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Colhendo oportunidades  
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América Latina 

A Argentina e o Brasil já são gigantes do setor agrícola. Mas as 
melhores empresas locais ainda apresentam um desempenho muito 
superior às demais.

Melhores condições econômicas, mudanças na dieta e maior consumo 
de alimentos nos países em desenvolvimento – além do crescimento da 
população mundial – têm impulsionado o aumento continuado da demanda 
por commodities agrícolas, como açúcar, soja e carne. Com isso, as 
perspectivas para agricultores, criadores, processadores e outras partes 
envolvidas no setor de agronegócio estão cada vez mais otimistas – 
especialmente para o Brasil e, até certo ponto, também para a Argentina, 
dois gigantes agrícolas que, só no último ano, foram responsáveis por  
US$ 73 bilhões em exportações.

As oportunidades são consideráveis. Negócios em setores historicamente 
fragmentados, como pecuária e açúcar, por exemplo, estão começando a se 
consolidar, oferecendo às empresas os benefícios de um aumento na  
escala de produção (ver quadro “Mercados fragmentados”). Novas fontes  
de financiamento permitem aos participantes do setor superar os limites 
causados por mercados de capitais historicamente menos desenvolvidos. Ao 
mesmo tempo, a demanda crescente por energia limpa e a preços acessíveis 
vem criando oportunidades não tradicionais, como a produção e a 
exportação de biocombustíveis. (O Brasil já é o maior produtor de etanol do 
mundo, com um aumento superior a 65% em seu volume de exportações  
em 2006.)

Jorge A. Fergie  
e Matías Satz
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Apesar disso, algumas empresas 
nacionais (incluindo as unidades 
locais de multinacionais) não  
estão se beneficiando por completo 
desse panorama – seja por não 
serem tão eficientes quanto possível, 
seja por não saberem tirar proveito 
das novas tecnologias. Empresas 
menores tampouco costumam ter  
a sofisticação necessária para  
fazer uso de novas opções financeiras 
para custear seu crescimento.  
Ainda, em alguns casos, estru-turas 
organizacionais rígidas  
ou complexas geram duplicação  
de tarefas e ineficiência, o que 
impede que o setor de agronegócio 
explore ao máximo as vantagens 
proporcionadas por um ambiente 
comercial em mudança.

Apesar disso, algumas empresas 
estão tentando solucionar esses e 
outros problemas, de forma  
a se posicionarem para assumir a 
liderança no setor. Uma análise  
das práticas adotadas por essas 
organizações – um grupo composto 
por grandes empresas globais e 

empresas menores – pode ajudar a mostrar às demais como enfrentar 
alguns dos constantes desafios da América Latina, a entender a evolução do 
setor de agronegócio na Argentina e no Brasil e a dar uma idéia das 
habilidades e estratégias necessárias aos competidores desse mercado nos 
próximos anos.

Como alimentar um mundo cada vez mais carente de alimentos
O crescimento da população, a alteração das dietas e a maior abertura 
comercial nos países em desenvolvimento estão incentivando o consumo  
de gêneros alimentícios (incluindo alimentos ricos em proteínas)1,  
principalmente na China e na Índia (que totalizam, juntas, 2,4 bilhões  
de consumidores), mas também na maioria dos demais mercados 

Resumo do artigo 
Melhores condições econômicas, mudanças na dieta  
e maior consumo de alimentos nos países em 
desenvolvimento têm impulsionando um aumento 
contínuo na demanda por commodities agrícolas,  
tais como açúcar, soja e carne.

Com isso, as perspectivas para agricultores, pecuaristas, 
processadores e outras partes envolvidas no setor  
de agronegócio do Brasil e da Argentina – países que 
já são gigantes agrícolas – estão cada vez  
mais otimistas. 

No entanto, algumas empresas não podem se 
beneficiar completamente desse novo panorama  
por não possuírem operações e organizações 
suficientemente eficientes. Ainda, algumas delas não 
possuem a sofisticação financeira necessária para 
fazer uso das novas opções de financiamento.

Uma análise das práticas adotadas por organizações 
locais experientes – um grupo composto por grandes 
empresas globais e empresas menores – pode  
ajudar a mostrar às demais como enfrentar alguns  
dos constantes desafios da América Latina e  
dar uma idéia da evolução mais provável para o setor 
de agronegócio da região nos próximos anos. 

