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Introdução 

A atuação das empresas multinacionais no campo nos remete ao período colonial, 

onde por intermédio das metrópoles, as mesmas tinham a concessão de atuar em várias 

áreas coloniais pelo mundo afora. Temos um exemplo claro, que é a atuação da Companhia 

das Índias Ocidentais (empresa multinacional de capital misto), que já no século XVII atuava 

no Brasil na época da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. 

Essas empresas inicialmente compravam matérias-primas e alimentos das colônias 

que eram necessárias ao crescimento contínuo do capitalismo e da industrialização no 

primeiro mundo. 

Para atingir esse objetivo, 

[...]as autoridades coloniais tinham que conceder uma mudança na 

produção de safras de alimentos básicos de subsistência para a 

produção de safras comerciais para o mercado internacional, e 

substituir o que é geralmente chamado de economia “natural” de 

sociedades não industriais pela economia “monetária” das 

sociedades industriais (SKLAIR, 1995, p.127). 

Isto sem dúvida leva hoje a um enriquecimento de grupos rurais e urbanos específicos 

no mundo subdesenvolvido, aqueles que se adaptavam com sucesso às demandas 

mutáveis do mercado global; mas isto também resultou na perda da auto-suficiência original 

de muitos países subdesenvolvidos e em sua dependência de alimentos importados dos 

países desenvolvidos. 

No nosso trabalho, temos como objetivo ver como atuam as multinacionais na 

construção do processo de globalização da agricultura no Brasil. Para isso, dividimos o 

nosso trabalho em dois momentos: o primeiro momento será trabalhado a Revolução 
Verde, onde começa a haver, sob a égide dos organismos supranacionais e sob o controle 

do Estado Autoritário, uma intensificação da atuação das multinacionais fornecedoras de 

insumos, implementos agrícolas, etc; o segundo momento, a Liberalização do Comércio, 
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que é o momento atual, é o momento onde o Estado, sob pressão de órgãos 

supranacionais, desregulamenta e liberaliza o setor agrícola e proporciona a vinda de 

grandes grupos multinacionais do agronegócio mundial para o nosso país. É nesse 

momento atual que nos detemos e escolhemos quatro setores para mostrar a inserção 

desses grupos multinacionais no nosso país (Multinacionais agrícolas no Brasil Hoje). 

São eles: a soja, que hoje é o setor que mais tem influência no agronegócio nacional e nas 

nossas exportações; o açúcar, em que o Brasil é o maior exportador mundial e já tem uma 

tradição centenária no setor; os cítricos, em que o Brasil também é o maior exportador 

mundial; e por último o setor de banana, que nos últimos anos através da atuação de 

multinacionais o país começa a se destacar nas exportações. 

Usamos como metodologia para a elaboração desse trabalho, a pesquisa bibliográfica 

em livros e periódicos e a pesquisa na Internet. 

 Revolução Verde 

Nos anos 1960 há uma intensificação da atuação das multinacionais em todo o 

mundo agrícola, seja ele desenvolvido ou subdesenvolvido. Essa intensificação vai 

acontecer a partir do surgimento da Revolução Verde. 

A Revolução Verde, que se iniciou nos países desenvolvidos e depois atingiu todo o 

mundo, se baseava em uma mudança radical nas técnicas utilizadas na agricultura. Vai 

haver essa mudança, principalmente na agricultura dos países subdesenvolvidos. Shiva 

(2003) retrata bem essa mudança ocasionada pela Revolução Verde no mundo 

subdesenvolvido. 

Na agricultura nativa, por exemplo, os sistemas de cultivo incluem 

uma relação simbiótica entre solo, água, plantas e animais 

domésticos. A agricultura da Revolução Verde substitui essa 

integração no nível da propriedade rural pela integração de insumos 

como as sementes e os produtos químicos (SHIVA, 2003, p.56). 

A Revolução Verde com a adição de produtos químicos, insumos e variedades de 

sementes estrangeiras (que vão ser utilizadas em monoculturas em larga escala) não só vai 

gerar vulnerabilidade ecológica com a redução da diversidade genética e a desestabilização 

dos sistemas do solo e da água, como também vai gerar dependência das empresas 

multinacionais produtoras de veículos, máquinas e implementos agrícolas, defensivos 

agrícolas e de sementes dentre outras. 

Essas empresas multinacionais vão receber ajuda do Banco Mundial, que em 1970 cria 

o Grupo de Consultoria Internacional de Pesquisa Agrícola (GCIPA), que vai desenvolver 

sementes para os países subdesenvolvidos. Essas sementes desenvolvidas pelo GCIPA, 
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para se desenvolver vão depender de fertilizantes, pesticidas e máquinas produzidas por 

conglomerados de grandes empresas multinacionais, criando assim uma relação de 

dependência entre os países subdesenvolvidos e as empresas multinacionais (SHIVA, 2003, 

p.102). 

No Brasil, observamos que inicialmente, que essa modernização ocasionada pela 

Revolução Verde se concentra nos estados do Centro-Sul do país e principalmente nas 

grandes propriedades. Essa modernização vai contar com o profundo envolvimento do 

Estado Brasileiro com o fornecimento de crédito não só para a compra de tratores e outros 

bens de capital produzidos pelas empresas multinacionais, mas também para as produções 

voltadas para a exportação, como a soja, óleos vegetais, sucos e frutas, carnes de aves e 

bovinos (MAZZALI, 2000, p.22). 

Vai ocorrer também no Brasil por parte do Estado Autoritário, uma política de incentivos 

fiscais aos capitais que incrementavam a exportação de produtos agro-industriais. Além da 

ajuda de orgãos de pesquisa do governo, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), para trazer inovações biológicas principalmente voltadas para os 

produtos que estavam na pauta de exportações. 

 Liberalização do Comércio 

No último quarto do século XX o crescimento do comércio internacional foi muito 

rápido, isso aconteceu devido as sucessivas rodadas de liberalização comercial 

empreendidas pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt), (posteriormente a 

Organização Mundial do Comércio) e também pelas pressões do Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 

A liberalização do comércio é um elemento central dos Programas de Ajuste 

Estrutural (PAEs) em cuja a implementação o Banco Mundial e o FMI insistem como 

condição para os países subdesenvolvidos receberem ajuda financeira, perdão da dívida e 

investimento. 

O Banco e o FMI propuseram os PAEs em 1980, quando muitos países em 

desenvolvimento atravessavam uma profunda recessão ocasionada, em parte, por fatores 

fora do seu controle, e estavam com grande endividamento com os orgãos internacionais. 

Foi o caso do Brasil e de vários países subdesenvolvidos, que em 1980 estava com uma 

elevada dívida externa e precisava de ajuda do FMI e do Banco Mundial para quitar os 

débitos (MADELEY, 2003). 

