
isto até bem pouco tempo como
uma parte do País coberta por uma
densa vegetação, sem estradas, desti-

no de aventureiros, lugar de "ninguém", de
parca infra-estrutura, de onças e jacarés cir-
culando pelas ruas de suas "empoeiradas"
cidades e uma espécie de terra prometida
para os colonos sulistas, o Centro-Oeste
brasileiro tornou-se hoje a grande vedete
da economia brasileira. Seu desempenho
já o classifica como a maior "fábrica" de
alimentos do Brasil e sua atividade produ-
tiva mostra, além de números competiti-
vos, uma tendência à diversificação, uma
espécie de vacina contra as intempéries
mercadológicas.

É possível que os nomes de dois de
seus estados - Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul - tenham colaborado com esta
visão, hoje estereotipada, de região de ma-
ta densa e sem estrutura. É bem verdade
que no Pantanal e a Amazônia, no norte
de Mato Grosso, esta seja, em parte, a rea-
lidade até por exigências legais. No entan-
to, o Centro-Oeste abriga hoje duas das
10 capitais brasileiras com melhor índi-
ce de qualidade de vida (IQV) - Goiânia
(GO) e Campo Grande (MS) - e é destino
de boa parte dos investimentos feitos no
Brasil. Em 2006, uma pesquisa feita pela
empresa de consultoria Pricewaterhouse-
Coopers para o jornal Correio Brasilienze

apontava que 65,1% das 300 empresas ou-
vidas iriam concentrar seus investimentos
no Centro-Oeste, sendo quase metade dos
recursos destinados ao aumento da produ-
ção e à ampliação industrial.

Números recentes deixam claro duas
frentes de destaque: o Centro-Oeste é hoje
o maior produtor de carne do Brasil e ca-
minha a passos largos para ser, até o início
da próxima década, o maior produtor de
grãos. Em uma recente previsão do gerente
de Levantamento e Avaliação de Safras da
Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), Eledon Pereira de Oliveira, es-
ta condição deverá ser alcançada em um
prazo entre cinco e oito anos, superando a



Região Sul, que hoje ainda é a maior pro-
dutora de grãos do Brasil.

Os dados da Conab apontam que, em
30 anos, a produção agrícola nos estados
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e no Distrito Federal pulou de 4,2
milhões para 49,3 milhões de toneladas.
O crescimento no período foi de 1.157%
contra 278% da Região Sul. A região já
é líder na produção de soja, girassol, al-
godão e sorgo, e detém o segundo lugar
em milho.

Na pecuária, o Centro-Oeste detém
mais de um terço (34,1%) do rebanho bo-
vino brasileiro, sobretudo de corte. Além
disso, já conta com um parque industrial

frigorífico moderno e em expansão, o que
lhe permite processar boa parte dessa car-
ne. Na produção de leite, o destaque é Goi-
ás, que em 2006 foi responsável pela oferta
de 13,5% dos 16,7 bilhões de litros adqui-
ridos pelos laticínios brasileiros.

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) aponta
que, no período de abril de 2007 a março
de 2008, 35,9% do abate de 29,9 milhões
de cabeças em todo o País aconteceram no
Centro-Oeste. Este número poderia ser ain-
da maior não fosse o costume de alguns
pecuaristas, principalmente do Mato Gros-
so do Sul, em escoar animais para serem
abatidos em outras regiões brasileiras, so-

bretudo em São Paulo, atraídos pelos me-
lhores preços pagos pela arroba.

Um levantamento da Secretaria de Pro-
dução e Turismo do MS (Seprotur) mostra
que o parque industrial sul-mato-grossen-
se foi responsável por 12% (3,6 milhões de
cabeças) de todo o abate de bovinos feito
no Brasil entre abril de 2007 e março de
2008 (29,9 milhões de unidades). No en-
tanto, no mesmo período, foi registrado
o transporte de 823 mil animais para ser
processados em São Paulo, o que elevaria
a participação do estado na oferta nacional
de carne para aproximadamente 15%.

O rebanho bovino do Centro-Oeste se-
guiu a tendência cíclica da pecuária brasi-



leira e recuou nos últimos anos, sobretudo
em função do abate de grande número de
matrizes. O volume do abate também caiu.
Só nos primeiros três meses deste ano no
Mato Grosso (maior rebanho brasileiro,
com cerca de 26 milhões de cabeças), a
queda foi de 17,8%. Este quadro já começa
a se reverter, mas seus reflexos mais densos
ainda virão. Em 2006, no Mato Grosso do
Sul (segundo maior rebanho, com apro-
ximadamente 22 milhões de cabeças), a
taxa de abate de fêmeas chegou próximo
aos 50% do total de bovinos processados
(2,37 milhões de unidades). Já em 2007
foram registrados 357 mil fêmeas a menos
no volume de abate (2,01 milhões).