 
Artigos relacionados disponíveis no site 
mckinseyquarterly.com

“A value culture for agriculture”

“China’s booming dairy market”

“Easing coffee farmers’ woes” 

1 As Nações Unidas estimam que a população mundial chegará a oito bilhões por volta de 2028 (versus seis  
 bilhões em 1999).



Colhendo oportunidades no setor de agronegócio na América Latina �

emergentes. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) prevê que a média do consumo diário calórico nos 
países em desenvolvimento aumentará em mais de 10% até 2020,  
chegando a 2.800 calorias por dia. Da mesma forma, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê que a venda  

Disponibilidade de terras cultiváveis
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1Inclui terras classi�cadas como de potencial médio a muito alto; as terras no Brasil não incluem a região da Floresta Amazônica.
2Exclui a pecuária.
3Baseado em dados de 1996 do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE).
4Baseado em dados de 2003 da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
5Baseado no Censo Nacional Agropecuário, INDEC, de 2002.

Fonte: Censo Nacional Agropecuário, INDEC, 2002; CIA World Factbook, 2005; Economist Intelligence Unit, 2005; FAO, 2003; 
Global Insight, 2005; IBGE, 1996; análise da McKinsey

g r á f i c o  1

Espaço para crescer

Argentina5

Estados Unidos

China

Índia

4.13

1.7

2.9

2.9

2.6

8.5

2.8

9.6

9.6

3.3

174

18

66

47 142

73

21

14

31

354

Participação no comércio ou na 
produção global, 2004, %3

Óleo e farelo de soja1

Suco concentrado 
congelado

Classificação como exportador 
no comércio mundial,3 2004

1Farelo inclui soja e girassol.
2Exclui carne de cavalo, da qual a Argentina é a principal exportadora (23% do mercado) e o Brasil ocupa a terceira posição (13%).
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Fonte: CIA World Factbook; Economist Intelligence Unit; Global Insight; análise da McKinsey

Soja em grão

Carne bovina2

Aves

Leite

24

33

33

35

5

Açúcar

2

1
N/D

3

1

1

7

1

1

4

5

N/D

11

N/D
53

80

42

11

7

1

2

1

1

Brasil

Argentina

Ordenado com base no 
tamanho de mercado

g r á f i c o  2

Posição de destaque



The McKinsey Quarterly 2007 edição especial: Criando uma nova agenda para a América Latina�

de carne bovina nos países em desenvolvimento aumentará 31% até  
2015. O alto consumo de carne acelera a produção de grãos, uma vez que  
são necessários cerca de dez quilos de ração para produzir um quilo  
de carne bovina.

Essa é uma boa notícia para o Brasil e a Argentina, onde clima e solo 
favoráveis criam um ambiente ideal para agricultura e pecuária. A área 
cultivável do Brasil, por exemplo, compreende impressionantes 4.100.000 
quilômetros quadrados – quase o tamanho da União Européia antes  
da inclusão da Bulgária e da Romênia – e somente 17% desse total é hoje 
utilizado. De fato, o Brasil poderia mais do que duplicar seu nível de 
utilização de terras atual sem que, para isso, precisasse chegar à Floresta 
Amazônica2. A China, a Índia e os Estados Unidos possuem uma extensão  
de terras cultiváveis menor, mas com taxas de utilização maiores.  
A Argentina, por sua vez, tem 1.700.000 quilômetros quadrados de terras 
cultiváveis disponíveis, sendo que os pampas argentinos representam  
760.000 quilômetros quadrados das terras cultiváveis e dos pastos mais  
férteis do mundo (Gráfico 1).

Essas maravilhas naturais, aliadas aos baixos custos de mão-de-obra, ajudam 
a explicar como o Brasil se tornou o maior produtor mundial de suco de 
laranja concentrado congelado, cana-de-açúcar, aves, carne bovina e café e  
o segundo maior produtor de soja. A Argentina é líder mundial em óleo  
e farelo de soja e um produtor importante de soja em grão e carne bovina 
(Gráfico 2). Em 2005, Brasil e Argentina ocuparam, respectivamente,  
o 6º e o 13º lugares como os maiores produtores mundiais agrícolas, por  
valores exportados.

