
Interior ganha com crise de alimentos 
Márcia De Chiara 
 
Sucesso do agronegócio dobra potencial de consumo de regiões produtoras de commodities 
nos últimos 5 anos 
 
A escassez mundial de alimentos provocou um salto na riqueza das cidades do interior do País. 
Soja, trigo e arroz, por exemplo, nunca tiveram preços tão elevados como os atuais e impactos 
tão positivos na renda da população das regiões produtoras das commodities. 
 
Um estudo da consultoria Target mostra que o potencial consumo das cidades do interior do 
País dobrou entre 200S e 2008 em valores nominais, enquanto as 27 capitais dos Estados 
tiveram um acréscimo de 70% no mesmo período. Neste ano, as famílias que moram no 
interior do Brasil devem gastar R$ 1,17 trilhão e o consumo das capitais está estimado em 
R$570,7 bilhões. 
 
"Se as capitais tivessem mantido participação na geração de riqueza, o seu potencial de 
consumo seria bem maior", afirma o diretor da consultoria e responsável pelo estudo, Marcos 
Pazzini. Nas suas contas, as cidades do interior ampliaram em R$ 64,5 bilhões o consumo 
entre 2003 e 2008, já descontada a inflação do período, isto é, em termos reais. Só de 2007 
para 2008, o acréscimo no potencial de consumo do interior foi de R$ 5,5 bilhões. 
 
Sorriso (MT) e Agudo (RS), são exemplos de crescimento 
 
A projeção sobre o potencial de consumo foi feita com base nas contas nacionais e na 
estrutura de gastos dos brasileiros medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os dados foram cruzados com informações paralelas, de outras fontes de pesquisa, 
levando-se em conta que o Produto Interno Bruto (PIB) aumente 4,8% este ano e o consumo 
das famílias, 6,8%. 
 
SOJA E ARROZ 
 
"Sem dúvida, o desempenho do agronegócio é um dos motivos que ampliaram o consumo nas 
cidades do interior", afirma Pazzini. Ele ratifica essa influência com números. Sorriso, em Mato 
Grosso, o município que mais produz soja no mundo, ampliou em 190% o potencial de 
consumo em cinco anos. De 2007 para 2008, o acréscimo foi superior a 30%, diz o estudo. 
 
O diretor da associação comercial de Sorriso, Itamar Perondi, confirma a prosperidade da sua 
cidade, impulsionada pelos bons preços da soja. Neste ano, o faturamento do comércio até 
maio cresceu 25% em relação a 2007. “ Até novembro, teremos um aeroporto que vai receber 
vôos' regulares", diz o empresário para confirmar o bom momento econômico da região. 
 
Agudo, no Rio Grande do Sul, conhecida como "a capital do arroz", é outro município que teve 
crescimento expressivo da riqueza. De 2003 para 2008, o acréscimo foi de mais de 100% e, 
no último ano, de quase 30%, aponta o estudo. 
 
Com uma população urbana de 5 mil habitantes, o presidente da associação comercial de 
Agudo, Hector Eduardo da Cruz, conta que há seis redes de lojas de departamentos instaladas 
na cidade e cinco agências bancárias. Por causa da prosperidade do agronegócio, a cidade 
terá, em breve, um prédio de oito andares. "Até hoje a altura máxima das construções eram 
edifícios de três andares." 
 

 
Leia mais: 
 
Crédito do BNDES para máquinas agrícolas sobe 40% 
 
0 impacto da renda do agronegócio começa a aparecer na compra de máquinas e 
equipamentos agrícolas. No primeiro quadrimestre deste ano, o Banco Nacional de 



Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 787 milhões para a compra de 
máquinas. O crescimento em relação ao mesmo período de 2007 foi de 40,4%. 
 
"É uma recuperação relevante, mas abaixo do melhor cenário, que ocorreu em 2004", afirma o 
superintendente da Área de Operações Indiretas do BNDES, Cláudio Bernardo. Em 2004, as 
liberações somaram R$ 1,4 bilhão no primeiro quadrimestre. 
 
Ele observa que a recuperação está relacionada com a elevação dos preços das commodities 
agrícolas no mercado internacional, especialmente soja, milho, algodão e, mais recentemente, 
cana. Com preço melhor, o agricultor investe na produção e cria um ciclo de prosperidade. 
 
"Se as cotações agrícolas sobem, há uma transferência de renda das capitais para o interior", 
observa o superintendente da Área de Pesquisa do BNDES, Ernani Torres. Segundo ele, esse é 
o lado bom da mudança dos preços relativos. Ao contrário do setor petrolífero, diz ele, a 
agricultura redistribui riqueza. 

