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Assim é Campo Verde, cidade de pouco mais de 25 mil habitantes,
a 130 quilômetros a leste de Cuiabá, cujo IDH é de 0,800 (numa escala que
vai de O a 1) e que ostenta o título de maior PIB agropecuário entre todos os
municípios do país - 735 milhões de reais em 2007, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nos últimos 10 anos, cresceu a taxas
mais que chinesas: 12% ao ano. Com apenas 20 anos de emancipação, Campo
Verde foi bafejada pelo clima ameno - entre 18 e 24 graus centígrados - e pela
boa localização - próxima a grandes centros consumidores do estado, como
a capital e Rondonópolis. Daí concentrar boa parte da produção de ovos e a
criação de frangos do estado, processados pela Sadia. Uma nova unidade da
empresa deve entrar em operação no segundo semestre de 2010. Ao todo,
serão gerados 3,5 mil empregos diretos e outros 9.000 indiretos.

O prefeito de Campo Verde, Dimorvan Alencar Brescancim, mostra-se
preocupado com a divulgação desses números. "É preciso avisar que são em-
pregos para mão-de-obra qualificada. Municípios como o nosso atraem muitas
pessoas, mas é importante que elas conheçam a realidade. O custo de vida aqui
é alto, a questão imobiliária é complicada. Precisamos planejar a vinda dessas
pessoas. Estamos entre os cinco melhores municípios de Mato Grosso para se
viver e queremos que isso continue." O IDH alto, segundo o prefeito, acaba
por trazer alguns problemas: Campo Verde fica de fora de alguns programas
sociais do governo federal e tem de arcar com as despesas para atender quem
chega em busca de trabalho, mas não tem qualificação. "Temos mil famílias
que recebem o bolsa-família", diz o prefeito.

Dimorvan, mestre em agricultura tropical, lista os atributos que deram a
Campo Verde o maior PIB agropecuário do país e a maior renda per capita
de Mato Grosso: "É o maior produtor de algodão em pluma do Brasil. Temos
uma atividade rural diversificada. Além de algodão, produzimos soja, milho,
ovos, peixes, frangos, perus, suínos, bovinos, eucalipto e biodiesel a partir
do caroço de algodão. Além disso, temos sete assentamentos da agricultu-
ra familiar que produzem leite e quase 40% das hortaliças consumidas em

Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, entre outros
municípios menores, que somam quase 1,5 milhão de
pessoas". Não por acaso, o secretário de Agricultura da
cidade, o catarinense Algemiro Borges do Amaral, é
um assentado da reforma agrária. Ele acredita que nos
próximos dez anos o município será o maior produtor
de pintinhos da América Latina e um dos grandes pro-
dutores de carne do Centro-oeste. Algumas indústrias
de fiação também já estão previstas para se instalar,
uma delas da Cooperverde.

A chamada "segunda onda", em que a agroindústria
desloca-se para perto da produção de grãos e fibras, se
alastra por boa parte de Mato Grosso e, com maior ou
menor intensidade, por todo o Cerrado brasileiro. A
exemplo do que ocorre em Campo Verde e Rondonó-
polis, ao sul do estado, o eixo da BR-163 entre Nova
Mutum e Sinop, passando por Lucas do Rio Verde e
Sorriso, no médio-norte, também experimenta a insta-
lação de plantas agroindustriais que irão revolucionar
a economia regional. As volumosas cargas de soja e
milho que cruzam 2.000 quilômetros até os portos de
Santos ou Paranaguá, corroendo quase toda a renda da
produção com o frete, serão substituídas por proteína
animal, com alto valor agregado. Em recente visita
ao estado, o ministro Roberto Mangabeira Unger, da
Secretaria de Ações de Longo Prazo, ouviu do gerente
da Sadia em Lucas do Rio Verde, onde a empresa acaba
de instalar sua planta mais moderna, o anúncio de que
a agroindústria precisa de 4 mil trabalhadores para a
linha de produção. "Estamos buscando gente no Nor-
deste", disse o gerente. Para uma cidade de cerca de 30
mil habitantes, é mais de 10% da população empregada
apenas numa empresa. O prefeito de Nova Mutum,



Adriano Pivetta, também apresenta números que
ilustram bem o crescimento do município, que há
três anos viu instalar-se ali a Perdigão, empresa que
nessa primeira fase da operação processa 280.000
frangos por dia e emprega 1.800 funcionários re-
crutados na região. Os alvarás de construção emi-
tidos na cidade, por exemplo, saltaram de 227 em
2005 para 1.500 em 2008.

