
QUEM É RICARDO LEIMAN, O PAULISTA QUE COMANDA O NOBLE,
UM CONGLOMERADO DO AGRONEGÓCIO DE US$ 40 BILHÕES

Globe-trotter brasileiro
TATIANA VAZ

executivo Ricardo Leiman pe-
los corredores da sede do Grupo No-
ble no Brasil, em um suntuoso prédio
na capital paulista, não se dá conta
do poder de decisão que esse brasi-
leiro de apenas 42 anos tem nas
mãos. Há pouco mais de dois anos ele
preside de Hong Kong o gigantesco
conglomerado do agronegócio, cujo
faturamento anualizado atinge US$
40 bilhões. Só no primeiro semes-
tre deste ano, as vendas brutas
no Brasil bateram nos US$ 900
milhões, 60% superior em relação
ao ano passado. Economista com
mestrado na Holanda e nos Estados
Unidos, Leiman demonstra um tino
especial para comprar ativos. O gru-
po acaba de adquirir um terminal no
porto de Santos e iniciou a constru-

ção de outro em Itaqui, no Mara-
nhão. Ainda conta com duas usi-
nas, cinco armazéns de grãos e um
de café, além de uma indústria de
fertilizantes e parte da Mhag, que
explora reservas de ferro no Nor-
deste. "O Brasil é um dos nossos
mercados-chave, assim como ou-
tros países emergentes", afirma o
executivo, que diz não ter medo
da crise financeira mundial. "Nes-
ses mercados, a demanda domésti-
ca continua crescendo."

Os negócios espalhados em 40
países trabalham em conjunto. A
Noble, por exemplo, produz em ter-
ras brasileiras 60 milhões
de toneladas de soja, das
quais 25 milhões são
exportadas. Metade
das vendas externas
abastece as usinas de
esmagamento das se-
mentes que a empre-

sa possui na China. "Atuamos em
toda a cadeia agrícola. Muitas vezes
somos clientes e fornecedores de
nós mesmos", diz Leiman. O execu-
tivo não disfarça seu incômodo com
perguntas pessoais, mas sente-se à
vontade na hora de definir seus
atributos profissionais: a capacidade
de gerenciar riscos e a visão estra-
tégia. São características que, se-
gundo ele, foram desenvolvidas em
passagens por outras tradings,
como Eximcoop, Classified Media,
Louis Dreyfus e Soft Commodities.
Com as constantes andanças pelo
mundo, Leiman já não se importa
em vir apenas três vezes por ano ao
Brasil. Para trabalhar, claro. E a fa-
mília não reclama? "Eles se con-
tentam", diz ele, em seu estilo dis-
creto e de poucas palavras.
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