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Por Jonas da Silva

Aprendizado incluiu informações sobre valor agregado à produção, 
princípios da economia local, cooperativismo, certificação de produtos  

e atendimento às demandas do mercado

C 
onhecida como o celeiro da 
Europa, a França foi o desti-
no de um grupo de produto-
res de Mato Grosso, de dire-

tores e técnicos do Sistema Famato 
na estratégia da instituição de inves-
tir cada vez mais em qualificação e 
intercâmbio de saberes para melho-
rar os negócios no campo, no Estado 
do Brasil com 3,3 milhões de habi-
tantes, cujo meio rural é indutor da 
economia. Entre os princípios funda-
mentais que tiveram como aprendi-
zado, destaque para a certificação de 
produtos, uso de tecnologias, valor 

agregado à produção, princípios de 
economia local e atendimento às de-
mandas do mercado.

Lá os produtores entraram em 
contato com diversas situações, des-
de tradicionais instituições de ensi-
no, sistemas de produção, distribui-
ção e comercialização, até o relevante 
cooperativismo francês. Além de te-
rem feito visitas técnicas guiadas e 
exposição de situações do cotidiano 
dos agricultores e pecuaristas france-
ses. São histórias, intercâmbio e co-
nhecimentos na prática em boa parte 
do mês de junho, durante a Missão 

Técnica na França, atividade periódi-
ca organizada pela instituição.

O objetivo da viagem foi conhecer 
a produção agropecuária do país, tro-
car experiências e adquirir novos co-
nhecimentos que poderão inspirar e 
auxiliar o desenvolvimento da produ-
ção mato-grossense. É por meio das 
missões técnicas que os participantes 
podem entrar em contato com outros 
modelos de propriedades rurais, o 
manejo aplicado, formas de gestão, 
cooperativas, indústrias e tecnologias 
utilizadas tanto para a agricultura 
quanto para a pecuária.
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“A França é um dos maiores cen-
tros de produção agrícola e pecuária 
da Europa”, confirma o diretor de Re-
lações Institucionais da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Gros-
so (Famato), José Luiz Fidelis. Os pro-
dutores locais são fundamentais na 
União Europeia, com contribuição es-
sencial na produção de leite, vinhos, 
beterrabas, além dos cereais e oleagi-
nosas. O país detém 20% da produ-
ção agrícola na Europa, uma potência 
do continente. A França responde 
por 6% das exportações agroalimen-
tares do mundo e 50% do território é 
ocupado pela produção agropecuária. 
Além de ter o maior rebanho bovino 
da Europa e ser o quinto maior produ-
tor de trigo do mundo.

O produtor rural de Porto Alegre 
do Norte e diretor da Famato, Édio 
Brunetta, classificou etapas funda-
mentais da agregação de valor aos 
produtos como componente impor-
tante da agropecuária francesa. “Tive-
mos a oportunidade de ver que a Eu-
ropa já está em um segundo momento 
do agronegócio com a implantação da 
verticalização dentro das próprias 
propriedades. Ao longo do tempo, 
eles conseguiram criar marcas pró-
prias para que o produtor tenha mais 
renda”.  Ele também observa que a 
rentabilidade para o agricultor é pos-
sível devido a ele participar de mais 
de uma fase da cadeia produtiva. “Vi-
mos pequenos produtores que conse-
guem industrializar seus produtos e 
eles mesmos comercializarem local-
mente. Chamou atenção também ver 
que a sociedade reconhece o valor do 
produtor rural. Na França, eles são 
tratados com respeito, dignidade e a 
sociedade é parceira do produtor”.

Um dos primeiros compromissos 
no país foi aprimorar os conhecimen-
tos e saber onde estavam pisando. 
Por isso, eles foram para Toulouse, 
no sul da França, para vivenciar a 
Universidade de Purpan, uma das 
principais universidades do agrone-
gócio da França. Por lá, os produtores 
aproveitaram para visitar proprie-
dades de soja orgânica e outras que 

agregam valor à produção. Os produ-
tores aprenderam sobre os canais de 
produção e distribuição de alimentos 
dos franceses. Quase centenária, a 
completar em 2019, a universida-
de de ciências agrárias é a segunda 
maior do país. O anfitrião e cicerone 
nas instalações da universidade foi o 
professor brasileiro Tiago Siqueira. 
Formado pela Esalq/USP, ele está há 
sete anos na França e coordena na 
instituição um mestrado especializa-
do em produção animal.