Mas na produção pecuária, o Centro-
Oeste não se destaca apenas pelo boi. De
acordo com levantamentos preliminares
do IBGE, a região é responsável por 10,6%
(460,1 milhões de unidades) de todos os
frangos abatidos do Brasil no período de

abril de 2007 a março de 2008, além de
11,6% (3,2 milhões de cabeças) de todos
os suínos processados no País nesse mes-
mo período.

Grãos em destaque
A soja e o milho - que representam

mais de 70% da produção de grãos do Bra-
sil - são também os principais destaques
da agricultura no Centro-Oeste. O Levan-
tamento Sistemático da Produção Agríco-
la, feito pelo IBGE, mostra que na safra
2007/08 a região foi responsável por quase
a metade (48,7%) da soja e por 28,6% do
milho brasileiros.

Ajustes técnicos no cultivo da soja no
Mato Grosso e em Goiás garantiram resul-
tados superiores à safra passada. No MT
(maior produtor do Brasil), a produtivida-
de média atingiu 3,13 mil quilos por hec-
tare (contra 2,99 mil quilos em 2006/07).
Em GO o resultado foi de 3 mil quilos
contra 2,8 mil quilos por hectare na safra
anterior. A produção nos dois estados foi,
respectivamente, de 17,88 milhões e 6,6
milhões de toneladas. O Mato Grosso do
Sul registrou uma produção de 4,57 mi-
lhões de toneladas de soja.

De toda a produção brasileira de grãos
nesta última safra - cerca de 143 milhões
de toneladas -, o Centro Oeste colheu
aproximadamente 49 milhões de tone-
ladas, o que eqüivale a dizer que a região
foi responsável por 34,3% de todos os
grãos da safra 2007/08. O mais impor-
tante é que este desempenho é crescente.
De acordo com a Conab, nas três últimas
décadas o aumento médio da produção
de grãos na região foi de 1,5 milhão de
tonelada por safra.

Uma previsão feita pelo IBGE em ju-

nho deste ano apontava os seguintes de-
sempenhos das regiões brasileiras na pro-
dução de grãos na safra 2007/08: Sul,
61,5 milhões de toneladas; Centro-Oes-
te, 49 milhões de toneladas; Sudeste, 17
milhões de toneladas; Nordeste, 12,5 mi-
lhões de toneladas; e Norte, 3,8 milhões
de toneladas.

No Mato Grosso são boas as perspecti-
vas para a próxima safra a partir do plan-
tio da soja precoce, mais resistente à ferru-
gem asiática e que exige menor aplicação
de defensivos. O seu cultivo deverá incen-
tivar o plantio do milho safrinha, após a
colheita da soja.

O Centro-Oeste também se destaca em
outras culturas. É líder na produção de gi-
rassol - sobretudo em Goiás e Mato Grosso
do Sul -, com destaque para o município
de Chapadão do Céu (GO), o primeiro em
produção da oleaginosa no Brasil. O volu-
me produzido nesta safra em todo o Brasil
está projetado para 139,6 mil toneladas, o
que significa um crescimento de 31,5% so-
bre a colheita de 2006/07.

A região também produz 68,4% de
todo o sorgo brasileiro, 11,3% do feijão e
9,2% do arroz. Outra cultura que avança
a passos largos é a cana-de-açúcar, volta-
da basicamente para a produção de etanol,
mas com cotas para o açúcar. Para esta úl-
tima safra na região, o IBGE indica uma
produção de 66,8 milhões de toneladas, o
equivalente a 11,3% do total brasileiro.

Crescimento e gargalos
O desempenho da região e sua crescen-

te participação na economia brasileira têm
avaliações ao mesmo tempo empolgantes e
cautelosas. O Plano Estratégico de Desen-
volvimento do Centro-Oeste (2007/2020),
do Ministério da Integração Nacional, pre-
vê, por exemplo, um salto na participação
do PIB brasileiro de 7,72%, em 2008, para
9,24% já em 2010.

Essa previsão pode ser explicada pe-
los grandes investimentos que estão sen-
do feitos, sobretudo no setor agroindus-
trial, e que prometem sacudir a economia
da região central do Brasil. Um deles é o
complexo que envolve a fábrica de papel
da International Paper e a unidade da Vo-
torantim Celulose e Papel (VCP) em Três
Lagoas (MS). A previsão do negócio (in-
vestimentos em torno de R$ 3 bilhões),
que deve entrar em funcionamento já em
2009, é de aumentar em 0,15% o PIB bra-
sileiro, em 13,5% o do estado do Mato
Grosso do Sul e em 300% o do município
de Três Lagoas.

