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Especial | Ag ro n e g ó c i o s

Fusões e aquisições se
mantêm em alta em 2012
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

O movimento de consolidação
que marcou o agronegócio nos úl-
timos anos deve manter o ritmo
por algum tempo. Segundo espe-
cialistas, a preocupação com esca-
la, a necessidade de ampliação do
portfólio de negócios e estratégias
de integração ao longo da cadeia
ainda vão estimular o número de
fusões e aquisições no segmento,
responsáveis por colocar o Brasil
no papel de comandante mundial
de mercados como carne, suco de
laranja, açúcar e álcool. Os negó-
cios vão ser estimulados também
por quesitos que vão desde o inte-
resse cada vez maior de investido-
res estrangeiros até a demanda por
profissionalização e a questão su-
cessória em empresas familiares.

Estudo da KPMG indica que, no
ano passado, 817 operações de fu-
são e aquisição envolveram direta
ou indiretamente empresas brasi-
leiras, das quais 44 no sub-seg-
mento de alimentos, bebidas e fu-
mo — só no primeiro trimestre
deste ano, foram 11 transações — e
15 em açúcar e álcool. Segundo
Luís Motta, sócio líder da área de
fusões e aquisições da companhia,
a necessidade de buscar retorno,
eficiência e ganho de escala vai
manter o número em alta, princi-
palmente em ramos como proteí-
na animal – onde o Brasil já conta
com gigantes globais como JBS, BR
Fo o d s e Marfrig – e açúcar e álcool.

Em proteína animal, a JBS é uma
das que mantém o ritmo aquecido.

No último mês, além de absorver
mais dois frigoríficos no Norte do
país – até abril, foram sete opera-
ções de compra ou arrendamento
de unidades de carne bovina, só no
Brasil – a empresa fechou acordo
com a Frangosul para entrar no
segmento avícola e anunciou cisão
da V i g o r, que voltará a ser listada
em bolsa. “As empresas estão in-
vestindo em outros tipos de pro-
teínas, incluindo frango, porco e
lácteos”, diz Eduardo Barros, líder
do segmento agri da Accenture.

De acordo com o especialista, a
busca por expansão na cadeia de
valor está levando as empresas a
buscar alternativas para marcar
presença em um escopo de atua-
ção que vai do campo ao consumi-
dor. A estratégia, adotada por em-
presas como a Raizen, resultante
da operação entre a Cosan e a
Shell, também está movimentan-
do o setor de grãos, levando à di-
versificação e à entrada em novos
segmentos. A Bunge, no fim do
ano passado, comprou a Etti por
R$ 180 milhões e metade da ALE
Distribuidora por algo em torno
de R$ 1,2 bilhão.

A Camil, depois de receber apor-
te do fundo Gávea de private equi-
ty, voltou-se para o segmento de
pescados comprando a Coqueiro e
a Fe m e p e . “Ainda há oportunidade
de consolidação em mercados pul-
verizados que precisam diluir cus-
tos e ter acesso a capital”, diz Motta
– pescados e lácteos entre eles.

A necessidade de profissionali-
zação em um setor cada vez mais
marcado pela demanda por previ-

sibilidade é outro motivador da
consolidação, colocando na mira
empresas de menor porte, familia-
res e até mesmo cooperativas. Pes-
quisa realizada pela Greenberg
Tr a u r i g aponta que 86% dos inves-
tidores focados na América Latina
acreditam que a atividade de fu-
sões e aquisições vai crescer este
ano – e quase metade (48%) vê co-
mo alvos prioritários as familiares.

O estudo aponta ainda que o
Brasil deve atrair mais asiáticos,
principalmente nos setores de
energia e mineração (69%) e agri-
business (15%).

Renato Gennaro, diretor execu-
tivo da Ernst &Young, vê a manu-
tenção em 2012 do movimento
que atraiu novas entrantes princi-
palmente em etanol, um dos seto-
res mais consolidados nos últimos
anos —– foram 93 negociações
desde 2007, boa parte delas envol-
vendo trades, em busca de domí-
nio de uma cadeia marcada por
riscos relacionados a variáveis co-
mo clima e quebra de safra. Em
2011, o Noble Group, negociante
de commodities com sede em
Hong Kong, pagou perto de US$ 1
bilhão pela operação paulista de
açúcar e álcool da produtora Cer -
r a d i n h o, até então de propriedade
da família Fernandes. Logo depois
a British Petroleum comprou a
CNAA por US$ 680 milhões.

