




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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rodrigues 29.01.1959 
(Nanuque, Minas Gerais)

por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Quando os produtores evoluem,
a indústria cresce”

De uma família mineira de pecuaristas, Lutz Viana Rodrigues Júnior, 
aproveitou as oportunidades do estado ao lado, desbravando a cidade de 
Ibirapuã, localizada no sul da Bahia, para se tornar um baiano de profis-
são. Hoje Lutz Júnior é um renomado empresário e presidente da agroin-
dústria Laticínios Davaca.

HABILIDADES PASSADAS DE PAI PARA FILHO . O pai de Lutz 
Viana Júnior, Lutz Viana Rodrigues, foi um dos maiores pecuaristas de 
Minas Gerais, conhecido por ser um exímio criador de zebuínos no país 
(animais com dupla aptidão, usados tanto para a produção leite, como 
para a produção de carne). Na sua região, o pai de Lutz Júnior era cha-
mado pelos funcionários e contribuidores de Senhor Tinga. Ele faleceu 
quando tinha 84 anos na capital mineira. Mas não sem antes passar suas 
experiências para seus filhos, por meio dos aprendizados que lhes pro-
porcionava, na fazenda Cinelândia, em Nanuque ¬– cidade situada no 
interior do estado de Minas Gerais. Nesse local, Lutz Rodrigues criou as 
raças zebuínas: Nelore, Tabapuã e Gir. Ele chegou a ser membro da As-
sistência Brasileira de Criadores Zebu, em 1970. 

Foi nesse contexto de criação de zebuínos que nasceu o mineiro Lutz 
Viana Rodrigues Júnior. Contudo, diferentemente de seu pai, não quis 
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construir a vida em Minas Gerais. Em vez disso, quis aproveitar as opor-
tunidades do estado ao lado, desbravando a cidade de Ibirapuã, locali-
zada no sul da Bahia, e se tornar um baiano de profissão. Essa ação foi 
facilitada pelo fato de o local escolhido fazer divisa com a cidade onde o 
pai de Lutz Júnior montou sua fazenda, a cidade de Nanuque. Em 1945, 
o local era chamado de Bom Jesus. Em 1953, quando o distrito foi criado, 
alteraram a nomeação para Ibirapuã - que significa, em tupi-guarani, 
madeira dura. Só em 1962 virou município, o qual hoje faz divisa com: 
Serra dos Aimorés, Lajedão e Teixeira de Freitas. 

Foi nesse lugar que Lutz Júnior resolveu demonstrar suas façanhas em-
presariais e corporativas inspiradas na vida do grande pecuarista que foi 
seu pai. A Bahia seria o lar do seu maior negócio: os Laticínios Davaca.

PREFEITO E EMPRESÁRIO . Em 1988, Lutz Rodrigues Júnior resolveu 
se candidatar para ocupar a prefeitura de Ibirapuã, tendo sido eleito em 
1989 e concluído seu mandato em 1992. Sua administração foi reconhecida 
pela população como comprometida em adotar medidas que melhoraram 
a infraestrutura do município, especialmente das propriedades rurais. 

Paralelamente a essa gestão como prefeito, Lutz Junior comprou uma 
propriedade na cidade de Ibirapuã – a Fazenda Campo Grande. Foi nes-
sa propriedade que ele começou a construção de um dos seus maiores 
empreendimentos. Primeiramente, Lutz se uniu a seu irmão Paulo Ro-
drigues, em outubro de 1991, para abrir a empresa P&L, que começou 
pequena, sem retorno imediato. Pouco tempo depois, Paulo Rodrigues 
se retirou da sociedade e deixou a empresa sob o comando exclusivo de 
Lutz Júnior. Com sua dedicação e sua vocação empreendedora, a P&L 
cresceu e tornou-se uma das maiores empresas do ramo leiteiro no país. 
Em 1992, a empresa se transformou na Laticínios Davaca, ofertando seus 
produtos em quase todo o território nacional. 

Adicionalmente, a Fazenda Campo Grande também abriga o projeto Giro-
lando Campo Grande, que produz mais de 40 mil litros de leite por dia. A 
fazenda possui 1.120 hectares, com um rebanho de mais de 1.800 cabeças, 
trabalhando com o que há de mais avançado em tecnologia agropecuária.

Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.
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A GIGANTE DAVACA . No início de suas atividades, na década de 
1990, a Laticínios Davaca realizava o processamento de 2,6 mil litros de 
leite por dia, convertidos em queijo parmesão e manteiga, vendidos ape-
nas para a cidade de Recife. Como Lutz almejava o crescimento, focou na 
diversificação da produção e distribuição, evoluindo o negócio e passan-
do a abastecer as redes de supermercados e o varejo baiano. O aumento 
da demanda elevou o consumo para cerca de 450 mil litros de leite por 
dia. A empresa apenas produzia 25% da matéria prima de que necessi-
ta. O restante passou a ser comprado de municípios do extremo sul da 
Bahia, como a cidade de Camacan, bem como de municípios do Nordeste 
de Minas Gerais. Isso movimentou o comércio dessas regiões.

As vendas da Davaca foram ampliadas na Região Nordeste, passando a 
alcançar o Sudeste brasileiro, incluindo no estado de São Paulo o abaste-
cimento das cidades de Campinas, Presidente Prudente e Ribeirão Pre-
to. Depois, o mercado consumidor do estado do Espírito Santo também 
passou a ser atendido. 

Em 2009 e 2010, a manteiga Davaca, menina dos olhos de Lutz, foi pre-
miada no Concurso Nacional de Produtos Lácteos. Em 2011, a empresa 
ganhou o título de “Melhor Manteiga do Brasil”. Entre os anos de 2012 
e 2013, a empresa realizou uma grande ampliação da sua planta indus-
trial. Durante as obras, gerou cerca de 90 postos de trabalho em Ibira-
puã. Após a conclusão, cerca de 250 novos empregos foram criados, com 
a indústria tendo mais de 500 funcionários diretos, além de mais de 3 mil 
colaboradores no campo. Nessa ampliação, foram investidos R$ 40 mi-
lhões para a construção de uma nova fábrica, o que dobrou a capacidade 
de produção, com aquisição de equipamentos mais atualizados tecnolo-
gicamente. A nova fábrica foi inaugurada em 13 de abril de 2013, contando 
com a participação do governador da Bahia à época, Jaques Wagner.

Antes mesmo dessa ampliação, a Davaca já possuía a maior planta de 
queijos do Nordeste. Depois disso, passou a estar entre as quatro maio-
res e mais modernas do Brasil no segmento leiteiro. Dessa forma, a em-
presa precisou ampliar novamente o número de fornecedores de leite 
para suprir a demanda, que somou, em média, 1,7 mil pequenos, médios 
e grandes produtores. 

Figura 1. Lutz Júnior e Jacques 
Wagner, ex-governador da Bahia.



Figura 2. Lutz Júnior em inauguração de fábrica de queijos da Laticínios Davaca.
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A gestão de Lutz permitiu que a Davaca figurasse, em 2013, entre as 
maiores responsáveis pelo movimento do setor leiteiro no extremo sul 
da Bahia. Os investimentos elevaram a participação da empresa no mer-
cado. Mais produtos passaram a ser ofertados, todos com rigoroso con-
trole de qualidade, incluindo a segurança alimentar das suas instalações, 
como Lutz sempre prezou desde a sua fundação na década de 1990. No 
mesmo ano, a Davaca participou da feira de supermercados da Associa-
ção Baiana de Supermercados (Abase), quando ficou ainda mais notório 
que a marca estava bem posicionada e estava sendo bem aceita no mer-
cado baiano.

Em 2015, a Laticínios Davaca investiu R$35 milhões em uma torre de se-
cagem, aparelho responsável por realizar a desidratação de soro, um 
subproduto da fabricação do queijo. O equipamento foi instalado para 
secar 500 mil litros de soro de leite por dia. O soro em pó passou a ser 
vendido para indústrias de biscoitos, macarrão, bebida isotônica e acho-
colatados. Desse modo, em 2015, a empresa de Lutz Júnior conquistou 
um importante e novo mercado consumidor a partir da fabricação do 
soro do leite.

A empresa também pode ser entendida como bom exemplo para o se-
tor leiteiro nacional, investindo em melhoramento das pastagens e da 
genética do rebanho. Essa última ação é feita por meio de inseminação, 
através de transferência de embrião ou da fertilização in vitro – método 
no qual há a formação de embriões em laboratórios por meio de óvulos 
e espermatozoides selecionados com o intuito de se obter animais com 
a maior produtividade possível, sendo possível escolher o sexo da nova 
cria, o que é uma grande vantagem para as fazendas leiteiras que têm, 
naturalmente, preferência pelas fêmeas. 

