
uando o problema da fome
provoca debates em escala
global, pode parecer fria a
qualificação dos produtos
agropecuários como

commodities altamente valorizadas. Mas
é essa valorização, decorrente da
crescente demanda mundial por
alimentos e biocombustíveis, a causa
primordial da acentuada evolução do
interesse do mercado financeiro e dos
grandes investidores pela agropecuária
nacional. Há também razões acessórias,
como a elevada liquidez do setor
financeiro internacional e as inevitáveis
incertezas desse mercado, hoje agravadas
pela crise nascida no mercado norte-
americano de hipotecas.

Mas por que a agropecuária
brasileira, e não a de outros países?
"Está aqui o maior estoque mundial de
terras agricultáveis", responde José
Vicente Ferraz, diretor-técnico da
consultoria AgraFNP. "Países como o
Canadá também têm grandes
territórios, mas a maior parte em locais
de clima adverso. China e índia não
têm sequer

como produzir alimentos suficientes
para suas populações", acrescenta.

E regiões como África e Argentina,
que poderiam rivalizar com o Brasil,
convivem com problemas políticos ou
projetos de governos que as tornam
menos atraentes, lembra Marcelo Vieira,
diretor da empresa agropecuária Adeco,
que no Brasil (faturamento estimado
este ano em US$ 120 milhões) e
também na Argentina produz café,
algodão, açúcar e álcool, entre outros
itens. Entre seus acionistas estão o
megainvestidor George Soros e fundos
de pensão norte-americanos. "No Brasil
há capacidade para ampliar duas ou três
vezes o atual volume de produção de
todas as commodities agropecuárias",
destaca Vieira.

O capital é o recurso mais escasso no
processo de consolidação do Brasil como
favorito na disputa do mercado
agropecuário mundial. Atualmente,
apenas um terço da produção
agropecuária nacional é financiado por
bancos; outro um terço corresponde a
recursos próprios dos produtores; e o
restante provém de frades, que depois
comprarão essa produção, e mesmo de
fornecedores de insumos.

Entre os produtos bancários, o mais
significativo é o crédito agrícola, ao qual
os bancos obrigatoriamente destinam
25% de seus depósitos à vista, e é
oferecido com encargos diferenciados
(neste ano, juros de 6,75%). Esse crédito
cobre menos de 25% das necessidades.
Por isso os produtores buscam outras
fontes de recursos - como
financiamentos a juros de mercado e
trades, que impõem encargos de até 20%
ao ano, segundo Ricardo Cotta,
superintendente-técnico da Confederação
Nacional da Agricultura (CNA). "É um
índice muito elevado", reclama.
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Mas, se os agricultores precisam de
capital mais barato, o mercado
financeiro tem na agropecuária urna área
de investimentos "essencial", qualifica
Paulo de Castro Marques, diretor-
presidente da Casa Branca Agropastoril
(empresa de seleção genética de gado
bovino que neste ano deverá faturar R$
7 milhões). "O agronegócio representa
um terço da economia do País. E natural
sua evolução em todos os sentidos,
começando pela produtividade e
chegando aos mercados financeiros",
justifica Marques, também acionista do
laboratório Biolab.

Alguns bancos realmente agora
olham atentamente para esse mercado.
O Santander, além de conceder o
obrigatório crédito rural, também
comercializa vários produtos destinados
a capitalizar os produtores rurais, desde
a tradicional Cédula de Produto Rural
(CPR) até títulos lastreados em
recebíveis agropecuários mais recentes e
batizados com siglas como CDCA, LCA
ou CDAWA. Eles foram criados em 2004,
quando Roberto Rodrigues era ministro
da Agricultura. Este ano, os papéis
vinculados à agropecuária já devem
movimentar cerca de R$ 15 bilhões, ou
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20% do total do crédito rural
regulamentado.

De acordo com Walmir Segatto,
superintendente comercial de
agronegócios no Santander, os
produtores rurais respondem por algo
entre 15% e 20% dos negócios de
varejo (pessoas físicas e pequenas
empresas). Em 2007, este banco
destinou à agropecuária cerca de R$ 3,5
bilhões. "Este valor deve subir 25%

muitas boas empresas para receber
investimentos", justifica José Carlos
Vaz, diretor de agronegócios do Banco
do Brasil.

