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Por meio de uma política agrária bem orientada, a
aquisição de terras brasileiras por estrangeiros pode pro-
porcionar às pessoas ou empresas que exerçam uma ati-
vidade na agricultura, um padrão de vida satisfatório em
relação aos níveis gerais do país. Além disso, assegura
condições de visibilidade à exploração agrícola familiar;
garante aos capitais investidos uma remuneração capaz;
e permite à agricultura condições de eficiência econômi-
ca e de eficácia social. 

Para se aumentar a produtividade de uma exploração
agrícola é necessário um grande esforço, uma técnica apu-
rada, algum tempo e grandes investimentos, visando ao in-
cremento econômico e o progresso social das diversas re-
giões do País. O campo precisa, urgentemente, de infraes-
truturas indispensáveis a uma saudável e urgente evolução
e à resolução dos seus problemas
econômicos. 

Importa considerar que nenhum
programa de desenvolvimento, com
o aumento da produtividade nacio-
nal, será eficiente se não contar com
investimentos externos para injetar
dinheiro na agroindústria nacional.
Em declaração feita em 2011 a um
veículo de grande circulação nacio-
nal, o secretário de Agricultura da
Bahia, Eduardo Salles disse: “O Brasil
não é um país rico que possa dispen-
sar investimento externo. As pessoas
ainda não acordaram para o tama-
nho do prejuízo que essa restrição
está causando”. 

Graças ao aperfeiçoamento das
técnicas, ao aumento da produtivi-
dade, com os capitais empregados,
com recursos técnicos modernos e
integrando-se nos imperativos de
desenvolvimento econômico, as fa-
mílias dos agricultores passarão a vi-
ver decentemente nas pequenas e
médias explorações viáveis.

A Constituição Federal de 1988,
no art. 171, distingue a empresa bra-
sileira da empresa brasileira de capi-
tal estrangeiro. Contudo, a Emenda Constitucional nº 6/95
revogou esse dispositivo. A Advocacia Geral da União, pelo
parecer AGU/QCQ nº 181/99, afirmava não haver diferen-
ça, liberando, assim, a aquisição de terras brasileiras. 

Em 15 de novembro de 2009, a AGU aprovou parecer
contrário ao primeiro emitido pelo próprio órgão, com o
argumento de que o § 1º da Lei nº 5.709 foi recepcionado
pela Constituição de 1988 - por isso impõe restrições à
aquisição de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira

controlada por pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas
(neste caso, ´recepcionado´ significa que o sistema permi-
te a leis anteriores, não incompatíveis com a Constituição,
passem a valer como leis novas). Em agosto de 2010, esta
última opinião expressa da AGU foi aprovada pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

O parecer é vinculante para o Poder Executivo, ou seja,
orienta a todos os subordinados desse poder que aquela
é a opinião a ser seguida. Esta é a sua força. Com isso, as
empresas referidas não poderão adquirir imóveis rurais
que tenham mais de 50 módulos (variam de 250 a 5.000
hectares, dependendo da região) de exploração indefini-
da. A soma de terras passíveis de aquisição pelas empre-
sas estrangeiras não poderão ultrapassar a 25% da super-
fície do município. As compras devem ser registradas em
livros especiais, nos cartórios de Registro de Imóveis, e
comunicadas, trimestralmente, à Corregedoria da Justiça
dos Estados e ao MDA.

Segundo opinião do advogado
Antônio Meyer, que representa em-
presas e fundos estrangeiros ligados
à compra de terras no Brasil para
produção agrícola, “o próprio pare-
cer admite a sua fraqueza, ao reco-
nhecer que é necessária uma lei para
regular o assunto. E isso gera uma re-
percussão séria no exterior, poden-
do, inclusive, prejudicar a imagem do
país. Os investidores ficam propen-
sos a temer o Brasil. Medo de que as
regras do jogo do mercado sejam al-
teradas de uma hora para outra. 

