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Quando Murat Shamshinurov fez um brinde à boa colheita deste ano, ele o fez com confiança. 
Uma frota de novas colheitadeiras holandesas, melhores sementes e um inverno ameno 
prometem uma grande safra nas fazendas que administra na fértil região russa de Terra 
Negra. Essa prosperidade é o resultado de um investimento de US$ 175 milhões pela 
Nastyusha, a empresa comercializadora de grãos que comprou as terras em 2006. A situação 
de Shamshinurov não é um caso isolado: os investidores estão injetando dinheiro nas 
fronteiras agrícolas russas para ressuscitar o há muito negligenciado setor e abastecer um 
mundo cada vez mais carente de alimentos. A colheita de trigo russa promete ser a melhor em 
30 anos. 
 
"A oportunidade para a agricultura na Rússia é excepcional. Poderá revelar-se um setor-chave 
da economia", disse Sid Bardwell, da Deere, fornecedora americana de equipamentos 
agrícolas. A agricultura russa, comprometida pelo legado da coletivização imposta pelo líder 
soviético Josef Stalin, é um dos quatro setores aos quais Moscou atribuiu status prioritário, ao 
procurar reverter mais de uma década de declínio na esteira do colapso da União Soviética 
(URSS). 
 
Quinta maior produtora e exportadora de grãos do mundo, a Rússia espera colher um total de 
pelo menos 85 milhões de toneladas de grãos neste ano, alta de 4% sobre 2007, mas o país 
ainda não superou os níveis de produção da era soviética em base sustentada. Só 13% da 
terra é usada para agricultura, em comparação com uma média mundial de 38%, ao passo 
que um hectare produz em média 1,9 tonelada de trigo muito menos do que as médias de 2,8 
toneladas nos EUA e 5,5 toneladas na Europa. Aqui reside o potencial. "A agricultura, mesmo 
com o baixo nível de eficiência, contínua sendo um negócio lucrativo graças ao apoio 
governamental", diz Natalya Zagvozdina, analista da Renaissance Capital. "Imagine o que 
seria se a eficiência aumentasse". 
 
Os preços do trigo, arroz e milho atingiram recordes este ano porque secas em países que 
cultivam grãos agravaram a escassez em meio à elevada demanda mundial. Isso torna a 
agricultura russa ainda mais atraente, pois seus custos de produção são baixos. Ò trigo 
respondeu por 60% da colheita total de grãos do país no ano passado 49,4 milhões de 
toneladas. Segundo o grupo SovEcon, de Moscou, a colheita de trigo em 2008 poderá alcançar 
até 54,2 milhões de toneladas, o que seria o nível mais alto desde 1978.0 país também cultiva 
grandes quantidades de cevada, milho, centeio e trigo-sarraceno. 
 
Os custos de fertilizantes e combustível estão em alta em todo o mundo, ao passo que são 
necessários investimentos em equipamentos e sementes para elevar a produtividade e 
oferecer seguro contra os invernos frios russos. O apetite do investidor no setor, aliado à 
necessidade de dinheiro para ampliar a fronteira agrícola, irá se somar aos US$ 420 milhões 
em capital levantado pelas empresas russas desde novembro. 
 
Zagvozdina disse que as empresas agrícolas russas deverão captar de US$ 500 milhões a US$ 
1,5 bilhão até o fim do ano, seja com ofertas públicas iniciais de ações (IPO) ou investimentos 
privados. Um leque de investidores de fundos ocidentais a empresas agrícolas inglesas têm 
como prioridade comprar terra na Rússia. 
 
"Cem anos atrás, a Rússia era o celeiro da Europa. A qualidade da terra é excepcional, mas o 
descaso com a terra durante a era comunista foi assombroso", diz Sergei Glaser, gerente da 
Vostok Nafta Investment. A vida rural ficou mais difícil após o desmembramento da URSS, em 
1991. Terras permaneceram ociosas e o maquinário, abandonado, enferrujou. O fundo de 
Glaser, com US$ 1 bilhão em ativos sob sua gestão na ex-URSS, detém participação de 25% 
na Agrícola Terra Negra, uma empresa sueca com ações em bolsa cujo nome é uma referência 
ao fértil cinturão de terras que se estende da Europa Oriental às margens do rio Volga. 
 
A agricultura contribuiu com 5% do PIB russo, de 32,5 trilhões de rublos (US$ 
1,4trilhão)em2007.A atividade agrícola absorve cerca de 10,5% da mão-de-obra do país, ante 



os 2,5% nos EUA Cerca de US$ 3,3 bilhões do orçamento federal deste ano foram dedicados 
ao setor e igual soma foi aportada pelos governos regionais, disse Dmitry Rylko, do Instituto 
de Estudos de Mercados Agrícolas em Moscou. 
 
Esse dinheiro, somado ao crescente investimento privado, está bancando a iniciativa de 
grandes empresas cujos ativos compreendem terras, elevadores de grãos, moinhos produtores 
de farinha e terminais portuários para se estabelecerem como fornecedores de longo prazo ao 
mercado mundial. "A Rússia chegou à linha de frente dos exportadores de grãos", disse Yuri 
Makarov, economista do Conselho Internacional de Grãos, em Londres, cujas previsões dizem 
que o país poderá responder por 11% das exportações mundiais de trigo na safra 2008/09. 
 
Há também um segundo impulso, menos avançado, de investimento na produção rural russa: 
o desenvolvimento da pecuária com rações produzidas pela agricultura local para reduzir a 
dependência dos alimentos importados. Apesar de ter superávit de grãos, a Rússia importa 
mais de um terço de sua carne de aves e um quarto de sua carne bovina, tendo gasto US$ 4,5 
bilhões com a importação desses produtos ano passado. 
 
A estratégia da Nastyusha na área de Lipetsk, na região central da Rússia, segue esse modelo: 
usar trigo de qualidade para produzir farinha e pão, ao lado da criação de gado e produção de 
seu leite. 
 
Originalmente uma trading, a Nastyusha reuniu 29 ex-fazendas coletivas no decorrer dos 
últimos dois anos para constituir a base de uma operação de agronegócio integrada 
verticalmente. "É essencial para o desenvolvimento do setor", diz Shamshinurov, que 
administra os 130 mil hectares da Nastyusha em Lipetsk, em meio aos campos de trigo que 
será processado nos moinhos da empresa em Moscou. 
 
Mas o empenho do governo em fazer da agricultura uma prioridade não foi um sucesso 
irrestrito. Os 47,2 milhões de hectares cultivados com grãos em 2008 continuam 25% abaixo 
da área cultivada em 1990, ao passo que o total de cabeças de gado estagnou. Sergei 
Mikhailov, da produtora de carne Cherkizovo, disse que a quantidade de carne consumida no 
país diminuiu de 78 quilos per capita/ano na era soviética para 51 quilos, embora a tendência 
esteja sendo revertida à medida que cresce a renda da população. 
 
O investimento privado tem, de novo, grande papel. Cherkizovo é a primeira produtora russa 
de carne com ações em Londres, com investimento de US$ 350 milhões para desenvolver seus 
negócios. 
O presidente russo, Dmitry Medvedev, enfatizou o potencial do país no enfrentamento da crise 
alimentícia mundial. "A contribuição da Rússia, num horizonte de longo prazo, para solucionar 
esse problema consistirá em aumentar a produção agrícola e de insumos, não apenas para o 
mercado local como para mercados mundiais", disse. Os russos brindarão a isso. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2008, Agronegócios, p. B11. 