Para receber a ajuda financeira os países subdesenvolvidos tinham que por em 

prática, por pressão do FMI e do Banco Mundial, os PAEs. Um PAE típico implicava na 

liberalização do comércio, redução do gasto com programas sociais (saúde, educação), 
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eliminação de subsídios à alimentação e aumento dos preços pagos a produtores de 

culturas para o mercado externo. 

Com o oferecimento de maiores preços por produtos para exportação, torna-se mais 

interessante a compra de terras por parte das empresas multinacionais e fazendeiros de 

maior porte e mais abastados. Ou seja, com a implementação dos PAEs, se tem uma maior 

entrada de multinacionais nos países subdesenvolvidos para produzir produtos de 

exportação e também se tem uma desvalorização dos produtos de subsistência levando 

muitos pequenos agricultores a vender suas terras para as multinacionais e migrar para a 

cidade a procura de melhorias. 

Em 1986 começa a Rodada Uruguai do Gatt. Essa Rodada terminou em 1993 com 

vários acordos, dos quais sobressai o Acordo sobre Agricultura. A Rodada Uruguai também 

resultou na criação da Organização Mundial do Comércio. 

O Acordo sobre Agricultura cobre três áreas principais – acesso aos mercados, 

subsídios à exportação e apoio doméstico a agricultura. 

Esse acordo contribui de forma efetiva para a liberalização do comércio e 

conseqüentemente para a entrada de grandes grupos multinacionais em países 

subdesenvolvidos. 

O Acordo sobre Agricultura estipula uma diminuição de tarifas sobre alimentos 

importados, estipula também uma diminuição de subsídios à exportação outorgados aos 

produtores agrícolas. Nesse sentido, Madeley (2003, p.69) ressalta que 

[...]o acordo estabelece que os países não poderão aumentar a sua 

proteção ao setor agrícola acima do nível que já existia antes de 

1993. Os países industrializados que já arcavam com altos níveis de 

proteção podem mantê-los, mas os países em desenvolvimento não 

podem elevar seus níveis. 

Como decorrência desse Acordo, constatamos que a liberalização do comércio nos 

países subdesenvolvidos trouxe um enorme surto de importação (mas não um aumento das 

exportações), devido a diminuição de tarifas sobre alimentos importados, expulsando 

milhões de trabalhadores rurais e concentrando a propriedade da terra nas mãos de poucos 

grupos, muitos deles multinacionais. A concentração da propriedade da terra leva essas 

empresas a controlarem cada vez mais extensões maiores de terra. 

Segundo o referido autor, com o Acordo da Rodada Uruguai sobre Medidas de 

Investimento Relacionadas ao Comércio (TRINS), se tem uma mudança radical na ajuda 

que os governos poderiam dar as empresas nacionais, uma vez quês este 
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[...]acordo impede os governos de concederem tratamento especial a 

empresas nacionais; investidores estrangeiros devem receber o 

mesmo tratamento. Os governos também não podem exigir que 

investidores estrangeiros usem mão-de-obra local[...] Segundo a 

acordo TRINS[...] um governo não pode, por exemplo, determinar 

que um hotel pertencente a estrangeiros compre gêneros 

alimentícios de produção nacional. O hotel tem liberdade para 

comprar todo o produto alimentício de fora do país (MADELEY, 2003, 

p.71). 

Esses acordos internacionais no âmbito da OMC e as pressões do Banco Mundial e 

do FMI intensificam políticas comerciais que privilegiam as exportações. Um exemplo disso 

é que nos últimos vinte anos houve um maciço crescimento de frutas, hortaliças e até flores 

da América Latina para os Estados Unidos, devido a agricultura não tradicional ser mais 

lucrativa. Porém, a situação é controlada por grandes proprietários de terras, ricos 

investidores e companhias estrangeiras. Empresas de maior porte acumularam terras onde 

plantam produtos exportáveis, enquanto agricultores mais pobres foram expelidos do 

mercado e deslocados para terras marginais. No Brasil, temos como exemplo disso a Soja 

na região Centro-Oeste e a fruticultura irrigada nos vales férteis do Nordeste. 

Como resultado desses acordos e também de uma dívida pública elevada, o Estado 

Brasileiro desregulamentou rapidamente o mercado agrícola, diminuiu drasticamente os 

recursos para o financiamento agrícola e para o apoio tecnológico. Isso aconteceu a partir 

do Governo Collor em 1990 com uma desregulamentação do setor agrícola com a extinção 

de vários institutos setoriais, como o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). 

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente, dando seqüência às 

reformas liberais iniciadas por Collor em 1990. Vale ressaltar que dentre as reformas, 

algumas medidas para desregulamentar os fluxos de capital internacional foram realizadas, 

proporcionando-lhe maior liberdade. São exemplos disso a extinção de restrições quanto ao 

prazo mínimo de carência e diversificação de aplicações e eliminação ou redução à 

participação de capital estrangeiro em vários setores outrora regulamentados, como 

mineração, petróleo, telecomunicações, transportes e açúcar e álcool. 

Com esse novo ambiente, mutável e incerto da atuação do Estado Brasileiro, as 

empresas agrícolas traçaram novas estratégias frente a um ambiente turbulento. 

Além da atuação frouxa do Estado Brasileiro, as empresas agrícolas se deparavam 

também com o intenso ritmo das mudanças tecnológicas (biotecnologia, microeletrônica e 

Pesquisa e Desenvolvimento) decorrentes da intensificação da globalização no campo, que 

gera incerteza em relação a tecnologia e suas inovações. Também se tinha incerteza em 
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relação a demanda, devido a complexidade de conhecimento de um mercado globalizado 

(MAZZALI, 2000). 

Uma das estratégias mais utilizadas pelas grandes empresas agrícolas brasileiras 

frente a esse ambiente turbulento foi a intensificação das fusões e aquisições com as 

multinacionais, além das associações estratégicas com as mesmas. Assunto esse, que 

elaboraremos no item seguinte. 

 Multinacionais agrícolas no Brasil Hoje 

O processo recente de fusões e aquisições envolvendo as multinacionais não é obra 

do acaso. A série de reformas neoliberais dos anos 90, a estabilidade de preços ocasionada 

pelo Plano Real, as altas taxas de crescimento do consumo logo após sua implantação, 

além do programa de privatização erigido no mesmo período atraíram o capital externo ao 

país. A intensificação dos investimentos externos diretos deveu-se também às estratégias 

de integração em redes globais de comércio das multinacionais, a partir do aproveitamento 

de dinâmicas distintas de crescimento e rentabilidade, visto que, ao contrário dos países 

desenvolvidos, onde as taxas de crescimento são estáveis, os países emergentes 

apresentam “boom” de consumo. 