A imagem do Brasil, junto aos in-
vestidores estrangeiros, sempre foi
positiva. A lei de investimentos es-
trangeiros é muito antiga, de 1963, e
até hoje o país mantém a segurança
do investidor, que vem aqui, aplica o
seu dinheiro, paga os seus impostos
e, se quiser, reaplica os lucros ou
manda o dinheiro para fora. Isso be-
neficiou muito o Brasil e o colocou na
rota dos grandes investimentos. Ago-
ra, se as coisas começam a mudar, a
repercussão será muito negativa.

Atualmente, a AGU estuda criar o
Conater (Conselho Nacional de Ter-

ras Rurais) - órgão colegiado que teria a responsabilidade
de autorizar a compra de áreas entre cinco e 500 mil hecta-
res. Se for criado, o Conater vai retirar funções do Congres-
so, que hoje avaliza vendas de áreas a partir de 50 módulos
fiscais. O tamanho do módulo varia conforme o município.

É preciso, com regras claras, estabelecer os limites que
não afetem o desenvolvimento harmonioso do Brasil, isto
é, flexibilizar as normas que restringem a venda de terras
brasileiras a estrangeiros.
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A homenagem a Dilma, por Oba-
ma, na Casa Branca, diz da crescente
relevância internacional de nosso
país. E tal se dá no perfil desta emer-
gente globalização não-hegemônica,
com novos protagonismos decisivos.
Neles se enquadram, de saída, o
destaque dos BRICS e o papel crítico
em que neles avançamos, sobretudo
ao lado da China. De saída, atente-se,
ainda, ao quanto o bloco crescerá nos
próximos meses, com a adição do
México e da Indonésia. E, cada vez
mais, contrasta com a perda da inte-
gração europeia, inclusive com o pos-
sível desmanche da sua ideia federati-
va e a saída da Inglaterra. 

O associativismo dos Brics envolve
uma nova combinatória entre o di-
namismo de seus membros, voltado
para seus mercados internos gigantes,
de par com a sua progressiva transcon-
tinentalização. E só cresce, na nossa
ascendência externa, o enlace, tam-
bém, com Pequim. É, cada vez mais,
fora do quadro latinoamericano que
expandimos o nosso impacto externo,
para além de um quase “imperialismo
assistencial” no nosso continente. Aí está a escalada da dependência
do Paraguai e da Bolívia, a poder chegar a um possível auxílio, direta-
mente orçamentário, àquelas economias. E o pós-chavismo evidencia
a superação de toda a ideia de um antiamericanismo obsoleto, na re-
produção dessas relações centro-periferia, contra as quais irrompem
os BRICS. Deparamos ainda o aumento da nossa presença africana, de
par com a concorrência rival de Pequim. Ela converge no auxílio a um
novo empreendedorismo na antiga África portuguesa, numa articu-
lação com o próprio desenvolvimento chinês. Ou seja, na expansão do
seu atual plano duodecenal, com o crescimento de dois dígitos e uma
tônica na operação financeira externa. 

De toda forma, o ingresso de recursos brasileiros no FMI dá-nos
uma vantagem indiscutível nos novos planos de real expansão
econômica do continente africano, para além das propostas de pio as-
sistencialismo de há uma década. Mas a contravantagem chinesa – a
esperar uma resposta criativa brasileira – é o novo pacto dos países do
Pacífico da América Latina, comandados pelo Chile, Peru e Colômbia,
pela primeira vez integrando também o México. Vão se enlaçar, do out-
ro lado do oceano, com a China, numa megadimensão transcontinen-
tal para a nossa prosperidade. É nessa perspectiva que, em novo relevo
externo, os Estados Unidos se voltam para o Brasil, nação dos BRICS,
no começo efetivo, na nova década do século, de uma globalização
não-hegemônica para o nosso futuro. 