O setor de agronegócio tem um impacto profundo nas economias do Brasil  
e da Argentina. A agricultura é uma fonte significativa de vantagem 
competitiva e um componente importante das contas externas dos dois países. 
Em 2006, o setor de agronegócio representou 36% das exportações  
brasileiras e 52% das argentinas (totalizando US$ 49 bilhões e US$ 24 bilhões, 
respectivamente). Ainda, o setor de agronegócio e suas atividades relacio- 
nadas geraram cerca de um terço do PIB nos dois casos.

O caminho à frente
É totalmente justificável o otimismo dos setores de agronegócio na Argentina 
e no Brasil em relação ao futuro, tendo em vista o cenário excepcionalmente 
favorável para a demanda, a forte posição competitiva e a superioridade 
invejável de produção dos dois países. Ainda assim, algumas empresas na 
região reconhecem que, para aproveitar ao máximo as oportunidades 

2 “The harnessing of nature’s bounty,” The Economist, 5 de novembro de 2005.
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existentes, será preciso desenvolver novas habilidades – por exemplo, 
instrumentos financeiros mais robustos que ajudem as empresas a superar 
desafios específicos da região (como mercados de capital pouco 
desenvolvidos) e a financiar novos empreendimentos. Algumas empresas 
estão aumentando seus ganhos de produção por meio do uso de  
tecnologias mais avançadas, enquanto outras – ao explorarem alternativas 
para o modelo cooperativo tradicional de uso compartilhado de ativos – 
estão aprendendo a mitigar riscos e a estimular o crescimento com  
maior sucesso.

No entanto, circunstâncias fora do controle de qualquer empresa 
certamente irão afetar o setor de agronegócio na região. Novos acordos 
comerciais poderiam facilmente aumentar o acesso aos mercados 
estrangeiros – para tanto, por exemplo, bastaria que o impasse da Rodada 
de Doha nas negociações comerciais mundiais fosse solucionado.  
Enquanto isso não ocorre, o acesso ao mercado permanece afetado por 
subsídios, tarifas, cotas e provisões antidumping dos países desenvolvidos 
(como as condições impostas pelos Estados Unidos sobre a produção  
de camarão e suco de laranja concentrado congelado do Brasil). Da mesma 
forma, regulamentações inadequadas e a economia informal continuarão  
a enfraquecer a produtividade no Brasil e na Argentina, permitindo  
que empresas pouco capacitadas concorram com empresas eficientes. No 
Brasil, apesar de empresas grandes e bem gerenciadas controlarem  
grande parte da produção e da comercialização, a produtividade  
da mão-de-obra agrícola do País representa apenas 5% da produtividade  
dos Estados Unidos. O tamanho da lacuna de produtividade da  
mão-de-obra está diretamente relacionado ao grande número de pequenas 

1Dados mais recentes disponíveis.
2A distância média entre as fazendas e os portos é de 1.000 km, tanto no Brasil como nos Estados Unidos.  

 Fonte: Chicago Board of Trade; Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE); www.veja.com.br; análise da McKinsey 
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propriedades agrícolas dedicadas a atividades de subsistência, geralmente 
com pouca utilização de capital, escala inferior ao ideal e baixíssimos 
níveis de eficiência. Tais desafios, entretanto, estão fora do escopo deste 
artigo.

Ainda assim, ao examinarmos como as empresas mais experientes estão 
superando os desafios inseridos em sua esfera de controle, é possível 
discernir a evolução de um setor em transição. Dessa observação, surgiram 
quatro elementos que podem servir de desafio e aspiração para o futuro  
do setor de agronegócio na Argentina e no Brasil.

O imperativo da eficiência
Uma infra-estrutura de armazenamento e transporte deficiente coloca  
os setores de agronegócio do Brasil e da Argentina em desvantagem em 
relação aos seus concorrentes do mundo desenvolvido3. O custo do 
transporte de soja – o produto agrícola exportado de maior valor do Brasil – 
até o porto é quase duas vezes mais alto no Brasil do que nos Estados 
Unidos, por exemplo. Pior ainda, por causa dessa infra-estrutura deficiente, 
7% da soja e cerca de 12% do arroz brasileiros acabam por se deteriorar 
antes de chegar aos portos ou consumidores (Gráfico 3). Ao todo, o Brasil 
desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos por ano – o suficiente  
para alimentar 35 milhões de pessoas –, e a maior parte desse desperdício 
ocorre entre a fase da colheita e o armazenamento.