A Louis Dreyfus é uma das mais
agressivas. Uma das maiores cor-
porações globais focadas em agro-
negócios, a francesa investiu mais
de R$ 4 bilhões no país desde 2006,
com aquisições em diversas áreas.

Médio produtor enfrenta
agora o desafio da gestão
Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Responsável por importante
parcela da produção agrícola
brasileira, o médio produtor en-
frenta um momento conturba-
do. Nos últimos dez a quinze
anos, os agricultores passaram a
conviver com uma intricada le-
gislação trabalhista e previden-
ciária, que trouxe desafios de
custos e de gerenciamento da
produção a serem superados.

“O produtor precisa aprimorar
sua gestão, ter noção clara dos cus-
tos envolvidos em todo o ciclo e ter
o preço da comercialização bem
d e f i n i d o”, afirmou o secretário-
executivo do Ministério da Agri-
cultura, José Carlos Vaz, durante o
seminário “Agronegócio de Futu-
r o”, realizado em São Paulo. Ele fri-
sou que os produtores precisam
aprender a fazer provisões em seus
balanços e usar melhor os meca-
nismos de capitalização. “É impor-
tante saber que a colheita bem su-
cedida do ano anterior pode servir
como financiamento à próxima
safra, o que reduz a necessidade de
ir ao banco.”

Para André Pessôa, sócio consul-
tor da Agroconsult, a escala de
produção do setor agrícola nacio-
nal está mudando. Ao lado de
grandes empresas, estão se for-
mando megaconglomerados, com
estrutura de governança corpora-
tiva mais moderna e com melhor
acesso ao mercado de capitais.
Nesse modelo, fica uma dúvida pa-
ra o especialista: onde irão se en-

caixar as médias empresas nas re-
giões de fronteira agrícola, como
Maranhão, Piauí e Tocantins? Essa
dificuldade de visualizar sua so-
brevivência futura poderá trazer
problemas ao setor.

“As cidades de IDH elevado do
Centro-Oeste e do Nordeste, co-
mo Lucas do Rio Verde e Luiz
Eduardo Magalhães, foram re-
sultado da expansão das médias
empresas agrícolas”, disse. Os
médios agricultores ajudaram a
dotar essas cidades de infraestru-
tura urbana, fazendo com que os
municípios alcançassem um dos
melhores Índices de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) do país.

Ex p o r t a ç õ e s Para executivo, país
asiático é visto de modo errôneo

Brasil deve
intensif icar
sua relação
com a China

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Tavares Maciel: “O Brasil ainda é um país desconhecido dos chineses, continuamos comprando em vez de vender”

Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

O Brasil está entre os maiores
exportadores de soja para a Chi-
na e negocia a ampliação do co-
mércio de outros produtos com o
país asiático. Quem vê apenas
por esse lado, acha que o Brasil
está fazendo o dever de casa, ti-
rando o melhor dessa relação e
que a tendência, mesmo que aco-
modada, será a de vender sempre
mais aos chineses.

Mas na verdade, o Brasil ainda
vê a China como um urso hiber-
nando que, de tempos em tempos,
acorda com fome. O país continua
olhando a China como um concor-
rente, quando deveria vê-la como
uma parceira. Em meio a um cal-
deirão de novas perspectivas, as
equipes brasileiras, que deveriam
se encontrar com os chineses a ca-
da três meses, continuam se vendo
a cada dois anos.

“Os ministérios e suas subco-
missões precisam fazer com que
os mecanismos já existentes fun-
cionem de fato. Os encontros
precisam acontecer trimestral-
mente e devem aproximar mais o
setor privado no desenvolvimen-
to dessa estratégia”, afirma Ro-
drigo Tavares Maciel, chefe do
Departamento da Ásia da LLX —
empresa do Grupo EBX — duran -
te a palestra “China, inimigo ou
parceiro?”, que fez no seminário
“Agronegócios de Futuro”, em
São Paulo.

Segundo Tavares Maciel, que já
foi do Conselho Empresarial Bra-
sil-China, os encontros conjuntos
precisam ser frequentes e os bra-
sileiros “devem ser mais ativos,
promovendo feiras e exposições
dos nossos produtos na China”.

“Não adianta ir lá uma vez e não
voltar mais. Quando o presidente
vai, vai uma grande delegação,
mas depois fica um vazio de dois
a três anos sem que brasileiros e
chineses conversem”, acrescenta.

