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Com a alta dos grãos, muitos produtores estão com planos de expansão de olho no mercado 
internacional de commodities. No caso dos agricultores argentinos esse fator está 
comprometido em razão dos altos impostos aplicados às vendas externas. 
 
Mesmo com a mudança na taxa de exportação de grãos, anunciada pela presidente Cristina 
Kirchner na última quinta-feira, que reduz os impostos quando a cotação do grão ultrapassa 
US$ 600 por tonelada, a expectativa de analistas do mercado é a de a aquisição de terras no 
Brasil continue atraindo investimentos de grupos do país vizinho. 
 
"O Brasil é o país com as melhores condições para a ampliar a produção e a tendência, no 
curto prazo, é um grande investimento no setor de alimentos. A aquisição de terras no País 
deve aumentar ainda mais nesse contexto", avalia André Diz, economista da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB). 
 
Terceiro maior exportador de soja, atrás apenas dos Estados Unidos e Brasil, e cerca de 50% 
das áreas agricultáveis dedicadas a essa cultura, os produtores argentinos buscam meios de 
continuar atendendo a demanda internacional. Simultâneo a esse movimento está o 
endividamento dos produtores de soja do estado do Mato Grosso (MT). Um número 
significativo de agricultores está vendendo suas terras para grandes grupos e deixando essa 
atividade. 
 
"Mesmo com a renegociação da dívida agrícola pelo governo o endividamento privado no 
estado chega engloba 9 mil produtores. Eles estão devendo para tradings e multinacionais", 
afirmou Glauber Silveira, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso 
(Aprosoja). 
 
De acordo com a entidade, nos últimos três anos o número de sojicultores na região diminuiu 
cerca de 20%. Sem conseguir cobrir os custos de produção, esses agricultores tornaram-se 
suscetíveis às ofertas de grandes investidores e empresas. 
 
Em contrapartida, companhias de capital nacional, como a SLC Agrícola, e grupos estrangeiros, 
principalmente da Argentina, expandem suas áreas no estado. "A maioria é de produtores do 
Sul do País, grandes empresas como a SLC e grupos de investimentos em terras agrícolas com 
capital estrangeiro por trás, como a El Tejar", disse Silveira. 
 
Com escritórios nos municípios de Cuiabá e Primavera do Leste, o grupo El Tejar, um dos três 
maiores produtores de soja da Argentina, deve colher no Brasil cerca de 200 mil toneladas de 
grãos em 2008. Em três anos a empresa dobrou a lavoura de soja no País e nessa safra deve 
chegar a quase 20 mil hectares. Segundo Silveira, a venda de terras agrícolas no MT para 
companhias argentinas começou com mais força na safra 2005/2006, no auge da crise dos 
grãos, mas este ano também está ocorrendo muitas negociações. 
 
"Muita gente estava resistindo, esperando uma grande renegociação [da dívida agrícola], o 
que no nosso entendimento não aconteceu. Muitos produtores estão estrangulados e este ano 
será decisivo nesse processo", avaliou. Isso se deve especialmente à dificuldade para aquisição 
dos fertilizantes que pode chegar a US$ 500 por hectare, de acordo com Silveira. "Em 2004, o 
nosso custo de produção era de cerca de US$ 300 por hectare e agora está em US$ 1 mil por 
hectare", disse. 
 
O grupo Los Grobo se prepara agora para se estabelecer no Brasil. Considerado o maior 
produtor argentino, com um faturamento da ordem de US$ 400 milhões por ano, a companhia 
terá como sócios nos empreendimentos no País a brasileira PCP, empresa de participações dos 
ex-sócios do UBS Pactual. Os aportes no Brasil serão focados no cultivo de milho e soja e um 
investimento no Mato Grosso já é quase certo. Vale lembrar que a Advocacia Geral da União 
(AGU) está elaborando um parecer para limitar a compra de terras brasileiras por estrangeiros. 



Segundo o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em 
inglês), divulgado no mês de maio, os estoques mundiais de soja tiveram um recuo acentuado. 
De 2007 para 2008 a relação estoque/dia que estava acima de 100 dias hoje não chega a 80. 
 
Por outro lado o consumo mundial para o ano-safra 2007/2008 está projetado em 233,8 
milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4% em relação ao ano anterior. 
 

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3 jun. 2008. Agronegócios, p. B3. 




