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Empresa vira S.A., conclui compra de fazenda e vai produzir grãos em Luís
Eduardo Magalhães

JOÃO PENIDO
Da Oeste Comunicação

A Agrifirma Brasil Agropecuária (ABA), fundada em 2008 , vai começar a produzir
grãos em Luís Eduardo Magalhães. A empresa concluiu em 27 de outubro último a
aquisição da Fazenda Bananal, de 38.851 hectares, localizada 30 quilômetros (em
linha reta) ao nordeste de Luís Eduardo. A Agrifirma já possuía 11.893 hectares desta
fazenda, adquiridos em 2009. A Fazenda Bananal pertencia à família de Antonio
Balbino de Carvalho Filho, ex-go-vernador da Bahia (de 1955 a 1959) que era natural
de Barreiras. Um dos membros da família é o pecuarista Antonio Balbino de Carvalho
Neto, atual presidente do Sindicato Rural de Barreiras.
Em novembro, a Agrifirma solicitou licença ambiental para iniciar a produção de soja e
milho na Fazenda Bananal, apresentando o estudo e o relatório de impactos
ambientais. A licença prévia, conhecida na região como licença de localização, foi
concedida na última terça-feira, 7. A plantação será em sequeiro, sob rotação de
culturas e plantio direto. A produção, em área de 26.077 hectares (67% da área total)
será desenvolvida em quatro etapas consecutivas, alcançando no final 107 mil
toneladas de grãos por ano.
O diretor de Operações da Agrifirma, Rodrigo Rodrigues, disse a Oeste Semanal que a
expectativa é de que a produção possa ser iniciada na safra 2012/2013, com plantio
em outubro ou novembro de 2012. Isso caso a licença ambiental definitiva saia até o
fim da época de chuvas, em abril.
Rodrigo Rodrigues, formado em Agronomia e em Administração de Empresas pela
Universidade de São Paulo, é fundador da Raro, empresa de consultoria agrícola
adquirida em março de 2008 pela Agrifirma. Ele possui e administra fazendas em três
estados, nas quais cultiva cana de açúcar, soja, milho, arroz e amendoin.
O investimento total na Fazenda Bananal ao longo das quatro etapas de produção,
informou Rodrigues, será de R$ 237 milhões, incluindo o que já foi aplicado na
aquisição das terras. R$ 67,5 milhões serão aplicados na abertura e correção do solo,
R$ 20 mi-lhões em maquinário e R$ 10 milhões em infraestrutura. Já o pagamento de
impostos deve chegar a R$ 30 milhões por ano.
A previsão da Agrifirma é de que sejam criados 643 empregos, entre diretos e
indiretos, dos quais cerca de 450 serão de funcionários fixos e temporários. A massa
salarial deve atingir R$ 9,2 milhões por ano, beneficiando o comércio e outros setores
de Luís Eduardo Magalhães, uma vez que grande parte dela deverá se destinar a
compras dos funcionários no município.
A Agrifirma possuiu outras duas fazendas no Oeste Baiano: a Arrojadinho, de 12.059
hectares, em Jaborandi; e a Rio do Meio, de 12.369 hectares, em Correntina. Além
disso, arrenda da Genagro Ltd (sucessora da Agrifirma Brazil Limited) a fazenda
Campo Aberto, de 5.919 hectares, em Barreiras, a primeira totalmente desenvolvida
pelo grupo.
Assim, a carteira agrícola total da empresa é de 69.188 hectares. Destes, 16.500
hectares estão sendo cultivados com soja, milho, algodão e café. A Agrifirmasomente
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optou por investir em fazendas do Oeste da Bahia após prospectar 2,5 milhões de
hectares de terras no Brasil, destacou Rodrigues.