 Nos propormos a analisar nesse trabalho o crescimento da atuação de empresas 

multinacionais em setores chaves da economia agrícola. Nós elegemos quatro setores para 

desenvolver nossa análise: a soja, em que atualmente o Brasil é o maior exportador mundial 

desse produto; o açúcar, que atualmente o Brasil é também o maior produtor e exportador 

mundial; os cítricos, onde ao lado dos EUA o Brasil é o maior produtor e exportador 

mundial; e a banana, em que hoje se tem um recente crescimento puxado pela entrada de 

novas multinacionais no setor. 

a) Soja 

O volume da produção do Brasil e sua condição de maior player mundial no comércio 

da soja atraíram para o país as grandes tradings (multinacionais) durante a década de 1990, 

que hoje dominam grande parte desse comércio no território nacional. 

A produção mundial de grãos de soja tem crescido à taxa de 3,7% a.a. nos últimos 

10 anos, partindo de 103 milhões de toneladas na safra de 1987/88 e chegando aos 154,7 

milhões de toneladas na safra de 1997/98 (PAULA et al,2004). 

A produção, tanto de grãos como de derivados, tem apresentado crescimentos 

sucessivos, sendo que os grãos experimentaram oscilações maiores em algumas safras, 

especialmente as de 1995 e 1997, enquanto a produção de farelo e óleo mostrou um 

crescimento estável. 
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Estados Unidos, Brasil, Argentina e China lideram a produção mundial de soja, 

respondendo, na média, por 88% do total produzido. Até à safra de 1988/89 a China era a 

terceira maior produtora mundial, posição que passou a alternar com a Argentina a partir da 

safra seguinte. 

No Brasil, em termos regionais, é significativo o crescimento da produção e da 

produtividade no Estado do Mato Grosso, que assumiu, na safra de 1995/96, a posição de 

segundo maior produtor brasileiro de soja e, em 1996/97, foi detentor da maior produtividade 

nacional, com 2.730 kg/ha, em média, frente a uma média nacional de 2.406 kg/ha. 

Tecnologia, terras planas e regularidade climática explicam a liderança na produtividade e o 

crescimento da produção. Nesse Estado, as grandes multinacionais Burge e Cargill 
chegaram em 1996 e 1997, respectivamente, e que compraram unidades de armazenagem, 

entre outras coisas. 

A Bunge é uma empresa multinacional que iniciou suas atividades em 1818, em 

Amsterdã, Holanda, como comercializadora de grãos e de produtos importados das colônias 

holandesas. A Bunge chega ao Brasil, em 1905, quando compra o Moinho Santista 

Indústrias Gerais, em Santos-SP. Foi o início de uma rápida expansão no País adquirindo 

diversas empresas nos mais variados ramos, como o alimentício, agribussiness, químico, 

têxtil entre outros. No final dos anos 1990, com a compra da Ceval, e outras empresas da 

cadeia da soja, a empresa se verticaliza por completo na área agrícola, fabricando desde os 

insumos para a agricultura, como fertilizantes até os produtos industrializados derivados de 

suas fazendas, como margarinas e também atuando no transporte marítimo dos produtos 

para exportação, além de outros ramos conforme demonstra o quadro 1 (BUNGE, 2004). 

A empresa tem a propriedade das seguintes marcas no Brasil: 

TIPOS DE PRODUTOS   MARCAS 

Fertilizantes - IAP 
- Serrana 
- Manah 
- Ouro Verde 

Margarinas - All Day 
- Bem-te-vi 
- Cremosy 
- Delícia 
- Mila 
- Primor 
- Soya 

Óleos - Soya 
- Primor 
- Salada 

Massas - Petybon 
- Familiar 
- Madremassas 
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- Paraíba 
- Favorita 

Farinhas - Boa Sorte 
- Lili 
- Flor 
- Veneranda 
- Sol 

Misturas para bolos e salgados - Sol 
- Boa Sorte 

Bebidas prontas - All Day 
Proteína Texturizada de Soja - Maxten 
Gelatinas - Sol 
Maioneses - Maionegg´s 

- Soya 
Quadro 1 - PRODUTOS DA BUNGE NO BRASIL 

Fonte: www.bunge.com.br 

Além disso, a empresa está presente em todas as áreas de produção de soja do 

país, desde o Mato Grosso maior área atualmente; passando pelo Rio Grande do Sul, o 

berço da cultura de soja; pelo Paraná, segundo maior produtor; pela Bahia, estado que se 

desenvolveu o pólo agroindustrial de Barreiras, onde se localiza praticamente toda a 

produção de soja do estado; Mato Grosso do Sul e no cerrado de Goiás; Balsas no 

Maranhão e mais recentemente no sudoeste do Piauí. No quadro a seguir podemos ter uma 

idéia mais clara não só das atividades da Bunge ligadas a cadeia de soja, como também de 

atividades ligadas ao transporte e também a outras comoditties. 

TIPO DE PRODUÇÃO   LOCALIZAÇÃO 

Moinhos de Trigo - Recife (PE) 
- Salvador (BA) 
- Ilhéus (BA) 
- Marilu (RJ) 
- Fluminense (RJ) 
- Santos (SP) 
- Ponta Grossa (PR) 
- Joinville (SC) 
- Porto Alegre (RS) 

Fábricas de Margarinas - Cabedelo (PB) 
- Recife (PE) 
- São Paulo (SP) 
- Gaspar (SC) 

Fábricas de Maionese - São Paulo (SP) 
Fábricas de Massas - Cabedelo (PB) 

- São José dos Campos (SP) 
Produção de farelo de línter de algodão - Bauru (SP) 
Produção de lecitinas - Luís Eduardo Magalhães (BA) 
Industrialização de soja - Ponta Grossa (PR) 

- Luziânia (GO) 
- Cuiabá (MT 
- Rondonópolis (MT) 
- Rio Grande (RS) 
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- Campo Grande (MS) 
- Ourinhos (SP) 

Estrutura Portuária - Paranaguá (PR) 
- São Francisco do Sul (SC) 

Refino de óleos e produção de gorduras - Campo Grande (MS) 
- Ipojuca (Suape) (PE) 