Nessa estratégia de aproxima-
ção, Tavares Maciel sugere que a
Embaixada Brasileira seja refor-
çada, mas que haja também um
suporte do setor privado, dos mi-
nistérios e das subcomissões pa-
ra que a imagem do Brasil se for-
taleça na China. O executivo refe-
re-se à subcomissão de Quaren-
tena, Inspeção e Vigilância Bra-
sil/China, no âmbito da Comis-
são Sino-Brasileira de Alto Nível
de Concentração e Cooperação
(Cosban). “O Brasil ainda é um
país desconhecido dos chineses,
continuamos sendo comprados
pelos chineses, quando devería-
mos vender”, reforça.

O executivo lembra que, em
2008, quando estava no Conse-
lho Empresarial Brasil-China, fo-
ram identificados 560 produtos
que poderiam ser exportados pa-
ra aquele país, gerando US$ 200
bilhões em divisas. “Mas fizemos
pouca coisa”, afirma.

No seu entender, o Brasil con-
serva ideias erradas sobre a Chi-
na, olhando mais o cenário de
desaceleração, que fato ocorre,
do que os números que colocam
o país asiático como superpotên-
cia e mercado quase inesgotável.
“A abertura do mercado de car-
nes de porco, frango e bovinos na
China foi um processo extrema-
mente lento e muitas vezes em
razão da nossa deficiência na ne-
g o c i a ç ã o”, reforça.

Apesar de um processo de de-
saceleração, a China cresce 8% ao
ano e “em 2012 o Produto Inter-

no Bruto (PIB) chinês poderá re-
petir os 8%, o que é fenomenal
para um país com US$ 7 trilhões
de PIB”, diz. Ele afirma que a Chi-
na tem ajudado o Brasil a superar
a crise internacional e é um alia-
do para manter a estabilidade
durante a crise, superada em
grande parte em razão das trocas
comerciais. Segundo o executivo,
“o comércio com a China, que era
praticamente de US$ 2 bilhões há
uma década, atingiu US$ 70 bi-
lhões no final de 2011”.

A China é hoje o primeiro par-
ceiro comercial do Brasil, ultra-
passando a Argentina e o os Esta-
dos Unidos. “O agronegócio bra-
sileiro foi muito beneficiado e a
soja está entre os três maiores
produtos que exportamos para a
China, ao lado do minério de fer-
ro e do petróleo”, afirma.

Tavares Maciel lembra que é pre-
ciso que novos mercados sejam
formados na China porque tudo o
que o país compra provoca um im-
pacto gigantesco na economia

brasileira. “Em 2005, o Brasil não
exportava açúcar para os chineses
e em 2011 embarcamos US$ 1 bi-
lhão. As nossas carnes, que final-
mente conseguimos fazer entrar
no mercado chinês, já somaram
quase US$ 500 milhões no ano pas-
s a d o”, afirma o executivo.

Esse movimento continuará,
segundo ele. “A China já repre-
senta 8,93% do consumo mun-
dial. Até 2020, o esperado é que
ela seja o terceiro maior consu-
midor do mundo”, diz.

Paralelamente, o executivo
lembra o processo de urbaniza-
ção que acontece naquele país.
“Em 2011, as populações urbana
e rural se equipararam pela pri-
meira vez na história, o que vem
gerando mais empregos, am-
pliando a renda e, automatica-
mente, aumentando e melho-
rando o consumo”, diz.

O número de novas cidades
que serão construídas nos próxi-
mos 10 a 20 anos deixa muito
claro o potencial . “O mercado

consumidor continua com um
ritmo de crescimento significati-
vo, devendo em 2012 repetir a
mesma taxa de crescimento do
ano passado”, afirma o executivo.
Na sua definição, “para o Brasil,
principalmente para o agrone-
gócio brasileiro, a China é um
parceiro estratégico, não é um
i n i m i g o”.

“É claro que tem competição,
mas a China também é um gran-
de exportador do agronegócio”,
diz Maciel. Ele acredita que o país
asiático terá que melhorar a pro-
dutividade de sua produção, e
obviamente isso vai acontecer.
“Mas isso não tira o espaço do
produto brasileiro no mercado
chinês. Ao contrário, o Brasil tem
um mercado enorme, mas preci-
sa ter estratégia, ter apoio do go-
verno e ações mais eficazes para
conquistar os chineses”, afirma. E
acrescenta: “É preciso que o Brasil
encare a China como um parceiro
estratégico de verdade, coisa que
ainda está muito no discurso”.

