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No início da década de 1970, um grupo de aventurei-
ros começou a desbravar o Cerrado brasileiro. Entre
eles, o primeiro presidente da Embrapa, Alysson Paulinelli.
Nas grandes planícies de Goiás, que ainda não havia sido separado de
Tocantins, começaram a descobrir os encantos e as oportunidades daquela terra. Em

meio à acidez do solo, apenas o capim braquiária sobrevivia na inóspita região. Mais de 30 anos depois,



porém, o Estado se tornou um dos
principais destinos do agronegócio
brasileiro. Diversificado, é o terceiro
maior celeiro de grãos e maior produ-
tor de milho. Nos últimos três anos,
mais de 50 projetos de usinas de álcool
e açúcar chegaram por aqueles lados.
Os confínamentos simplesmente explo-
diram. Só na região do Vale do Ara-
guaia, localizado na região oeste, há
mais de 60 pivôs irrigando pastos, na
maior concentração do País. Segundo o
analista de mercado Fabiano Tito
Rosa, da Scot Consultoria, o nome
desse sistema de produção poderia
mudar para "GOnfínamento", em alu-
são ao nome do Estado. De acordo
com estimativas, Goiás deve concen-
trar aproximadamente 40% de toda a
produção intensiva de gado no Brasil,
algo em torno de um milhão de cabe-
ças. Com isso, a região vem se tornan-
do uma grande área de entressafra. E
não é apenas na pecuária.

A máquina que corta o campo de
trigo nesta página pertence ao Grupo
SLC Agrícola, que se instalou em
Goiás no início da década de 1980,
quando a ciência começava a
vencer os desafios do Cerrado.
"Hoje, temos uma área de 3.600
hectares irrigados, produzimos café
de qualidade superior, além de trigo
irrigado, e essa viabilidade só encon-
tramos em Goiás", diz o diretor-exe-
cutivo da empresa, Laurence Gomes.
Segundo ele, o regime tributário da
região, no caso de sua empresa, é com-

pensador. "Pagamos 12% de ICMS, o
mesmo que em Minas Gerais, e as
qualidades da região são especiais",
afirma. Hoje, a SLC Agrícola possui
11 fazendas em todo o País e a Pam-
plona, localizada em Cristalina, na
região central de Goiás, é a
mais rentável. "Temos
condições de agregar
muito valor naquela
fazenda", avalia.

Mas não é só a
parte central do
Estado que vem
recebendo investi-
mentos. No sudoeste,
em Rio Verde, formou-
se um dos mais fortes
pólos produtores de grãos e
aves, por causa das fartas linhas de
crédito que irrigaram as plantações
goianas nos últimos dez anos. O Fundo
de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(FCO) é um dos principais responsá-
veis por esse avanço, na opinião do

secretário de Agricultura, Leonardo
Veloso. Em 2008, o fundo respondeu
por mais de R$ 1,2 bilhão em investi-
mentos. Por conta da crise financeira,
neste ano, o total de recursos deve
ficar em apenas R$ 700 milhões,

segundo dados oficiais. Isso,
no entanto, não freia os

investimentos na porção
mais central do Brasil.
"Temos percebido que

i muitas empresas che-
gam aqui com seus

f investimentos pro-
gramados e por isso a

expansão tem sido tão
grande", analisa Veloso.
Conhecida como a

"pérola de Goiás", a Cara-
muru é uma das maiores Tradings
em operação no Brasil, com capital
100% nacional e
investimen-
tos agres-
s i v o s .



Segundo o vice-presidente da empre-
sa, César Borges, a infraestrutura
tem sido um dos principais focos de
aportes. No dia 18 de agosto, a
empresa anunciou investimentos de
R$ 108 milhões para a ampliação de
suas unidades de processamento de
grãos. Só em Itumbiara, um dos
celeiros do Estado, serão mais de R$
20 milhões. "Estamos otimistas em
nossos investimentos", diz.

Goiás, de certa forma, também se
tornou uma espécie de "extensão"
paulista no quesito cana-de-açúcar.
Segundo dados do governo goiano,
entre aprovadas e implantadas, há 84
novas destilarias em andamento. Os
investimentos necessários para fazer
toda essa máquina andar passam
dos R$ 12 bilhões, num total de
mais de 60 mil empregos permanen-
tes. Os motivos para tamanho cresci-
mento podem ser explicados diante
dos dados de preços da terra. Segun-
do a analista de negócios da Agra-

FNP, Jacqueline Bierhals, em
compara-
ção com
os de São

Paulo, os
preços são

muito mais
convidati-

vos. "Numa
rápida compa-

ração, enquan-

to o hectare de chão propício para o
cultivo da cana é vendido por R$ 19
mil na região de Ribeirão Preto, em
Santa Helena (GO) ele sai por R$ 8,5
mil em valores atuais", diz.

Quem aproveitou o bom momento
foi a empresa ETH Bioenergia, do
Grupo Odebrecht, com três projetos
greenfíeld (a partir do zero). "Escolhe-
mos Goiás porque tínhamos a oportu-
nidade de desenvolver um novo polo,
sem a competição por fornecedores de
cana que existe em São Paulo", expli-
ca o presidente da companhia, José
Carlos Grubisich. Para o presidente
da Federação Agrícola de Goiás, José
Mário Schreiner, uma das vantagens
de Goiás está na integração dos
diversos setores produtores
de matéria-prima. "Somos
fortes na pecuária, grãos
- além de sermos os maio-
res produtores de tomate
industrial", analisa. "Isso
sem falar no desenvolvi-
mento da cana e da irriga-
ção, que é um de nossos pontos
mais favoráveis", diz. Mas, segundo
ele, para que o Estado continue cres-
cendo é preciso melhorar a infraestru-
tura. "Falta energia em algumas regi-
ões, como em Cristalina, o que limita a
capacidade de irrigação", avalia. "Mas,
no geral, temos tudo para continuar
crescendo, apesar de um grande endi-
vidamento do setor", diz. •
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