Bunge Fertilizantes  - Canoas (RS) 
- Porto Alegre (RS) 
- Rio Grande (RS) 
- São Paulo (SP) 
- Cajati (SP) 
- Cubatão (SP) 
- Jaú (SP) 
- São Luís (MA) 
- Maceió (AL) 
- Candeias (BA) 
- Luís Eduardo Magalhães (BA) 
- Goiás (GO) 
- Uberaba (MG) 
- Araxá (MG) 
- Alfenas (MG) 
- Congonhal (MG) 
- São João do Manhuaçú (MG) 
- Limeira (SP) 
- Guará (SP) 
- Ponta Grossa (PR) 
- Curitiba (PR) 
- Cambé (PR) 
- Imbituba (SC) 
- Anápolis (GO) 
- Barcarena (PA) 
- Bom Jesus de Goiás (GO) 
- Paranaguá (PR) 
- Patos de Minas (MG) 
- Rondonópolis (MT) 
- Serra (ES) 
- Varginha (MG) 

Produção de proteínas de soja - Esteio (RS) 
Quadro 2 – LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DA ATUAÇÃO DA BUNGE NO BRASIL 

Fonte: www.bunge.com.br e www.secex.gov.br 

 A Cargill, por sua vez, é uma multinacional que começou suas operações no ano de 

1865 no Wisconsin – EUA, e que chegou no Brasil em 1965. É uma gigante do mercado 

internacional de agricultura, comercializando, processando e distribuindo commodites 

agrícolas, além de alimentos, finanças e produtos industriais e serviços em 61 países 

(CARGILL, 2004). 

 Como a Bunge, a Cargill é uma empresa extremamente verticalizada, tanto no Brasil 

quanto no resto do mundo onde atua, produzindo desde fertilizantes (tendo o controle de 

várias minas de fosfato, matéria prima para o feitio dos fertilizantes), insumos para a 

agricultura, até produtos industrializados, dominando assim toda a cadeia produtiva e 
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também o transporte marítimo com navios próprios refrigerados. A empresa também está 

inserida em outros mercados fora o do agrobussiness, com o refino do petróleo, gás natural 

e eletricidade. 

 No Brasil, a Cargill concentra suas atividades da produção de Acidulantes Açúcar 

Amidos e Adoçantes, Cacau, Citros, Farinhas, Fertilizantes, Grãos e Processamento de 

Oleaginosas, Óleos, Óleos Industriais, Lubrificantes, conforme demonstra o Quadro 3. 

Assim como a Bunge, a Cargill está presente com suas unidades de processamento de soja 

em boa parte dos centros produtores de soja, como o Triângulo Mineiro, Mato Grosso do 

Sul, Paraná, São Paulo e no extremo oeste baiano com sua unidade de Barreiras. A mesma 

é proprietária das marcas de óleos refinados e azeites Liza, Purilev, Veleiro, Quinta dos 

Olivais, Olivia, La espanhõla e também dos sucos Yes (CARGILL, 2004). 

 TIPO DE PRODUÇÃO   LOCALIZAÇÃO 

Processamento de Cacau - Ilhéus (BA) 
Processamento de Soja - Barreiras (BA) 

- Três Lagoas (MS) 
- Uberlândia (MG) 
- Ponta Grossa (PR) 
- Mairinque (SP) 

Fertilizantes Líquidos  - Monte Alto (SP) 
Fertilizantes Sólidos  - Candeias (BA) 

- Acreúna (GO) 
- Bom Jesus de Goiás (GO) 
- Uberaba (MG) 
- Poços de Caldas (MG) 
- Paranaguá (PR) 
- Porto Alegre (RS) 
- Cubatão (SP) 

Fazendas de Laranja - Uberlândia (MG) 
- Planura (MG) 
- Comendador Gomes (MG) 
- Cajobi (SP) 

Processamento de Milho - Uberlândia (MG) 
Terminal Portuário - Santarém (PA) 

- Paranaguá (PR) 
- Guarujá (SP) 
- Santos (SP) 

Processamento de Fécula de Mandioca  - São Miguel do Iguaçu (PR) 
Processamento de Laranja - Bebedouro (SP) 
Processamento de Trigo - Tatuí (SP) 
Produção de Ácido Cítrico - Uberlândia (MG) 
Quadro 3 – LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DA ATUAÇÃO DA CARGILL NO BRASIL 

Fonte: www.cargill.com.br 

 Além das duas gigantes multinacionais – também tradings companies - presentes na 

cadeia produtiva da soja, notamos também a presença e o aumento de poder de outras 
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tradings companies, multinacionais especializadas na compra e distribuição não só de soja, 

mas também de outras commodities agrícolas. Essas empresas adquiriram esmagadoras 

de soja, que são utilizadas para o beneficiamento da soja, reforçando o seu poder no 

beneficiamento da commodity. É o caso do grupo Coinbra/Dreyfus e ADM (PAULA et 

al,2004). 

Com a compra de esmagadoras de soja e o fechamento de outras por causa da 

concorrência das multinacionais, a participação das quatro maiores indústrias sobe para 

46,5% na área de esmagadoras de soja, sendo que, das quatro tradings (Bunge, ADM, 

Cargill e Coinbra/Dreyfus), só a Bunge, a partir da transferência da área de soja da Santista, 

passou a ser responsável por 28,3% (PAULA et al,2004). 

  O domínio das grandes tradings internacionais sobre o parque industrial da soja e, 

conseqüentemente, sobre o comércio exterior do complexo parece determinado pela 

competição internacional e pela logística da distribuição. 

A concentração na área do refino de óleos não é muito diferente do que ocorre no 

setor de esmagamento, embora o número de empresas que trabalham com refino seja 

menor: 47 refinadoras contra 67 esmagadoras. As quatro maiores refinadoras detêm 46% 

da capacidade instalada, parcela estável entre 1995 e 1997. As tradings concentram 34,2%, 

participação menor que no setor de esmagamento, e a Bunge sozinha detém 

28,3%.(PAULA et al, 2004). 

Com base nesses dados acima, notamos que um pequeno grupo de multinacionais, 

chefiados pela Bunge e a Cargill, passam a ter controle sobre aproximadamente metade do 

beneficiamento da soja, além de ter um controle muito maior na exportação da mesma para 

o exterior, já que essas empresas possuem uma infra-estrutura gigantesca de logística e 

comercialização a nível mundial. Essa concentração nas mãos dessas multinacionais se 

intensificou justamente no período da liberalização comercial brasileira, que aconteceu na 

década de 1990. 

b) Açúcar 

O setor sucroalcooleiro brasileiro movimenta cerca de R$ 12,7 bilhões por ano, com 

faturamentos diretos e indiretos, o que corresponde a 2,3% do PIB do país, de acordo com 

dados do Anuário da Indústria Canavieira de 2001 (apud PASIN E NEVES, 2004). O setor é 

composto por 308 unidades produtoras, sendo grande parte de administração familiar, 

responsáveis pela moagem de 316 milhões de toneladas de cana. 

