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"Veja a cor, que bela colheita", diz Richard Spinks ao apontar para os campos de trigo e canola 
cultivados por sua empresa nesta safra na região oeste da Ucrânia. 
 
"Se todas as fazendas ucranianas pudessem produzir com o rendimento que obtivemos, este 
país poderia ter um grande papel na alimentação do mundo e se estabelecer como potência 
geopolítica", afirma o britânico Spinks, que é o principal executivo da Landkom, que tem ações 
negociadas na bolsa de Londres. 
 
As fazendas da Ucrânia, outrora um importante celeiro europeu, ainda se recuperam do 
colapso econômico provocado pela divisão da antiga União Soviética. Apesar de contar com 
clima favorável e algumas das terras mais férteis do planeta, o país viu sua produção de grãos 
cair pela metade após o desmoronamento do sistema coletivo de agricultura da era Stalin, 
quando os campos de trigo viraram pastagem. 
 
O modelo de negócios da Landkom é simples: a empresa arrenda terras cultivadas de forma 
ineficiente e aplica irrigação e fertilizantes "ocidentais". Como o rendimento dos campos de 
grãos ucranianos equivale a cerca de 35% do nível verificado na Europa Ocidental, há espaço 
de sobra para melhorar o retorno. 
 
De olho nessas oportunidades, a Landkom que acaba de levantar US$ 100 milhões no AIM, 
mercado alternativo da bolsa londrina voltado à pequena empresa arrendou mais de 100 mil 
hectares no ano passado. E é apenas uma no crescente número de empresas agrícolas que 
vêem oportunidade de lucro na Ucrânia. 
 
As principais empresas de grãos, como Cargill e Toepfer, entraram na ponta dos pés no país 
nos anos 1990 e, hoje, são protagonistas nas exportações agrícolas ucranianas. Com o preço 
dos alimentos nas alturas, conseqüência do aumento da demanda mundial e de problemas na 
oferta, o momento para essas tradings parece ser oportuno. 
 
"A Ucrânia não é parte do problema, é parte da solução para o abastecimento de alimentos", 
observou em maio, quando esteve na capital Kiev, o diretor do Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento, Jean Lemierre (que está de saída do cargo). Com 
investimentos e a tecnologia correra, a Ucrânia poderia "dobrar ou até triplicar" a produção, 
previu na ocasião o ministro da Agricultura do país, Yuriy Melnyk. 
 
De 1991 até hoje, menos de US$ 3 bilhões foram investidos na agricultura ucraniana, 
conforme números do governo; Os produtores locais começam apenas agora a levantar fundos 
nos mercados acionários internacionais. O banco de investimento Renaissance Capital informa 
que US$ 628 milhões foram levantados desde agosto de 2006. 
 
Yuriy Kosyuk, executivo-chefe da MHR um das maiores agroindústrias na Ucrânia, com foco 
em grãos e avicultura, afirma que poderiam ser investidos US$ 27 bilhões em atividades 
agrícolas no país nos próximos 15 anos. E não apenas em grãos. "Dentro de vários anos, a 
Ucrânia poderá se tornar uma exportadora substancial de carne, sobretudo à Europa". 
 
O avanço dependerá, porém, do ritmo das reformas que forem promovidas pelo problemático 
Parlamento ucraniano. É ilegal no país vender terras agrícolas que, em sua maior parte, 
pertencem a agricultores carentes de recursos. Um grupo lobista, cada vez mais enérgico, 
pressiona ativamente pelo fim dessa restrição em 2009. 
 
Muitos políticos sustentam, em contrapartida, que os pequenos agricultores mais pobres 
precisam ser protegidos da exploração por parte de empresas inescrupulosas, que comprariam 
as terras por uma pequena fração de seu valor real. Andy Yarmak, especialista no setor, 
afirma que a verdadeira arrancada ocorrerá quando os parlamentares aprovarem a venda de 
terras. Com o direito à propriedade assegurado, a produtividade e os investimentos decolarão, 
argumenta. 



 
"Atualmente as empresas concorrem ferozmente por essa terra e vemos mais e mais 
participantes", disse Yarmak. "Se a restrição for levantada, haverá uma grande corrida pela 
terra na Ucrânia". 
 
O protecionismo também é uma preocupação. Kiev limitou as exportações de grãos nos 
últimos anos para segurar os preços do pão no mercado doméstico. Como resultado, os 
agricultores voltaram-se para culturas exportáveis, como a canola, usada, entre outras 
finalidades, na produção de biocombustíveis. Com a entrada da Ucrânia na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) neste ano, essas restrições serão levantadas. 
 
Um dos fatores que atraem investidores estrangeiros à Ucrânia é a facilidade de exportação da 
colheita para a União Européia, via ferrovia ou pelos portos no Mar Negro. Os investidores vêm 
arrendando terras, na esperança de ficarem no começo da fila para comprá-las, quando isso 
for possível, ou para revender o arrendamento com lucro. O preço anual do arrendamento 
dobrou para entre US$ 60 e US$ 80 por hectare no ano passado. O Renaissance Capital, que 
arrendou 300 mil hectares para revender o arrendamento, prevê que o preço voltará a dobrar 
neste ano. 
 
O clima favorável e o crescimento nos investimentos deverão render 40 milhões de toneladas 
de grãos nesta safra na Ucrânia, em comparação às 29 milhões de toneladas da anterior, 
quando houve problemas de estiagem. Cerca de 14 milhões de toneladas de grãos serão 
destinadas à exportação, ante 2,4 milhões do ano passado. 
 

 
Leia mais: 
 
Ex-repúblicas soviéticas viram novas fronteiras 
 
A Ucrânia não é a única ex-república soviética que deverá deixar sua marca na agricultura 
mundial nos próximos anos. As colheitas na Rússia e no Cazaquistão, países com extensos 
territórios e que estão entre os maiores produtores mundiais de grãos, deverão crescer nos 
próximos anos e proporcionar grandes aumentos na oferta de alimentos. 
 
Embora a Ucrânia tenha um solo mais rico e uma logística melhor, em virtude de sua 
proximidade de mercados importantes como os da Europa e do Oriente Médio, as áreas 
plantadas na Rússia e no Cazaquistão são muito maiores. A concorrência entre as empresas 
agrícolas nesses países já é notória. 
 
Informe divulgado pelo banco de investimentos Troika Dialog, de Moscou, referiu-se aos 
mercados agrícolas em ex-repúblicas soviéticas como "novas fronteiras". O Troika destacou 
que as vantagens para produzir alimentos são imensas na região, que "possui 13% da terra 
cultivável do planeta mas produz apenas 6% das colheitas e 3% da carne mundial (...) Em 
contraste com a 'revolução verde' que varreu o mundo, o rendimento agrícola ficou estagnado 
desde os anos 1970 e os empreendedores com novas tecnologias e ideias têm um espaço 
enorme para melhorar a produção drasticamente". 
 
Dimitri Rylko, diretor da consultoria Ikar, com sede em Moscou, observa que as perspectivas 
de crescimento são muito boas nos três antigos países soviéticos. Ele ressalta que a Rússia, 
cuja colheita deverá superar 85 milhões de toneladas em 2008, pode elevar em 35% sua 
produtividade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun.2008, Agronegócios, p. B11. 


