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Alimentar um quinto da população mundial com apenas 7% da terra agricultável do mundo 
não é a mais fácil das missões. Mas é essa a incumbência da China, que tenta agora, em pleno 
século XXI, implantar a sua terceira reforma agrária. A base desta reforma está na permissão 
aos camponeses de comercializar o direito que têm de uso da terra, cujo prazo foi ampliado de 
30 para 70 anos. O governo promete com a reforma gerar mais renda ao campo, mais 
eficiência produtiva e, principalmente, reduzir a necessidade de importação de alimentos. Mas 
o país tem à frente muitos obstáculos difíceis de ser transpostos. Entres eles a desertificação 
de parte de sua área agricultável e, principalmente, a escassez de recursos hídricos.  
 
Como tudo no país, a agricultura chinesa é grandiosa. A área utilizada com essa atividade é 
quase o triplo da usada pelo Brasil. De acordo com dados do Instituto de Estudos do Comércio 
e Negociações Internacionais (Icone) são 130 milhões de hectares na China, ante os cerca de 
50 milhões de hectares usados pela agricultura no Brasil. Há ainda outros 260 milhões de 
hectares ocupados com pastagens. Mais números gigantescos: são cerca de 250 milhões de 
propriedades rurais e mais de 500 milhões de pessoas vivendo e trabalhando na agricultura.  
 
O principal produto agrícola brasileiro importado pelo país é a soja. E, caso grandes 
companhias "alugassem" grande dimensões das terras campesinas e conseguissem atingir o 
nível de produtividade das lavouras brasileiras, por exemplo, a China produziria 40% mais 
soja, ou 6,6 milhões de toneladas, o que traria uma redução de 16% no volume importado 
pelo país, atualmente em torno de 36 milhões de toneladas. "Mas essa reforma não será 
implantada tão rapidamente e é improvável que a China cresça 40% em produtividade. 
Acredito em um potencial real de 20%. Isso porque cada família tem um hectare de terra e é 
complicado afirmar que centenas de camponeses vizinhos terão a mesma postura de querer 
"alugar" suas terras para uma única companhia", pondera Saulo Nogueira, pesquisador do 
Icone. Além disso, segundo ele, há escassez de recursos hídricos no país asiático, o que pode 
ser um limitante para a expansão agrícola. Saulo acrescenta também os problemas de 
desertificação de 260 milhões de hectares (2,6 milhões de quilômetros quadrados) no norte do 
país, dos quais 26% (67,6 milhões) sobre áreas agricultáveis.  
 
Assim, o sonho da auto-suficiência alimentar pode tornar-se frustração. Além de grande 
importador de soja, há perspectivas de que a China também torne-se importante comprador 
de milho, o que abre oportunidades ao Brasil, diz Nogueira. Apesar de nos últimos dois anos a 
produção chinesa de milho ter crescido de 151 milhões para 156 milhões de toneladas - o país, 
que era exportador desse grão, está deixando de atender clientes externos. Na safra 2006/07, 
a China exportou 5 milhões de toneladas de milho, volume que deve ser de ínfimos 500 mil 
toneladas na safra 2008/09, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (Usda). "Se depender do governo chinês o país vai consolidar-se como exportador de 
carnes suína, bovina e de aves, inclusive, competindo com o Brasil. Para isso, vai precisar de 
mais milho e soja", diz Nogueira.  
 
Outro ponto a considerar é o tempo que levará a implantação dessas reformas. Segundo 
Amaury Porto de Oliveira, integrante do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional (Gacint) 
da Universidade de São Paulo (USP), as leis sobre a reforma agrária, agora sendo 
referendadas, estão sendo discutidas desde 2005 e devem entrar em vigor em um ou dois 
anos. Daí em diante, a implementação deve se acelerar. Quanto ao interesse dos campesinos 
em alugar seu direito de uso da terra, Oliveira aposta que é grande. "Eles vão receber dinheiro 
e, por isso, a transformação será relativamente rápida. Eles poderão aplicar esse dinheiro em 
outros negócios na área rural e assim reduzir as chances de aumento de êxodo rural", diz 
Oliveira, ex-embaixador do Brasil em Cingapura.  
 
Esse interesse aumenta a oportunidade para as companhias mundiais inclusive para as 
brasileiras que vislumbram lucros na atuação em território chinês. "É difícil avaliar esse ensejo 
no curto prazo. Mas no longo, sim. Ainda, se o governo chinês, daqui em diante, impor 
medidas restritivas à importação de produtos, como tarifas, o investimento dentro da China 
pode ser uma saída para driblar essas barreiras", avalia Nogueira.  
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