Os três “P”. Rodrigo Rodrigues se orgulha do fato de a Agrifirma dar ênfase à
preservação do meio ambiente, operando em convênio com a organização
ambientalista The Nature Conservancy (TNC). Ele destacou que dos 38.851 hectares
da Fazenda Bananal, um terço (12.844 hectares), serão preservados, sendo 3.241 de
Áreas de Preservação Permanente (APP) e 9.423 de Reserva Legal (RL) – esta terá
corredores para preservação da fauna e da flora espalhados pela propriedade. “Isso é
mais do que o exigido pela legislação brasileira” (28% entre Reserva Legal e APPs),
disse.
A preservação da natureza, acrescentou Rodrigues, é um dos três “P” que norteiam
as atividades da Agrifirma. (Os outros dois são Produtividade e Pessoas). “Neste ano,
a Agrifirma foi eleita a empresa mais sustentável do Brasil pela Associação Brasileira
da Indústria do Café”, enfatizou.
Rodrigues informou que a produtividade das fazendas da Agrifirma (somente áreas
novas) tem registrado altos níveis. Na média dos anos 2010 e 2011 a produtividade
da soja atingiu 47 sacas por hectare; a do milho, 195 sc/ha (ante 48 na média da
Bahia, 70 no Brasil e 160 no Oeste baiano); a do café, 52 sc/ha: e a do algodão, 270
arrobas por hectare, com 42% de rendimento de pluma (ante 38% no país).
- Isto mostra que é perfeitamente possível preservar a natureza e ao mesmo tempo
obter alta produtividade – disse Rodrigues. Em relação às pessoas, o diretor de
Operações da Agrifirma disse que é dada prioridade à contratação de mão-de-obra
local, que recebe 15 treinamentos ao longo do ano, e que tanto os colaboradores
quanto a população vizinha às fazendas recebem cuidados especiais.

Rodrigo Rodrigues (Foto: Henrique Cabelo)

História. A Agrifirma foi incorporada em fevereiro de 2008, sob o nome de Agrifirma
Brazil Limited (ABL), na Ilha de Jersey – uma dependência do Reino Unido localizada no
Canal da Mancha, próxima à França, mais conhecida por ser um paraíso fiscal. Cerca
de 150 investidores de diversas nacionalidades, entre eles europeus e asiáticos, na
sua maioria, tinham participação no capital da empresa. No Brasil a Agrifirma passou a
operar por meio de duas empresas: a Agrifirma Brasil Agropecuária Ltda (ABA) e a
Agropecuária Campo Aberto (ACA), esta com um único ativo: a fazenda de Barreiras.
Entre os investidores estrangeiros, o maior era o fundo de investimentos inglês RIT
Capital Partners. Esse fundo foi constituído em 1961 sob o nome de Rotschild
Investment Trust, um braço do banco NM Rothschild & Sons. O fundo servia para o
braço inglês da família Rotschild realizar investimentos fora do banco. O presidente e
principal cotista do RIT é Lorde Jacob Rotschild.
A mudança de nome do fundo de investimentos para RIT Ltd, em 1980, ocorreu após
um conflito entre Jacob Rotschild e a presidente do banco, Evelyn de Rotschild. Esta
considerava muito arriscado o modo de investir de Lorde Jacob. O conflito terminou
com a desvinculação entre o banco e o fundo, sendo Lorde Jacob obrigado a retirar o
nome Rotschild do fundo. Ficaram apenas as iniciais RIT (de Rotschild Investiment
Trust).

Dilma veta nove itens na MP do Código
Florestal

16 de outubro de 2012

Mais de 300 trabalhos de pesquisa
cafeeira serão apresentados em
Caxambu-MG
Venda de terras em larga escala pode
agravar insegurança alimentar, alerta
organização

15 de outubro de 2012

Dilma vai vetar pontos da MP do Código
Florestal, diz ministro
Ministro da Agricultura espera maior
aproximação entre Embrapa e ministério

12 de outubro de 2012

Equipamento da Abapa fica em 3º lugar
em teste internacional

8 de outubro de 2012

Indicação Geográfica do Café do Oeste
da Bahia está próxima

6 de outubro de 2012

Ministro da Agricultura determina
desconstituição da Embrapa
Internacional

5 de outubro de 2012

Basf  anuncia cinco novas patentes no
Top Ciência

4 de outubro de 2012

Paolinelli critica Código Florestal ao ser
homenageado

1 de outubro de 2012

Presidente da Embrapa anuncia saída do
cargo

28 de setembro de 2012

Governador falta à inauguração da
Captar Confinamento e é criticado
Bahia vai elaborar plano estadual de
armazenagem de grãos

