
O poder do agronegócio 
Cristiano Eloi 
 
ABAD 2007 Recife bate novos recordes de participação e intensifica o debate sobre os 
caminhos e as oportunidades do atacado distribuidor. 
 
No Brasil, mais de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) está ligado diretamente ao 
agronegócio, o que demonstra a importância dessa atividade na geração de renda, 
principalmente em cidades pequenas e médias de diversas regiões do País.  
 
Apesar de o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) não dispor de pesquisas que 
avaliem a importância dessa atividade no comércio brasileiro, dependendo do resultado do 
agronegócio no ano, o impacto, em uma série de atividades que movimentam a economia das 
regiões no entorno das cidades em que a base da agricultura é alta, pode ser positivo ou 
negativo. “Em Estados onde a base agrícola é representativa, se o agronegócio vai bem, 
haverá renda para dinamizar a economia como um todo, e isso se reflete no comércio”, diz 
Nilo Lopes de Macedo, economista e consultor de comércio varejista do IBGE. 
 
Geraldo Caixeta, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), 
explica que o agricultor investe na cidade o ganho obtido na lavoura e isso é muito importante 
para o atacado, principalmente no interior de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e nas regiões 
Centro-Oeste e Sul do País. “O agronegócio gera renda e trabalho no interior e os resultados 
desses ganhos vão todos para o mercado local. Quando está bem, o agronegócio mantém o 
comércio ativado.”  
 
Para Sussumo Honda, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), quando 
a atividade tem rentabilidade, o agronegócio interfere positivamente no mercado de consumo 
e no varejo supermercadista.  
 
A seca que atingiu a Região Sul do País há três anos, quando a situação da pecuária e das 
lavouras diminuiu a renda das empresas porque não houve geração de receita para as famílias 
que viviam do setor agrícola, e a queda da exportação por causa da gripe aviária, que afetou a 
economia dos Estados da Região Sul e do Mato Grosso, são dois exemplos da influência 
negativa do desempenho do agronegócio na economia. 
 
No sul do País, a última safra de verão, com a colheita de soja e milho, foi considerada cheia, e 
isso trouxe euforia ao campo, mas a seca, que começou no mês de junho e continua pelo mês 
de outubro, freou a economia. João Destro, diretor-comercial do Destro Macro Atacado, conta 
que, nesse período, a inadimplência aumentou de 20% para 30% em sua empresa. Para ele, 
caso a seca se estenda, a empresa terá uma diminuição no faturamento anual no mesmo 
patamar do crescimento da inadimplência. 
 
Na cidade de Ribeirão Preto, localizada no interior paulista, a renda do agronegócio interfere 
de quatro maneiras diferentes na economia local. A primeira é na geração de dólares, advinda 
da exportação de laranjas e de seu suco. A segunda, mas considerada a primeira em reais, é o 
cultivo de cana-de-açúcar, no que se refere à geração de renda e de emprego. A terceira é a 
pecuária, e a quarta inclui diversos tipos de plantios, mas com destaque para a soja e o milho. 
“O agronegócio movimenta o comércio e o sistema financeiro.  
 
Em dezembro de 2006, Ribeirão Preto tinha 40% mais depósitos bancários do que no mesmo 
período de 2005 e a tendência indica que o varejo crescerá 6% neste ano e que o sistema 
financeiro crescerá alavancado, principalmente pelo agronegócio”, afirma Antônio Vicente 
Golfeto, diretor do Instituto de Economia Maurílio Biagi, da Associação Comercial e Industrial 
de Ribeirão Preto (ACIRP). 
Em Goiás, sustentado pelo agronegócio, o comércio supermercadista projeta crescimento de 
20% para o final do ano, e de 6% em 2007 em comparação com 2006. 
 
“Goiás vive um processo de entrada de grandes usinas de cana-de-açúcar e de indústrias de 
alimentos, mas ainda temos regiões em que a presença de grãos é forte, e a criação de gado e 



de leite é grande. Isso movimenta a renda local, e o comércio colhe frutos disso, uma vez que 
o agronegócio vai muito bem nesse ano na região”, explica João Bosco Pinto de Oliveira, 
presidente da Associação Goiana de Supermercados (AGOS). 
 
“O agronegócio se profissionalizou e está preparado em conhecimento, produtividade e 
qualidade dos produtos. Além disso, o clima colaborou, com suas chuvas regulares, e deixou 
as terras propícias para que se obtivesse um bom resultado na colheita em diversas regiões. 
Melhor para o comércio”, conclui Caixeta.  
 
Colhendo os frutos 
 
O desenvolvimento do agronegócio no País aquece o mercado e aumenta as vendas de 
produtos industrializados pelo atacado distribuidor. 
 
Um dos fatores que influenciam o desenvolvimento das atividades do atacado distribuidor é o 
agronegócio. Apesar de não existir uma estatística que constate qual é a proporção do impacto 
do agronegócio nas vendas do atacado distribuidor que trabalha com produtos industrializados, 
ambos os setores estão totalmente conectados. 
 