Outro benefício estaria na otimização do processo, já que o embrião chega 
com sete dias para ser implantado nas receptoras (ou “mães de aluguel”). 
Sob a gestão de Lutz Júnior, a empresa inovou ao fornecer essa tecno-
logia de ponta, usada em todo mundo, a um baixo custo aos produtores 
associados. Os embriões são produzidos na sua própria sede e depois são 
disponibilizados aos produtores junto com os técnicos responsáveis por 
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realizar o procedimento. Tudo isso a um preço acessível com o propósi-
to de contribuir com a melhoria genética dos rebanhos dos produtores 
e, assim, obter uma matéria-prima cada vez melhor para ser utilizada 
nos seus processos industriais. Outro motivo para oferecer tecnologia de 
última geração a preços baixos para os produtores é que Lutz acredita 
que a pecuária leiteira é a principal causa da fixação dos trabalhadores 
rurais na região, uma vez que a produção é predominantemente familiar. 
Por isso, ele investe em melhores condições para os produtores locais, 
pois acredita que sua empresa deve ter um papel social ao ajudar essas 
famílias rurais a terem qualidade de vida e, desse modo, permanecerem 
produzindo no campo em vez de migrarem para as cidades. 

Como resultado do trabalho árduo desse gestor, em 2016, a produção 
já atendia também os estados de Sergipe, Pernambuco e Rio de Janeiro 
e a empresa estava entre as quatro maiores e mais modernas do Brasil 
no segmento leiteiro. Com uma linha de produtos que incluía, além do 
queijo parmesão e da manteiga:  queijo minas, queijo prato, queijo mu-
çarela, queijo lanche, requeijão cremoso, queijo processado cheddar, lei-
te pasteurizado, leite em pó fracionado e até mesmo achocolatado.  Em 
março de 2016 lançou a linha de queijos 0% lactose e a linha culinária de 
requeijões, voltada para profissionais de padarias, confeitarias e pizza-
rias. Em junho do mesmo ano, lançou o queijo gouda, o queijo tipo reino 
e também passou a produzir a linha Rações Davaca. O maior desempe-
nho implicou a necessidade de passar a comprar leite de cerca de 1.400 
fazendas diferentes. Novos empregos foram criados no campo, na indús-
tria, nos transportes e nos supermercados. 

Em 2021, a empresa ganhou o Prêmio Líderes de Vendas da ABASE Salva-
dor nas categorias manteigas e queijos, com o troféu tendo sido entregue 
a Lutz Viana Rodrigues Júnior e a Nívia Chácara, diretora da empresa.

A Davaca havia se tornado uma gigante do setor leiteiro. Além de empre-
gar muitos baianos, passou a contribuir imensamente para a economia 
da região ao comprar o leite do produtor, fabricar os derivados, vender 
esses produtos e usar parte do lucro para investir em infraestrutura no 
setor da agroindústria da região.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL . Rildo Ferreira de Andrade, que foi 
prefeito de Ibirapuã por quatro mandatos, afirmou que Lutz Júnior foi 
um visionário que trouxe para o povo de Ibirapuã dignidade e desenvol-
vimento por meio da indústria leiteira. A atuação da Davaca é marcada 
pelo respeito à população e ao meio ambiente em que está inserida. A 
empresa mantém uma estação de tratamento de efluentes com capaci-
dade para atender a uma cidade de até 45 mil habitantes, o que é mais 
de cinco vezes a quantidade de habitantes do município onde atua. Com 
isso, evita causar poluição ambiental, mantendo vazão suficiente para 
tratar seus rejeitos. Também viabiliza projetos de responsabilidade so-
cial junto às escolas de Ibirapuã e apoia ações que promovem a cultura e 
a saúde das crianças locais. 

Realiza o projeto Gera Leite, que tem por objetivo criar condições técnicas e 
melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores de leite de Ibirapuã 
e regiões vizinhas. Feito em parceria com a Federação de Agricultura da 
Bahia e Embrapa São Carlos, a iniciativa visa promover o aprendizado 
de novas técnicas para tornar seus alunos capazes de aumentar seus 
ganhos tanto qualitativamente, quanto quantitativamente. O produtor 
sai do curso capaz de melhorar o seu produto primário, agregando maior 
valor de mercado. Outro projeto é o Dia de Campo, em que consultores 
técnicos ministram palestras diretamente nas respectivas propriedades 
e oferecem orientações sobre manejo, reprodução e qualidade do leite. 