Algumas empresas de agronegócio resolveram tentar solucionar esses 
problemas estabelecendo parcerias com os governos, e até mesmo com 
concorrentes, para financiar projetos de infra-estrutura essenciais.  
No Brasil, por exemplo, a produtora de açúcar Cosan juntou-se a três 
concorrentes – Cargill, Crystalsev e Nova América – para criar um  
porto especializado na exportação de etanol. A Bunge Argentina e uma 
concorrente, Aceitera General Deheza (AGD), possuem, em conjunto,  
o Terminal 6, um porto destinado especificamente a carregamentos e 
transporte de soja e grãos. Outras empresas chegaram até mesmo  
a desenvolver modelos de negócio similares para atender a terceiros, 
realizando atividades fora do seu escopo original de atuação, tais  
como logística, armazenamento ou gestão de transporte ferroviário.

Mesmo considerando todos esses esforços, a escassez de estradas, portos  
e ferrovias em ambos os países implica a necessidade premente de uma  

3 No Brasil, no período de 1996 a 2005, a média de investimento em infra-estrutura foi de 0,5% do PIB, em  
 comparação a 1,3% nos Estados Unidos e 2,7% na Austrália. Uma pesquisa feita pelo McKinsey Global  
 Institute mostrou que a limitada infra-estrutura em geral é responsável por 8% da lacuna de produtividade não  
 estrutural do Brasil em relação aos Estados Unidos. 
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maior eficiência operacional para que as empresas permaneçam 
competitivas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos calcula 
que a produtividade de milho na Argentina aumentou cerca de 50%  
entre 1990 e 2000, principalmente em decorrência do maior emprego de 
fertilizantes, da introdução de sementes geneticamente modificadas e da 
disposição das empresas para promover o uso de novas tecnologias.  
Da mesma forma, o Brasil é hoje capaz de produzir cana-de-açúcar com os 
menores custos do mundo, graças aos ganhos constantes de produtividade  
em suas plantações obtidos nos últimos 30 anos. No entanto, para sustentar 
a rápida expansão de seu setor de biocombustíveis sem afetar o consumo 
interno, o País terá de aumentar ainda mais a produtividade de suas 
plantações de cana-de-açúcar.4

Nesse sentido, a Cosan está otimizando suas operações ao utilizar uma 
tecnologia de imagens por satélite para monitorar as plantações e melhorar 
a qualidade de sua cana-de-açúcar por meio de um processo em etapas  
(no momento da colheita e durante o transporte), removendo impurezas que 
exigiriam um processo de lavagem dispendioso antes do processamento  
da cana. Programas desse tipo permitiram à Cosan aumentar sua produção 
de 2005 para 2006 em mais de 30% e operar com mais de 90% de sua 
capacidade de moagem (40 milhões de toneladas ao ano). Outros segmentos 
do setor de agronegócio estão buscando novas práticas utilizadas  
em mercados bem mais distantes. Uma empresa de açúcar no Brasil, por 
exemplo, estudou técnicas empregadas no sudeste asiático para buscar 
novos formas de reduzir seus custos de compras e melhorar a produtividade. 
A empresa identificou várias iniciativas promissoras, como a aragem 
profunda, que melhora a drenagem e reduz os efeitos negativos da 
compactação para a nutrição do solo. A empresa descobriu também que um 
sistema de pulverização mais sofisticado poderia ajudar a evitar danos à 
plantação durante seu período de maturação, e que tratar as sementes com 
água quente antes do plantio poderia reduzir a incidência de doenças. A 
empresa calcula que essas e outras iniciativas poderão mais do que dobrar 
sua margem EBIT5 em cinco anos.