 
Leia mais: 
 
Itapeva, antigo ramal da fome', é só fartura 
José Maria Tomazela 
 
Cidade se transformou na maior produtora de grãos do estado, com renda de R$ 246 milhões 
nas últimas safras 
 
A cidade de Itapeva, a 285 quilômetros de São Paulo, já não é a mesma. Antes conhecida 
como "ramal da fome", hoje é a maior produtora de grãos do Estado. As últimas safras de 
milho, soja, trigo e feijão produziram 7,1 milhões de sacas e renderam R$ 246,7 milhões. Essa 
montanha de dinheiro está transformando a vida de seus 87.639 habitantes.  
 
Com os altos preços dos grãos, até os 2,5 mil pequenos agricultores conseguiram pagar as 
contas e ainda sobrou dinheiro. O ex-bóia-fria Odair Lopes de Oliveira é um deles. Vendeu a 
saca de milho por R$ 25 e foi fazer compras na cidade. Ele caminha pela rua carregando uma 
bicicleta na embalagem, seguido pelos dois filhos. "A bicicleta é minha, mas o som é para a 
casa."  
 
Moradores da periferia também beneficiados pelo dinheiro da safra, como o funileiro Alberto 
Lisboa, entopem o Calçadão Dr. Pinheiro, onde as lojas são mais numerosas. "Tem dia que isso 
aqui parece a 25 de Março", exagera a vendedora Lisete de Almeida.  
 
Inezeli Rodrigues Macedo, esposa de um trabalhador rural autônomo, realiza o sonho de ter 
uma máquina fotográfica digital. Numa loja das Casas Bahia, escolhe, com a filha Alessandra, 
um modelo de alta resolução. "Quero uma que precise só apertar o botão."  
 
Preço das terras subiu e já é quase igual ao das de Ribeirão Preto  
 
O gerente da loja, João Batista Navarrete, conta que, desde a abertura, em 2003, o 
movimento cresce em média 15% ao ano. Nos meses de colheita, quando a safra é boa, o 
movimento dobra. "A pessoa entra toda humilde, de chapéu e botina, e vai direto para a seção 
de computadores ou das TVs de tela plana."  
 
O boom da agricultura já se reflete nas contas públicas. Segundo o prefeito Luiz Cavani 
(PSDB), a inadimplência de impostos, que há três anos chegava a 40%, caiu para menos de 
15%. A prefeitura, antes atolada em dívidas, agora tem dinheiro e está investindo R$ 10 
milhões em saneamento e pavimentação. "Quando a agricultura vai bem, tudo aqui anda", diz.  
 
O cadastro municipal, que passava semanas sem inscrever novas empresas, agora chega a 
abrir dez em um único dia. "Estamos recebendo uma grande concessionária de caminhões e 
uma distribuidora de máquinas agrícolas", conta o prefeito. Uma grife e uma franquia 
americanas chegaram à cidade, além de dois novos hotéis.  



 
O dinamismo da economia também traz problemas, lembra o prefeito. "Enfrentamos 
problemas de trânsito, como os congestionamentos nos horários de pico e falta de 
estacionamento na região central." O que mais se fala nas ruas é da mudança que a nova 
condição econômica provocou nessa cidade de 1,8 mil quilômetros quadrados. "Não é mais 
preciso viajar para fazer compras e as pessoas se vestem melhor", diz a empresária Lúcia 
Milani.  
 
Para o presidente da Associação Paulista de Criadores de Pardo-Suiço, José Fernandez Lopez 
Neto, também dirigente rural, a região logo será como o sul do Texas. "As terras que 
produzem alimentos terão o mesmo valor que as que produzem petróleo", diz. "Aqui se tem 
tecnologia para tirar quase três safras por ano. Os estrangeiros chegam e ficam admirados."  
 
As terras de Itapeva, que antes valiam de 3 a 5 vezes menos que as da região de Ribeirão 
Preto, hoje valem quase a mesma coisa, segundo Lopez Neto.  
 
O boom da agricultura também produziu mudanças no perfil da sociedade local, segundo o 
secretário de Cultura e Turismo, David Panis Kaseker. As duas universidades, uma delas 
estadual, passaram a oferecer cursos de veterinária, agronomia e engenharia florestal.  
 
A cidade já entrou até no roteiro de eventos internacionais, segundo o secretário. "Em menos 
de um mês, recebemos um grupo europeu de música clássica e três orquestras, entre elas a 
Filarmônica Nacional, sempre com grande público."  
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 jun. 2008, Economia, p. B8. 


