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A Arábia Saudita não possui rios ou lagos permanentes. As chuvas são poucas e incertas. 
Cereais somente podem ser cultivados através de projetos caros que esgotam os reservatórios 
subterrâneos de água. O gado leiteiro precisa ser refrescado com ventiladores e máquinas que 
os pulverizam com vapor d'água. Em resumo, este não é um país que normalmente poderia 
ser associado à agricultura em grande escala. 
 
Mas isso está para mudar. Estimulada pelas receitas provenientes do boom do petróleo e 
preocupada com a segurança dos alimentos, o reino está vasculhando o planeta em busca de 
terras férteis, num esforço que já levou membros do governo saudita ao Sudão, Ucrânia, 
Paquistão e Tailândia. 
 
O plano é estabelecer projetos internacionais em grande escala, que posteriormente 
envolverão o setor privado, para a produção de milho, trigo e arroz. Uma vez selecionado um 
país, cada projeto poderá ter mais de 100 mil hectares, e a maioria da colheita será exportada 
para a Arábia Saudita, afirmam funcionários do governo. 
 
Embora os planos da Arábia Saudita estejam entre os mais grandiosos, eles refletem um 
interesse crescente nesses projetos entre os países ricos em capital que importam a maior 
parte dos, alimentos que consomem. Os Emirados Árabes Unidos estão de olho no Cazaquistão 
e no Sudão, a líbia espera arrendar fazendas na Ucrânia, e a Coréia do Sul já sinalizou que tem 
planos para a Mongólia. Até mesmo a China que tem muitas terras cultiváveis, mas água 
insuficiente está explorando investimentos no sudeste asiático. "Esta é uma nova tendência 
dentro da crise mundial dos alimentos", afirma Joachim von Braun, diretor do International 
Food Policy Research Institute de Washington. "A força dominante hoje é a segurança do 
fornecimento de alimentos." 
 
Alarmados com as restrições comerciais impostas pelos países exportadores no auge da crise 
de alimento, no começo do ano como a proibição da índia à exportação de arroz, a suspensão 
da venda de trigo pela Ucrânia e a imposição pela Argentina de impostos pesados às 
exportações de soja, os países importadores perceberam que sua dependência dos mercados 
internacionais de alimentos os tornam vulneráveis não só a uma alta abrupta dos preços, mas 
também (e mais importante) a uma interrupção do fornecimento. 
 
Como resultado, a segurança alimentar está no topo da agenda política pela primeira vez 
desde os anos de 1970. "A crise dos alimentos acendeu alertas para todos os países, que 
agora estão buscando lugares para garantir o fornecimento de produtos agrícolas", diz 
Abdullah al-Obaid, vice-ministro da agricultura da Arábia Saudita. 
 
Von Braun, refletindo a opinião de dezenas de outros funcionários de governos entrevistados 
pelo "Financial Times", diz que a confiança no mercado internacional de alimentos está 
diminuindo. Pela primeira vez desde o início dos anos 90, quando o comércio de produtos 
agrícolas aumentou bastante, muitos começam a colocar em dúvida a dependência das 
importações agrícolas. "Os importadores estão nervosos e perceberam que seria melhor eles 
terem um interesse em países com potencial para exportações agrícolas", afirma ele. 
 
A crise dos alimentos foi um alerta para os países, que agora buscam lugares para 
garantir o fornecimento" 
 
Com o consumo mundial de alimentos crescendo, em grande parte por causa da demanda de 
carne das economias emergentes, o desafio de alimentar populações em crescimento em 
países com a Arábia Saudita aumenta a cada ano. Os preços dos cereais caíram em relação 
aos picos registrados este ano, mas ainda estão bem acima da média da última década. 
 
A segurança dos alimentos está por trás de cada plano de investimento agrícola nos mercados 
internacionais. Durante uma visita recente à Ásia central, Khalifa Bin Zayed, presidente dos 
Emirados Árabes Unidos, apontou para a necessidade de se garantir o fornecimento de 



alimentos. "Os Emirados Árabes Unidos estão tentando implementar alguns projetos agrícolas 
no Cazaquistão, como parte de seus esforços para desenvolver fontes estáveis de alimentos 
para suas necessidades", disse ele. 
 
Para os países ricos em terras cultiváveis e água, mas que carecem de capital, esses planos 
também poderão fazer muito sentido. Campos de trigo na Ucrânia, por exemplo, produzem 
menos de 3.000 kg por hectare, apesar do país ter alguns dos solos mais férteis do mundo e 
chuvas abundantes. Isso está bem abaixo do rendimento dos Estados Unidos, que é de 6.500 
kg por hectare, obtido em condições menos propícias. Mas um número maior de tratores, 
muito mais fertilizantes, melhores técnicas e sementes de maior rendimento podem mudar a 
situação. 
 
Lennard Bage, presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola das Nações 
Unidas (ONU), diz que passou-se muito tempo com a mentalidade de que o solo é menos 
importante que o petróleo ou os depósitos minerais. "Mas agora, as terras férteis com acesso a 
água se tornaram um ativo estratégico", diz ele. 
 