Práticas financeiras mais sofisticadas
Inflação, volatilidade das taxas de câmbio e mercados de capital pouco 
desenvolvidos há muito dificultam as margens de lucro do setor de 
agronegócio na Argentina e no Brasil. A taxa de câmbio nominal do Brasil 
em relação ao dólar americano, por exemplo, caiu 40% desde 2003, 
aumentando os custos locais expressos na moeda americana e, assim, 

4 Constanza Valdes, “Brazil’s booming agriculture faces obstacles,” US Department of Agriculture Economic  
 Research Service, novembro de 2006. 
5 Lucros antes de juros e impostos. 
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reduzindo a competitividade do País ao tornar as exportações agrícolas 
mais caras no exterior. No caso da Argentina, é a inflação de dois dígitos 
que limita a competitividade dos produtores locais. 

Algumas empresas menores dos dois países têm experiência ou acesso  
a contratos futuros que podem ajudá-las a mitigar tais riscos. Mercados 
financeiros com baixo nível de desenvolvimento também limitam a 
disponibilidade de crédito6 e aumentam os custos de capital de empresas 
nacionais, imobilizando um grande volume de dinheiro vivo que  
poderia ser usado de maneira mais produtiva.

Apesar da consolidação recente, segmentos  
agrícolas importantes na América Latina – mais 
especificamente açúcar, café e pecuária e  
couro – permanecem fragmentados. No Brasil, as 
quatro maiores empresas nesses segmentos 
representam somente 45%, 37% e 17% da produção, 
respectivamente, porque empresas pequenas, 
improdutivas e informais, conseguem sobreviver no 
mercado. A fragmentação não apenas limita a 
capacidade do setor de agronegócio de aumentar sua 
escala (reduzindo o poder de barganha por insumos), 
mas também dificulta o acesso a mercados 
financeiros, limita a disponibilidade de crédito e 
aumenta os custos de intermediação.

Na Argentina, por exemplo, 40% dos 500.000 
pecuaristas mantêm rebanhos com menos de 50 
animais. Os nove principais abatedouros são 
responsáveis por apenas 18% dos abates, do processo 
de embalagem e do transporte de gado. Muitos 
processadores chegam a operar cerca de 40% acima 
de sua capacidade máxima. A fragmentação se 
estende à distribuição, com os supermercados 
respondendo por apenas um quarto das vendas. Essa 
estrutura criou distorções de mercado que 
enfraquecem os indicadores econômicos favoráveis 
do segmento pecuarista. No fim de 2006, por  
exemplo, mesmo com os produtores nacionais se 

esforçando para atender à demanda crescente, não foi 
possível expandir suficientemente a oferta. Como 
resultado, houve um aumento interno nos preços e, 
finalmente, uma suspensão das exportações por 
ordem do governo, além de controle do preço, o que 
gerou uma greve dos produtores por duas semanas.

O setor de laticínios da Argentina, por outro lado, 
demonstra os benefícios da consolidação (gráfico). 
Nesse caso, um grupo de apenas nove processa- 
dores é responsável por mais de 70% da produção.  
A grande escala ajudou o setor de laticínios  
argentino a aumentar suas exportações em mais  
de 30% desde o início de 2006.

Embora seja preciso consolidar ainda mais, existem 
sinais positivos de que a estrutura de alguns setores 
está mudando por meio de alianças, fusões e 
aquisições. As empresas brasileiras de produção de 
açúcar Copersucar e Cosan, por exemplo, negociaram 
contratos com mais de 40 usinas independentes  
nos últimos anos e estão estabelecendo alianças com 
empresas de outros países, incluindo Índia, Japão, 
África do Sul e Estados Unidos. Apesar da tentativa 
da Sadia de obter o controle acionário da Perdigão  
em 2006 não ter sido bem-sucedida, ela é um 
indicativo de que deverão haver fusões e aquisições 
também nesse segmento. 

Mercados fragmentados 

6 O valor dos empréstimos do setor de agronegócio equivale a somente 25% do PIB agrícola do Brasil, em  
 comparação a 156% da Austrália e 181% dos Estados Unidos
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Pecuária – fragmentação nas duas 
pontas da cadeia de valor

Exemplos de concentração e fragmentação nos segmentos agrícolas da Argentina

Laticínios – concentração no processamento 
e na distribuição

Produção

Processamento

Distribuição

1No Brasil, estima-se que de 75.000 a 80.000 produtores e 15 grandes processadores detenham 65% do mercado. 