Esta nova frente levou o MS a criar um
dispositivo legal isentando de licencia-
mento ambiental investimentos em fio-



restas plantadas em seu território - desde
que não sejam no Pantanal ou em áreas
de preservação. O resultado: um salto de
menos de 100 mil hectares cultivados em
2006 para cerca de 270 mil hectares em
2008 e a previsão da Associação Sul-Mato-
Grossense de Produtores e Consumidores
de Florestas Plantadas de atingir 500 mil
hectares até o início da próxima década, e
com uma tendência de se desenvolver ati-
vidades silvopastoris - integração entre a
pecuária e as florestas - na região centro-
leste do MS.

Como as unidades industriais de pro-
cessamento são razoavelmente recentes no
Centro-Oeste, esta estrutura vem se mos-
trando funcional e moderna em relação a

outras regiões brasileiras. "No Mato Gros-
so do Sul, calculo que haja capacidade para
o abate de até 20 mil bois por dia, e o Mato
Grosso está criando e ampliando plantas
industriais", comenta o superintendente
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Agrário do MS, Jerônimo Alves Chaves,
estimando a capacidade total de abate na
região em até 60 mil animais por dia.

A verticalização da atividade pecuária e
a diversificação produtiva são, segundo ele,
uma tendência atual, sobretudo no sul do
Centro-Oeste. Ele cita como exemplo uma
fazenda da família Ceolin, em Rio Brilhante
(MS), que combina arroz irrigado, soja, mi-
lho, sorgo, pecuária bovina e suinocultura,
e as propriedades da família Martinelli, de-

dicadas à soja, milho, trigo, sorgo, pecuária
bovina, avicultura e piscicultura.

Mas nem tudo são flores no setor pro-
dutivo do Centro-Oeste. O crédito caro e o
alto custo de produção, capitaneados pela
carência de insumos, principalmente ferti-
lizantes, afetam todo o mercado brasilei-
ro. "Estamos com uma dependência mui-
to grande da importação de fertilizantes,
apesar de termos muitas reservas de fosfato
e outras matérias-primas pelo país, como
no município de Catalão, em Goiás", re-
clama Chaves.

Mas o maior gargalo para a ativida-
de agropecuária no Centro-Oeste, apesar
dos avanços, ainda é a logística. Jerôni-
mo Chaves lembra que a hidrovia Tietê-
Paraná vem funcionando assim como a
Ferronorte, ligando São Paulo ao Mato
Grosso, além da expectativa da chegada
da Ferroeste, de Cascavel (PR) para Mara-
caju (MS). No entanto, só o Mato Grosso
ocupa boa parte da capacidade da Ferro-
norte. "Lá existem grupos plantando de
250 mil a 600 mil hectares com soja; isso
dá escala para fechar contratos de trans-
porte", explica.

De acordo com o superintendente da
Conab no MS, Alfredo Sérgio Rios, pa-
ra ocupar a primeira colocação em ofer-
ta de grãos no Brasil, o Centro-Oeste vai
depender da evolução e desempenho de
três variáveis: decisão governamental ou
de conjuntura mercadológica, logística e
sustentação ao produtor através de crédi-
to oficial. Pela sua avaliação, a logística é
o gargalo mais sério, sobretudo na questão
do armazenamento de grãos: "No MS, por
exemplo, temos condições de armazenar
até 6,5 milhões de toneladas, enquanto
nossa produção supera 8 milhões de tone-
ladas; o equilíbrio só acontece pelo fato da
soja e o milho serem cultivados em épocas
diferentes, mas se tivermos problemas de
ordem estratégica na comercialização, não
sei o que pode acontecer", alerta.

Alfredo Rios considera o problema de
armazenagem no Mato Grosso ainda mais
grave: "O ritmo de crescimento da produção
de grãos é muito mais significativo, além de
contar com uma distância maior para os
grandes centros de consumo e pontos de ex-
portação". Com relação a Goiás, Rios avalia
como satisfatória a relação entre o volume
de produção e a capacidade de armazena-
gem. Da última safra para a atual, o Mato
Grosso aumentou o volume da produção de
grãos em 20,5% e Goiás em 13,9%.

O governo prevê que a participação do
Centro-Oeste no PIB brasileiro dê um salto
de 7,72% em 2008 para 9,24% em 2010
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