Números que refletem a geração de empregos
proporcionada pelo agronegócio - 30% dos postos
de trabalho gerados no país - e que impulsionam
os sucessivos superávits da balança comercial.
Segundo previsão do Ministério da Agricultura, neste ano o agronegócio
obterá um saldo comercial de 62 bilhões de dólares, quase 25% maior que
o de 2007, que foi de 49,8 bilhões de dólares. Estimativas do Mapa também
mostram que o maior aumento da renda agrícola regional em 2008 ocorrerá
no Centro-Oeste. Deve passar dos 28 bilhões de reais obtidos em 2007 para
39,4 bilhões de reais, aumento de 40,6% em valores reais.

O que atraiu Itor Silvio Cherabini quando visitou Campo Verde pela
primeira vez, em 1997, foram as avenidas largas. "Me apaixonei. Imaginava
encontrar um local com mato, poeira e onça e o que vi foi uma cidade limpa,
bem cuidada e planejada. Naquele momento pensei: é aqui que quero viver."
Daí por diante, Cherubini, 38 anos, paranaense de Medianeira, foi conduzido
pelas mãos do destino. Aceitou o conselho de um tio e arrendou 500 hectares
no município. Campo Verde vivia um ciclo febril de crescimento em função
da cultura da soja. Para arrumar uma casa, Cherubini
precisou alugar uma ainda em construção, pagando os
meses restantes até que ficasse pronta.

Dez anos depois, ele não se arrepende de ter em-
barcado a mulher grávida do segundo filho numa ca-
minhonete e se mudado para Campo Verde, embora
admita que por várias vezes pensou em voltar à zona
de conforto no Sul. Na primeira colheita de soja em
solo mato-grossense, em 1999, levou um susto: uma

infestação de nematóide de cisto devastou as lavouras
e quase acabou com a sojicultura da região, deixando
um rastro de prejuízo que fez balançar o ânimo do
jovem agricultor, cuja mulher já esperava o terceiro
filho. O tio o incentivou a prosseguir. Dessa vez, po-
rém, Cherubini não quis pôr todos os ovos numa só
cesta. Plantou 350 hectares de soja e os outros 150
arriscou no plantio de algodão, cultura recém-chegada
ao Cerrado de Mato Grosso. Em 2001, a nova cultura já
ombreava com a soja em importância e os produtores
resolveram criar a Cooperverde, com 36 sócios, da qual
Cherubini é o atual vice-presidente. Outras entidades
ligadas à produção de algodão foram surgindo e hoje o



município é referência na cultura: abriga cerca de duas dezenas de empresas
voltadas ao comércio e beneficiamento da pluma.

Com a diversificação e boas colheitas, Cherubini quitou dívidas, arrendou
mais terras ("É mais fácil ser arrendatário. Ser proprietário é caro, desgastante.
Você nunca está 100% legal diante da burocracia") e foi às compras. Investiu
alto. Comprou tratores, colheitadeira, caminhão, carro do ano, casa. A safra
seguinte apresentou aos agricultores a ferrugem asiática, uma doença letal
que sugou a produtividade das lavouras e cavou novo buraco em suas contas
bancárias. Os próximos três anos foram de crise, com o dólar ladeira abaixo
e as dívidas se acumulando. Cherubini apenas seguiu na atividade graças à
dilatação dos prazos de pagamento. Em 2007, finalmente, conseguiu empatar
receita e despesa, e nesta safra, apesar de nova puxada nos custos de produção,
sua avaliação é de que conseguirá pagar boa parte das dívidas e tocar adiante,
graças aos bons preços alcançados, sobretudo pela soja e pelo milho. "Cultivei
1.400 hectares de algodão e 500 hectares de soja, seguida de milho de segun-
da safra. Aprendi com a vida que na agricultura tem anos bons e anos ruins.
Hoje trabalho com o pé no chão."