O Brasil possui 11% da produção mundial de álcool e 17% da produção mundial de 

açúcar, sendo o terceiro maior produtor mundial, porém o maior exportador de açúcar, com 

aproximadamente 25% do total dos volumes exportados. 
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Seus custos de produção são os menores observados no mundo. O custo por 

tonelada de açúcar produzido no Brasil é ao redor de US$ 180,00/tonelada, contra US$ 

335,00/t da Austrália, US$ 700,00/t da União Européia, US$ 330,00/t da Tailândia e US$ 

450,00/t dos EUA (PASIN E NEVES, 2004). 

 A partir da década de 1990, com as políticas de flexibilização e desregulamentação 

do setor sucroalcooleiro brasileiro implementadas nos governos de Collor e Fernando 

Henrique Cardoso, o Brasil se torna atraente para as grandes multinacionais, que passam a 

entrar no setor por meio de compras, fusões e joint ventures com empresas nacionais. 

 Segundo Camussi e Guedes (2004), para poder analisar os fatores que levaram os 

capitais multinacionais a escolher o Brasil como foco recente de IED cabe, antes, comparar 

o atual contexto do setor sucroalcooleiro dos quatro principais produtores: 

a) Austrália. País amplamente regulamentado pelo Estado, possui mercado interno 

pequeno, tornando-se, desta forma, dependente do mercado internacional de açúcar; 

além disso não utiliza nem desenvolve a tecnologia do álcool; 

b) EUA. Possuem forte intervenção estatal e o setor é dominado por grandes corporações 

locais; 

c) Índia. É altamente regulamentada e protegida, além disso as produções agrícola e 

industrial são caracterizadas por baixa incorporação do progresso técnico; 

d) Brasil. Possui mercado desregulamentado, disponibilidade de terras para a expansão do 

cultivo de matérias-primas, menor custo mundial de produção, mão-de-obra barata, 

custo zero de energia de co-geração, menores obrigações ambientais e sociais e, 

principalmente, mercado interno que absorve 75% da produção de cana. 

Segundo Camussi e Guedes (2004), observa-se também no Brasil a possibilidade de 

atuar no maior mercado exportador mundial de açúcar e ainda poder atender os tradicionais 

clientes europeus (gigantes do setor alimentício como Nestlé, Danone e Parmalat, por 

exemplo). Desta forma o país configurou-se como a melhor opção mundial para a ampliação 

do campo de atuação de várias multinacionais, como a Union SDA, Coinbra/Dreyfus e 

Glencore. 

Outra questão apurada diz respeito à opção pela região Centro-Sul e em especial ao 

Estado de São Paulo. Dentre os principais elementos analisados como condicionantes da 

opção pelo Estado de São Paulo pode-se citar o fato do mesmo ser o mais representativo 

para o setor sucroalcooleiro, com moagem e produção superior a 50% dos índices 

nacionais. Explica-se assim a opção pelo Brasil e, dentro dele, o estado de São Paulo 

(CAMUSSI E GUEDES, 2004).  

 287



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 No quadro 4, podemos ver o avanço dos capitais estrangeiros na compra de usinas 

brasileiras, em um período recente (1998-2003). Já nota-se que 16% das fusões e 

aquisições se dão por grupos estrangeiros. 

 

Ano Empresa Estado Comprador Tipo 
1998 Cia. Açucareira 

S.Geraldo 
SP Usina Sta. Elisa S/A F 

1998 Usina Diamante SP Cosan A 
1998 Usina Adelaide SP Usina da Barra A 
1999 Usina Sanagro SP Grupo José Pessoa F 
1999 Usina Iracema SP Usina São Martinho F 
2000 Usina Rafard SP Grupo Cosan A 
2000 Usina 

Amália/Sta.Rosa 
SP Usina da Pedra A 

2000 Usina Benaalcool SP Grupo José Pessoa A 
2000 Usina Delta MG Grupo Carlos Lyra A 
2000 Usina Cresciumal SP Coinbra/Dreyfus A 
2000 Destileria Vale do Rio 

Turvo 
SP Silveira Barros/Jorge 

Toledo 
A 

2000 Ipaussu SP Union des Sucreries 
Agricoles 

A 

2001 Alcovale Destilaria MS Unialco S/A Açúcar e 
älcool 

A 

2001 Refinadora 
Catarinense 

SC Glencore A 

2001 Açucareira da Serra SP Grupo Cosan A 
2001 Usina Alcomira SP Grupo Márcio José 

Pavan 
A 

2001 Univalem/Guanabar
a (50%) 

SP FBA A 

2001 Destileria Água 
Limpa 

SP Grupo Petribu A 

2001 Açúcar Guarani SP Béghin-Say A 
2001 Usina São José SP Grupo Antônio Farias A 
2001 Usina Luciânia MG Coinbra/Dreyfus A 
2001 Usina Santo 

Antônio 
SP FBA Arr 

2002 Usina Bela Vista SP Usina Bazan A 
2002 Guanabara SP Grupo Cosan A 
2002 Usina Santa Cruz RJ Grupo José Pessoa A 
2002 Usina Maluf SP Dulcini A 
2002 Usina Junqueira SP Grupo Cosan Arr 
2002 Usina Gantus SP Grupo Toledo A 
2002 Usina da Barra SP Grupo Cosan A 
2002 Usina Alcoazul SP Grupo José Pessoa A 
2003 Usina Quissaman SP Grupo José Pessoa A 

 Quadro 4 - Fusões e aquisições na agroindústria canavieira brasileira no período recente 

(1998-2003) 

 Fonte: Gazeta Mercantil- 26/03/2003. Pag.B-16 Apud Camussi e Guedes (2004) 
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 Nota-se no quadro 4, o predomínio das multinacionais francesas na compra de 

usinas no Brasil. Temos a Franco Brasileira de Açúcar (FBA) adquirindo duas usinas em SP. 
Essa empresa junto com o grupo francês Union SDA (Union de Sucreries et Destilleries de 

L′Aisne) também faz parte de uma joint venture com o grupo Cosan, o maior produtor de 

açúcar e álcool do mundo e que tinha capital exclusivamente nacional. Temos a Union SDA, 

que além de fazer uma joint venture com o grupo Cosan, também controla a número três do 

Brasil, o Açúcar Guarani. Temos também a grande corporação Franco Inglesa 

Coinbra/Dreyfus adquirindo duas usinas, uma em SP e outra em Minas. E também temos a 

Glencore (Suiça) adquirindo mais de 50% da Refinadora Catarinense. 

 A Franco Inglesa Coinbra/Dreyfus é uma grande multinacional que atua desde 1851 

no mercado internacional de commodities agrícolas. Hoje, essa multinacional atua com 

grãos, oleaginosas, é uma das três maiores produtoras de suco de laranja do mundo. Atua 

também com algodão e açúcar, sendo uma das três principais tradings de açúcar no mundo; 

No Brasil suas duas plantas próprias, uma em SP e outra em MG, produzem mais de 

250.000 toneladas de açúcar por ano. Também negocia e tem fazendas de Café e Coco. 

