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Documento da ONG afirma que Grupo JBS estaria comprando animais de áreas irregulares

Chico Ferreira/Arquivo
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Justiça de Goiás determinou
que o relatório que denuncia práticas
irregulares cometidas pelo Grupo
JBS/Friboi seja retirado do site da Or-
ganização Não-Governamental
(ONG) Greenpeace. A empresa, con-
siderada a maior em processamento
de proteína animal do mundo, conse-
guiu uma liminar da 12ª Vara Cível de
Goiânia proibindo ainda que a ONG
comente sobre o documento e o enca-
minhe aos clientes e fornecedores da
companhia. Em caso de descumpri-
mento, o juiz Sérgio Divino Carvalho
determinou multa diária de R$ 50 mil.

Medida cautelar foi protocolada
na Justiça na última sexta-feira (8), 2
dia após a divulgação do relatório.
Conforme a ONG, depois de 18 meses
de pesquisa ficou evidente que a JBS,
que detém 48% da capacidade de aba-

te bovino em Mato Grosso, descum-
priu um acordo firmado em 2009, que
determinava o fim da compra de gado
de fazendas que tivessem desmatado
ou inseridas em atividades ilegais (o-
cupação de terras indígenas ou incluí-
das na lista do trabalho análogo à es-
cravidão, do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE).

Durante coletiva concedida à im-
prensa, executivos da empresa infor-
maram que a JBS compra mais de 6
milhões de cabeças de gado por ano e,
de janeiro a novembro de 2011, foram
bloqueados o fornecimento de 608 fa-
zendas com situação irregular. Deste
total, 308 foram por indícios de desma-
tamento e 300 por estarem em áreas de
conservação ou terras indígenas.

Oito multinacionais na Europa
anunciaram corte da relação comercial
com a JBS por causa das denúncias do
Greenpeace, prejuízo que deve provo-
car mais ações na Justiça. Advogados

do grupo informaram que vão reunir os
documentos necessários para tomar
outras medidas judiciais contra o
Greenpeace que visam a reparação de
danos materiais e à sua imagem. De-
partamento jurídico tem um prazo de
30 dias estimulado por lei para entrar
com essa ação permanente.

Providência - Uma resposta
ao JBS foi publicada no site da
Greenpeace no espaço onde era aces-
sado o relatório com as denúncias
contra a empresa. ONG confirma que
está proibida “de efetuar qualquer de-
claração endereçada a clientes e for-
necedores da JBS em território nacio-
nal”, além da retirada das suas pági-
nas na internet de qualquer referência
ao relatório. Diz a nota: “Se você veio
ao site do Greenpeace para ler o rela-
tório JBS Reprovada, infelizmente, e
pelo menos por enquanto, será im-
possível encontrá-lo”.

JBS X GREENPEACE

Denúncia é retirada da internet

Grupo cultiva soja e algodão em países daquele continente e tem bom resultado

SILVANA BAZANI
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Produção agrícola no continente africano foi de-
batida durante o 6º Congresso Brasileiro de Soja nesta
quarta-feira (13), em Cuiabá. Experiência tem desperta-
do o interesse de um número cada vez maior de produ-
tores mato-grossenses, que têm no grupo Pinesso um
dos pioneiros na produção naquele país. Em Mato Gros-
so o grupo cultiva 120 mil hectares com soja, milho e
algodão, além de produzir nos estados de Mato Grosso
do Sul e Piauí. 

Expansão para o continente africano aconteceu
em 2009 por meio de projeto piloto,
numa área de 500 hectares, dividi-
dos entre 400 (ha) de algodão e 100
(ha) de soja, após convite do gover-
no sudanês. Nesta safra, o plantio de
soja e algodão (que começou esta
semana) irá envolver 35 mil hecta-
res, sendo 30 mil (ha) no Sudão e 5
mil (ha) em Moçambique, informa o
diretor agrícola do grupo Pinesso,
Luiz Carlos Bueno. 

Maior ocupação territorial no Sudão foi possível,
acrescenta, por causa do apoio oferecido pelo governo
daquele país. Porém, a produtividade é menor na região,
rendendo em média 30 sacas de soja por hectare, enquan-
to em Moçambique chega a 50 sacas/ha, sem a utilização
de tecnologia. “O solo é semelhante ao de Sorriso e Lu-
cas do Rio Verde”. De acordo com Bueno, as condições
são mais favoráveis à produção em Moçambique, onde a
população tem direito à propriedade privada, ao contrário
do Sudão, país onde as terras pertencem ao governo. 