“O agronegócio está se expandindo e esse é um fator que irá alavancar o desenvolvimento de 
algumas regiões do País, o que se reflete no comércio, pois as pessoas têm mais dinheiro para 
gastar”, explica Fernanda Della Rosa, diretora de Assessoria Econômica da Federação do 
Comércio de São Paulo (Fecomercio). 
 
O agronegócio, setor que reúne a produção primária, a indústria de insumos, a agroindústria e 
a distribuição, representa 27% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Para este ano, o PIB 
do agronegócio deverá fechar em R$ 564 bilhões com uma projeção de crescimento de 4,5% 
neste ano em relação a 2006. O setor é otimista com relação a 2008, tendo a expectativa de 
que haverá continuidade de crescimento do agronegócio, afirma Ricardo Cotta, 
superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), entidade 
que reúne 27 federações de agricultura. 
 
Desde o Plano Real, a transferência de renda do campo para a cidade totalizou R$ 1 trilhão, 
isso porque uma eficiência maior dos produtores rurais resultou em preços menores para o 
consumidor final, de acordo com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da 
Universidade de São Paulo. 
 
As estimativas para o agronegócio indicam um recorde na produção de grãos para a safra 
2006/2007. A CNA calcula que a produção será de 138 milhões de toneladas de grãos, 
enquanto a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), empresa pública vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estima essa produção em 131,4 milhões 
de grãos, um aumento de 7,3% em relação ao período anterior. Por sua vez, o IBGE prevê 
uma produção de 133,4 milhões de toneladas, uma alta de 14% em comparação com a safra 
anterior.  
 
A Conab também prevê que a área cultivada de grãos no País na safra 2006/2007 será de 46,2 
milhões de hectares, número que representa uma redução de 3,6% na área cultivada na safra 
anterior. A Região Sul é a maior no que se refere à área cultivada, com 17 milhões de 
hectares, ou 37,5% da área cultivada, seguida pela Região Centro-Oeste, com 14 milhões de 
hectares (30,8%). O Sudeste tem uma área cultivada de 5 milhões de hectares (10,8%), o 
Nordeste tem 8 milhões (17,4%) e no Norte a área cultivada é de 1,16 milhão de hectares 
(3,5%). É a soja que ocupa a maior área cultivada, seguida pelo milho, feijão, arroz, trigo e 
algodão.  
 
Nos últimos dois anos, o setor do agronegócio enfrentou uma crise por causa da perda de 
rentabilidade provocada pelo aumento dos custos de produção, do cenário internacional 
desfavorável e de problemas de seca. A partir deste ano, o setor começou a mostrar sinais de 
recuperação, diz Cotta. “De 2000 a 2004, o setor do agronegócio passou por um período de 



expansão, seguido por outro, de retração, que se estendeu de 2004 a 2006. Neste ano e em 
2008, haverá recuperação”, resume o superintendente da CNA. 
 
Com a valorização do real frente ao dólar, as perdas estão sendo compensadas pela 
valorização dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional. “Isso se deve 
principalmente à febre de biocombustíveis nos Estados Unidos. Além disso, há um aumento da 
demanda chinesa por produtos agrícolas, principalmente de proteína animal, o que está 
contribuindo para o aumento das commodities no mercado internacional, e o Brasil se 
beneficia com isso. Por outro lado, problemas como, por exemplo, o que ocorre na Nova 
Zelândia, Austrália e Argentina com a redução da produção de leite, também estão sendo 
favoráveis para o Brasil no momento”, explica Cotta. 
 
Novo cenário 
 
Na última década, o mapa do agronegócio no Brasil mudou. Até a década de 1980, o “celeiro 
brasileiro” era representado pela Região Sul, com destaque para a produção de grãos no 
Paraná e no Rio Grande do Sul, e a de frangos e suínos em Santa Catarina. Com o 
desenvolvimento das tecnologias de variedades adaptadas ao cerrado, a agropecuária se 
expandiu em direção ao interior do País. Muitos produtores da Região Sul foram para o 
cerrado, inicialmente para o Triângulo Mineiro e Goiás. “Isso só aconteceu por causa do grande 
investimento na tecnologia de variedades adaptáveis”, frisa Cotta.  
 
Começou então uma nova era de produção agrícola no País na Região Centro-Oeste, com 
destaque para as produções de soja e milho e para a pecuária. “Nessa região, as proporções 
são maiores do que as do Sul – a escala de produção é maior, e também as fazendas são 
maiores e o maquinário utilizado é mais eficiente”, completa o superintendente da CNA. 
Atualmente, as áreas que mais se destacam na produção agrícola e na pecuária são o Mato 
Grosso, o Maranhão, o Piauí, o oeste da Bahia e o sul do Pará. 
 
O Brasil também tem grandes possibilidades de incrementar sua produção de cana-de-açúcar 
para a produção de etanol. No entanto, ele depende da demanda do mercado internacional de 
biodiesel, que ainda está em sua fase inicial. É preciso que a demanda se intensifique para 
alavancar efetivamente a produção. 
 
