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Presidente da Nestlé quer vender boi para os sem-fazenda 
 
Ivan Zurita, presidente da Nestlé no Brasil, não perde tempo. Entre uma reunião e outra no 
imponente prédio da companhia em São Paulo, ele ajeita os últimos preparativos de mais um 
leilão de gado da AgroZurita, a sua empresa de agropecuária que, desde 2002, cria matrizes 
de elite das raças nelore e simental sul-africano. 
 
Mas o leilão marcado para hoje na sede da companhia, em Araras (SP), não é só mais um 
leilão. Batizado de Investment Grade, o objetivo do evento é atrair cada vez mais, segundo 
Zurita, o pecuarista de asfalto o nome do leilão tenta fazer uma analogia entre o grau de 
investimento atingido pelo Brasil e a segurança das aplicações de recursos na pecuária de 
corte. 
 
"Nossa intenção é trazer o pecuarista urbano, que não tem fazenda e busca alternativas de 
investimento não convencionais", afirma Zurita. Segundo ele, a AgroZurita já tem 150 
investidores, dos quais boa parte "urbanos". Entre eles, celebridades como Tom Cavalcante, 
Adriane Galisteu, Hebe Camargo e Roberto Carlos. 
 
Para "popularizar" seu negócio, Zurita também está vendendo boi "em pedaços". Segundo ele, 
se um investidor quiser comprar metade de um animal em leilão, poderá se unir a outros 
compradores e fazer o lance. Outra alternativa é comprar a metade do animal. "A outra parte 
fica com a AgroZurita. Eu administro a vaca e faço o negócio girar." 
 
A perspectiva de rentabilidade do investimento em matrizes de elite, isto é, no gado 
melhorado geneticamente e que vai gerar touros e vacas cujos filhos terão a carne com a 
maciez na ponto certo, é o que tem atraído um número crescente de investidores urbanos. "A 
média de retorno líquido do investimento tem variado entre 25% e 30% ao ano acima do CDI 
(Certificado de Depósito Interbancário)", afirma Zurita. Nesse caso, para uma taxa básica de 
juros de 13,75% ao ano, a rentabilidade do investimento seria de 18% ao ano. 
 
Segundo o empresário, seu negócio não é uma reedição da Fazendas Reunidas Boi Gordo ou 
da Avestruz Master, que prometiam taxas de retorno espetaculares para animais que, afinal, 
existiam só no papel. Essas empresas acabaram indo à falência e deixaram os investidores a 
ver navios. "Nosso boi é real, tem nome e registro na associação. Emitimos nota fiscal a cada 
transação e não vendemos o animal mais de uma vez", diz. 
 
Apesar de não conhecer os detalhes da operação, o administrador independente de 
investimentos Fábio Colombo pondera que o investidor urbano em negócios agropecuários 
deve ter cautela. Em investimentos considerados pelo mercado exóticos, como esse, é bom 
saber qual é o grupo que está por trás da operação e onde o bem está. "Nesse caso, ninguém 
leva o boi para casa." Ele acrescenta também que o aplicador deve ter cautela com 
investimentos que oferecem taxas de retorno elevadas. 
 
No leilão de hoje serão ofertados 50 lotes, divididos entre 30 prenhezes nelore embriões de 
animais campeões instalados em vacas que são mães de aluguel, e 30 animais da raça 
simental sul-africana. O preço de cada prenhez deve oscilar entre R$ 60 mil e R$ 100 mil. O do 
gado simental pode chegar a R$ 1 milhão. A expectativa é faturar R$ 8,5 milhões. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 set. 2008, Economia & Negócios, p. B23. 


