
Grosso do Sul, que cobrem área de 1,6 milhão de km2

ou 18,9% do território nacional - era de um lugar
pobre, ruim para fixar residência, sem perspectivas
para negócios, perdido no meio da mata e habitada
por índios e animais selvagens.

Foi, porém, após a transferência da capital
brasileira do Rio de Janeiro para Brasília que essa
percepção começou gradativamente a mudar. No
primeiro momento, o próprio governo colaborou
nesse processo com as obras de infra-estrutura, que
exigiram contratação de empresas e de pessoal. O
segundo passo importante deu-se no início dos anos
70, época do chamado milagre econômico, quando
muitos agricultores de outras regiões, principalmente
os do Sul, foram tentar a sorte no Centro-Oeste, atra-
ídos por uma série de facilidades, como concessão
de terras e financiamento oficial.

A economia da região, baseada inicialmente na
exploração de garimpos de ouro e diamantes, foi aos
poucos sendo substituída pela pecuária. A constru-
ção de ferrovias, por sua vez, facilitou o acesso em
direção ao oeste e acelerou o povoamento da região,
contribuindo para o seu desenvolvimento. Hoje, o
Centro-Oeste tem população estimada em 13,3 mi-

lhões de habitantes, praticamente 7% da população
nacional, com uma densidade de oito habitantes por
km2, ainda aquém da média nacional, de 21 mora-
dores por km2.

Recente estudo do Sistema Federação das In-
dústrias do Estado do Mato Grosso sobre as pers-
pectivas econômicas na região revela que, além da
baixa densidade populacional, o Centro-Oeste tem
outros pontos fracos. A deficiência logística é uma
delas. As rodovias são precárias, das quais 37% são
consideradas péssimas e 32°o. com alguma defici-
ência. A malha ferroviária é considerada pequena e
as hidrovias têm baixa capacidade. Somam-se a isso
a grande distância dos principais portos e a falta de
investimentos federais em infra-estrutura e pesqui-
sa, sem contar a baixa escolaridade da mão-de-obra
disponível, a questão ambiental e a guerra fiscal, que
reduz a capacidade de investimento dos Estados.

Mesmo assim, o Centro-Oeste tornou-se o grande
celeiro do Brasil. A região, de acordo com a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), responde
por 55,98% da soja. 22.43% do milho, 62,94% do
algodão, 58,50% do sorgo e 8,93% da cana-de-açúcar
produzidos no País. Segundo dados compilados da



Pesquisa Trimestral de Abate de Animais pelo IBGE.
37,4% dos abates de bovinos ocorridos entre abril
de 2006 e março de 2007 no Brasil foram feitos na
região, que também respondeu por 10,1% dos abates
de frango e 11,2% de suínos no mercado nacional no
período. A região também produziu 3.778 milhões de
litros de leite em 2005, ou 15,3% do total nacional,
conforme o IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal.

Além do bom desempenho da agroindústria, ou-
tra atividade econômica que vem se desenvolvendo
rapidamente na região é o turismo. O Centro-Oeste
já atfai visitantes de várias partes do mundo, que
procuram desfrutar a riqueza da flora e da fauna
do Pantanal, bem como da paisagem das chapadas
encontradas nos Estados de Goiás e Mato Grosso.

Consumo — No que se refere ao consumo,
o estudo Brasil em Foco 2007, feito pela Target
Marketing, mostra que os quatro maiores mercados
da região, seguindo o padrão nacional, são as quatro
capitais: Brasília em 1a lugar, Goiânia em 2Q, Campo
Grande na 3a posição e Cuiabá em 4a lugar. Outro
aspecto importante é que Aparecida de Goiânia,
quinto maior mercado do Centro-Oeste, possui a

maior concentração de domicílios na classe C dentre
os municípios grandes, com população acima de
300 mil habitantes: quase 50% dos domicílios desse
município são da classe C.