Emerge o 
Brasil dos Brics

De toda forma,
o ingresso de
recursos
brasileiros no
FMI dá-nos
uma vantagem
indiscutível nos
novos planos de
real expansão
econômica do
continente
africano

O Brasil precisa de uma mudança
radical na política industrial, que leve
em conta a revolução tecnológica que
o mundo está vivendo e seus efeitos
sobre a natureza dos bens
comercializáveis e na estrutura do
comércio internacional

Coordenação fina

Sabemos que o câmbio não é tudo,
mas é fundamental termos uma
taxa relativamente desvalorizada e
estável para retomarmos a
produção industrial aumentando as
exportações das manufaturas e
acelerando o crescimento do PIB

O
Brasil precisa de uma mudança radical na
política industrial, que leve em conta a re-
volução tecnológica que o mundo está vi-
vendo e seus efeitos sobre a natureza dos
bens comercializáveis e na estrutura do
comércio internacional. Uma política in-
dustrial horizontal exige: 1. A revisão inte-
ligente e completa do sistema de tarifas

efetivas que hoje está “de pernas para o ar”, para permitir uma
competição livre e honesta com as importações; 2. Taxa de câm-
bio relativamente subvalorizada; e 3. Um eficiente sistema de
crédito apoiado no desenvolvimento do mercado de capitais e
que possa dispensar o apoio universal do BNDES. 

Uma taxa de câmbio relativamente desvalorizada exigirá, por
sua vez, uma coordenação fina e clara entre as políticas fiscal,
monetária e cambial, como é evidente. A boa notícia é que são
esses os pontos de discussão sugeridos pelo ilustre ministro do
Desenvolvimento Industria e Comércio, Fernando Pimentel. 

Por que devemos acreditar que é urgente a mudança radical
na política industrial? Se olharmos os números do crescimento
do PIB no ano passado, eles mostram que os medíocres resulta-
dos que tanto nos incomodam têm múltiplos ingredientes, mas
a “causa causans” desse fiasco foi o mergulho da produção in-
dustrial. Ela veio de um crescimento de 3.1% em 2008, foi per-
dendo força, flutuando, até aterrisar nos 2.7% negativos de
2012. Nesses quatro anos a produção industrial praticamente
não cresceu no Brasil, depois de ter crescido em média 4,3% ao
ano entre 2004 e 2008. 

É preciso responder, honestamente, o que foi que mudou en-
tre os pontos médios dos dois períodos (2006 e 2009): mudaram
as instituições? Houve mudança de legislação? Mudou a política

de crédito? Mudou a produtividade da infraestrutura? Houve
absorção significativa de novas tecnologias? 

Ouso dizer que não mudou praticamente nada, nem mesmo
a taxa de inflação (5,4% ao ano entre 2004/08 e 5,6% entre
2009/2012) ou a política fiscal.O déficit nominal médio foi de
3% do PIB no período 2004/2009, contra 2,7% no período
2009/12; e a relação Dívida Líquida/PIB caiu, monotonicamen-
te, de 47% em 2006, para 36% em 2012.

Entre os dois períodos mudou apenas uma coisa: a TAXA de
CÂMBIO, como se vê adiante: 

22,,2222  RR//UUSS$$  --  mmééddiiaa  nnoo  ppeerrííooddoo  22000044//22000099;;
11,,8855  RR//UUSS$$  --  mmééddiiaa  nnoo  ppeerrííooddoo  22000099//22001122..  

Considerando uma inflação media mundial de 2% ao ano, a
valorização da taxa de câmbio real entre os pontos médios foi da
ordem de 25%! O saldo em conta corrente com relação ao PIB
saltou de positivo 0,81, para negativo de 2,07. Em 2009, quando
a crise financeira mundial bateu duro à nossas porta, a produ-
ção industrial caiu 7,4% e a exportação de nossos produtos ma-
nufaturados caiu 27,3%, com o cambio rodando a uma taxa em
torno de 2,0 /US$. 

A desastrosa política cambial de supervalorização do Real de
2009 a meados de 2012 está, seguramente, na base da destruição da
estrutura industrial dos últimos 4 anos. Isso se refletiu no pequeno
crescimento do PIB brasileiro em 2011 e 2012. Hoje, a produção de
manufaturas se encontra no mesmo nível do ano de 2008. 

Sabemos que o câmbio não é tudo, mas é fundamental ter-
mos uma taxa relativamente desvalorizada e estável para reto-
marmos a produção industrial aumentando as exportações das
manufaturas e acelerando o crescimento do PIB. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