 Fonte: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); entrevistas; Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGyPA); Universidad Argentina de la Empresa (UADE); análise da McKinsey 

• De 400.000 a 500,000 produtores 
 – 40% dos rebanhos com menos de 50 cabeças 
 – 5% dos rebanhos com mais de 1.000 cabeças

• 500 estabelecimentos, dos quais os nove 
principais respondem por apenas 18% do total 
de abates

• 30%– 40% de capacidade excedente
• 3 segmentos processadores com base em 

exigências sanitárias para exportação 
(80% da produção distribuída localmente)

• 30.000 pontos de venda especializados 
respondem por 62% das vendas 

• Os supermercados respondem por 27% das 
vendas; distribuição é freqüentemente 
integrada a processamento e embalagem

• De 15.000 a 20.000 produtores1

• Geralmente agrupados em cooperativas, com 
acordos formais ou informais com processadores

• 850 processadores agrupados em uma 
das seguintes formas: 

 – Empresas locais de grande porte de produtos 
 variados e empresas multinacionais (nove 
 processadores controlam 73% do valor 
 da produção e 51% do volume de insumos)

 – Produtores especializados (principalmente queijo)
 – Empresas de pequeno a médio porte, a maioria 

 operando na economia informal

• 60% das vendas concentradas em supermercados 
e grandes varejistas

• Alguns varejistas estabeleceram acordos com 
grandes produtores locais para desenvolver 
marcas próprias

g r á f i c o

Argentina: uma história, dois setores

No entanto, novas fontes de financiamento estão surgindo e vêm sendo 
usadas por um número crescente de empresas para explorar formas 
alternativas de mitigação de riscos e financiamento de operações –  
ganhando, no processo, uma valiosa experiência financeira. A Cosan, por 
exemplo, foi a primeira empresa do setor de agronegócio na América Latina 
a abrir seu capital, levantando mais de US$ 350 milhões na Bovespa em 
novembro de 2005. Em seguida, a empresa também comercializou títulos 
no mercado norte-americano. Estimulado por um recorde nas expor- 
tações de aves da região (por exemplo, o volume de exportações de aves da 
Argentina cresceu dez vezes entre 2003 e 2006), o setor de agronegócio  
está buscando formas de financiar expansões em sua capacidade. No Brasil, 
a Sadia declarou que planeja investir aproximadamente US$ 400 milhões  
só no ano de 2007. A Avex, exportadora argentina de aves, montou 
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recentemente um consórcio de investidores privados para financiar a 
construção de uma granja avícola na região central do país. 

No Brasil, empresas de venture capital e private equity, dentre outros 
fundos (como a Rio Bravo), estão testando mecanismos financeiros 
alternativos – tais como derivativos agrícolas – que combinam recebíveis 
garantidos por ativos e opções para commodities selecionadas (por  
exemplo, café ou soja). Esses fundos com garantia de ativos oferecem um 
veículo de intermediação a investidores e financiamento para uma base 
crescente de empreendedores do setor de agronegócio que necessitam de 
capital para investir. 

À medida que os sistemas financeiros da América Latina evoluem, fontes  
de financiamento mais comuns nos mercados desenvolvidos passaram a ser 
disponibilizadas na região pela primeira vez. Esses produtos estão cada  
vez mais padronizados, incentivando e facilitando sua rápida adoção. No  
Brasil, por exemplo, o uso de derivativos e seguros, bem como de 
instrumentos de garantia com base em recebíveis (como plantações) vem 
crescendo a taxas anuais de 25% e 50%, respectivamente. Tais produtos, 
que envolvem inúmeras interações financeiras com fornecedores e 
intermediários, desafiarão as empresas da região a se tornarem mais 
sofisticadas financeiramente e a aperfeiçoarem suas habilidades  
de gestão de risco. As empresas que estiverem à altura desse desafio 
aumentarão drasticamente suas chances de sucesso, ganhando  
a sofisticação financeira necessária para participar de processos de fusões  
e aquisições.

