação
ao gosto e barata é fundamental para tornar a criação lucrativa",
diz o pecuarista. "Muita gente gastou a rodo em construções e
bichos caros, mas não soube dar de comer ao rebanho e desistiu."
Renato não. Ele manda cerca de 400 cordeiros ao ano para o
frigorífico, que são abatidos entre 35 quilos e 38 quilos com 80 a
100 dias de vida em média. Recebe de R$ 3,50 a R$ 4 pelo quilo/

vivo. Seus custos ficam um pouco abaixo da metade da cotação
paga pela indústria, que embala os cortes e depois os distribui no
varejo. Ainda neste ano, Renato quer lançar sua própria marca.
Ele realiza renda também com a comercialização de genética,
matrizes, por exemplo.

Como ocorre em diferentes ramos da pecuária, filhos jovens
substituem pais e avôs. Os mais velhos, em grande número,
criavam carneiros mais para o consumo da família. Em Feira de
Santana, na Bahia, Lenine Luedy Neto é da terceira geração de
ovinocultores. Ele tem 29 anos, estudou veterinária e engorda
3.000 cabeças no sertão. Próximo da cidade, sob o clima ameno
do pé de serra, seleciona 600 lotes de elite da resistente santa inês,
raça nordestina cujo rebanho é o maior do país. Na Bahia, Lenine
aprimora o plantei por meio de tecnologias genéticas modernas
como a fertilização in vitro.

Jovens como ele e Renato estão entrando no setor com idéias
novas. Acham que o foco dos criadores deve ser no mercado in-
terno, e não na exportação. "A carne deve abastecer primeiro as
mesas dos brasileiros", ressalta Renato, que defende a populariza-



ção do produto. A ovinocultura é o único segmento
da pecuária que não se encontra em dificuldade. A
frase soa deslocada diante do derretimento da eco-
nomia mundial, mas traduz com exatidão a situação
e revela uma parte do Brasil lucrativo e esperan-
çoso. "Se a demanda interna por carne crescer, a
produção não será suficiente", afirma Francisco
Pastor, criador paulista e diretor da Feinco - Fei-
ra Internacional de Caprinos e Ovinos, realizada
no mês passado, em São Paulo. O estado puxa o
comboio do consumo, com 70% do total do país,
é o mais modernizado tecnologicamente e ativa
negócios também no Nordeste e no Rio Grande
do Sul, cujas populações de animais são maiores.
Pastor diz que as fazendas paulistas abrigam cer-
ca de 700 mil cabeças e somente para atender a
demanda por carne seriam necessários mais 3 mi-
lhões de matrizes, um déficit colossal. Há anos o
Brasil vai buscar no vizinho Uruguai e na distante
Nova Zelândia de 70% a 80% do que consome. Ao
contrário dos altos e baixos constantes das carnes
de boi, frango e suínos, o mercado de ovinos está
aquecido e novos investimentos aportam.

em São Paulo que o futuro
para a ovinocultura promete. Números estimados
pelo Instituto FNP mostram que a produção brasileira cresceu
de 13,9 milhões de cabeças em 2007 para mais de 14 milhões em
2008. Ainda segundo a FNP, o rebanho aumentou no mesmo
período no Nordeste de 7,9 milhões de animais para pouco
mais de 8 milhões. Avanço significativo está sendo detectado
também no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso,
onde o rebanho subiu mais de 110% nos últimos anos, e em
Mato Grosso do Sul. Em ambos a conjugação ovinos-bovinos tem
dado certo. Já no Rio Grande do Sul, a produção tem diminuído

devido à retração no mercado de lã e ao redírecionamento da
aptidão dos ovinos para carne. Segundo o criador Lenine Luedy
Neto, a Bahia é um importante fornecedor de animais para a
criação e o consumo paulistas. "O Nordeste popularizou a carne
ovina. Lá também o consumo cresceu e nós não conseguimos
abastecer as capitais." Ele diz que a raça que mais desce para
São Paulo é a santa inês, usada para cruza industrial. Também
no polo Petrolina/Juazeiro, na divisa de Pernambuco com a
Bahia), o Pensa - Centro de Conhecimento em Agronégócio e



a Faculdade de Economia e Administração de Empresas da USP
- Universidade de São Paulo estão montando um projeto cujo
objetivo é atrair uma empresa-âncora, uma cooperativa ou um
grupo de empresários para investir na região e permitir a oferta
organizada de cordeiros criados de forma semi-extensiva, para
abate precoce. A proposta é, após três anos, ter 100 mil matri-
zes, suficientes para um abate diário de 350 cabeças com oferta
de 1.400 toneladas por ano de carne, processadas em cortes
especiais e em embutidos. Estão coordenando a empreitada o
administrador de empresas da FEA-USP Luciano Thomé e Castro
e Ricardo Messias Rossi, agrônomo do Pensa.

"O incremento da atividade está ligado diretamente ao cres-
cimento e à diversificação dos produtos", informa a Embrapa
Caprinos e Ovinos, de Sobral, no Ceará. "E esse incremento só
não é maior atualmente por causa da desorganização da cadeia.
O setor ainda vive um descompasso entre produção, qualidade,
volume e freqüência de colocação do produto no mercado. Por
esse e outros motivos é que se tem visto a entrada de produtos
importados para suprir a carência do mercado brasileiro". Alguns
criadores, no entanto, afirmam que esse cenário tem evoluído.
"A mudança está sendo muito rápida", ressalta José Roberto
Sobral, presidente do PauliTexel, núcleo paulista de criadores
fundado há um ano. Segundo ele, a demanda é crescente e o
número de criadores e de indústrias processadoras também. É

preciso lembrar que a carne ovina em São Paulo está conectada
à alta gastronomia. Apenas de cinco anos para cá é que ela pôde
ser degustada em muitas churrascarias e ainda mais recente-
mente vista nas gôndolas dos supermercados. O consumo per
capita no Brasil subiu nos últimos anos de 700 gramas para
pouco mais de 2 quilos. Ainda é baixo, é verdade, mas o país
possui quase 190 milhões de bocas, ou seja, em curto período
foram necessários mais 247 milhões de quilos de carne e o Bra-
sil não produz nem a metade. Como comparação, a Austrália
consome perto de 40 quilos por habitante.

