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POR QUE O AVANÇO DO

CENTRO-OESTE AINDA

ESTÁ LONGE DE AMEAÇAR

O PESO DO SUL NO

AGRONEGÓCIO

ão restam dúvidas de que o cen-
tro-oeste tem todas as condições

de tomar o posto de maior produtor de
grãos do país. Nas últimas três décadas, a
colheita na região saltou de 4,2 milhões
para 49,3 milhões de toneladas, segundo a
Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Um aumento de quase 12 vezes,
portanto - suficiente para ameaçar o lon-
go reinado do sul nessa área. Está certo
que, juntos, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul colhem a maior parte da

safra brasileira de grãos (veja os gráficos).
Mas o fato é que o centro-oeste ainda dis-
põe de áreas para expandir suas lavouras,
enquanto o sul está próximo de esgotar
seus territórios agricultáveis.

Mesmo assim, é errado pensar que
o sul corre riscos de perder as rédeas do
agronegócio brasileiro. Embora não pos-
sa competir na extensão de suas lavou-
ras, a região ainda apresenta diferenciais
que o centro-oeste dificilmente consegui-
rá igualar em um futuro imediato. O pri-



meiro deles é o da diversidade. Da carne
bovina do Rio Grande do Sul ao café do
Paraná, passando pela carne de frango
de Santa Catarina, o sul abriga a elite de
quase todas as cadeias produtivas do agro-
negócio. 'Além disso, a sua produção de
grãos está fortemente relacionada com o
complexo agroindústria! de carnes de
aves e suínos, que é mais forte no sul do
que em qualquer outra parte do país" ex-
plica o consultor Silmar Müller, especia-
lizado em agronegócios.

Esse complexo industrial é outra van-
tagem que o sul ostenta na competição
com outras regiões. José Carlos Vaz, dire-
tor de agronegócios do Banco do Brasil,
explica que há décadas os três Estados vêm
desenvolvendo indústrias em torno de suas
lavouras. Já o centro-oeste recém começa
a percorrer o caminho da industrialização
- suas forças ainda se concentram, princi-
palmente, no setor primário. 'As duas re-
giões estão em estágios diferentes" resu-
me Vaz, que é natural do Paraná. "Mas
ambas estão contribuindo para fazer do
Brasil uma grande fonte de alimentos para
o mundo" pondera.

O centro-oeste, porém, esbanja for-
ça no quesito "produtividade" Seu clima
é mais estável que o do sul. Suas terras
avermelhadas são altamente férteis - e
se tornaram ainda mais produtivas com
a introdução das técnicas de manejo de
solo. Por tudo isso, cada hectare do Cer-
rado brasileiro é capaz de gerar, hoje, uma

quantidade de grãos que as outras regiões
só conseguiram igualar - e olhe lá - com
o uso de sementes transgênicas. Con-
sequentemente, o centro-oeste também
detém uma ampla vantagem nos custos
de produção. A região só não é insuperá-
vel nesse aspecto por um detalhe crucial:
a logística.

"O centro-oeste sempre vai ser lon-
ge de tudo" resume José Aroldo Gallassini,
presidente do Coamo, de Campo Mou-

rão (PR) - que opera unidades no Mato
Grosso do Sul. Sem ferrovias ou rodo-
vias expressas para acessar os principais
portos do país, a competitividade da soja
e do milho do Cerrado se anula nos cus-
tos de frete e armazenamento. Na pon-
ta do lápis, esses produtos chegam ao
mercado por um preço equivalente ao
daqueles oriundos do sul. É por isso que
Rui Polidoro Pinto, presidente da Fede-
ração das Cooperativas Agropecuárias
do Rio Grande do Sul (Fecoagro), duvi-
da que o agronegócio vá perder força
no sul. "Não é à toa que o setor ainda
movimenta, por exemplo, 40% da eco-
nomia gaúcha" aponta.

Competir com quem?
Verdade seja dita: a idéia de que exis-

te uma competição inter-regional por es-
paço no mercado de alimentos não tem
boa recepção entre os especialistas do
setor. E a razão é simples: a maior parte



da demanda do agronegócio se encontra
fora do Brasil, especialmente nos merca-
dos da Ásia, do Oriente Médio e do Les-
te Europeu. Logo, o avanço do centro-
oeste não retiraria espaço do sul, e sim de
outros países menos competitivos, espe-
cialmente aqueles que ainda dependem
de subsídios para viabilizar sua agricultu-
ra - como é o caso dos Estados Unidos.
"A atual crise mundial está acelerando o
corte de subsídios" afirma o economista
Antônio da Luz, assessor da diretoria da
Federação da Agricultura do Rio Grande
do Sul (Farsul). A conjuntura global, aliás,
é considerada uma ameaça muito mais
séria ao sul. "Quem sobreviver à crise vai
viver bons momentos" antevê Neivor
Canton, vice-presidente da Coopercen-
tral Aurora, de Chapecó (SC).