Anualmente, a empresa oferece, na sua sede, o Café da Manhã com o 
Produtor. Implantado desde a década de 1990, a iniciativa busca apre-
sentar a estrutura e as inovações da planta industrial a todos os colabo-
radores e parceiros e visa estreitar os relacionamentos na cadeia do leite, 
especialmente com os produtores, pois, sem estes, nenhuma atividade 
seria possível, já que não haveria fornecimento de matéria-prima.

O evento ocorre no mês de junho, nas proximidades dos festejos de São 
João, e é um momento de confraternização tido como tão importante 
quanto o feriado de Natal para a Família Davaca. Nos últimos anos, a festa 
reuniu mais de mil pessoas e uma das características mais importantes 
desse evento é que ele tem caráter democrático, sendo chamados gran-
des e pequenos produtores.

Figura 3. Laticínios DAVACA 
promove seu tradicional Café 
da Manhã com produtores rurais.

Figura 4. Lutz Júnior com 
produtores no evento Café 
com o produtor de 2019.
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ATUAÇÃO NO SINDILEITE BAHIA . Lutz Rodrigues Viana Júnior, em setembro de 2015, foi eleito 
presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado da Bahia (Sindileite), 
filiado à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), e cuida das ações estaduais e municipais 
do setor. Ficou no cargo até setembro de 2018. Durante seu mandato, procurou promover ações que 
corrigissem o fato de a Bahia ser um grande consumidor de laticínios e não produzir o suficiente para 
atender à demanda interna do estado. Inclusive, a própria Laticínios Davaca ainda precisa comprar leite 
das cidades mineiras vizinhas para suprir sua demanda. 

Durante sua presidência, promoveu reuniões itinerantes pelo interior da Bahia com o objetivo de atrair 
novos associados para o ramo do leite no estado. Cada um desses encontros teve, em média, três horas 
de duração e Lutz participou de todos que ocorreram enquanto ele estava no cargo. A maior parte do 
tempo dessas reuniões era destinada a ouvir os participantes – proprietários de fazenda e colaborado-
res do setor – com intuito de averiguar possíveis demandas e sugestões para melhorar o desempenho 
do ramo lácteo baiano. A ideia de fazer essas reuniões itinerantes partiu de Luiz Rodrigues Junior, pois, 
a princípio, esses encontros aconteciam apenas na capital, Salvador. Contudo, ao ter a sensibilidade de 
perceber que a maior parte dos laticínios estava no interior da Bahia, enquanto presidente do Sindileite, 
Lutz Júnior decidiu ir ao encontro desses produtores.

Para definir em quais locais ocorreriam as reuniões, fazia-se um levantamento das regiões com maior 
número de interessados, então, definia-se um calendário e a abordagem que seria utilizada em cada 
encontro. Antes de realizar as reuniões, uma junta do Sindileite ia até as fazendas produtoras de leite 
previamente escolhidas para fazer o convite aos empresários locais. Nessa ocasião já se apresentava quais 
seriam os objetivos do encontro e coletava-se com os convidados informações que pudessem ajudar a 
nortear tais reuniões. Com o passar do tempo, pôde-se notar que, antes desses encontros acontecerem, 
muitos dos laticinistas desconheciam o papel do sindicato na defesa dos interesses setoriais, assim como 
não tinha ciência dos serviços prestados por parceiros próximos. Isso ratificou a importância desses en-
contros ocorrerem e Lutz foi responsável por definir que eles continuariam a acontecer. 

Essas reuniões são realizadas até hoje nas instalações locais do Serviço Social da Indústria da Bahia 
(SESI-BA) ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-BA) e constituem importante 
instrumento para aproximação entre o Sindileite Bahia e as indústrias representadas. Desse modo, 
o Sindileite Bahia, por meio dessas reuniões itinerantes, capta informações que são, posteriormente, 
transformadas em argumentos que aumentam a capacidade desse órgão em defender os interesses 



179

do seu setor. A repercussão dessa experiência visionária proposta por Lutz Júnior foi tão positiva que 
outros sindicatos demonstraram interesse em promover também suas próprias reuniões itinerantes, 
seguindo o modelo do Sindileite Bahia. Esse projeto é tido como de baixo investimento e com alto 
retorno institucional pela FIEB. 