Além disso, não há a barreira do idioma, já que a

população local fala o português, enquanto os sudane-
ses se comunicam em inglês e árabe. “Mas para se ins-
talar lá é preciso estabelecer parcerias antes, para evitar
riscos”. Parceria tem envolvido a troca de experiências
entre os produtores e pesquisadores africanos e brasilei-
ros. “Há mais ou menos uns 15 dias um grupo de suda-
neses visitou as lavouras de Campo Verde”. Quanto à
rentabilidade, o diretor agrícola afirma que varia entre
US$ 400 e US$ 650 por hectare.

Para o diretor da TechnoServe, Luís Pereira, uma
das principais vantagens em produ-

zir na África é a proximidade
com os mercados consumido-
res, especialmente a China, a
partir da Costa Leste do conti-

nente. Acrescenta que em Mo-
çambique há muitas proprieda-
des disponíveis para o plantio
de soja, mas não em terras con-
tínuas, como se vê em Mato
Grosso. Previsão é que nos pró-
ximos 5 anos a produção da
oleaginosa no país alcance 60

mil toneladas ao ano, com apoio do Programa de De-
senvolvimento da Agricultura nas Savanas Tropicais
de Moçambique (Prosavana), destinado a incrementar
a capacidade de pesquisa e difusão tecnológica para o
desenvolvimento agrícola.

“Mas mesmo duplicando a produção ainda haverá
carência no mercado interno”. Estimativa é que até
2020 tanto Moçambique quanto os países vizinhos con-
tinuarão a importar soja. Atualmente a maior parte do
consumo doméstico é garantido por empresas avícolas e
fabricantes de ração. “Existem dificuldades logísticas,
mas está melhorando”.

Banco amplia atuação no Estado
SILVANA BAZANI
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Registrando um crescimento
médio de 30% ao ano na carteira
agrícola, o Rabobank Brasil pre-
tende fortalecer a atuação em Ma-
to Grosso, onde mantém 4 agên-
cias, inaugurando mais uma uni-
dade em 2013. Em todo país o
banco holandês está representado
por 15 unidades, sendo o maior
número delas instalado no Estado,
onde a carteira agrícola alcança
R$ 1 bilhão, montante que repre-
senta mais de um terço da carteira
do banco no Centro-Oeste, revela
o vice-presidente da empresa, An-
tonio Carlos Ortiz.

Atuando em Mato Grosso
desde 1989, o Rabobank iniciou a
carteira de clientes com os empre-
sários agroindustriais e agregou os
produtores em 2004. Ortiz atribui o
crescimento do banco ao fortaleci-
mento da agricultura e às boas mar-
gens no mercado agrícola. Mas o

cenário atual requer atenção redo-
brada dos produtores, especialmen-
te os mato-grossenses, quanto ao
nível de endividamento. “Ele (en-
dividamento) está menor, mas é
preciso evitar que volte”. 

Como os produtores do Esta-
do estão mais capitalizados na safra
2011/2012, há o risco dos produto-
res buscarem um volume de recur-
sos financeiros muito acima do ca-
pital próprio, na intenção de inves-
tir mais na produção. Situação foi
estudada pelo banco e, no caso da
produção de soja, foi constatado
que quando a margem operacional
fica acima de 13%, para cada ponto
percentual há crescimento de 150
mil hectares no plantio no ano sub-
sequente. Estimativa da instituição
financeira aponta que em 2012 as
margens médias da produção agrí-
cola alcançaram cerca de 30%, si-
nalizando expansão na área planta-
da para próxima safra de 2 milhões
de hectares no país, concentrados
nas mãos de alguns grandes produ-

tores. Ortiz acrescenta que o risco
advém dessa concentração e lembra
que o avanço na margem média é
decorrente do aumento da demanda
dos países emergentes e das frustra-
ções das safras agrícolas por causa
da seca no Sul do país, Argentina e
Estados Unidos. Na análise do vi-
ce-presidente do Rabobank, o cres-
cimento seguro requere financia-
mentos de longo prazo, possibili-
tando efetuar pagamentos na medi-
da que os recursos permitem. Além
disso, o produtor deve evitar inves-
timento 3 vezes maior que a gera-
ção de caixa esperada e deve man-
ter a liquidez e caixa mínimo. 

Diretor executivo da Associa-
ção dos Produtores de Soja e Milho
de Mato Grosso (Aprosoja), Marce-
lo Duarte, diz que o produtor deve
fazer um planejamento “conserva-
dor” no momento de captar recur-
sos para investimentos. “Não deve
ser muito otimista, se baseando na
rentabilidade desta safra, porque o
cenário muda”.

África se torna nova aposta

Nesta temporada, soja e algodão serão cultivados em 35 mil hectares no Sudão e Moçambique
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Rentabilidade
nos países africanos 
varia entre US$ 400 e
US$ 650 por hectare


