
Eles podem
ser os donos da





ocupando uma área de 3,8 milhões de hectares, nas
mãos de estrangeiros. Para o presidente da institui-

ção, Rolf Hackbart, a lei brasileira
precisa mudar para evitar a

chegada de fazendeiros de
fora. O Incra pediu parecer
para a Advocacia-Geral da
União a fim de impor limites
às compras de terras pelo
capital externo, principalmen-

te na região da Amazô-
nia. Mas a proposta

está longe de ser
unanimidade.

Segundo o profes-

sor de relações internacionais da Universidade de Brasí-
lia, Eduardo Viola, esse tipo de atitude é uma espécie de
xenofobia, ou seja, há aversão infundada contra estran-
geiros. "Em pleno século XXI, não dá para admitir uma
postura dessas", diz. Segundo ele, o argumento de que
se trata de uma defesa da soberania nacional, como alar-
deado pelo deputado Plínio de Arruda Sampaio (PT-RS),
não pode ser aplicado nesse caso. "São negócios, estamos
num mundo globalizado", simplifica.

A lógica utilizada por Viola também atinge o setor
produtivo. Líder na preferência dos estrangeiros para
empreendimentos agrícolas, Mato Grosso tem aceita-
do com naturalidade a chegada de estrangeiros. Se-
gundo Glauber Silveira, presidente da Federação
Agrícola daquele Estado, a convivência com os "grin-



gos" tem sido positiva. "Se há multinacionais que com-
pram empresas de outros setores, por que isso não
pode acontecer na agricultura?", questiona. "Já pen-
sou se eles (estrangeiros) decidem que o Friboi não
pode comprar empresas de carne por questões de se-
gurança alimentar? Todos iriam reclamar", compara.

Segundo Silveira, além das condições climáticas,
Mato Grosso lidera o ranking porque as terras estão
baratas. "Temos muita área disponível e, como ainda
há agricultores endividados, os negócios estão aconte-
cendo com bastante velocidade", explica. "O Grupo El
Tejar da Argentina, por exemplo, já está aqui há seis
anos e muito bem instalado", diz.

De acordo com dados do Banco Central, órgão que
controla a entrada de capital externo em empreendi-
mentos nacionais, há cerca de 33.219 propriedades
nas mãos de estrangeiros. "O Brasil hoje é o melhor
lugar do mundo para quem deseja
fazer agricultura, é muito difícil
concorrer", comenta o irlandês An-
drew Thorton, sócio de Clive Weir
em Luis Eduardo Magalhães. "As
vantagens são incomparáveis", diz.
Preço da terra, clima favorável e a

possibilidade de se plantar o ano
todo foram os motivos que o leva-
ram ao oeste baiano. "Parece um
sonho de terra", diz.

Segundo o secretário municipal
de Agricultura de Luis Eduardo
Magalhães, Eduardo Massuo Ya-
mashita, 20% das terras daquela
região estão nas mãos de grupos
internacionais. "Temos america-
nos, europeus, asiáticos, enfim,
existe um fluxo muito grande de
investimentos para a nossa cida-
de", diz. Mas nem tudo são "flo-
res" na agricultura baiana. "Per-
cebo que há alguns grupos com
muitos problemas na condução
das lavouras por pensarem que
podem lidar com o cerrado da
mesma forma que faziam em suas
terras de origem", diz. "Quem faz

isso tem problemas", sentencia.
Para Yamashita, entrada de capital de

fora também faz girar a economia. Em le-
vantamento realizado pela reportagem de
DINHEIRO RURAL durante a Bahia
Farm Show, no mês passado, foi grande a
participação de estrangeiros em consultas
e propostas de negócios. Mesmo sendo di-
fícil mensurar, organizadores acreditam
que a presença "gringa" tenha dobrado

em relação à feira de 2007. Como exemplo, há a pró-
pria família Thorton, que circulou em todos os dias do
evento fazendo cotações. Para montar toda a estrutu-
ra, os Thorton terão de abrir a carteira. O investimen-
to total será de mais de R$ 20 milhões. "Mas como es-
tamos capitalizados e temos acesso a dinheiro mais ba-
rato na Europa, esse não é o maior dos problemas", co-
menta Gerard Thorton, mais um dos sócios.

Para esses irlandeses, assim como tantos outros no-
vos produtores que chegam ao Brasil, talvez essa seja
uma das últimas oportunidades de viver da agricultu-
ra. Com áreas e oportunidades
para quem deseja investir, de
acordo com Andrew Thorton,
imigrante recém-chegado, "o
Brasil é a última fronteira", diz,
ávido por colocar a mão na mas-
sa, ou melhor, na terra.
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