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o leite e a lamllia
Se alguem the disser que urn deter-

minado produtor - vizinho, amigo,
ou que tenha sido assunto de uma ma-
teria de jornal ou revista - produz leite,
mas e do tipo familiar, qual imagem lhe
vem a mente? E provavel que seja de
alguem que produz de forma rudimen-
tar, quase extrativista, ordenhando pou-
cas vacas magras, apenas para subsis-
tencia de sua pobre familia. Po is bern,
esse e urn dos mitos que a minha bre-
ve experiencia aqui na Holanda ajudou
a derrubar. 0 emprego inadequado des-
se termo no Brasil cria desentendimen-
to entre tecnicos, confusao na imprensa
especializada e afeta 0 destino de politi-
cas publicas, pelo desconhecimento do
que seja urn produtor de leite familiar.
Quando 0 clima local permite, ou

seja, raramente, urn dos passeios favo-
ritos de quem mora por aqui e andar
de bicic1eta por entre as propriedades
rurais, observando as belas paisagens
e, logicamente, os sis-
temas de produryao de
leite. Chamam mui-
to a atenryao as placas
indicativas na entrada
das fazendas (jato),
informando 0 que se
produz naquele lo-
cal (leite, ovos, sui-
nos), 0 ano de inicio
da criaryao e, princi-
pal mente, 0 nome da
familia, na parte infe-
rior. Em praticamente
todas as fazendas ou
granjas leiteiras cons-
ta 0 nome da fami-
lia, 0 que indica uma
grande predominan-

cia de sistemas familiares na condu-
ryaoda atividade leiteira.
A contrataryao de mao de obra para

ordenha, ou para qualquer outra ativi-
dade, e algo impensavel, devido ao ele-
vado custo. Essa caracteristica familiar
tambem e encontrada em outros paises
de pecuaria desenvolvida, onde leite e
uma atividade lucrativa, capaz de pro-
porcionar uma boa renda e elevado pa-
drao de vida quando conduzida de for-
ma racional e eticiente. Com isso, a
nossa tradicional visao do que seja fa-
miliar e muito limitada. Produtores que
tern a familia como base do neg6cio po-
dem ser altamente especializados, eti-
cientes, com boa escala de produryao e
serem acima de tudo profissionais.
Isso nao significa que as familias de

produtores holandeses nao tenham de-
satios serios. Por exemplo, 0 alto va-
lor da terra em urn pais densamente po-
voado faz com que seja cada dia mais

dificil para os produtores remunerar 0
capital empregado na atividade. A de-
manda por terras e enorme, em espe-
cial por empreendimentos imobiliarios
- no Brasil isso tambem ocorre, nao
somente no Estado de Sao Paulo, mas
tambem na peri feria de outros centros
urbanos. Outro ponto delicado e a ques-
tao social inerente a atividade leiteira,
que nao favorece descansos semanais
ou ferias. Esse fator tern side decisivo
na opryao dos jovens pela vida na cida-
de, mesmo que seja para obter menor
renda. No longo prazo, isso pode trazer
problemas na sucessao da terra. Urn dos
indicadores de que esse e urn problema
real e 0 crescente numero de ordenhas
robotizadas, cada vez mais popular nas
fazendas 1eiteiras daqui.
No Brasil, tenho tido a oportunida-

de de presenciar 0 grande potencial da
agricultura familiar, especialrnente nas
propriedades acompanhadas pelos tec-

nicos do Projeto Bal-
de Cheio. Ao longo
de varios anos de atu-
aryao, 0 projeto tern
atendido familias por
todo 0 territ6rio nacio-
nal, por meio do trei-
namento de tecnicos
de extensao e pela in-
troduryao gradativa de
tecnologias adequadas
a realidade de cada lo-
cal. Sem duvida, esse
e 0 meLbor caminho
para se mudar defini-
tivamente a visao des-
torcida do que seja urn
produtor de leite fami-
liar em nosso Pais. •