Objet ivo
é ampliar
a pauta
De São Paulo

Produtos como carnes de aves
e suínos, milho e tabaco estão na
mira do esforço exportador do
governo brasileiro para conquis-
tar novos mercados na China. Em
2011, o país asiático comprou do
Brasil US$ 16,5 bilhões, dos quais
U$ 10,9 bilhões corresponderam
às vendas de soja. No primeiro
trimestre deste ano, as exporta-
ções para a China somaram US$
2,95 bilhões, alta de 84% sobre
igual período do ano passado. A
soja sozinha totalizou US$ 2,1 bi-
lhões, diz Lino Colsera, diretor do
Departamento de Negociações
Sanitárias e Fitossanitárias do
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa).

O departamento pretende ob-
ter o sinal verde dos chineses pa-
ra aumentar os embarques de
carne de aves e incluir na lista de
produtos exportados a carne suí-
na e o milho, além de ter como
meta expandir a venda de taba-
co. “Estamos estabelecendo um
canal oficial com a China para
abrir mercado e intensificar o vo-
lume de negócios”, diz o diretor.

Em fevereiro passado, em um
primeiro encontro com a Sub Co-
missão de Quarentena, Inspeção
e Vigilância Brasil/China, o Brasil
já havia sinalizado a intenção de
abrir o leque de produtos para a
China. “No final de março e início
de abril, uma missão chinesa visi-
tou 15 abatedouros de frango no
Brasil. A comitiva também pas-
sou pelo Estado do Paraná com o
objetivo de ver de perto das plan-
tações de milho e dar a largada
para a importação também desse
p r o d u t o”, afirma. A China já fez,
inclusive, a análise de risco de
pragas. Hoje, o país exporta uma
quantia “i r r i s ó r i a” de milho para
aquele país, diz Colsera.

Hoje, 25 empresas da área aví-
cola fornecem frangos para o
mercado chinês. “A nosso objeti-
vo é elevar para 47 empresas”, ex-
plica o diretor. Com relação à car-
ne suína, “três frigoríficos já ex-
portam e queremos passar para
o i t o”, diz Colsera. Os embarques
de carne suína começaram no
início do ano passado, resultado
da visita da presidente Dilma
Rousseff à China em 2011. (RC)

Uma colheita bem
sucedida pode servir
como financiamento e
reduzir a necessidade
de recorrer ao banco

A concentração da expansão em
grandes propriedades deverá criar
um vazio populacional nessas re-
giões de fronteira, o que dificulta-
rá a agregação de valor, com a ins-
talação de indústrias no entorno.

“Essas cidades poderão ter um
desenvolvimento humano pior.
Não podemos esquecer da sus-
tentabilidade social. Vamos ter
dificuldade de vender esse mo-
delo para a sociedade sem esse
a l i c e r c e”, alertou Pessoa, que des-
tacou que é preciso pensar em al-
gum modelo para incorporar o
médio produtor nas regiões de

fronteira. “Não sei se faz sentido
pensar em subsídio à compra de
terra nessas áreas, mas é preciso
estudar algo para eles se perpe-
tuarem e conviverem com as
grandes propriedades”, ressal-
tou. Outro desafio será gerencial.

“O produtor precisa ter uma
gestão financeira e comercial fo-
cada nos negócios. Isso ainda é
um problema em muitas pro-
priedades”, disse.

Poderá ser vista também uma
nova geração de cooperativas,
em que o processo decisório de-
penderá do volume de investi-
mento feito, ou seja, atrelada ao
volume de produção físico, dife-
rente do modelo tradicional em
que cada cooperado tem um vo-
to. “Poderemos ter grandes coo-
perativas na região Sul, que po-
dem ir até a Bolsa de Valores”, fri-
sou Pessoa.

A rentabilidade ao produtor
tem sido positiva nos últimos
anos, o que tem mudado a estru-
tura de financiamento dos proje-
tos nas novas fronteiras, como o
Centro-Oeste.

Na safra 2007/2008, o capital
próprio dos agricultores respon-
dia por 6% do financiamento da
colheita. Na safra 2010/2011, es-
se percentual pulou para 25% e
hoje deve estar em 30%. A parcela
dos bancos, que estava em 12%
há cinco anos, pulou para cerca
de 20%. “Isso mostra que os pro-
dutores estão com mais dinheiro
e que os bancos estão olhando o
setor com outros olhos, por con-
ta da rentabilidade elevada”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2012, Especial: agronegócios, p. F3.