Atualmente, Lutz Júnior é vice-presidente do Sindileite Bahia e atua ao lado do presidente Paulo José 
Cintra Santos. Em um contexto de pandemia, no ano de 2020, ele solicitou, junto com o presidente, a 
liberação de tanques de resfriamento que estavam sob o domínio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, 
Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). Tal pedido teve por objetivo evitar que laticínios de pequenos pro-
dutores perdessem sua produção, já que alguns desses trabalhadores não tiveram condições financeiras 
de arcar com os custos da refrigeração durante o déficit econômico que houve no contexto pandêmico. 

Logo, percebe-se a forte atuação social e política de Lutz Júnior a favor dos envolvidos no segmento lei-
teiro, principalmente dos menos favorecidos socioeconomicamente.

A IMPORTÂNCIA DE LUTZ VIANA JÚNIOR RECONHECIDA PELO GOVERNO DA 
BAHIA . À época em que foi governador da Bahia, Jaques Wagner destacou a importância de Lutz Viana 
Rodrigues Júnior para a economia e salientou o quão é positivo quando uma empresa baiana é reconhe-
cida por sua qualidade e chega ao mercado consumidor de todos os estados brasileiros, como ocorre 
atualmente com a Laticínios Davaca. Para Jaques Wagner, isso serve de estímulo para que os jovens si-
gam o exemplo e incentiva as pessoas a criarem o seu próprio negócio, o que pode gerar mais emprego 
e renda para a Bahia no futuro.

Por sua vez, Calixto Ribeiro, que foi prefeito de Ibirapuã, parabenizou Lutz Junior em várias ocasiões, 
destacando o papel empreendedor desse gestor, que, para Calixto Ribeiro, funcionou como mola pro-
pulsora para a economia no município. Lutz Júnior sempre se esforçou para levar tanto os governantes 
da Bahia como vários outros políticos importantes para os eventos e inaugurações do setor lácteo. Tudo 
com o intuito de aumentar os investimentos neste segmento. 

No dia 27 de março de 2013, o deputado Temóteo Brito assinou uma Moção de Congratulações da As-
sembleia Legislativa da Bahia a Lutz Rodrigues Júnior, ressaltando sua importância como empresário e 
como pecuarista para estado e que, na ocasião, Lutz Júnior já havia atuado por mais de duas décadas no 
segmento leiteiro. Além disso, a moção ressaltou que o homenageado sempre desenvolveu suas ações 
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buscando o crescimento das atividades agroindustriais locais e adjacen-
tes, tomando como base o melhor aproveitamento possível do leite para 
a produção dos derivados. 

A homenagem também destacou a atuação de Lutz Júnior que ultrapas-
sou os limites do município de Ibirapuã e se espalhou para os municípios 
mineiros de: Águas Formosas, Machacalis, Nanuque, Serra dos Aimorés 
e Teófilo Otoni, cujos os produtos eram industrializados na Bahia após 
serem recolhidos in natura em Minas Gerais. Ademais, na Bahia, Lutz 
Júnior já atuava, nessa oportunidade, nos municípios de: Camacã, Ca-
navieiras, Itapebi, Itagimirim, Belmonte, Porto Seguro, Prado, Mucuri, 
Nova Viçosa, Jucuruçu, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ibirapuã, Vereda, 
Lajedão, Itamaraju, Medeiros Neto, Alcobaças, Caravelas e Itanhém. 

De maneira que esse empreendedor mineiro, que escolheu a Bahia como 
seu ambiente de negócios, demonstra, ano após ano – por meio de ati-
tudes visionárias como os projetos: Dia no Campo, Gera Leite, Café da 
Manhã com o Produtor e as reuniões itinerantes do Sindileite – que é 
possível, ainda que com baixo investimento disponível, fornecer ma-
téria-prima de qualidade e em quantidade ao se utilizar as tecnologias 
adequadas e ao se realizar o manejo apropriado do rebanho. Sabiamente, 
Lutz Rodrigues Viana Júnior mantém seu foco no produtor, que é base do 
processo, até os dias de hoje, porque acredita que, quando os produtores 
evoluem, a indústria cresce. 
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