Os circuitos ou canais são respon-
sáveis pela melhor competitividade e 
redução de custo entre os produtores 
da agropecuária, explica a profes-
sora de Mato Grosso do Sul, Mélise 
Machado, que está há quase 10 anos 
em Toulouse. “Diferente dos canais 
tradicionais onde há a figura do ne-
gociador, dos abatedouros e de outros 
intermediários, nos canais curtos o 
agricultor é o responsável por produ-
zir e fazer os demais papéis”, explica 
a professora. O sistema permite me-
lhor valor agregado aos produtos e 
elimina atravessadores, da produção 
ao consumidor final.

A professora lembra que desde a 
origem da produção agrícola os ca-
nais curtos eram utilizados. Mas, ao 
longo do tempo foram ser perdendo. 
“Há muito tempo o produtor já ven-
dia direto para o seu consumidor, 
seja por meio das feiras, dos sacolões, 
entre outros. Com o desenvolvimento 
demográfico e a abertura de mercados 
os canais longos cresceram”, explica.

Uma proposta de incentivar e 
fomentar os canais curtos de nego-
ciação foi implantada pelo governo 
francês em 2010 e permitir a rentabili-
dade maior do produtor. Na Escola de 
Engenharia da universidade, os pro-
dutores viram algumas instalações, 
como os laboratórios de agrofisiolo-
gia, de processamento de alimentos, 
uma estação experimental de stevia 
(planta com propriedades adoçantes), 
nos quais se tem conhecimento teóri-
co e prático responsável pela forma-
ção de 200 profissionais anualmente. 
O diretor administrativo financeiro 

da Famato, Vilmondes Tomain, lem-
bra que no Brasil, por causa do mo-
delo de produção em larga escala, 
os canais longos são predominantes 
e por muitas vezes o produtor perde 
parte do valor do que é produzido. 
“No nosso país são vários intermedi-
ários até chegar ao consumidor final. 
É neste processo que nós, produtores, 
perdemos uma boa fatia daquilo que 
produzimos”. Para o diretor-geral da 
escola, Mr. Michel Roux, a missão de 
Purpan é formar profissionais para 
que se possa produzir mais e melhor.

Sistema agropastoril
A criação de animais na Fran-

ça, de acordo com as características 
naturais, como relevo, clima e vege-
tação, define o sistema agropastoril, 
praticado na região dos Pirineus, que 
também se estende até a Espanha. Os 
participantes da Missão Técnica do 
Sistema Famato visitaram uma pro-
priedade, do total de seis mil famílias 
que vivem do sistema, cujo registro 
de comunidades agropastoris datam 
do século XII. 

Eles conheceram Felipe Lacube, 
que cria 80 cabeças de gado, 100 
de suíno e 600 patos há 25 anos na 
região. Sempre de olho no calen-
dário do clima, ele explica que no 
inverno o rebanho bovino é criado 
na parte da planície da região, na 
área mais baixa. E no verão, os ani-
mais são levados para uma altitude 
de 2.600 metros e criados soltos 
com os demais animais dos outros 
pastores. O roteiro de subida é fei-
to em um dia e meio. O pecuarista 
de Juara Jorge Mariano de Souza se 
impressionou com a força e cora-
gem dos pastores. “Produzir neste 
sistema não é nada fácil, o manejo 
do gado é muito trabalhoso. Depois 
que sobem, os animais ficam soltos 
correndo riscos de serem atacados 
por ursos. O produtor não sabe ao 
certo quando vai ver seus animais 
novamente. Nessas horas vemos o 
quanto somos abençoados com ter-
ras planas, onde temos controle do 
nosso rebanho”, observa.
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