Alguns países vêm aproveitando o potencial desse recurso. O Sudão, por exemplo, está 
tentando captar de grupos de investimentos árabes e asiáticos pelo menos US$ 1 bilhão em 
capital para o seu setor agrícola. O governo está comercializando 17 projetos de grande 
escala, que deverão cobrir uma área de 800 mil hectares. 
 
Meles Zenawi, o primeiro-ministro da Etiópia, também está entusiasmado. Após receber uma 
delegação saudita semanas atrás, ele relatou o seguinte: "Dissemos a eles que estamos 
bastante dispostos a fornecer centenas de milhares de hectares de terras cultiváveis para 
investimentos". 
 
Mesmo assim, esses acordos deverão ter um preço alto para os países produtores de 
alimentos. Através de acordos bilaterais sigilosos, os investidores esperam poder contornar 
eventuais restrições comerciais que o país hospedeiro possa impor durante uma crise. 
 
Para alguns formuladores de políticas, isso evoca um cenário de pesadelo de colheitas sendo 
transportadas para fora de fazendas fortificadas, enquanto os habitantes locais famintos 
apenas olham embora ainda seja uma questão em aberto a defesa de grandes tratados à 
maneira de, digamos, instalações de petróleo. Outros afirmam que a luta por terras está 
acontecendo em países com sistemas legais fracos, onde a maioria dos agricultores carece de 
direito a títulos de posse ou acesso a mecanismos de compensação. 
 
Os defensores do livre comércio na agricultura também estão preocupados com o que 
consideram ser tentativas de garantir a posse da produção de alimentos, em vez de um 
aumento da oferta para o mercado internacional. Ed Schafer, secretário da Agricultura dos 
EUA, diz que ficaria preocupado se os investimentos se tornas-; sem simplesmente num meio 
de "burlar o mercado internacional e os acordos comerciais mundiais". 
 
Autoridades agrícolas de governos europeus acrescentam que os países mais carentes de 
alimentos, como os da África Ocidental, vão sofrer mais: incapazes de investir nos mercados 
internacionais, eles também estarão mais vulneráveis aos aumentos de preços num mercado 
global reduzido. 
 
Instituições multilaterais como o Banco Mundial (Bird) e a Organização para Agricultura, e 
Alimentação (FAO) da ONU, que inicialmente encorajaram investimentos estrangeiros na 
agricultura como uma maneira de incrementar a produção mundial, estão agora moderando 
esse apoio. 
 
A mudança pode ser vista claramente na postura de Robert Zoellick, presidente do Bird, que 
inicialmente descreveu os investimentos estrangeiros liderados pelo Estado como um 
"empreendimento em que todos ganham". Agora, um porta-voz do banco diz: "Esta é uma 
situação que poderá trazer benefícios reais para as populações de alguns países em 
desenvolvimento, mas para serem sustentáveis, as aquisições de terras ou acordos de leasing 



precisam beneficiar, e serem vistos como benéficos, todas as partes, incluindo cidadãos dos 
países hospedeiros, comunidades locais e investidores". 
 
Uma mudança parecida pode ser observada em Jacques Diouf, diretor-geral da FAO. 
Inicialmente, ele pediu "acordos conjuntos entre os países que possuem os recursos 
financeiros, de um lado, e os que possuem terras, água e recursos humanos, do outro". 
 
Mas agora alerta para o risco de um sistema agrícola "neo-colonial". "Algumas negociações 
[entre os países hospedeiros e os investidores] têm levado a relações internacionais desiguais 
e um agricultura mercantilista de curto prazo", diz Diouf. (veja abaixo) 
 
Bage também concorda que poderá haver problemas. "Estamos falando de alguns países 
hospedeiros onde há fome e pobreza disseminadas, e precisamos nos certificar de que as 
populações locais também participarão dos benefícios dessas iniciativas." 
 
Algumas negociações têm levado a relações desiguais e a uma agricultura 
mercantilista de curto prazo" 
 
Por exemplo, no Sudão país visado por quase todos investidores da região do Golfo Pérsico o 
Programa Alimentar Mundial, agência da ONU que lida com emergências de alimentação, está 
alimentando 5,6 milhões de pessoas. Se os planos de investimentos prosseguirem, o Sudão 
poderá, de uma maneira perversa, exportar alimentos para as nações ricas, enquanto sua 
população passa fome.  
 
Funcionários do governo chinês, que defendem a política aberta de Pequim de garantir 
commodities como petróleo e metais na África, parecem cientes , dos perigos em potencial. 
Embora o governo chinês tenha explorado acordos nas Filipinas e no Laos, e tenha também 
desenvolvido alguns projetos pequenos na África principalmente fazendas de "demonstração", 
que ensinam técnicas de produção agrícola às populações locais , ele parece ter pouco apetite 
pelos investimentos agricultura em grande escala nos mercados internacionais. 
 
"Há tantas pessoas passando fome na África", diz Xie Guoli, funcionário do Ministério da 
Agricultura da China. "Você pode embarcar os grãos para a China? O custo será muito alto, 
assim como os riscos." 
 
