
números, o volume chegou a 350 mil toneladas. Impressionado,
Maciel voltou a Uberlândia, sede do grupo, refez o orçamento de
2008 e já projeta chegar a 600 mil toneladas. "Não conheço um
produtor que não esteja pensando em expandir a área plantada",
diz ele. "Todos os dias, investidores daqui e de fora visitam a re-
gião". Situada 545 quilômetros abaixo de São Luís, Porto Franco
fica no centro de uma região que já é chamada pelos especialis-
tas de "Mapito". É um gigantesco pedaço de Cerrado que englo-
ba o sul do Maranhão e do Piauí e a metade norte de Tocantins.
Lá, a produção atual de soja é de 2 milhões de toneladas e deve
chegar a 6 milhões dentro de dois ou três anos. "Essa é hoje a
principal fronteira agrícola do País", diz Maciel, cuja empresa al-
cançará em 2008 o seu primeiro bilhão de reais em faturamento.

O bom desempenho do "Mapito", na verdade, é só um exemplo
do que ocorre no Brasil inteiro. Na terça-feira 8, o governo divul-

ouco antes da virada do ano, o executivo Luiz Maciel, do
grupo mineiro ABC Inco, foi à cidade de Porto Franco, no
Maranhão. Lá, sua empresa instalou uma esmagadora de
soja que pretendia processar 180 mil toneladas do grão em
2007, primeiro ano de operação da fábrica. Fechados os





gou a estimativa de safra do período 2007/2008. Den-
tro de poucos meses, os produtores começarão a ex-
trair da terra a maior colheita de grãos da história.
Serão 135,5 milhões de toneladas. Mais importante
que o volume, no entanto, é o preço dos produtos.
Commodities como soja e milho subiram mais de
100% desde 2005. E isso fará com que as exporta-
ções agrícolas cheguem a US$ 52 bilhões neste
ano, gerando um saldo na balança comercial de
US$ 45 bilhões - ou seja, mais de 100% do superá-
vit brasileiro. O melhor é que os preços tendem a se
manter altos por um bom tempo - no mínimo, mais
três anos. "Esse é o maior estímulo para que o pro-
dutor amplie a área plantada", disse à DINHEIRO
o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. Por
trás do ciclo de alta, Stephanes aponta diversos fato-

res. "O etanol de milho nos
Estados Unidos tomou áreas
destinadas à agricultura e o
aumento da renda dos emer-
gentes melhorou a dieta de
boa parte da população mun-
dial", diz ele. Isso significa
maior consumo de grãos e de
proteína animal. Como o Bra-
sil é uma das poucas fronteiras agrícolas do mundo,
com mais de 90 milhões de hectares a ser explora-
dos, já há consultorias projetando uma produção
próxima aos 170 milhões de toneladas em 2011.

O momento atual, na opinião de Stephanes, é a
oportunidade ideal para resolver os problemas do
passado. Os produtores agrícolas ainda carregam
um endividamento de R$ 130 bilhões, equivalente a
uma safra, e o ministro vem tentando arrancar uma
nova renegociação da Fazenda. "Isso é vital para
que o produtor possa se beneficiar do ciclo de alta e,
assim, investir em tecnologia e expansão", reforça
Roberto Rodrigues, antecessor de Stephanes no go-
verno. Com mais de 40 anos de experiência agrícola,
ele discorda daqueles que enxergam o patamar de

preços atual como definitivo. "Se você olhar para os
últimos 100 anos, verá que os preços agrícolas sem-
pre caem no longo prazo em função dos contínuos ga-
nhos de produtividade", diz ele. Rodrigues, no entan-
to, concorda com a tese de que o Brasil já está pron-
to para um crescimento sustentado da produção
agrícola. "Dentro de seis ou sete anos, é possível che-
gar aos 200 milhões de toneladas de grãos", diz ele.

Essa expansão vem sendo sentida em todas as
culturas. Até mesmo nas que não são tipicamente
brasileiras, como é o caso do trigo, cujo preço da to-
nelada subiu de US$ 150 para US$ 320 em um ano.
"Nos próximos meses, será brutal o aumento do
plantio das culturas de inverno", prevê Luiz Mar-
tins, presidente do Sindicato da Indústria do Trigo
de São Paulo. O Brasil, que produz 3,5 milhões de to-
neladas, pode chegar aos 5 milhões já na próxima sa-
fra. No milho, o ambiente é semelhante. "Vejo o
Brasil saltando de 55 milhões para 80 milhões de
toneladas em cinco anos", diz Nelson Kowalski, pre-
sidente da Abimilho. Ele, que acaba de chegar dos
EUA, ficou impressionado com os números da pro-
dução americana de etanol. "Eles já falam em desti-
nar 100 milhões de toneladas de milho à agroener-
gia", afirma. Esse movimento, naturalmente, abriu
espaço para outros países no mercado global e o
Brasil foi um dos maiores beneficiários. No ano pas-
sado, o País exportou 11 milhões de toneladas e fa-

turou US$ 2 bilhões. A ten-
dência, em 2008, é de au-
mento da venda de carnes,
que consomem grandes
quantidades de milho. "É
melhor que a exportação se
dê na forma de frango ou
porco, com maior valor agre-
gado", aponta César Borges,
da Caramuru, cuja receita
irá saltar de R$ 1,2 bilhão
para R$ 1,8 bilhão neste ano.

Outro aspecto positivo é a profissionalização do
campo, que levou algumas empresas agrícolas à
bolsa de valores. Foi o caso da Agrenco, focada
em soluções logísticas, que captou US$ 380 mi-
lhões com seu IPO. "O mundo demanda cada vez
mais alimentos e o único país pronto para expan-
dir a oferta é o Brasil", diz Antônio lafelice, pre-
sidente da empresa. Nem a infra-estrutura o pre-
ocupa. "Os investimentos estão acontecendo", diz
ele. Sua empresa, que atua em 11 países e faturou
US$ 1,6 bilhão em 2007, chegará aos US$ 3 bi-
lhões neste ano. Boa parte disso se deve aos au-
mentos de preço. Mas o aumento de volume será
próximo a 30%. Sinal de que está em curso uma
nova revolução verde no Brasil.
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