Entretanto, é inegável que o sul e o
centro-oeste competem, sim. A disputa
se dá, inclusive, por uma série de fatores
que ditam os rumos do setor: investimen-
tos industriais, incentivos fiscais, crédito
agrícola, fretes e até mesmo espaço nos

portos e armazéns disponíveis no país.
Um exemplo são as cooperativas agroin-
dustriais. As maiores do Brasil têm sede
na Região Sul - mas investem cada vez

mais no centro-oeste. É o caso da Auro-
ra, que concentra a maior parte de suas
atividades em Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul, mas já opera uma unida-
de industrial em São Gabriel d'Oeste, no
Mato Grosso do Sul. "Há pelo menos
duas décadas, para não dizer mais, o sul
vem perdendo por causa desse processo
de migração para o centro-oeste. A maio-
ria dos agricultores em atividade por lá
saiu dos Estados do sul" diz o economista
Luiz Hilton Temp, ex-presidente da Or-
ganização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina (Ocesc).

Mesmo assim, vai demorar para
que o centro-oeste se torne o grande
glutão dos investimentos da agroin-
dústria brasileira. Além dos gargalos
logísticos, a região tem uma densidade
populacional baixa. Por isso, muitas in-
dústrias ainda preferem dirigir seus in-
vestimentos para regiões mais povoa-
das, onde existe maior oferta de mão-
de-obra competitiva - como o norte do
Paraná ou o oeste de São Paulo. É o
caso da Coamo, que também tem uma
filial no Mato Grosso do Sul, mas des-
carta a hipótese de construir ou trans-
ferir grandes instalações para o centro-
oeste. "Onde predomina a grande pro-
priedade não há espaço para o
cooperativismo" diz Gallassini. Nos Es-
tados do sul, explica ele, a estrutura
agrária um pouco mais fragmentada é
fundamental para viabilizar o asso-
ciativismo entre produtores e dar for-
ça à cadeia, de produção que sustenta
as grandes cooperativas.

Ameaças à frente
O sul tem, ainda, outros diferen-

ciais que tendem a mantê-lo na função
de dínamo do agronegócio brasileiro.
Um deles é o clima subtropical. Graças
às temperaturas mais amenas, o sul é a
única região em condições de explorar
determinadas culturas. Não é à toa que



93,6% do trigo brasileiro sai do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e do
Paraná. São atividades que sustentam
verdadeiros pólos de excelência
agroindustrial, como acontece com o
trigo em Passo Fundo, a uva em Bento
Gonçalves, a pecuária bovina em Bagé,
a avicultura no oeste catarinense, o cul-
tivo de banana no vale do Itajaí, a ativi-
dade florestal em Colombo e a
sojicultura em Londrina.

Curiosamente, o clima não é apenas
um trunfo: é também uma ameaça per-
manente ao agronegócio do sul. Nos últi-
mos anos, a região foi castigada por uma
série de estiagens - problema que não
ocorre no Cerrado, onde o tempo é mais
estável. Além disso, o clima impede que o
sul consiga aproveitar plenamente o atual
ciclo de investimentos em agroenergia.
Dos três Estados, apenas o Paraná conse-
gue ter peso nesse segmento, com 30 usi-
nas que produzem quase 10% do etanol
de cana do país. Santa Catarina, por
exemplo, sequer aparece nas estatísticas
de produção. Já o Rio Grande do Sul conta
com apenas uma destilaria nas Missões,
a noroeste do Estado. Atualmente, um
grupo de fazendeiros e comerciantes de

combustíveis trabalha em parceria com
uma empreiteira para erguer uma usina
de maior porte naquela região. O objeti-
vo é abastecer o mercado gaúcho com
álcool carburante - hoje, nada menos que
98% da demanda do Estado é atendida
por São Paulo.

O que pode favorecer a região, ou
pelo menos o Rio Grande do Sul, são
os incentivos governamentais. Em abril,
o Ministério da Agricultura incluiu 216
municípios gaúchos no zoneamento
agroclimático da cana-de-açúcar. So-
mando-se aí os municípios que já culti-
vavam cana para alambiques e tambos,
calcula-se que até l milhão de hectares
poderiam ser ocupados por canaviais
no Rio Grande do Sul. Se toda a cana
colhida nessa área fosse convertida em
etanol, o Estado produziria, então, 4,3
bilhões de litros por ano. Daria para
atender a toda a demanda automotiva
e ainda abastecer a nova planta de "plás-
tico verde" da Braskem - que consumi-
rá 450 milhões de litros de etanol por
ano. "Mesmo assim, precisaríamos de
dez a 12 anos para adaptar as varieda-
des às latitudes do sul" explica o agrô-
nomo Marcos Landell, gerente de pes-
quisa de cana do Instituto Agronômico
de Campinas (IAC). Como se vê, não
dá para ser forte em tudo.
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