Mesmo assim, algumas companhias chinesas privadas estão em busca de investimentos no 
setor agrícola, embora funcionários dessas empresas afirmem que elas estão se concentrando 
na Ásia central, e não na África. O governo chinês parece mais tranqüilo em relação ao 
potencial de conflitos em países como o Cazaquistão, onde os custos de transporte também 
seriam menores. 
 
Funcionários da ONU que trabalham em programas de auxílio agrícola e de alimentação, 
também estão preocupados com o potencial de corrupção, dada a fraqueza da governança em 
muitos países da África e da Ásia central. 
 
Eles sugerem que os investimentos deveriam ser governados por um modelo parecido em 
alcance com a Extractive Industries Transparency Iniciative (Eiti), um plano que obriga os 
países ricos em recursos naturais a divulgarem os pagamentos das empresas e as receitas do 
governo com petróleo, gás e mineração. 
 
A Eiti vem ajudando a combater a corrupção nos setores de petróleo e mineração, afirmam 
funcionários do programa. Mas um esquema parecido para a agricultura poderia envolver 
meses de negociações e os países com déficit de alimentos estão com pressa. Enquanto no 
Ocidente se discute os riscos e as salvaguardas, a Arábia Saudita e outros parecem querer 
arrendar terras antes da próxima estação de plantio. 
 

 
Leia mais: 
 



ONU vê risco de um “neocolonialismo alimentar” 
Javier Blas 
 
A corrida empreendida pelos países importadores de alimentos para garantir terras agrícolas 
no exterior com o objetivo de melhorar a sua segurança alimentar corre o risco de criar um 
sistema "neocolonial", alertou a mais graduada autoridade para assuntos agrícolas das Nações 
Unidas. 
 
O alerta, feito por Jacques Diouf, diretor-geral do braço das Nações Unidas para a Agricultura e 
a Alimentação, em agosto, acontece num momento em que países da Arábia Saudita à China 
planejam arrendar vastas extensões de terra na África e na Ásia para cultivar lavouras e 
embarcá-las aos seus mercados. 
 
"O risco é o de estar se criando um pacto neo-colonialista para o abastecimento de matérias-
primas sem valor agregado nos países produtores e condições de trabalho inaceitáveis para 
trabalhadores rurais", disse Diouf. Os investidores financeiros e as empresas do setor 
alimentício também procuravam investir em terras agrícolas no exterior, suscitando algumas 
preocupações, disseram as autoridades. 
 
A procura por investimentos agrícolas estrangeiros é o sinal mais recente da forma como a 
crise de alimentos global, que já testemunhou preços recordes para commodities como trigo e 
arroz, está remodelando a política da agricultura. 
 
Neste ano, grandes fornecedores de commodities agrícolas como índia, Rússia, Argentina e 
Vietnã restringiram suas exportações para manter os mercados locais abastecidos. 
 
Joachim von Braun, diretor do International Food Policy Research Institute(Instituto 
Internacional de Pesquisa de Política Alimentar), disse que os países importadores perceberam 
que a dependência sobre o mercado internacional tornou-os vulneráveis não só à disparada 
nos preços, mas, fundamentalmente, também a uma interrupção no fornecimento. "Eles 
querem assegurar o abastecimento das linhas de alimentos", ele disse. 
 
A queda recente nos preços internacionais das commodities não alterou essa opinião, já que os 
preços dos alimentos permaneceram muito acima dos níveis históricos, disseram os analistas. 
 
Os países do Oriente Médio e do Norte da África, que importam a maioria dos seus alimentos, 
estão liderando a corrida para investir no exterior. Países como Sudão, Etiópia e Ucrânia estão 
abrindo as suas portas. Meles Zenawi, o primeiro-ministro da Etiópia, disse recentemente que 
seu governo estava "muito ansioso" em colocar à disposição centenas de milhares de hectares 
de terra agrícola para investimento. 
 
Ao se referir a investimentos recentes, Diouf disse: "Algumas negociações resultaram em 
relações internacionais desiguais e agricultura mercantilista de curto prazo". Seu alerta é 
importante, já que ele tem sido um vigoroso defensor de joint ventures entre países com 
dinheiro para investir e os países que possuem terra e recursos hídricos. Ele reflete um mal-
estar reinante entre diplomatas em torno da corrida para assegurar terra e suprimentos de 
víveres no exterior. 
 
A tendência ascendente de arrendar esse tipo de terra agrícola também tem causado 
apreensão entre autoridades agrícolas ocidentais, que temem que países como Sudão e 
Zimbábue conquistem maior influência geopolítica como resultado dos investimentos nas suas 
agriculturas. 
 
A FAO iniciou uma força-tarefa para analisar problemas potenciais relacionados a isso, 
incluindo direitos à terra e a determinar quanto alimento restará ao país anfitrião. A portas 
fechadas, autoridades da ONU estão discutindo para determinar se um plano semelhante à 
Iniciativa de Transparência das Indústrias de Extração o programa que ajudou o setor 
petrolífero e de minerais a lidar com a corrupção e a aprimorar a governança poderia ser útil. 
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2008, Primeiro Caderno, p. A12. 