Além disso, também atua no refino de Petróleo, eletricidade, tem várias empresas de 

transporte marítimo, além de ter associações na construção de hotéis e Resorts, como o 

Four Seasons Hotels and Resorts. O grupo também tem investimentos na telefonia, fibras 

ópticas (DREYFUS, 2004). 

 A Glencore (Suíça) está presente não só no mercado de açúcar (com a compra da 

Refinadora Catarinense), mas também em outras áreas, como é explicitado no Quadro 5. 

Essa multinacional tem no Brasil ainda em Vitória um Terminal Portuário, que segundo 

dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX, 2004), movimentou mais de 10 milhões 

de dólares em 2002. Essa multinacional também atua em mais de 50 países e tem uma 

atuação extremamente diversificada, não se prendendo ao açúcar. Como se observa no 

Quadro 5, a multinacional também atua no setor de energia e na mineração (GLENCORE, 

2004). 

 RAMOS DE ATIVIDADES   PRODUTOS 

Metais e Minerais - Alumínio 
- Bauxita 
- Chumbo/Zinco 
- Cobre/Níquel 
- Liga Ferrosa/Metais Nobres/Ligas 
- Minério a Granel 

Energia  - Óleo Cru 
-  Derivados de Óleo 
- Carvão/Coque 

Produtos Agrícolas - Grãos 
- Açúcar 
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- Arroz 
Quadro 5 - ÁREAS DE ATUAÇÃO DA GRENCORE 

Fonte: www.glencore.com 

O Grupo Cosan, com a aquisição de 6 empresas de 1997 até setembro de 2001, 

firmou-se como o grande produtor de açúcar e álcool do mundo, com capacidade de moer 

mais de 18 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra e faturamento em torno de 

US$ 600 milhões por ano. Estas aquisições da Cosan serviram para o aumento do porte do 

grupo, para a adequação das estruturas organizacionais da empresa ao mercado e à 

conjuntura econômica mundial. Com a formação da joint venture FBA – Franco Brasileira 

Açúcar e Álcool e também com o grupo francês Union SDA (Union de Sucreries et 

Destilleries de L′Aisne), se gera mais recursos para aquisição de novas usinas, o que 

mostra que até o maior grupo brasileiro se rendeu ao capital francês com a formação de 

uma joint venture, fazendo assim com que as multinacionais francesas tenham profunda 

influência no setor sucroalcooleiro brasileiro. (CAMUSSI E GUEDES, 2004) 

 Controlada por um colegiado de 4800 cooperados franceses produtores de beterraba 

e cereais, a Union SDA (Union de Sucreries et Destilleries de L′Aisne) é um dos maiores 

produtores europeus de açúcar, contando com um faturamento de US$ 775 milhões na safra 

2001/02. A empresa possui quatro unidades processadoras de beterraba na França (Origny, 

Artenay, Vic e Bucy), e quatro na República Tcheca (Dobrovice, Melnik, Ceske Mezinci e 

Chrundim), duas usinas de açúcar e álcool e uma destilaria (a partir da cana) no Brasil 

através de joint venture com a Cosan (Ipaussu, Univalem e Gasa), duas usinas de açúcar e 

rum, também a partir da cana, na ilha de Reunião, colônia francesa localizada a sudeste do 

continente africano (Bois-Rouge e Le Gol) e uma fábrica de glicose a partir do trigo e milho 

(Marclolsheim) localizada na região da Ausácia Lorena, também na França. 

 Com produção em suas plantas industriais européias de 800 mil toneladas de açúcar 

e 320 mil toneladas de xarope de glicose, a empresa é responsável por 12% do mercado 

francês e 45% do mercado tcheco de açúcar, além de ser líder européia na produção de 

álcool tradicional e bio-etanol com produção de 300 mil metros cúbicos. 

 A já representativa participação da Union SDA no mercado europeu de açúcar 

aumentou de forma significativa com a aquisição, no mês de outubro de 2002, da Béguin-
Say, empresa franco-italiana, terceira maior produtora de açúcar do mundo, com cerca de 3 

milhões de toneladas produzidas nas 13 usinas processadoras de beterraba na França e 

duas unidades processadoras no Brasil (Usina Guarani: filiais Olímpia e Cruz Alta). A 

aquisição foi realizada em conjunto com outras duas cooperativas de produtores franceses 

(Cristal Union e Sucreries et Destilleries des Hauts de France), sendo que nesta operação a 
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Union ficará com 9 unidades da Béguin-Say na França, bem como a usina Guarani no Brasil 

(CAMUSSI E GUEDES, 2004). 

 Com base nos dados acima, podemos afirmar que houve uma rápida entrada de 

empresas e capital multinacional no setor de açúcar e álcool nos últimos 10 anos, após a 

desregulamentação dessa área pelo Governo Brasileiro. Essas empresas, na sua maioria de 

nacionalidade francesa, entraram no setor na forma de aquisições diretas ou na forma de 

joint ventures com grandes grupos nacionais, como o grupo Cosan (o maior produtor do 

mundo) e hoje já dominam grande parte da produção, beneficiamento e exportação. É bom 

observar que essas empresas não só são verticalizadas, mas também tem são 

horizontalizadas, tendo empreendimentos os mais diversos possíveis, como a multinacional 

Coimbra/Dreyfus que atua até no ramo hoteleiro. 

c) Cítricos 

Os citros são as frutas mais cultivadas em todo o mundo. Em 2001, foram 106,6 

milhões de toneladas. Entre as variedades cítricas, a laranja é a principal. A produção de 

laranjas e a industrialização do suco concentram-se em quatro países (CITRICOS, 2004) 

O principal é o Brasil, onde 2% da área cultivada é coberta por laranjais, que se 

espalham por mais de 27 mil estabelecimentos rurais. O país responde por um terço da 

produção da fruta e por 47% do suco fabricado em todo o mundo. Os Estados Unidos vêm 

em seguida, com 17% e 44%, respectivamente. Logo depois, aparecem México e Espanha. 

Toda a produção americana é consumida internamente. A Espanha destaca-se na 

comercialização de frutas in natura, por causa de suas condições climáticas, técnicas de 

produção, colheita e comercialização. Beneficiado pelas preferências tarifárias decorrentes 

do Nafta, o México concorre diretamente com o Brasil nas exportações de suco de laranja 

concentrado para os Estados Unidos (CITRICOS, 2004). 