Os bancos não constituem a única
modalidade de vínculação entre o
capital de investidores e produção
agropecuária: há também opções como o
mercado de ações - ainda timidamente
trabalhado pelas empresas do setor - e a
comercialização da produção na Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F).

A evolução das negociações na
BM&F expõe a evolução dessa
vinculação: no ano passado o número de
contratos de produtos agropecuários
negociados na instituição cresceu 64%,
comparativamente a 2006. "E nos
primeiros quatro meses deste ano o
crescimento atingiu 79%", complementa
Ivan Wedekin, diretor de produtos de
agronegócios e energia da BM&F.

Já a opção pelo mercado de capitais
é hoje seguida por empresas como a
Renar, produtora de maçãs de Santa
Catarina, que realizou uma oferta
pública de ações em 2005 e no ano
passado faturou R$ 34 milhões. Gelmir
Antônio Bahr, diretor-administraüvo-
financeiro e de relações com
investidores da Renar, considera o

neste ano", diz Segaíto.
O principal agente financeiro deste

mercado ainda é, porém, o Banco do
Brasil que realiza nos setores rural e
agroindustrial um terço de sua carteira
de crédito e encerrou 2007 com um
saldo de crédito rural de R$ 52 bilhões.
E, ainda neste ano, lançará um fundo
de private equity específico para
agronegócios. "Há muitos investidores
interessados nesse mercado e nele há

interesse dos investidores importante,
tanto por despertar nas empresas do
setor o interesse pela organização
interna e por estratégias de
transparência e sustentabilidade, quanto
por um efeito bem direto: "No mercado
de ações há fontes de financiamento e
capital para investimentos a custos
menores e estrategicamente mais
comprometidos com a atividade",
detalha o diretor da Renar.
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Já a São Marinho, que produz cana
em 111 mil hectares de terras e tem três
usinas de processamento, realizou sua
primeira oferta pública de ações há seis
meses. "Considerando as oportunidades
do mercado interno de etanol (e
futuramente do externo), as empresas
precisam de recursos do mercado
financeiro para investir em novas
plantas", afirma João do Vai, diretor-
financeiro e de relações com
investidores da São Martínho, que na
última safra faturou R$ 826 milhões.

E o interesse dos investidores
aumentará mais quando estiver
plenamente instituído o seguro rural,
crê o ex-ministro Roberto Rodrigues,
que atualmente coordena estruturas
dedicadas aos agronegócios em diversas
instituições (entre elas, a Fundação
Getulio Vargas). "Criei esse seguro
quando ministro, mas ele ainda e'
insignificante: sequer tem recursos no
orçamento do governo. Mas, ao
proteger a renda do produtor, ele dará
mais garantia aos investidores",
acrescenta Rodrigues.

Para Ademiro Vian, especialista em
agronegócios da Federação Nacional de
Bancos (Febraban), a renda do produtor
agropecuário será mais bem garantida,
no entanto, por uma eficaz política de
preços mínimos. Segundo ele, a atual
política de preços mínimos cobre
basicamente os custos de produção, e
nem sempre é respeitada pelo governo.
"Aqui, sempre privilegiou-se o crédito e
não a renda, como ocorre em outros
países. Com isso, quem ganha são os
intermediários", diz Vian.

Com um total de nove empresas até
outubro do ano passado, os agronegócios
apareciam na terceira colocação em um
ranking formado a partir da quantidade
de empresas que abriam seu capital. Em
primeiro lugar estava o setor
imobiliário, com 14 empresas). "Se
antes já havia empresas alimentícias na
bolsa, agora chegam aquelas envolvidas
com a produção primária", destaca

Marcelo Guimarães, coordenador-geral
de análises econômicas do Ministério
da Agricultura.

Segundo ele, dados do Banco Central
mostram que em 2000 o Investimento
Direto Estrangeiro (IDE) destinado aos
agronegócios atingia apenas US$ l
bilhão. Em 2004 este valor subiu para
US$ 5,9 bilhões e em 2005 atingiu US$
2,8 bilhões, sem considerar recursos
destinados a setores como indústria de
fertilizantes, defensivos agrícolas,
máquinas e equipamentos. "Isso mostra
ser forte e crescente o interesse
estrangeiro no setor", avalia Guimarães.