Histórias como as de Itor Cherubini ilustram a grande marcha que os
brasileiros do Sul empreenderam ramo ao Cerrado a partir dos anos 70, num
movimento migratório estimulado pelo governo federal e por projetos de
colonização privados que só têm paralelo no deslocamento dos nordestinos
rumo ao Sudeste, no século passado. O enredo, guardadas as particularida-
des, segue um roteiro comum: a família numerosa no Sul, cultivando uma
pequena área, resolve buscar novas oportunidades no Cerrado inóspito.
Vem, muitas vezes, apenas com a vontade de trabalhar. Até começar a ter
renda, vive sob uma lona, armada ao lado da carroceria do caminhão com a
mudança. Alguns fizeram grandes fortunas, outros construíram patrimônio



sólido, mas muitos não conseguiram superar as dificuldades e tiveram de
voltar, trocando o pouco que tinham pela passagem de ônibus. Egídio Raul
Vuaden, de 47 anos, não voltou. Estabeleceu-se "há 22 safras" em Lucas do
Rio Verde, vindo de Arrolo do Tigre, RS. Veio pelo Prodecer - Projeto de
Desenvolvimento do Cerrado, do governo federal, com direito a uma área
de 408 hectares, dos quais podia plantar 264. Hoje, planta 1.300 hectares
dos 1.650 de sua propriedade. "Trouxe o estilo da colônia: planto soja, milho,
arroz, feijão, tenho suinocultura e confinamento."

Vuaden é otimista em relação à agropecuária no cerrado. "Com as três
safras - soja, milho safrinha e a integração lavoura-pecuária (ILP) -, temos
produção 365 dias por ano. Quando cheguei, se colhesse 35 sacas de soja esta-
va muito bom, hoje conseguimos quase dobrar. Podemos chegar a 4 toneladas
por hectare e triplicar a produção de milho, sair de 4.000 quilos por hectare
para dez, 12 mil quilos. E dá para produzir 200 quilos de carne por hectare
em 90 dias com o semi-confinamento, em relação aos 80 quilos que se produz
tradicionalmente. E só haver pesquisa." Pesquisa, aliás, é motivo de disputa
entre as cidades do poderoso eixo de produção agrícola da BR-163, que que-
rem atrair para sua seara o novo centro de pesquisas da Embrapa, prometido
para o estado com verbas do PAC. Também circula a idéia de se montar uma
universidade do Cerrado
na região, para incorporar
conhecimento ao proces-
so produtivo. "Plantador
de soja de berço", Nildo
José Peccin cultivou a
oleaginosa por nove anos
em Chapadão do Céu,
GO, antes de acabar de

chegar a Nova Mutum, em 1992. Com mais dois ir-
mãos, adquiriu uma propriedade de 4.700 hectares,
dos quais cultiva 3.500 e arrenda mais 1.800 hectares
dos vizinhos. Planta soja, milho e sorgo. "Tenho tido
boa saúde e boas colheitas", diz o gaúcho de Três de
Maio, casado, três filhas mato-grossenses, por duas
vezes campeão estadual como contador de causos
crioulos do Centro de Tradições Gaúchas.

Com a boa colheita deste ano, ele diz que conseguiu
recuperar 50% do prejuízo dos três anos anteriores e,
assim que der, vai investir em irrigação e talvez em ILP.
"A calculadora é quem vai dizer", observa, escaldado pelos
anos em que só teve como plantar devido ao nome "boni-
to" no comércio. Para ele, como para qualquer agricultor
do Centro-oeste, no dia em que se resolver o problema
logístico, o agronegócio no Cerrado será imbatível. "Da-
qui a dez anos vamos ter cidades ainda melhores, com
comércio diversificado, boas universidades para que os
filhos fiquem perto da gente e continuem com o negócio.

Teremos bons médicos
(estou com 47 anos e cer-
tamente vou precisar mais
deles), não precisaremos
rodar mais de 200 quilô-
metros para fazer consulta
em Cuiabá. Sair daqui, só
de ferias, para visitar pa-
rentes no Sul."
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