Novos esquemas organizacionais
Embora o setor de agronegócio na Argentina e no Brasil continue a  
se profissionalizar, as empresas ainda enfrentam desafios organizacionais 
significativos; por exemplo, as rápidas oscilações em sua rentabilidade, 
resultantes da volatilidade nas taxas de câmbio, tornam mais difícil prever 
as necessidades de mão-de-obra. Além disso, as despesas inerentes à 
demissão de funcionários na Argentina (e, em menor grau, no Brasil) levam 
as empresas a hesitarem em contratar profissionais em tempo integral. 
Finalmente, há menos profissionais disponíveis para o setor de agronegócio 
na América Latina do que nos mercados desenvolvidos. Pessoas com nível 
universitário representam somente 2,6% e 3,2% da população da Argentina 
e do Brasil, respectivamente, em comparação a 33% nos Estados Unidos.  
A escassez de talentos torna-se ainda mais problemática porque as empresas 
precisam empreender atividades fora do seu escopo normal de atuação  
(por exemplo, para compensar as deficiências da infra-estrutura).
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O resultado é que as empresas de ambos os países acabam relutantes em 
alterar suas estruturas organizacionais, que tendem a ser mais rígidas. Em 
nossa experiência, com o passar do tempo, esse problema pode enfraquecer  
a coordenação entre as áreas funcionais ou de negócios e, até mesmo, levar 
a uma duplicação não intencional de tarefas (por exemplo, duas equipes  
de venda contatando o mesmo cliente).

Mas algumas empresas estão resistindo a essa tendência e, com isso, 
posicionando-se para serem bem-sucedidas no ambiente de crescente 
profissionalização do setor agrícola da região. No Brasil, por exemplo,  
a produtora de açúcar Copersucar evoluiu de um modelo tradicional de 
cooperativa (no qual os agricultores compartilham suas atividades 
funcionais) para uma parceria mais direcionada; em 2001, por exemplo, 
funções importantes como pesquisa e desenvolvimento, transporte  
e recrutamento foram terceirizadas. Os esforços da empresa para se 
profissionalizar tornaram-na uma das maiores produtoras e processadoras 
de cana-de-açúcar do mundo, com uma participação estimada de 18%  
no processamento de açúcar no Brasil e rendimentos acima de US$ 2,1 bilhões 
na safra de 2005–2006.

A empresa argentina Los Grobo levou ainda mais longe o modelo de 
cooperativa: o grupo funciona como uma holding que coordena seus próprios 
interesses em uma série de negócios específicos, incluindo pecuária, 
plantações de trigo e soja, serviços financeiros e produção de insumos, 
como fertilizante. A empresa matriz conduz alguns desses negócios, 
enquanto as diversas organizações parceiras detêm uma participação 
acionária; outras empresas são financiadas e apoiadas pela Los Grobo, mas 
operadas por terceiros. Esse tipo de governança permite que a empresa  
se especialize, compartilhe conhecimento e diversifique sua exposição ao 
risco, confiando a prestação de contas (caso a caso) àqueles mais bem 
qualificados para desempenhar e supervisionar operações individuais. A 
empresa também procura formas inteligentes de alavancar habilidades e 
capital disponíveis – por exemplo, dependendo substancialmente de terceiros, 
incluindo proprietários de terras que arrendam suas propriedades para  
a Los Grobo com base em contratos com condições e valores estabelecidos 
segundo um modelo fixo ou variável. Os resultados da empresa nos  
últimos anos sugerem que essa abordagem vem tendo sucesso: sua receita 
aumentou em aproximadamente 45% ao ano no período de 2003 a 2006.

A necessidade de inovar
Para o agronegócio, a inovação em produtos é uma forma crucial não só de 
ganhar acesso mais amplo aos mercados existentes no exterior, mas 
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também de defender o mercado nacional. Passar a operar em etapas mais 
avançadas da cadeia de valor, saindo da produção de commodities para 
produtos especializados ou, até mesmo, serviços, oferece aos produtores  
um caminho para margens de lucro mais elevadas. Os próximos anos 
deverão proporcionar aos setores de agronegócio do Brasil e da Argentina 
oportunidades de inovação tanto em modelos tradicionais como em  
não tradicionais.