Este aumento do investimento
estrangeiro gera algumas controvérsias,
mas aumentou com os biocombustíveis,
que também provocaram uma discussão
na qual investidores e interesse social
parecem se colocar em lados opostos:
estariam os biocombustíveis e a
crescente ingerência dos investidores na
atividade agropecuária contribuindo
para elevar os preços dos alimentos e
agravar a fome no mundo?

Essa questão já rendeu várias
manifestações de governos e entidades
internacionais, e é respondida por
representantes da agropecuária e das
finanças com um argumento quase
unânime: os preços dos alimentos hoje
sobem porque o desenvolvimento de
alguns países, especialmente da Ásia,
impulsiona a demanda, e não por
interesses financeiros ou pela prioridade
aos biocombustíveis. Mesmo porque,
dizem eles, o acentuado aumento da
produção de cana-de-açúcar, matéria-
prima do etanol brasileiro, ocorre
paralelamente ã expansão da produção
dos alimentos.

Para João do Vai, da São Martinho,
essa discussão deve restringir-se a
produtos que concorrem diretamente
com os alimentos, como o milho
(matéria-prima do etanol produzido nos
Estados Unidos). "No caso da cana-de-
açúcar não há competição. E o preço do
açúcar está num nível muito baixo", ele
afirma. Essa era uma crise anunciada,
afirma Roberto Rodrigues: "Já há dois
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anos estava claro que haveria um
descompasso entre oferta e demanda de
produtos agropecuários".

Para Vieira, da Adeco, é preciso
considerar também que ha vários anos
vinham caindo os preços dos alimentos
e essa atual elevação é até benéfica, pois
incentiva os investimentos em produção.
"O melhor remédio para preço alto é
preço alto", ele brinca.

Mas Vian, da Febraban, tem uma
visão algo distinta: prevê que os
biocombustíveis terão impactos na
matriz de produção agrícola e nos
preços das commodities. "Eles ainda não
têm grande influência nessa inflação dos
alimentos, mas isso certamente
acontecerá", prevê.

Há alguns fatores capazes de conter
o interesse dos investidores pela
agropecuária brasileira. Entre eles,
Roberto Rodrigues inclui um
aprofundamento da crise econômica

agropecuária nacional ampliará a oferta
de insumos, prevê Ferraz, da AgraFNP.
Ele vê o capital financeiro como agente
de profundas mudanças nessa atividade,
atualmente desenvolvida principalmente
por pessoas físicas, mas com perspectiva
de predominância, no futuro, de
empresas (muitas delas de grande porte).
"Os investidores aprimorarão
especialmente a área administrativa, a
principal deficiência desse setor, que já
tem produtividade e tecnologia muito
boas", acrescenta Ferraz.

Haverá, porém, ainda mais
investimentos em produtividade,
projeta Guimarães, do Ministério da
Agricultura. Afinal, essa produtividade
é ainda muito desigual: "Em algumas
regiões, a produção de milho rende até
7 toneladas por hectare, enquanto em
outras, nessa mesma área, cai para 300
a 400 quilos", exemplifica.

E será inexorável a continuidade

norte-americana, que teria impactos
globais, e um aumento exacerbado dos
custos de produção, que tem no petróleo
um insumo básico. "Assim como
conseguem manter os preços elevados,
especuladores também podem jogá-los lã
embaixo", adverte o ex-ministro.

Cotta, da CNA, cita a precária infra-
estrutura logística, especialmente
portuária, entre os obstáculos que
precisam ser contornados. E, para ele, a
ampliação do interesse dos investidores
depende também de mecanismos que
garantam o direito a suas propriedades.
"Também é importante aumentar oferta
de insumos, hoje muito concentrada,
com mais defensivos genéricos, por
exemplo", recomenda.

A própria elevação das dimensões da

do avanço do capital de investidores
na agropecuária nacional, presume
Vaz, do Banco do Brasil. Um dos
motivos para a permanência desse
interesse: "A médio e longo prazos,
tudo indica que serão mantidos os
patamares de preços dessas
commodities", justifica Vaz.

Deve-se considerar também a
expansão dos mercados consumidores de
produtos agropecuários brasileiros.
"Países que há pouco tempo consumiam
pouco esses produtos, como China e
Rússia, hoje são consumidores
expressivos", especifica Octávio
Alvarenga, presidente da Sociedade
Nacional de Agricultura (SNA). "E estão
surgindo novos mercados, como
Marrocos e Angola", ele finaliza.
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