
Indústria de arroz investe para ampliar produção e exportar 
Neila Baldi 
 
O fato de o Brasil se tornar, neste ano, o 10º maior exportador mundial de arroz - até então o 
País não figurava no ranking - estimulou a indústria arrozeira do País a aumentar a produção. 
Além de embarcar mais, o setor mudou o perfil de produto comercializado: do quebrado para o 
inteiro e o parboilizado, o que provocou adaptações também nas unidades industriais. A 
capacidade ociosa das empresas do setor também mudou: caiu, em média, até 10 pontos 
percentuais. Os embarques do produto cresceram 120% na comparação com 2007.  
 
Os investimentos são verificados tanto em Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul - 
maior produtor nacional do cereal. Em Camaquã (RS), a Blue Ville está investindo R$ 45 
milhões, até 2010, na ampliação da capacidade de armazenagem, no parque fabril e também 
em uma usina de geração de energia a partir de arroz. Até o momento, já foram instalados 10 
silos - com capacidade de 1,5 milhão de toneladas - e, ao final do projeto, a empresa terá 30 
silos, que abrigarão 3,5 milhões de toneladas. "Ampliamos a fábrica para dar vazão ao 
crescimento, tanto do mercado interno quanto do externo", diz Silmar Fernandes, diretor-
comercial da empresa. As obras começaram no meio do ano passado - antes do boom das 
exportações brasileiras. Segundo Fernandes, a empresa já estava se preparando para um 
mercado aquecido e a dificuldade de fornecimento de matéria-prima - por isso a necessidade 
de aumento da capacidade de armazenagem. Até o momento, de acordo com o diretor-
comercial da indústria, a produção (de arroz branco) já aumentou em 60% e, ao final do 
projeto, será 90% maior. "A exportação é uma grande oportunidade", afirma Fernandes. Este 
é o primeiro ano de exportação da empresa, que espera fechar 2008 com 5% da sua produção 
voltada para este mercado.  
 
Na Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado (Cooperja), os investimentos também 
começaram antes mesmo da abertura do mercado externo. "Quando planejamos a planta, já 
havia a possibilidade, em médio prazo, de exportar", diz Diógenes Bellettini, gerente 
Administrativo-financeiro da cooperativa. A empresa aplicou R$ 20 milhões na construção de 
uma unidade fabril em Santo Antônio da Patrulha (RS) onde serão beneficiados 200 mil fardos 
de arroz por mês. Metade da capacidade já está em uso. A matriz da empresa, em Santa 
Catarina, está com sua capacidade máxima em uso: 120 mil fardos por mês. Belllettini explica 
que a venda para o mercado externo proporcionou que, pela primeira vez, a cooperativa 
batesse recorde de processamento em um mês.  
 
Aqueles que ainda não investiram, pelo menos diminuíram a capacidade ociosa. É o caso da 
Camil Alimentos e da Urbano. "A Camil tem um planejamento anual de modernização e sempre 
estamos observando oportunidades de aquisições. Se o mercado internacional se mantiver ou 
aumentar a demanda, eu amplio minha capacidade, compro ou construo", afirma Jacques 
Maggi Quartiero, diretor da empresa. Apesar de não revelar a quantidade comercializada com 
o exterior, o diretor da companhia afirma que o crescimento das vendas da Camil é 
proporcional ao verificado na média brasileira do setor. Segundo ele, por conta disso, a 
produção destinada ao mercado externo está usando a capacidade que era ociosa. Ele diz que 
a empresa tem negócios fechados até o final do ano, de forma escalonada. "Se todas as 
exportações fossem de uma vez só, teria de diminuir a venda interna", afirma. Segundo ele, a 
ociosidade estava em 15% e agora está ocupando o ano todo. Na linha de parboilizado a 
capacidade está plena.  
 
Na Urbano, a capacidade ociosa, que estava entre 20% e 25% no ano passado, passou para 
15% a 20% em 2008. A empresa ainda não fez investimento em aumento de produção porque 
aguarda a consolidação do mercado internacional.  
 

 
Leia mais: 
 
Venezuela busca ajuda para produzir mais 
Roberto Tenório 
 



Preocupado com a crescente dependência por produtos agrícolas, o governo venezuelano 
deverá se inspirar no Programa Brasileiro Mais Alimentos - destinado à agricultura familiar e 
lançado em julho passado - para amenizar a crise alimentar no país. Para isso, deverá investir 
US$ 50 milhões na compra de máquinas e implementos agrícolas brasileiros até o final de 
2009, por meio de um acordo costurado entre o governo daquele país e a iniciativa privada do 
Brasil. Serão adquiridos 3 mil itens, divididos entre tratores, colheitadeiras e implementos. Os 
vizinhos de continente também pretendem copiar a tecnologia de produção brasileira.  
 
Nos últimos três anos, a Venezuela, cuja população é estimada em mais 27 milhões de 
pessoas, viu o consumo per capita de alimentos saltar de 33 quilos para 65 quilos em virtude 
do crescimento da renda. "Viemos ao Brasil para duas coisas: conhecer o programa e firmar 
um convênio com agricultores do Paraná para integração de técnicas na produção de soja", 
revela Richard Canán, vice-ministro de Economia Agrícola do governo venezuelano. Ele 
observa que o grande problema está na produção de soja, pois o país não possui infra-
estrutura tecnológica para ampliar a produção. Atualmente, os venezuelanos produzem cerca 
de 40 mil toneladas da commodity, mas importam mais de 1 milhão de toneladas.  
 
"Vamos trabalhar em uma área de 50 mil hectares para ampliar a produção usando a 
experiência brasileira. A Embrapa fornecerá a tecnologia, incluindo sementes e fertilizantes", 
ressalta Canán. O Grupo Campo, que ajudou a desenvolver o Programa para o 
Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer) no Brasil, foi contratado para gerenciar o uso da 
tecnologia.  
 
Com isso, a expectativa é de que a produção no país salte de 11% para 30% da demanda 
nacional. Existe ainda um projeto de irrigação em andamento que deverá consumir US$ 2 
milhões, onde a Odebrecht deverá construir a estrutura para a irrigação de 145 mil hectares. 
"A segurança alimentar virou prioridade deles. E no que diz respeito à tecnologia agrícola na 
América do Sul, nós saímos na frente", disse João Carlos Marchesan, vice-presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).  
 
Luiz Aubert Neto, presidente da Abimaq, diz que mesmo fora do Mercosul, a estratégia é abrir 
as portas para as empresas. "Cerca de 75% dos associados são pequenas empresas. Nosso 
objetivo é negociar diretamente com os governos para aumentar o volume dos negócios", 
argumentou. Canán destacou a assistência técnica no pós-venda oferecida pela associação 
como importante para o acordo. "Precisamos de ajuda para prolongar a vida útil dos 
equipamentos", disse.  
 
Luiz Feijó, diretor comercial da New Holland, diz que o acordo é importante para a indústria 
em geral, mas explica que é necessário esperar o formato final do projeto venezuelano para 
calcular o impacto na produção.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 ago. 2008, Agronegócio, p. C10. 