27 de setembro de 2012

Sindicato Rural homenageia ex-ministro
Alysson Paulinelli

25 de setembro de 2012

Senado aprova MP do Código Florestal
Adab lança novo modelo para emissão
de GTA na Bahia

24 de setembro de 2012

MP do Código Florestal é primeiro item
da pauta do Senado

22 de setembro de 2012

Governador falta a inauguração da
Captar Confinamento e é criticado

21 de setembro de 2012

Wagner inaugura confinamento da
Captar neste sábado
Sojicultores do Oeste baiano atingem
maior produtividade

18 de setembro de 2012

Câmara conclui votação da MP do Código
Florestal
Câmara aprova MP do Código Florestal e
texto segue para o Senado

14 de setembro de 2012

http://diariodooeste.com.br/wp-content/uploads/2011/12/DSC_0403.jpg
http://diariodooeste.com.br/mais-de-300-trabalhos-de-pesquisa-cafeeira-serao-apresentados-em-caxambu-mg,27349/
http://diariodooeste.com.br/venda-de-terras-em-larga-escala-pode-agravar-inseguranca-alimentar-alerta-organizacao,27342/
http://diariodooeste.com.br/dilma-vai-vetar-pontos-da-mp-do-codigo-florestal-diz-ministro,27340/
http://diariodooeste.com.br/ministro-da-agricultura-espera-maior-aproximacao-entre-embrapa-e-ministerio,27325/
http://diariodooeste.com.br/equipamento-da-abapa-fica-em-3%c2%ba-lugar-em-teste-internacional,27257/
http://diariodooeste.com.br/indicacao-geografica-do-cafe-do-oeste-baiano-esta-proxima,27171/
http://diariodooeste.com.br/ministro-da-agricultura-determina-desconstituicao-da-embrapa-internacional,26992/
http://diariodooeste.com.br/basf-anuncia-cinco-novas-patentes-no-top-ciencia,26904/
http://diariodooeste.com.br/paolinelli-critica-codigo-florestal-ao-ser-homenageado,26864/
http://diariodooeste.com.br/presidente-da-embrapa-anuncia-saida-do-cargo,26799/
http://diariodooeste.com.br/governador-falta-a-inauguracao-da-captar-confinamento-e-e-criticado-2,26662/
http://diariodooeste.com.br/bahia-vai-elaborar-plano-estadual-de-armazenagem-de-graos,26652/
http://diariodooeste.com.br/sindicato-rural-de-luis-eduardo-homenageia-ex-ministro-da-agricultura-alysson-paolinelli,26617/
http://diariodooeste.com.br/senado-aprova-mp-do-codigo-florestal,26597/
http://diariodooeste.com.br/adab-lanca-novo-modelo-para-emissao-de-gta-na-bahia,26593/
http://diariodooeste.com.br/mp-do-codigo-florestal-e-primeiro-item-da-pauta-do-senado,26591/
http://diariodooeste.com.br/governador-falta-a-inauguracao-da-captar-confinamento-e-e-criticado,26548/
http://diariodooeste.com.br/wagner-inaugura-confinamento,26488/
http://diariodooeste.com.br/sojicultores-do-oeste-baiano-atingem-maior-produtividade,26500/
http://diariodooeste.com.br/camara-conclui-votacao-da-mp-do-codigo-florestal,26382/
http://diariodooeste.com.br/camara-aprova-mp-do-codigo-florestal-e-texto-segue-para-o-senado,26377/