A subida vertiginosa dos preços do petróleo e a crescente preocupação 
ambiental, por exemplo, estão criando oportunidades não tradicionais 
voltadas para a produção e a exportação de biocombustíveis a partir  
da cana-de-açúcar e de sementes oleaginosas. O Brasil já é o maior produtor 
mundial de etanol, com 37% da produção global, e seu volume de 
exportação mais do que triplicou desde 2003. Para manter essa liderança,  
o setor deve encontrar formas de estimular a demanda latente – por 
exemplo, incentivando a adoção da tecnologia flex-fuel (sistema usado para 
adaptar, automaticamente, as funções de um carro para operar com  
etanol) por parte dos fabricantes de carros estrangeiros. Além disso, é 
preciso assegurar um suprimento confiável de biocombustíveis por  
meio de investimentos no armazenamento do combustível e em novas  
redes de distribuição. 

A inovação em produtos também pode assumir formas tradicionais. 
Empresas do setor de agronegócio podem, por exemplo, iniciar a distribuir 
produtos de consumo, tanto com a sua própria marca como com a de 
grandes varejistas que desejarem entrar no mercado. A Bunge é líder na 
comercialização de óleos refinados na Europa e no Brasil, vendendo 
também conhecidas marcas de margarina e maionese. Da mesma forma,  
a Sadia introduziu cortes especiais de aves para satisfazer o gosto de  
clientes asiáticos. Para realizar tais iniciativas, é preciso que o setor de 
agronegócio seja capaz de entender perfeitamente seus clientes e  
canais e produzir um ciclo de inovação muito mais rápido para competir  
com empresas de consumo que funcionam em um ritmo acelerado. 

As empresas que estão procurando por modelos de inovação de produtos na 
América Latina devem voltar-se para o Chile, onde a aqüicultura (criação 
de peixes) evoluiu para um total de US$ 1,7 bilhão em exportações e tornou-
se um dos negócios mais importantes do país. De fato, na última década, 
suas exportações de salmão e truta mais do que quadruplicaram, e hoje o 
país é responsável por cerca de 38% da produção mundial de salmão,  
um volume quase igual ao da Noruega, a líder global desse mercado.

A inovação tem sido primordial para esse sucesso. Os produtores chilenos 
foram rápidos em introduzir novos produtos que atendiam às mudanças no 
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gosto do consumidor – como a criação de salmão do Atlântico e o do tipo 
Coho, em resposta a uma crescente preferência global por peixes e frutos  
do mar de alta qualidade. Além disso, a transição para produtos de maior 
valor agregado (como filés de salmão sem espinhas e salmão defumado) 
permitiu aos produtores locais alavancar suas vantagens em termos de custo 
da mão-de-obra em relação aos produtores dos países desenvolvidos e a 
resistir às quedas acentuadas nos preços de mercado ocorridas em meados 
dos anos 90.

A integração vertical das duas últimas décadas também tornou os produtores 
chilenos mais competitivos, permitindo que controlassem e otimizassem 
suas operações e atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos. 
Depois de adquirir as operações de fornecedores locais de ração, por exemplo, 
os produtores desenvolveram técnicas mais apuradas para regular e 
monitorar a quantidade de alimento ingerida pelos peixes (os custos com 
alimentação representam 45% do preço de venda final). Com isso,  
foi possível melhorar a produtividade, passando de 1,8 kg de alimento por 
quilo de peixe no começo dos anos 90 para cerca de 1,2 kg por quilo  
de peixe atualmente, atingindo níveis similares aos da Noruega.

O Chile também se beneficiou de um sistema eficiente de colaboração 
público-privada: a qualificação da força de trabalho e os incentivos fiscais 
ajudam a garantir a disponibilidade de talento e infra-estrutura. A 
associação de produtores de salmão local desempenhou uma papel funda-
mental ao definir padrões sanitários e de qualidade, promovidos em  
seus principais mercados de exportação, e ao colaborar com o governo  
do Chile para se defender de acusações de dumping.

O setor de agronegócio no Brasil e na Argentina está crescendo muito e 
conta com empresas que operam seguindo tanto modelos tradicionais como 
não tradicionais. Ao analisar as práticas empregadas por empresas locais 
líderes de mercado, as demais participantes do setor podem entender melhor 
as habilidades e as estratégias necessárias para ter sucesso no futuro. Q
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