Robson Leite é presidente do Grupo Savana, que comercializa
carne de cordeiro há nove anos. Ele diz que o produto começou
a deslanchar a partir de 1998. "No começo, foram apenas res-
taurantes sofisticados e hotéis, depois cantinas e churrascarias.
Hoje a carne começa a fazer parte da mesa da família". Segundo
Robson, em janeiro de 2008, o grupo Savana vendia 50 toneladas
por mês de carne em São Paulo. Em dezembro passado, foram 350
toneladas, o que eqüivale a 20 mil cabeças abatidas. "Atenção: foi
um salto de 300 toneladas a mais em um ano", ressalta. Em sua
opinião, a alta gastronomia está deixando de ser um nicho exclu-
sivo de mercado. "Nós mesmos produzimos carnes cujos preços
vão de R$ 4 o quilo até R$ 50, e a distribuição é feita tanto
em restaurantes do refinado bairro paulistano dos Jardins

até a Zona Leste da cidade." Robson afirma
que traz carne do Uruguai para completar a
oferta e usa as seguintes palavras para ilus-
trar a velocidade do consumo: "A demanda
está à espera". Traduzindo: se a produção
aumentar, o escoamento é garantido.

Valdomiro Polizelli Júnior, titular da VPJ
Pecuária, de Jaguariúna, SP, afirma que, nos
últimos quatro meses, sua empresa obteve um
acréscimo de 40% nas vendas de carne de dor-
per e white dorper, duas raças importadas. "Es-
távamos crescendo bem , mas esse número foi
surpreendente", admite. Polizelli conta que o
bom movimento o levou recentemente, junto
com outros criadores, à fundação da Associação
Brasileira dos Criadores da Raça Dorper, da qual
é presidente. "O grande potencial de crescimento
da ovinocultura levou à criação da entidade, já
que a produção nacional de cordeiros não supre
a demanda do mercado interno. Além disso,
a rentabilidade da ovinocultura, quando bem
conduzida, é maior que a da bovinocultura, por



exemplo." Ele cita outro atrativo do negócio,
que é a precocidade. "O ovino morre aos 110
dias de vida, o que permite um maior giro
financeiro à atividade." Se o surgimento de
novas associações e núcleos é sinônimo de
futuro promissor, em apenas um ano brota-
ram cerca de cinco, entre eles o PauliTexel,
a dos criadores de dorper e a de Jacareí, SP.
Em breve novos núcleos serão criados, como
em Itapetininga, próxima a Porangaba. José
Roberto Sobral, do PauliTexel, lembra que
houve muito ineditismo na criação há cerca
de quatro anos, o que levou a erros primários.
"Daí a importância do ovinocultor se unir em
torno de núcleos e associações e receber orientação para tocar
seu negócio de forma correta."

No Vale do Paraíba, interior de São Paulo, a criação de ovinos
se desenvolveu nos últimos anos e vai substituindo as vacas que
fizeram da região uma das mais poderosas do país em produção
de leite, mas que hoje murchou. Em áreas montanhosas de Jaca-
reí, criadores como Vicente Antônio Ribeiro, de 43 anos, obtêm
lucro com a atividade em pequenos espaços e procuram fazer
parcerias para a expansão. Vicente mantém 700 cabeças de ovinos
numa área de 23 hectares, sendo que 300 delas são matrizes e
doadoras. Têm 400 receptoras, as chamadas "mães de aluguel".
Faz semiconfinamento e confinamento.

"A vocação do Vale do Paraíba é a pecuária. A vaca perdeu es-
paço, mas é difícil plantar lavouras nessas áreas exíguas e irregula-

res, topografia que não constitui obstáculo
para os ovinos", diz Vicente. Ele afirma que
os balidos de ovelhas não eram escutados
por lá há cinco anos. Sua criação de ovinos
começou há quatro anos e o objetivo é a
multiplicação de genética. "Há muita difi-
culdade em atender a demanda." A Capril
São Paulo, nome do criatório, negocia ani-
mais desmamados em São Paulo, Paraná,
Minas Gerais e Mato Grosso.

A saída, segundo Vicente, é a cotização
de criadores para oferecer reprodutores
de boas linhagens num sistema de parce-
ria que tomou corpo no Vale do Paraíba

com a fundação da associação que reúne 30 ovinocultores e
caprinocultores e 27 mil animais. A meta agora, anuncia Vicente,
é incrementar a produção de carne e no futuro criar uma marca
exclusiva da região.

Arnaldo Vieira Filho, presidente da Aspaco - Associação Paulis-
ta de Criadores de Ovinos, diz que o quadro associativo é formado
por 500 criadores. "Mas o estado tem cerca de 11 mil propriedades
que trabalham com ovinocultura." Ele avisa que ninguém deve
criar falsas ilusões sobre a atividade, já que são ainda vultosos os
entraves, entre eles o da comercialização. "Ainda é pequena e ir-
regular a quantidade de cordeiros para o envio ao frigorífico. É por
essa razão que eu considero importante o produtor se associar para
não ficar sozinho", avisa. Arnaldo aconselha o ovinocultor a abater
o animal jovem devido a sua carne macia e mais saborosa. 
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