
Uma potência no campo 
 
Por iniciativa do presidente Dmitri Medvedev, em junho, em São Petersburgo, será realizado o 
Fórum Mundial de Grãos. Em 24 de março ele assinou decreto criando a Companhia Unificada 
de Grãos, da qual participam os principais ativos estatais, e, no futuro, empresas privadas. 
 
O mercado nacional de grãos é, hoje, o centro das atenções de muitos funcionários do alto 
escalão do governo. Por iniciativa do presidente Dmitri Medvedev, em junho, em São 
Petersburgo, será realizado o Fórum Mundial de Grãos. Em 24 de março o mandatário do país 
assinou decreto que cria a Companhia Unificada de Grãos (OZK, na sigla em russo), da qual 
participam todos os principais ativos estatais, e, no futuro, também participarão empresas 
privadas do setor. 
 
A titular do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Elena Skrynnik, declarou que na 
atual temporada o país está se preparando para repetir o desempenho das exportações 
recordes do ano passado. Na semana passada, pela primeira vez, altos funcionários 
anunciaram antecipadamente os preços (elevados, para a alegria dos agricultores) das grandes 
compras da próxima temporada e informaram que, para este objetivo, já foram destinados 20 
bilhões de rublos (US$ 600 milhões). 
 
Preços do petróleo caem; os dos grãos, sobem 
 
A política de grãos da agroindústria é uma grande fonte de receita. A safra do ano passado, de 
quase 110 milhões de toneladas, foi a maior registrada nos 18 últimos anos. A Rússia passou a 
ocupar o terceiro lugar no mundo em exportações de trigo: as remessas de grãos e farinha, 
segundo resultados da temporada agrícola de 2008 a 2009, são de quase 20 milhões de 
toneladas (veja gráfico), ou cerca de US$ 5 bilhões, o que também é um recorde em termos 
financeiros. Em razão da crise financeira, os preços e os volumes de exportação dos principais 
itens de matérias-primas da Rússia, este ano, reduziram-se significativamente - em metais, é 
possível que essa redução tenha sido duas vezes maior -, mas o nível das exportações de 
grãos, no futuro, poderá aumentar substancialmente. O país, que tem imensas extensões de 
terras agricultáveis para a colheita de grãos, apresentou indicadores dos melhores anos 
soviéticos, e, a julgar por tudo, está preparado para superá-los. Em alguns lugares já começou 
o processo de reutilização das terras abandonadas, e, gradualmente, cresce o nível da 
capacidade de colheita. 
 
As autoridades se conscientizaram de que a escala da vantagem concorrencial está, no sentido 
literal da palavra, ao seu alcance. Mas agora o estado deseja não só solucionar problemas do 
setor de grãos e impulsioná-lo, mas se transformar num participante ativo dos futuros 
negócios. O principal instrumento dessa participação é a recém-criada Sociedade Anônima de 
Capital Aberto (OAO) Companhia Unificada de Grãos (OZK), cuja constituição, segundo 
informações da revista Expert, é criticada pelo vice-premier, Viktor Zubkov. 
 
Conglomerado na área de grãos 
 
Segundo o decreto presidencial, foram incluídos no capital da OAO cerca de três dezenas de 
conglomerados da área de grãos e silos cujas ações são controladas pelo estado. Cabe à 
empresa cuidar do "desenvolvimento da capacidade dos silos, da infraestrutura de transportes 
e portuária no mercado interno de cereais, bem como do aumento do potencial exportador de 
grãos'.'Os maiores negociantes de grãos agora controlam aproximadamente 10% das 
exportações (veja a tabela), e a OZK figura exatamente nesta cifra, dizem os participantes do 
mercado. "Considerando a própria capacidade e a situação que se criou no segmento de grãos, 
o estado poderá estabelecer controle sob a quinta parte de todas as exportações','diz o vice-
diretor do Instituto de Economia Agrícola, Anatoly Altúkhov. Mas a real influência da empresa 
estatal será muito maior. Como declarou há dias a ministra da Agricultura, Elena Skynnik, as 
autoridades russas estão se preparando para"ampliar as exportações de grãos utilizando a 
ajuda humanitária e os créditos vinculados'.'Certamente, a OZK se tornará o canal de 
implementação de projetos de liberação dos grãos que pertencem ao estado (agora estes 
estoques representam cerca de 6 milhões de toneladas). Mas isso não é o mais importante: a 



companhia unificada está sendo criada com base na OAO Agência de Desenvolvimento do 
Mercado de Produtos Alimentícios (APR, na sigla em russo), que com o dinheiro do estado 
realiza compras de grãos no mercado interno e no qual é o maior player. Dessa forma, a OZK, 
antes de tudo, herda também este importante papel. Além disso, nesta estrutura há a 
possibilidade de ocupar rapidamente posição dominante no mercado: foi proposto que 
entrassem também na sociedade anônima de capital aberto empresas privadas, e, além disso, 
o estado está disposto a reduzir a sua participação no controle, ou até no pacote de ações com 
direito de veto. E já existem candidatos. "Quanto à criação da OZK, a consideramos positiva, e 
nossos especialistas participaram da elaboração dessa ideia", afirmou Pável Sku-ríkhin, 
presidente do Conselho de Administração do grupo de companhias SAKHO (holding agrária 
siberiana), que toca a produção, o beneficiamento e as vendas de grãos. "Temos interesse em 
participar do capital acionário da companhia, mas as condições para a entrada só ficarão claras 
quando for concluído o processo de constituição dessa estrutura" disse. Se se concretizarem 
pelo menos várias dessas adesões, a OZK terá a possibilidade de influenciar também no 
mercado mundial de grãos. 
 
Regular para faturar 
 
As autoridades detectaram e querem liquidar uma série de problemas setoriais. Como diz 
Anatoly Altúkhov, atualmente as funções de administração do setor de grãos estão dispersas 
por uma série de ministérios e departamentos (Ministério da Agricultura e Abastecimento, 
Ministério das Finanças e outros), e ninguém cuida absolutamente de parte das questões. A 
concentração dos recursos da OZK, em sua opinião, permite pôr ordem na casa e tornar mais 
eficaz o trabalho de desenvolvimento do mercado de grãos. Com a criação da empresa 
unificada, ficará mais fácil elaborar mecanismos de coordenação e de estímulo ao comércio 
exportador, de desenvolvimento da infraestrutura, da ciência, da base de sementes, da 
correção dos regulamentos setoriais. "Ao operar com o estado no âmbito dos créditos 
vinculados e da ajuda humanitária, os traders poderão ocupar novos nichos no mercado de 
grãos" afirmou Pável Skuríkhin. O comércio de grãos está estreitamente vinculado a acordos 
políticos e à cooperação entre estados. A participação da OZK nas operações comerciais 
poderá abrir mercados para produtos russos na Venezuela, Cuba e em outros países, bem 
como em grandes importadores, como Egito, índia, Paquistão e Bangladesh. Enfim, a parceria 
entre o estado e o setor privado é necessária para a implementação de projetos de construção 
de terminais de cereais. "O prazo para que produza resultados é grande e está relacionado 
com a política tarifária das ferrovias.” 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 maio 2009, Rússia Hoje, p. 4. 