Em termos estaduais, Goiás é o Estado na região
com maior participação no consumo nacional: de
cada R$ 100 gastos no País em 2007, R$ 3,15 foi
de responsabilidade dos goianos, o que coloca esse
Estado como o oitavo maior do Brasil, atrás de São
Paulo (1Q), Rio de Janeiro (2a), Minas Gerais (3a), Rio
Grande do Sul (4a), Paraná (5Q), Bahia (6a) e Santa Ca-
tarina (7a). Em relação a 2006, Goiás foi a única UF do
Centro-Oeste que ganhou participação no consumo
nacional, pois em 2006 era responsável por 3,02133
do consumo nacional e em 2007 foi responsável por
3,14974% de tudo que foi consumido no País.

"O resultado positivo de Goiás é decorrência do
crescimento da quantidade de domicílios das classes
A e B no Estado", justifica Marcos Pazzini, diretor
responsável pela área de dados secundários da Target
Marketing. Ele destaca que, enquanto a quantidade
de domicílios urbanos de todas as classes econômi-
cas cresceu 2,09% de 2006 para 2007, o volume de
residências da classe A cresceu acima de 19% e a





trias cresceu 4,65% e o de serviços evoluiu 11,28%,
mas não foi suficiente para ampliar a participação do
DF no potencial de consumo nacional.

Na 15a posição no ranking nacional, atrás do Es-
tado do Maranhão (14e), surge o Mato Grosso, que
foi responsável por R$ 1,41 de cada R$ 100 gastos
no País em 2007. Em comparação a 2006, o Estado
também apresentou queda de participação no cená-
rio nacional, passando de 1,43858% em 2006 para
1,41% em 2007. No período, a quantidade de domicí-
lios urbanos de todas as classes econômicas cresceu
1,139% no Estado, que contabilizou crescimento de
residências das classes A (13,04%), B (17,46%) e C
(8,61%), enquanto diminuiu os da D (23,11%) e E
(19,29%), segundo o estudo Brasil em Foco 2007.

No Mato Grosso, o número de empresas também
aumentou entre 2006 e 2007, passando de 81.918
para 92.043, o que representa uma evolução de
12,36%, praticamente o mesmo percentual registra-
do no período no Distrito Federal (12,26%). O setor
de serviços foi o que mais cresceu (16,68%), seguido
pelas empresas de agribusiness (14,51%), comércio
(11,03%) e indústrias (7,38%).

Já na 18- posição no ranking nacional, atrás dos
Estados do Amazonas (162) e Paraíba (17S), aparece
o Mato Grosso do Sul, que foi responsável por R$
1,18 de cada R$ 100 gastos no País em 2007. Diante
dos resultados de 2006, o Estado também apre-
sentou queda de participação no cenário nacional,
passando de 1,28258% de participação em 2006
para 1,17802% em 2007.

De acordo com o estudo da Target, o número de
domicílios urbanos de todas as classes econômicas
no>Estado cresceu 2,09% (o mesmo percentual de
Goiás) no período. As residências das classes D e E
registraram, respectivamente, redução de 18,04%
e 18,59%, com conseqüente aumento das casas
das classes A (1,67%), B (19,78%) e C (8,73%).
O número de empresas no Mato Grosso do Sul
também ampliou: era de 63.270 em 2006 e passou
para 67.053 em 2007, uma expansão de 5,98%. O
destaque é o setor de serviços, que registrou evolu-
ção de 13,67%, seguido por agribusiness (12,08%),
indústrias (4,71%) e comércio (1,26%).

Assim, com a queda de participação dos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e do Distrito
Federal, no consumo nacional, a participação da
região Centro-Oeste apresentou queda de 2006
para 2007. Em 2006 a participação da região no
consumo nacional foi de 7,69716%, e em 2007 caiu
para 7,60029%. Essa pequena queda de participação
representou, em valores reais, menos R$ 1,5 bilhão
no bolso da população local.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem regional Centro Oeste, 7 abr. 2008. Panorama, p. 6-9.