A cadeia citrícola brasileira é a mais competitiva do mundo, com custos de produção 

agrícola e industrial imbatíveis. A indústria processadora de suco coordena toda a cadeia 

produtiva a partir do plantio dos laranjais. Atua também na distribuição internacional até os 

embaladores, na comercialização de frutas in natura para os mercados interno e externo 

(CITRICOS, 2004). 

Da produção brasileira de laranja, 71% destinam-se ao processamento industrial e 

apenas 0,6% à exportação in natura. Para consumo interno vão 28,4% (CITRICOS, 2004). 

No Brasil, todas as indústrias que processam o suco também são as envasadoras do 

produto. Não existe nenhuma empresa que apenas compre o suco concentrado congelado e 

realize o envase de maneira independente. 
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No processamento industrial do suco, verifica-se a presença de empresas 

especializadas, como as brasileiras Cutrale e Citrosuco – que têm alianças estratégicas com 

a Coca-Cola e a Pepsi-Cola nos Estados Unidos e também exportam o suco para 

processamento naquele país. Mais três empresas dominam o segmento: Citrovita do Grupo 

Votorantim, Cargill e Coimbra/Dreyfus (CITRICOS, 2004). 

  A Cargill é uma das maiores industrias de citros no Brasil, a empresa multinacional 

processa laranjas e obtém o suco de laranja concentrado congelado, o suco de laranja 

integral. A empresa produz para o mercado interno a marca de suco Yes, que é 

comercializado nos supermercados e cadeias de fast-food. A multinacional tem duas plantas 

de processamento no estado de São Paulo, nas cidades de Bebedouro e Uchoa, além de 

quatro fazendas produtoras de laranja, três em Minas Gerais, nas cidades de Uberlândia, 

Planura e Comendador Gomes e uma em São Paulo, na cidade de Cajobi. Além de um 

terminal específico para exportação de suco de laranja concentrado congelado em Santos 

(SP), bem como caminhões e navio próprio para o transporte de suco de laranja 

concentrado a granel. (CARGILL, 2004) 

 A Coimbra/Dreyfus tem, segundo dados da Secex (2004), plantas de processamento 

de suco de laranja e unidades administrativas e portuárias no estado de São Paulo. Essas 

plantas se localizam nas cidades de Bebedouro, Matão, a unidade administrativa se localiza 

em São Paulo e a portuária em Santos. Ainda segundo a Secex (2004), as operações de 

exportação da empresa em 2002 foram superiores a 50 milhões de dólares. 

 Com base nos dados acima, podemos afirmar que a nossa produção de cítricos tem 

um caráter integrado, onde a indústria citrícola coordena toda a cadeia produtiva. Essa 

integração característica desse ramo de atividade nos dias atuais vem a facilitar ainda mais 

a atuação das grandes empresas multinacionais, já acostumadas com esse tipo de 

integração e com infra-estrutura necessária para isso. Notamos a presença não só de 

multinacionais altamente diversificadas e que atuam em outros ramos, como a Cargill (atua 

também no setor da soja) e a Coimbra/Dreyfus (atua também no setor sucroalcooleiro). Mas, 

notamos também a presença de multinacionais de refrigerantes – Coca-Cola e Pepsi - que 

tem acordos com os maiores produtores nacionais. 

d) Banana 

Entre 1961 e 2000, as exportações mundiais de banana representaram um 

percentual pequeno da quantidade produzida no mundo, com as vendas externas atingindo 

uma média de 19,61% da produção mundial ao longo das quatro décadas analisadas. Dos 

10 maiores produtores, apenas três voltaram a sua produção essencialmente para o 

mercado externo: Costa Rica (média de 82% da produção exportada), Equador (55%) e 

Filipinas (22%).(SIQUEIRA, 2004) 
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Em 2001, a Índia era o maior produtor mundial com mais de 16 milhões de 

toneladas, o Equador, principal produtor sul-americano de banana e segundo em termos 

mundiais, respondeu por uma produção de 7,561 milhões de toneladas, enquanto o Brasil, 

segundo maior produtor no continente e terceiro mundial, produziu 6,177 milhões de 

toneladas.(SIQUEIRA, 2004) 

Embora o Brasil seja um grande produtor de banana, ocupando a terceira posição no 

ranking mundial, suas exportações não são expressivas e entraram em declínio desde as 

décadas de 60 (em termos de quantum) e de 70 (em termos de valor). Os principais 

destinos das exportações brasileiras são a Argentina, o Uruguai e o Reino Unido, que 

responderam, respectivamente, por participações médias no valor exportado de 52%, 26% e 

18%, totalizando uma média de 96%.(SIQUEIRA, 2004) 

A cultura da banana encontra-se disseminada por todos os estados do país, sendo 

que se destacam as produções das regiões Nordeste, Norte e Sudeste. Nos anos 90, o 

Nordeste se posicionou como maior produtor do país, com uma participação média de 36% 

da produção nacional. 

Entre 1990 e 2001, o Estado do Rio Grande do Norte aumentou sua importância 

entre os estados produtores de banana do país, saltando de 40.747 mil toneladas para 

123.749 mil toneladas nesse período, um incremento médio de 14,5% ao ano acima da 

média nacional de 0,82% ao ano. Em 2001, o estado era o 13º maior produtor do país, com 

uma participação de 2% na produção nacional, e o 21º em termos de área colhida, com 

4.315 hectares e uma participação de 0,85% da área colhida no país. Tal desempenho 

posicionou o estado com a maior produtividade do país, colhendo 29 t/ha, bastante superior 

à média nacional de 12 t/ha, resultado que evidencia a chegada de uma grande 

multinacional no Vale do Açu (RN), a Del Monte Fresh Produce. Essa multinacional também 

está presente no Ceará, (município de Quixeré) e em São Paulo (município de Cabreuva). 

(SECEX, 2004) 

Após um declínio entre 1992 e 1993, a produção de banana no Rio Grande do Norte 

passou a apresentar tendência de crescimento até o final da década, sendo de estagnação 

entre 1994 e 1996, de lenta expansão entre 1997 e 2000 e de crescimento acelerado em 

2001, o que representou um aumento de 114% em relação ao ano anterior. No Brasil, a 

tendência foi de lento crescimento entre 1991 e 2001, com a quantidade produzida 

passando de 5,726 milhões de toneladas em 1990 para 6,177 milhões de toneladas em 

2001, com um incremento médio de 0,82% ao ano nesse período. 

Em termos de área colhida, a tendência foi de expansão entre 1990 e 2001, com 

exceção dos declínios observados em 1992 e 1993. A área colhida no estado passou de 

3.074 ha em 1990 para 4.315 ha em 2000, um crescimento médio de 3,82% ao ano, 
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resultado bem acima do aumento de 0,46% observado para o Brasil no mesmo período. A 

área colhida no país passou de 488 mil ha em 1990 para 510 mil ha em 2001 (SIQUEIRA, 

2004). 

