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Quando ele terminou de concluir sua hist6-
ria, disse-ihe que dava grayas a Deus de nao
ter filho em idade escolar nesta epoca do pais
surrealista, mas que no meu ramo de atividade
a situayao era semelhante. Contei-ihe que des-
de 1987 fayo palestras para produtores de lei-
te. E que ate meados de 1994, era comum de-
parar no audit6rio com algum engrayadinho a
perguntar com ar de deboche:

-Professor, seu eu pegar esse dinheiro que
0 senhor falou pra aplicar na recuperayao da
fertilidade do solo e jogar na poupanya, eu yOU
ganhar mais e sem ter nenhum trabalho.

Via de regra tal observayao era acompa-
nhada de uma garga.lhada geral. Era sinal de
que ali ninguem iria se mexer para melhorar a
produtividade. Refeito 0 silencio da plateia, lem-
brava-os da mesma forma como 0 medico fez
com seu filho:

-Um dia essa situayao ira mudar, pais do
contrario no pars nao havera futuro. Uma na-
yao somente se constr6i atraves do trabalho.

Alguns produtores se exaltavam, achando
que ao falar para eles trabalharem serio, se-
rem eficientes, aumentar a produtividade, sig-
nificava rogar-ihes algum tipo de praga.

Ai, entao, eu vaticinava:
-Quando esse ilusao do ganho facil do di-

do piano Real~ viviamos no pais do faz-de-con-
fa. 0 momento da divulgavao da inflavao do
mes anterior era esperado com ansiedade. A
populavao era expert em assuntos de poupan-
va, BTN, ORTN, over night, open market,
fundao...O trabalho nao tinha valor, pois, quan-
do 0 assalariado recebia seus caraminguas no
infcio do mes, mal dava para comprar 0 que
necessitava. Alem disso. era melhor comprar
logo, porque la vinha 0 homem remarcando 0
prevo de tudo. Uma loucura!

Ano passado, encontrei um medico conhe-
cido que ha muito nao via. Trocamos os cum-
primentos de praxe e ale foi dizendo:

-A vida esta dificil, mas esta boa.
Pedi para que me explicasse melhor 0 que

havia dito.
-E porque hoje nao esta facil ganhar di-

nheiro. Tenho de trabalhar bastante para con.
seguir dar um padrao de vida para minha fami-
lia, mas estou muito melhor que na epoca de

inflavao.
Perguntei-lhe por que? Ele respondeu que

havia se formado em Medicina e que por isso
tinha uma grande responsabilidade nas maos.

A produ~ao de leite se
concentrara em fazendas

que compreenderem e
aplicarem corretamente
° conce;to de tecno/og;a

t Quem nao esta
produzindo nada ou de
maneira ineficiente, esta

tendo extrema dificuldade
para se manter em pe

nheiro passar, vai ser uma correria para se pro.
duzir. Nao havera dinheiro barato para os in-
vestimentos nas fazendas que ficaram anos na
inercia. As tentativas de recuperac;:ao da pro-
priedade sem 0 acompanhamento de tecnicos
capacitados resultarao em acelerac;:ao do pro-
cesso de extinc;:ao daquele produtor; 0 numero
de fazendas leiteiras em regi5es tradicionais
que fecharao suss porteiras sera cad a vel
major; a produ9ao de leite se concentrara em
fazendas que compreenderem e aplicarem cor-
retamente 0 conceito de tecnologia, seja qual
for 0 sistema empregado na explorayao.

E essa a realidade atual. Esta diffcil ganhar
dinheiro, sem duvida, mas esta muito pior para
quem continua a conduzir sua propriedade de
forma amadora.

I -Sim, e dai? Perguntei.
-Oaf, continuou ele, voce se lembra do

Marcos, um colega de minha turma, que nao
chegou a completar 0 curso? Entrou no ramo de
venda de autom6veis usados. Se deu muito bem.

Nao estava entendendo aonde ele queria
chegar com essa historia. Continuou:

-Como residente e depois como medico,
voce sabe que temos de trabalhar um bocado.

Safa de casa cedinho e voltava bem tarde da
noite. Via meu filho dorm indo quando saia e

quando chegava ele ja tinha ido dormir. Certo
dia, num desses raros finais de semana que
tinha de taiga, resolvi dar uma olhada no bole-
tim dele e, para minha surpresa, havia varias

notas abaixo da media. Chamei meu filho, que
he uns quatro anos estava com 12 anos, e ques-

tionei 0 porque das notas baixas. Nas explica-
yoes, notei que nao nutria nenhum interesse

pelos estudos. Mesmo assim tentei motiva-lo.
Indiferente, ele rebateu:

-Par que? Ora, pra que?
Emendei, um tanto perplexo:
-Para aprender, se formar, ter uma profis-

saD e ser alguem na vida. Ele, secamente, in-

dagou:
-E 0 senhor e alguem na vida?
Perguntei par que estava me dizendo isso.

Entao, ere concluiu seu raciocfnio:
-Pai, 0 que 0 senhortem na vida? Mora de

aluguel, tern um carro velho, nao lira ferias,
nunca me levou a Disneylandia... E arrematou:

-Eu quero ser como 0 tio Marcos. Ele nem
se formou, mas tern carro novo, mora numa
mansao, viaja para praia varias vezes por ana,
e os filhos dele ja se can sa ram de ir a Disney.

-0 Idola do meu filho naG era eu, como
supostamente imaginava, em razao de minha
vida Integra, responsavel, pelo profissional res-
peitado que salvava vidas... 0 Idola dele era
um sujeito que vivia fazendo trambiques, ne-
g6cios nem sempre limpos, passando a perna
nos outros, mas que tinha dinheiro. Eu ainda
tentei contra-argumentar, lembrando que 0 que
ele se referia tratava-se de uma situayao que
naG produzia nada para a sociedade, tinha a
marca de neg6cios obscuros e que com mer-
cado financeiro naG se poderia ir muito longe.
Enfim, desafiei:

-Quando essa situayao acabar, quem naG
estiver com uma funyao produtiva definida, es-
tara em apuros! A resposta veio em forma de

constatayao:
-Acabar quando, meu pai? Ja passamos

palo piano Cruzado, piano Verao, piano Bres-
ser, piano Collor e outros. E nada mudou.

-Engoli seco, baixei a cabeya e mudei de
assunto porque eu mesmo nao sabia quando
essa triste situayao do pais poderia mudar.
Bem, hoje, aquele meu amigo, 0 Marcos, esta
na pior. Levou caJole em varios neg6cios, en-
trou em algumas trias e para saldar as dividas
teve de vender a casa, 0 carro e esta morando
de favor na casa de parentes. Como naG tern
profissao, esta vivendo de bicos. Nao estou
contente com a situayao dele, mas no fundo
um sentimento de justiya me invade.
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