Arriscado ou não, o fato é que o modo de investir de Lorde Rotschild veio a gerar
excelentes resultados. De 1961 a 1980 o valor líquido dos ativos do fundo liderado
por ele havia passado de 3 milhões para 100 milhões de libras esterlinas. Em 1988, o
RIT tornou-se um fundo aberto à participação do público e passou a chamar-se RIT
Capital Partners. De lá para cá, o valor líquido dos ativos aumentou de 280 milhões
para mais de 2 bi-lhões de libras (R$ 5,8 bilhões).
O porte do RIT Capital Partners fica evidenciado em sua sede, que desde 1985,
devido a uma iniciativa de Lorde Jacob Rotschild, é a Spencer House, um dos últimos
palácios privados do século 18 sobreviventes em Londres, construído de 1756 a 1766.
Lorde Rotschild arrendou o palácio por 96 anos (prorrogáveis por mais 24) e
empreendeu uma reforma de dez anos no palácio, que voltou a ter a aparência
original.

Controle nacional. Em 31 de agosto deste ano, a Agrifirma Brasil Agropecuária
Ltda (ABA Limitada) formou uma joint-venture com o fundo de investimentos em
participações (FIP) Brasil Agronegócio, tornando-se uma sociedade anônima brasileira
de capital fechado, a Agrifirma Brasil Agropecuária S.A. (ABA S.A.). Apesar de ter o
capital fechado – a intenção é lançar ações em bolsa assim que possível – a nova
empresa tem governança corporativa de empresas de capital aberto. Seu balanço é
auditado por empresa de auditoria externa; três dos sete membros do Conselho de
Administração são independentes, ou seja, não representam nenhum bloco de
acionistas. Entre os conselheiros está Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura
de 2003 a 2006, no Governo Lula. 0s demais são Ian Watson (co-fundador), André
Pessoa, Carlos Ortiz, Jaime Rangel, Julio Bestani (também presidente-executivo e co-
fundador ) e Ricardo Propheta.

Fundos de pensão e bancos estatais. O FIP Brasil Agronegócio, que tem
entre seus cotistas os fundos de pensão Fapes e Petros e os bancos estatais BNB, BB
e BNDES, investiu R$ 130 milhões na aquisição da maioria do capital da ABA. O FIP é
gerido pela BRZ Investimentos, uma das maiores companhias brasileiras
independentes de gestão de ativos (asset management). A BRZ foi incubada na GP
Investimentos e até 2008 era conhecida como GP Administração de Recursos. Ainda
hoje é controlada indiretamente pela GP Investimentos, líder no mercado de private
equity na América Latina.
Na sequencia dessa operação, e em função do fato de a BRZ ter exigido ficar com o
nome Agrifirma, a Agrifirma Brazil Limited (ABL) mudou de nome para Genagro Ltd..
Todos os 150 investidores iniciais da ABL são ainda acionistas da ABA S.A., porém
minoritários. A Genagro ficou com a fazenda Campo Aberto, em Barreiras, a única que
já estava plenamente desenvolvida antes da formação da ABA S.A.
Com ativos líquidos que ultrapassam US$ 200 milhões, a Genagro agora procura novas
oportunidades de investimento em fazendas de outros países. Por sua vez, a
Agrifirma Brasil Agropecuária S.A., capitalizada pelo investimento do FIP Brasil
Agronegócio, também planeja se expandir. A intenção é chegar a regiões de Cerrado
de estados como Maranhão, Piauí e Tocantins (Mapito) e ao Centro-Oeste.
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7 de agosto de 2012

Rogério Faedo em viagem de negócios à
China

4 de agosto de 2012

Inaugurada a sede da Aprosem-BA

3 de agosto de 2012

Brasil vende mais soja aos árabes
Uso de agrotóxicos biológicos é
incentivado
Embrapa produz vegetais com mais
nutrientes
Mitos prejudicam setor agropecuário,
diz Pastore

2 de agosto de 2012

CMN aprova medidas de socorro a
produtores da Região Sul

1 de agosto de 2012

Fiscais agropecuários anunciam greve a
partir de segunda-feira

28 de julho de 2012

Cálculos do Mapa e da CNA apontam
para forte expansão da produção de
soja

27 de julho de 2012

Produtores rurais têm condições
especiais para regularizar dívidas com o
BB
Qualificação para operadores de
máquinas
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