Dos cinco municípios que mais produzem banana no Rio Grande do Norte, quatro 

pertencem à microrregião do Vale do Açu (Ipanguaçu, Carnaubais, Alto Rodrigues e Açu), 

que juntos produziram 67,072 mil toneladas em 2001, correspondentes a 54% da produção 

estadual. Ipanguaçu, onde fica as principais fazendas da multinacional Del Monte, foi o 

principal responsável por tal resultado, apresentando um aumento da produção de 1.664 

toneladas em 1996 para 41.372 toneladas em 2001, com o incremento médio alcançando 

101% ao ano e a participação na produção estadual saltando de 5% para 33% (SIQUEIRA, 

2004). 

Vale lembrar a importância da Del Monte Fresh Produce para a exportação de 

banana no Rio Grande do Norte e no contexto nacional. De acordo com dados recentes 

(GLOBO RURAL, nov. 2002), o RN é o estado líder em exportação de bananas no Brasil, 

com US$ 6.655 mil (durante o período de janeiro a agosto de 2002) sendo que dois terços 

da produção é exportada para a Inglaterra. Desse total, a Del Monte tem uma participação 

exclusiva. 

 A Del Monte Fresh Produce que produz banana para a exportação no município de 

Ipanguaçu no Vale do Açú, faz parte de um mercado fortemente oligopolizado, no qual é a 

terceira exportadora mundial de banana. As exportações mundiais são quase inteiramente 

controladas pelas empresas United Fruit Co., conhecida pela marca Chiquita; Standart 

fruit Co. conhecida com a marca Dole e a Del Monte Fresh Produce. (Ver Tabela 1). 

Tabela 1 - EMPRESAS MULTINACIONAIS DO SETOR DE BANANA E SEUS ESPAÇOS 

NACIONAIS DE ATUAÇÃO 

Multinacional (sede) Produção/Exportação 
Chiquitita Brand (EUA) Costa Rica, Honduras, Guatemala, 

Panamá, Colômbia, Costa do Marfim, 
Camarões, Equador, Martinica, Belize, 
Suriname, Jamaica, Filipinas, República 
Dominicana e Ilhas Canárias. 
 

Dole Food (EUA) Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
Camarões, Equador, Somália, Venezuela, 
Nicarágua, Filipinas, Colômbia, Indonésia e 
Ilhas Canárias. 
 

Del Monte Fresh Produce (EUA) Costa Rica, Guatemala, Brasil, México, 
Camarões, Filipinas, Indonésia. 

Fonte: CHABROM & SMITH (1996). 
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A Del Monte Fresh Produce tem suas atividades integradas em base mundial, a 

fim de tirar proveito das interconexões entre países. Por isso a empresa tem uma forte 

integração vertical, com plantações não somente no Vale do Açú, mas também por países 

da África, Ásia e América Central (Ver Tabela 1). Além de uma frota de caminhões 

refrigerados e uma frota de mais de 50 navios refrigerados. A Del Monte Fresh Produce 

também tem empresas de armazenagem e distribuição nos países consumidores (PEREZ, 

2002). 

A Del Monte ao se instalar no Vale do Açú levou em conta, variáveis locacionais que 

privilegiavam essa região em detrimento de outras. As variáveis foram: o clima favorável, o 

solo propício, a oferta abundante de água (que vem da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves), a mão-de-obra barata, incentivos fiscais, a proximidade com o porto de Natal, 

para escoar a produção, e a localização do Estado para com o mercado europeu, uma 

localização estratégica serve como ponto estratégico de apoio e abastecimento para a frota 

de 50 navios da Del Monte que cruzam as regiões produtoras de vários continentes. 

 Outros motivos também são alegados pela empresa para sua instalação no Vale do 

Açú. São eles: as intempéries climáticas da região do Caribe onde a Del Monte tem zonas 

produtoras, como o Furacão Mitch em 1998 que afetou e muito a produção de banana 

chegando a perdas de 80% da produção na sua rival Standart fruit em Honduras (CEPAL, 

2000). Outros motivos seriam o alto custo da mão-de-obra do Caribe e também a possível 

fuga da empresa da região úmida do istmo americano pela incidência de um fungo que 

ataca a folha da bananeira chamado sigatoka negra (mycospharella fijensis) e que é 

devastador na produção bananeira (CARVALHO, 2001). A taxa de câmbio desvalorizada 

também favoreceu o grupo multinacional na compra de terras e na contratação de mão-de-

obra, já que suas receitas são em moeda forte e suas despesas e custos no Brasil são em 

moeda fraca desvalorizada. 

 Considerações Finais 

Na década de 1990, nota-se claramente nos quatro setores estudados (soja, açúcar, 

cítricos e banana) que há uma intensificação do capital multinacional nessas áreas. 

Essa intensificação acontece principalmente pela completa desregulamentação do 

agrobussiness brasileiro por parte dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

Ambos seguem o que estava determinado na Rodada Uruguai da OMC, a flexibilização e 

desregulamentação da área agrícola, tratamento igual ao dado as empresas nacionais para 

as corporações multinacionais, redução dos impostos de importação, dentre outros. 

Vimos que as corporações multinacionais que estão atuando no Brasil nesses quatro 

setores tem características em comum. Todas são empresas altamente verticalizadas, com 
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negócios desde a fabricação de insumos, como fertilizantes, passando por fazendas 

próprias, industrialização do produto e transporte do produto para os mercados 

consumidores internacionais. Algumas empresas além de vender suas comoditties no 

mercado externo ainda vendem seus produtos industrializados no mercado interno e atuam 

de forma horizontal nesse mercado, sendo proprietários de várias marcas. É o caso da 

Bunge e da Cargill que possuem a propriedade de várias marcas de margarina, óleos... 

Todas as empresas pesquisadas nesses ramos, também tinham uma diversificação 

de atividades impressionantes. Algumas, como a Glencore atuavam não só com comoditties 

agricolas, mas também na área de energia e mineração com a propriedade de várias minas. 

O que se observa também com relação a essas grandes multinacionais é uma diversificação 

que atinge sempre a área de energia. Não só a Glencore, mas também a Cargill, Del Monte, 

Dreyfus atuavam também na área energética, mais especificamente com derivados de 

petróleo. 

Por fim, observamos que essas grandes corporações multinacionais estão 

rapidamente crescendo no Brasil, inclusive em áreas de fronteira agrícola. Um exemplo 

claro disso é a Bunge, que já alcançou com seus tentáculos a última fronteira agrícola da 

soja, o sudoeste do Piauí. 
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