Outro aspecto importante do agronegócio brasileiro é o fato de que a produção aumentou em 
virtude de novas tecnologias, que possibilitaram o crescimento da produtividade no campo. 
 
Se, por um lado, ocorreu um aumento da capacidade produtiva do País, por outro lado a infra-
estrutura logística não acompanhou esse desenvolvimento. O custo do transporte é elevado e 
inviabiliza a produção em algumas áreas, pois diminui a rentabilidade do produtor. Além disso, 
a infra-estrutura precária afeta a qualidade dos produtos que chegam ao varejo. 
 
O agronegócio e o atacado 
 
Com as mudanças ocorridas na produção agrícola brasileira, a economia de alguns Estados 
está ganhando novos contornos. É o caso do Maranhão, onde a área cultivada de grãos, 
principalmente de soja, cresceu consideravelmente nos últimos anos. Nesse cenário, o atacado 
distribuidor também está se beneficiando. 
 
Rodrigo Vieira, presidente da Associação Maranhense dos Distribuidores e Atacadistas (Amda), 
cita pelo menos três iniciativas que estão afetando a economia do Estado. A principal é a 
construção do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) no Porto de Itaqui, localizado na 
capital, São Luís, e que começará a operar em 2008, conforme se prevê. Com 145 mil metros 
quadrados, o novo terminal escoará a produção de grãos do Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato 
Grosso e sul do Pará. O Tegram terá capacidade para armazenar 1,8 milhão de toneladas de 
grãos/ano e movimentará 6,5 milhões de toneladas de grãos.  
 
O terminal ligará o Porto de Itaqui à cidade de Balsas, no interior. Essa cidade, que é pólo 
produtor do Maranhão, está localizada a 880 quilômetros da capital. A ligação será feita pela 



Ferrovia Norte-Sul, obra que também está em andamento. Isso reduzirá consideravelmente o 
custo do transporte de grãos na região, que tem na logística de transporte o seu maior 
gargalo.  
 
“O Maranhão sempre foi um Estado consumidor e dependia muito do funcionalismo público”, 
conta Rodrigo Vieira. Até bem pouco tempo atrás, as vendas do atacado distribuidor estavam 
concentradas entre o dia 25 e o dia 10 de cada mês, período em que os funcionários públicos 
recebem seus salários. “Depois desse período, o mercado ficava parado durante o restante do 
mês”, diz.  
 
Os aumentos da produção de grãos, das exportações e dos investimentos em infra-estrutura, 
bem como a instalação de uma indústria de beneficiamento de arroz no Estado, deram fôlego à 
economia local, estimulando a geração de empregos. Por exemplo, o arroz, bastante 
consumido no Maranhão, e que anteriormente vinha do Rio Grande do Sul, teve uma queda 
considerável no seu preço. O atacado, por sua vez, aumentou seu mix de produtos, e agora 
não depende apenas da renda dos funcionários públicos, pois hoje também há no Estado uma 
indústria que emprega mão-de-obra”, conta Vieira.  
 
O Mato Grosso é uma das principais potências do agronegócio brasileiro. O setor representa 
80% da economia local. Além de atender ao pequeno varejo, o atacado distribuidor 
matogrossense abastece diretamente as fazendas. Os caminhões das empresas atacadistas 
distribuidoras chegam a percorrer 100 quilômetros em estradas de terra para abastecer as 
fazendas.  
 
“O setor atacadista depende inteiramente do agronegócio. Em 2006, o atacado registrou uma 
queda de 30% em função da crise do agronegócio, e a inadimplência aumentou bastante”, 
conta Leonardo Mendonça, diretor da Comercial Mendonça e presidente da Associação 
Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad). 
 
Se o agronegócio passa por um período de baixa, o pequeno varejista também sente os 
efeitos, pois na maioria das vezes vende para o pessoal que trabalha nas fazendas com a 
promessa de receber na época da colheita. Sem capital de giro para se manter, o pequeno 
comerciante passa por alguns apuros e, em pouco tempo, deixa de pagar seus fornecedores, 
os atacadistas distribuidores. 
 
Neste ano, o mercado matogrossense está mais aquecido. “2007 ainda é um ano de 
recuperação, pois o agricultor está endividado por causa da crise do setor, que ocorreu nos 
dois últimos anos”, diz Leonardo. Mas, com o auxílio de novas tecnologias aplicadas ao plantio, 
o agronegócio tem possibilidade de minimizar as perdas. Leonardo lembra que, em virtude da 
recente crise enfrentada pelo setor, as áreas plantadas de soja e de algodão diminuíram. 
Entretanto, a produtividade foi maior. “Há cinco anos, colhia-se 35 sacos por hectare. Hoje, 
são colhidos 50 sacos por hectare”, afirma.  
 
Na visão do presidente da Amad, a grande dependência do atacado distribuidor com relação ao 
agronegócio não é suficiente para manter um crescimento sustentável. “O Mato Grosso precisa 
de mais indústrias para diminuir essa dependência do agronegócio”, opina. 
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