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Em meio a uma fase de expansão de sua agroindústria, a região de Mineiros, no sudoeste de 
Goiás, terá, enfim, sua primeira esmagadora de soja. A Cooperativa Mista Agropecuária do 
Vale do Araguaia (Comiva) pretende investir R$ 170 milhões em um complexo que terá, além 
da esmagadora, sete armazéns, com capacidade total de até 200 mil toneladas.  
 
O cronograma prévio do projeto prevê que as obras comecem em 2009 e se estendam por 18 
meses, o que colocaria o complexo em funcionamento já em 2010. O funcionamento com 
plena carga, contudo, está previsto apenas para fevereiro de 2011, no momento da colheita da 
safra 2010/11.  
 
O projeto ainda precisa ser oficializado por assembléia dos cooperados, que deve ser realizada 
entre novembro e dezembro, segundo o gerente de novos negócios da Comiva, Fernando 
Oliveira. Como a espera por uma esmagadora local é antiga, o apoio ao projeto tem sido forte, 
o que deve fazer com que o plano siga adiante, afirma ele. 
 
"Vamos ganhar em competitividade ao menos 200 quilômetros", diz Oliveira, em referência à 
distância de ida e volta entre Mineiros e Alto Araguaia (MT), um dos locais em que a soja 
produzida na região é processada. A soja ocupa 75% dos cerca de 160 mil hectares dedicados 
à agricultura na região de Mineiros. O grão também segue para esmagamento em municípios 
como Rio Verde (GO), a 200 quilômetros de distância.  
 
O projeto, em trâmites há pelo menos um ano e meio, surge como desdobramento do avanço 
da agroindústria e também como uma "resposta" ao avanço da cana na região está em obras 
uma usina da Brenco em Mineiros. Em 2006, o Marfrig assumiu no município o frigorífico 
Frigoestrela. A Cotril Agropecuária desenvolve um projeto de gado confinado na região. Em 
março, a Perdigão anunciou investimento de R$ 1,1 bilhão para expandir suas operações em 
Goiás, o que inclui sua unidade de Mineiros. Desse total, R$ 700 milhões serão aplicados na 
expansão dos sistemas de integração de aves e suínos nas regiões de Mineiros, Jataí e Rio 
Verde.  
 
Assim que o projeto começar a sair do papel, a Comiva partirá em busca de recursos para a 
empreitada. Em um momento de turbulência econômica, com o conseqüente aumento das 
restrições na oferta de crédito, o trabalho tenderia ao adiamento.  
 
Para a cooperativa, no entanto, a demanda por farelo, ampliada pela expansão da 
agroindústria na região, garante viabilidade à esmagadora e abre as portas para a tomada de 
recursos. "Há três fatores a analisar: a matéria-prima, que temos em abundância; a demanda, 
que está garantida com a presença maior das indústrias; e o financiamento. Recurso há no 
mercado", diz Oliveira. "Ninguém está avançando na lua achando que é queijo".  
 
Criada em 1972 por 31 sócios, a Comiva tem hoje 1.060 cooperados e está em fase de 
expansão. Sua receita foi de R$ 82 milhões em 2007, montante que já foi superado neste ano 
até agosto, a cooperativa faturou R$ 90 milhões. Para 2008, a projeção é de receita de vendas 
de até R$ 130 milhões.  
 
Além de armazenagem e comercialização de grãos, a Comiva também processa leite e arroz, 
tem beneficiadora de sementes e fábricas de ração e sal mineral. Não há temor com uma 
eventual restrição de crédito, diz o diretor de novos negócios, Fernando Oliveira.  
 
Com o avanço da cana-de-açúcar em Goiás, parte das esmagadoras de soja do Estado que 
têm capacidade instalada total de cerca de 6 milhões de toneladas tem ficado com capacidade 
ociosa.  
 
A ociosidade é de cerca de 30%, segundo José Mário Schreiner, presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg). "O caso de Mineiros é diferente. A região tem potencial 
e já deveria ter uma esmagadora há pelo menos 15 anos", afirma. 
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