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A discussão da pecuária leiteira na economia brasileira ganha mais ênfase a partir da metade
do século XX, com a modernização da agricultura e, posteriormente, com os complexos
agroindustriais. Esse trabalho busca compreender a atividade leiteira em Miracema,
contextualizando a importância regional da atividade, além de buscar identificar quais foram os
fatores que levaram a instalação do laticínio Godam no município. Como procedimentos
metodológicos, temos: levantamento bibliográfico, levantamento de dados secundários no
SIDRA/IBGE e realização de entrevista com o gestor do município no período de instalação da
Godam e com o presidente atual da CAPEM (Cooperativa Agropecuária de Miracema). O
município de Miracema está localizado na região noroeste fluminense e possui
aproximadamente 27 mil habitantes de acordo com o último Censo Demográfico de 2010. Nas
primeiras décadas do século XX tinha sua economia ancorada no cultivo do café. Porém, com a
crise da cafeicultura na década de 1930, outras atividades agrícolas, como algodão, feijão e
milho foram disseminadas no município, sobretudo para o autoconsumo. Na segunda metade
do século XX, a pecuária leiteira ganhou expressividade em quantidade de vacas ordenhadas e
produção. Em 1946, foi criada a cooperativa CAPEM, porém no início dos anos 2000, sofreu
vários problemas e uma queda significativa na produção leiteira entre os seus cooperados. Com
o fechamento da estrutura física da CAPEM em 2016, a empresa de laticínios Godam assumiu
a rota de coleta de leite junto aos produtores de Miracema. No ano de 2019, a empresa concluiu
a construção de um posto físico no município para a coleta e o processamento do produto em
sua sede no município de Patrocínio – MG. A instalação dessa empresa ocorreu por meio de
acordo com o poder local, angariando isenções de impostos, nesse caso, o IPTU e ICMS.
Concluímos que a atividade leiteira é importante não apenas para Miracema, mas para a região
noroeste fluminense e a instalação da Godam no referido município é fruto de um conjunto de
estratégias e acordos entre o poder local, políticas públicas em âmbito local e regional.
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