




do Maranhão, Piauí e Tocantins. Para
os mais entusiasmados, seria o equi-
valente ao "Meio-Oeste americano".

Os motivos que levaram Bueno à
agricultura e não a partir para um ou-
tro tipo de investimento são consis-
tentes. Na conta do financista, em
quatro anos, ele terá de volta todo o
dinheiro investido. "Isso trabalhando
com uma perspectiva quase conserva-
dora", explica. Outro ponto positivo,
segundo ele, está no incremento patri-
monial. Suas terras, quando adquiri-
das por sua família, 20 anos atrás,
custavam em valores de hoje algo em
torno de dois sacos de soja o hectare.
"Hoje já valem pelo menos 50", diz.
Em quatro anos, custarão mais de
300 sacos de soja o hectare. Um in-
cremento patrimonial de 500% em
quatro anos, fora o retorno financei-
ro. "Que outro investimento abre
essa possibilidade hoje?", questiona.

A idéia de comprar as terras, na
verdade, foi do pai de Bueno, Fer-
nando Bueno. Fazendeiro em São
Paulo, possui há mais de 30 anos
know-how com a cana.
"Comprei isso aqui há
mais de 20 anos, sempre
acreditei que estas ter-
ras, antes tão baratas,
um dia seriam um dife-
rencial no Brasil", conta.
Coisa de visionário, ou
sorte na escolha, não se
sabe. Fato é que ele está
pronto para levar* se
preciso for, o etanol para
o cerrado. "Estamos
pesquisando a produção de mais de
90 variedades em parceria com o
CTC", explica. Se o etanol virar uma
commodity um dia, estaremos pron-
tos para produzir alimentos e ener-

gias, tudo aqui no Mapito", brinca.
Mas é preciso dizer a verdade: os

Buenos estão no lugar certo. Segun-
do dados da AgraFNP Consultoria,
empresa que realiza uma pesquisa
permanente de preços de terra, tra-
ta-se de uma das mais promissoras
fronteiras agrícolas do País, por
abrigar terras agricultáveis a bons

preços e regime de chu-
vas bem distribuídas, ou
seja, os ingredientes ne-
cessários para fazer uma
boa agricultura.

Se depender dos Esta-
dos envolvidos no desen-
volvimento agrícola no
coração do Brasil, essa
explosão está apenas co-
meçando. "A cada dia
chegam novos investi-
mentos, de gente que-

rendo as melhores porções de terra",
diz o presidente da Federação Agrí-
cola do Piauí, Carlos Augusto Melo
Carneiro da Cunha. "E olha que te-
mos seis milhões de hectares dispo-

níveis", avalia. No Maranhão, a si-
tuação não é diferente, conforme co-
menta José Coelho Nilton de Souza,
presidente da Federação Agrícola
daquele Estado. "Realmente, o mo-
mento está propício para a agricultu-
ra e temos visto uma grande procura
por terras em nosso Estado", diz. Já
no Tocantins, segundo o analista
Landino José Dutkievicz, dono da
Plasteca, consultoria agrícola que
atua na região, há uma corrida por
bons projetos. "Tenho recebido pedi-
dos de grandes grupos interessados
em encontrar boas terras no Mapito
e onde se vá há histórias de gente
nova e com muito dinheiro chegando
na agricultura", avalia.

Mas não são apenas brasileiros que
estão apostando nas fronteiras agrí-
colas nacionais. Em todo cerrado são
comuns notícias de estrangeiros pro-
curando terra para estabelecer os
mais diversos projetos agrícolas.
Exemplo é o United Group, formado
por americanos que chegaram há
pouco mais de três anos ao Brasil.
Com 20 mil hectares comprados na
região de Coaceral, rincão baiano fin-
cado no noroeste do Estado, eles
mostram empolgação. A localidade,
que possui ainda sérios problemas de
infra-estrutura, como a falta de ener-



gia elétrica em alguns lugares, está
pouco mais de 300 quilômetros acima
de Luis Eduardo Magalhães, consi-
derada, até poucos anos atrás, a últi-
ma fronteira agrícola da Bahia. "Es-
tamos com dez mil hectares abertos,
mas vamos chegar aos 20 mil em bre-
ve, talvez no próximo ano", avalia
Scot Shanks, gestor do projeto no
Brasil. Segundo ele, até agora, mais
de R$ 20 milhões foram despejados
para fazer o projeto andar. "Encon-
tramos algumas dificuldades porque
a agricultura aqui é diferente da que
fazíamos nos Estados Unidos, quase
na fronteira com o Canadá", explica.

O grupo, de acordo com Shanks, é
financiado por um fundo de aposenta-
dos americanos e a intenção é crescer
no Brasil. De passagem pelo País, o
presidente Seteve Liston, líder do
projeto, disse estar empolgado.
"Realmente, a agricultura aqui im-
pressiona e com os preços das terras
tão baixos, se comparados aos Esta-
dos Unidos, fica muito difícil concor-
rer com o Brasil", avalia. "Por isso vi-

mos para cá", brinca. No longo prazo,
segundo Liston, existe a possibilida-
de de converter as lavouras para al-
godão. "Estamos percebendo que a
soja tem roubado espaço das lavouras
de algodão e estamos prevendo um
aumento no preço da pluma, por isso
queremos estar preparados para
aproveitar esse momento", comenta.

Para o futuro, o grupo americano
não descarta aquisições de novas
terras, de acordo com os represen-
tantes. Onde ele está de olho?
"Aquela área de chapada, no leste do
Tocantins, parece muito boa", diz,
Liston, referido-se ao Mapito. Mas,
se o americano deseja comprar ter-
ras por ali, é bom se apressar. Isso
porque, segundo estimativas dos

três Estados envolvidos na região,
há "apenas" 500 mil hectares dispo-
níveis em terras para serem abertas
no filé-mignon da região.

Mas, mesmo fora da fronteira, as
terras continuam valorizadas e há
uma intensa movimentação de mer-
cado. O Grupo Grendene, do empre-
sário Alexandre Grendene, adquiriu
recentemente 75 mil hectares en-
tre São Desidério e Santa Maria da
Vitória, ambas na Bahia. No Mato
Grosso, chegou ao Brasil o grupo ar-
gentino El Tejar com a compra de
pelo menos 20 mil hectares. Além
disso, grupos chineses estão em bus-
ca de terra no Brasil. E quem já che-
gou dá o recado: "Aqui a infra-estru-
tura é ruim, mas mesmo assim tem
compensado, o mundo vai precisar
de nossa produção", diz Shanks, do
United Group. Discurso de um ame-
ricano que já percebeu como é bom
ser agricultor brasileiro.

Conheça os custos de um grande
projeto nas páginas seguintes
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